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Sesja XLVII  
20 grudnia 2021 r.

Mamy budżet na 2022 r.! Podczas XLVII 
sesji radni jednomyślnie przyjęli uchwałę bu-
dżetową oraz Wieloletnią Prognozę Finanso-
wą na lata 2022-2038.

Jednym z najważniejszych punktów XLVII 
sesji Rady Gminy Teresin było podjęcie przez 
radnych uchwały budżetowej, która pozwo-
li realizować jej założenia praktycznie już od 
pierwszych dni 2022 r. Zaplanowano docho-
dy budżetu na łączną kwotę 68.772.249,58 
zł. Dochody bieżące to 65.247.673,00 zł. Za-
pisano także kwotę dochodów majątkowych 
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 
bądź stanowiących refundację wydatków in-
westycyjnych poniesionych w 2021 r. na sumę 
3.524.576,58 zł. Dużą częścią naszych docho-
dów są podatki. Na rok 2022 zaplanowano 
wpływy z podatków na poziomie 35.269.202 
zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w 2022 roku zostały oszacowane 
na kwotę 12.878.499,00 zł. W 2021 roku było 
to 13.643.723,00 zł. Oznacza to, że zmiany 
podatkowe, jakie wprowadza rząd, uszczuplą 
nasze wpływy o 765.224 zł!  Za tę kwotę mo-

glibyśmy zrealizować wiele niezbędnych na te-
renie gminy inwestycji. Co prawda rząd obie-
cuje samorządom, że zrekompensuje braki  
w ich budżetach, ale jeśli dostaniemy pienią-
dze, to będziemy mogli je wydać tylko na kon-
kretne inwestycje, a nie na to, co sami zapla-
nujemy. 

Subwencja oświatowa nie została ureal-
niona do bieżących cen produktów i świad-
czonych usług na rzecz szkół. W 2022 roku 
będzie większa niż w roku 2021 o kwotę 
615.154,00 zł.  W planach wydatków na oświa-
tę z przeznaczeniem dla 4 szkół z terenu Gmi-
ny Teresin w 2022 roku jest 20.924.815,00 zł,  
a w 2021 r. było to 19.713.319,85 zł, czyli wię-
cej o 1.211.495,15 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano łącznie 
kwotę 87.982.939,58 zł, w tym na wydatki 
bieżące - 64.591.563,09 zł. Planowana kwota 
wydatków inwestycyjnych to 23.391.376,49 
zł. Uchwalając budżet na 2021 rok, wydatki 
inwestycyjne planowane były na poziomie 
11.449.022,00 zł.  W puli wydatków inwe-
stycyjnych na 2022 r.: 2,74% stanowią te na 
wodociągi, 20,83 % to wydatki na inwesty-
cje drogowe, 1,28% to środki na gospodarkę 
gruntami, 1,15 % to wydatki na ochronę prze-
ciwpożarową, 0,65 % zajmują wydatki na in-
westycje oświatowe.

31,15 % przeznacza się na kanalizację, 3,24 
% to kontynuacja zadania „Odnawialne źródła 
energii”, 6,41% przebudowa oświetlenia ulicz-
nego, a 32,44 % to największa inwestycja Gmi-
ny Teresin w 2022 roku - „Urządzenie terenu re-
kreacyjno-parkowego w miejscowości Granice”.

Aby kwota należna Gminie Teresin z podat-
ku PIT była większa, potrzebujemy odpowie-
dzialnego zachowania nas wszystkich - przede 
wszystkim meldowania się w miejscu zamiesz-
kania i odprowadzania podatków do socha-
czewskiego urzędu skarbowego. 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Te-
resin nr XXXVI/293/2021 z dnia 26 marca 2021 
w  budżecie Gminy Teresin niewyodrębniony 
został funduszu sołecki na rok 2022.

Decyzja radnych poprzedzona została dys-
kusjami podczas posiedzeń komisji. Uchwałę 
budżetową radni przyjęli jednogłośnie. Dodaj-
my, że uchwała budżetowa stanowi podstawę 
polityki finansowej gminy. 

- Złożenie przyszłorocznego budżetu było 
dla nas dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla pani 
skarbnik, na której barkach to spoczywa. Takich 
kłopotów ze złożeniem budżetu i organizacją 
tego, co się będzie działo w przyszłym roku, nie 
mieliśmy chyba nigdy w całej mojej karierze.  
W kraju mamy potężną inflację, doznajemy pod-
wyżek cen gazu i energii, które będą stanowiły  
o tym, że gros tego budżetu, to będą wydatki na 
utrzymanie naszego majątku. Dość powiedzieć, 
że nastąpił skok ceny gazu w jednostce z 89 zł na 
200-240zł.  To powinno wystarczyć za komen-
tarz do tego, co może nas spotkać w przyszłym 
roku. Lista planowanych inwestycji nie jest zbyt 
długa, ale są to przedsięwzięcia bardzo kosztow-
ne. W ciągu 2-3 lat kondycja gminy powinna 
ulec poprawie z uwagi na pojawienie się na te-
renie gminy nowych inwestorów. Jeśli pojawią się 
nowe możliwości finansowe, do listy wydatków 
inwestycyjnych zostaną dopisane kolejne przed-
sięwzięcia. Wciąż trwają i będą trwały starania  
o pozyskiwanie środków zewnętrznych - komen-
tuje przyszłoroczny budżet wójt Olechowski.

Głosowanie nad budżetem poprzedzone 
było przyjęciem uchwały w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na 
lata 2022-2038 (z pełnym budżetem Gminy na 
rok 2022 można zapoznać się na bip.teresin.pl).

Na grudniowej sesji radni zdecydowali 
również o zmianach w Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Teresin. Zmiany te dotyczą działek 
6/2, 6/3, 8/2 oraz 8/3 położonych w obrębie 
ewidencyjnym SHRO Skotniki oraz działek nr 
160, 161/1, 161/2 położonych w obrębie Topo-
łowa. Zmiany te wynikają z potrzeby powięk-
szenia areału strefy rozwoju wielofunkcyjnego 
w kierunku aktywności funkcji gospodarczych, 
w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, 
składy i magazyny. Pozwoli to w dalszej kolej-
ności przeznaczyć kolejne tereny na obszarze 
Gminy Teresin pod zabudowę produkcyjno-

-usługowo-magazynową. Obecnie istniejące 
tereny przeznaczone pod tego typu funkcje są 
już zabudowane lub będą zagospodarowane 
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w najbliższej przyszłości. Na działkach w To-
połowej natomiast rozmieszczone będą urzą-
dzenia wytwarzające energię z odnawialnych 
źródeł energii. 

Radni przyjęli również uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Teresin obejmującego działkę 
ew. nr 89/25 położoną w obrębie Teresin Gaj. 
Uchwalenie nowego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego ma na celu 
przeznaczenie przedmiotowego obszaru pod te-
reny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
z dopuszczeniem usług.

Rada przyjęła następnie „Program współ-
pracy gminy Teresin z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. 
Przypomnijmy, że jest to jeden z podstawo-
wych dokumentów określających zakres i  za-
sady współdziałania samorządu z podmiotami 
prowadzącymi działalność w sferze pożytku 
publicznego. 

Kolejnymi ważnymi tematami były uchwa-
ły w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, 
które zakładają odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej, działalność wychowawczą 
i informacyjną, ograniczanie dostępności do 
alkoholu i  narkotyków, leczenie, rehabilitację 
i reintegrację osób uzależnionych, zapobiega-
nie negatywnym następstwom nadużywania 
alkoholu i narkotyków, a także ich usuwanie.

Radni upoważnili także Wójta Gminy Tere-
sin do zawarcia porozumienia z Gminą Wiskit-
ki dotyczącego uruchomienia komunikacji au-
tobusowej na liniach łączących obszar Gminy 
Teresin z Gminą Wiskitki. Jednocześnie radni 
wyrazili zgodę na zawarcie umowy o świad-
czenie usług w zakresie publicznego transpor-
tu zbiorowego w ramach przewozów autobu-
sowych o charakterze użyteczności publicznej 
na linii Stare Kozłowice I - Teresin - Gaj przez 
Oryszew, Szymanów. Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego jest jednym z istot-

nych zadań samorządu gminnego. Wspólne  
z Gminą Wiskitki, utworzenie linii autobuso-
wej pomiędzy obiema gminami pozwoli na 
udostępnienie mieszańcom nowych możliwo-
ści komunikacyjnych. 

Radni postanowili również nadać na-
zwę ulicy w miejscowości Nowe Gnatowice. 
Wniosek w  tej sprawie, wraz z propozycją 
nazwy ul. Zagajnikowa, złożyli właściciele 
nieruchomości przyległych do działek 
stanowiących drogę.

Rada Gminy wyraziła zgodę na przedłuże-
nie w trybie bezprzetargowym umowy dzier-
żawy, na czas określony, tj. do 31 grudnia 2022 
r. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części 
nieruchomości położonej w obrębie Teresin  
o powierzchni 100 m2.

Ponadto radni uchwalili „Wieloletni pro-
gram gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Teresin na lata 2021-2026” oraz 
ustalili dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków realizowanych przez Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Teresinie.

Sesja XLVIII  
29 grudnia 2021 r.

Radni spotkali się, by po raz kolejny pod-
jąć ważne decyzje dla samorządu gminnego. 
Głównym powodem zwołania sesji była ko-
nieczność dokonania zmian w uchwale do-
tyczącej wydatków budżetu gminy, które nie 
wygasną w 2021 roku. 

Na ostatniej w 2021 roku sesji radni podjęli 
uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady 
Gminy Teresin w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego.  Projekt uchwały przedłożono  
w związku z rezygnacją przez Powiat Warszaw-
ski Zachodni z organizacji w 2021 roku wypo-
czynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk 
polskich na Wschodzie z powodu panującej 
epidemii Covid-19. W związku z tym środki 
w wysokości 16.500 zł przeznaczone na ten cel 
w budżecie gminy na rok 2021 nie były wyko-
rzystane. Radni przegłosowali także zmiany  
w uchwale budżetowej Gminy Teresin na 2021 
rok oraz w sprawie ustalenia wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2021. Są to: budowa sieci wodociągowej na 
działkach nr ew. 106/3, 107/3,109/4 w obrębie 
Granice na kwotę 8.979,00 zł, modernizacja 
boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach 
Piaseckich na kwotę 448.075,05 zł oraz budowa 
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ście-
ków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Skotniki na kwotę 626.161,60 
zł. Ostateczny termin dokonania wydatków 
we wszystkich inwestycjach przewidziano na 
30.06.2022 r. 

Redakcja

Projekty uchwał są zamieszczone na stro-
nie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Te-
resin” - „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie 
bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Tere-
sin” - „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).
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W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym, 
która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu 
części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Ustawa weszła  
w życie we wtorek (4 stycznia).

Wysokość dodatku 
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, 

które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 
2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od 
liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku to 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa do-
mowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 
zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada 

złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany  
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku bę-
dzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wy-
płacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 

31 października 2022 roku.
Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 

2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych 
ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do 
końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą 
złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 
100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają 
dotacje z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami, 
jak należy go uzupełnić znajduje się na stronie bip.teresin.pl

Źródło: gov.pl

DODATEK OSŁONOWY ZA PODWYŻKI CEN 
– ILE WYNOSI I KTO MOŻE GO DOSTAĆ?

.

.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESIN
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  zawiadamia  
o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Teresin oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o  dokumentach zawierających informacje  

o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr LXXXIX/309/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin oraz Uchwałę Nr XLVII/358/2021 
Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/309/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 21 czerwca 2021 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin  
i, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionej zmiany stu-
dium. Granice obszaru objętego zmianą stanowią granice działek ewidencyjnych nr 6/2, 6/3, 8/2 i 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 
SHRO Skotniki, gm. Teresin oraz działek ewidencyjnych nr 160, 161/1, 161/2 położonych w obrębie Topołowa, gm. Teresin.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESIN
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpieniu 
do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działkę ewi-
dencyjną nr 89/25 położoną w obrębie Teresin Gaj oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-

rających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr XLVII/359/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2021 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działkę 
ew. nr 89/25 położoną w obrębie Teresin Gaj oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski
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Nie milkną echa po spotkaniu w sprawie lokalizacji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, do którego doszło 16 grudnia w Baranowie. 
W spotkaniu zwołanym z inicjatywy spółki miał wziąć udział prezes 
CPK Mikołaj Wild, ale nie przybył. Nie pojawił się także odpowie-
dzialny za inwestycję wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Na 
miejscu pojawiło się natomiast kilkunastu pracowników CPK z dy-
rektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji Katarzyną Dobrońską.

Zamiast rozmowy - awantura
Spotkanie w Baranowie, które w założeniach miało być spokojną 

rozmową Rady Społecznej ds. CPK z przedstawicielami spółki Central-
ny Port Komunikacyjny, zamieniło się w awanturę. Dzień przed spo-
tkaniem jeden z członków Rady Społecznej opublikował w sieci m.in. 
mapy, które pokazują, gdzie ma stanąć przyszły Centralny Port Komu-
nikacyjny. Plany te ocenił dobitnie. „Działania tej spółki (…) uznaję jako 
celowe i perfidne nękanie mieszkańców. (…) Moja ocena tego postępo-
wania jest najgorszą z możliwych, jakie mogę sobie wyobrazić” - czyta-
my w facebookowym wpisie. Rolnicy z wiosek, które mają sąsiadować  
z przyszłym lotniskiem, byli zbulwersowani informacjami, jakie po-
jawiły się w  mediach społecznościowych. Zgromadzeni przed remizą 
mieszkańcy nie kryli swojego wzburzenia i niezadowolenia. - Nie ma 
naszej zgody na wysiedlenia. My nigdy nie zgodzimy się na wysiedlenia z 
naszych ojcowizn i to aż w takim rozmiarze - krzyczeli do przedstawicieli 
spółki. - Niczego Wam nie sprzedamy ani nie oddamy - dodawali inni. 
Mówili także, że ci z ich sąsiadów, którzy chcieli sprzedać swoją ziemię 
pod lotnisko, już to zrobili. Spółka CPK kupiła w tym celu przeszło 10 
hektarów gruntów. - My sprzedawać nie chcemy i dlatego wy nas chcecie 
wywłaszczyć - krzyczeli zebrani. Byli z nimi przedstawiciele związku 
zawodowego Agrounia wraz z jej liderem Michałem Kołodziejczakiem.  
W stronę przedstawicieli spółki CPK ktoś rzucał jajkami. 

20 wsi do likwidacji
O przyszłości portu minister Horała opowiedział dziennikarzom 

na konferencji prasowej, którą zorganizował równolegle w Warszawie. 

Jak poinformował, teren preferowanej inwestycji jest „mniej więcej”  
o połowę mniejszy od wcześniejszego obszaru rezerwacji czy programu 
dobrowolnych nabyć. Lotnisko powstające między stolicą a Łodzią ma 
zająć w sumie ponad 41 tys. km2. Podkreślił, że ważnym czynnikiem 
przy wyborze tego terenu były względy społeczne. - To, żeby minimali-
zować negatywne skutki społeczne, żeby było jak najmniej kolizji z ist-
niejącymi zabudowaniami, żeby nie było kolizji z ważnymi obiektami 
kulturowymi - takim przykładem mogą być choćby cmentarze; ludzie, 
którzy pochowali swoich bliskich nie chcieliby, żeby teren cmentarza 
był przenoszony - stwierdził.

Do likwidacji przewidziano aż 20 wsi, które mają zostać częściowo 
lub w całości wyburzone, by zrobić miejsce na port lotniczy i  infra-
strukturę mu towarzyszącą. Są to miejscowości: Buszyce, Drybus, Nowa 
Pułapina, Strumiany Dolne i Górne, Wyczółki (w gminie Baranów), 
Elżbietów, Maurycew, Pawłówek, Skrzelew, Szymanów (gmina Teresin) 
oraz Duninopol, Janówek, Nowy Drzewicz, Nowy Oryszew, Oryszew-

-Osada, Podoryszew, Podbuszyce, Stara Wieś i Stary Drzewicz (gmina 
Wiskitki). Mieszkańcy mają mnóstwo obaw w związku z planowanymi 
wywłaszczeniami. W procedowanej teraz ustawie o gospodarce nieru-
chomościami rząd chce bowiem odejść od tzw. zasady korzyści, która 
określa, że grunt wycenia się według sposobu przyszłego użytkowania. 
Władza zorientowała się, że za dominujące tam grunty rolne musiałaby 
zapłacić fortunę. Już teraz z powodu bliskości autostrady A2 jest presja 
na stawianie w tej okolicy np. magazynów firm logistycznych, co zde-
cydowanie podwyższa wartość ziemi. Teraz mieszkańcy boją się, że po 
zmianie prawa wyceny będą nawet niższe, niż wynikałoby to z wartości 
rynkowej. Wszystko przez to, że teren przyszłego lotniska jest na razie 
zamrożony dla inwestycji, a właściciele pól otrzymają za nie tyle, jakby 
to były działki wyłącznie rolne. Są przekonani, że projekt budowy lot-
niska jest jedynie „zasłoną dymną” dla przejęcia ich ziemi za bezcen 
i sprzedania jej później Koreańczykom, co jest efektem informacji, że 
CPK mają wspólnie z Polską budować partnerzy z Korei Południowej.

ECHA SPOTKANIA W SPRAWIE LOKALIZACJI 
CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO
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Przerwane spotkanie
Przedstawiciele spółki CPK przerwali spotkanie w Baranowie, uzna-

jąc, że w takiej atmosferze nie będą rozmawiać. Nie odpowiedzieli też 
zgromadzonym tam mieszkańcom na wiele zadawanych przez nich 
pytań, w tym na to, jak się wydaje najważniejsze, po jakiej cenie będę 
wykupowane grunty pod lotnisko. - Co chcieli powiedzieć ci panowie, 
który mieli tu być dzisiaj, nie wiemy. Ci pracownicy spółki, którzy przy-
jechali, zostali przywitani przez rolników, którzy już latem protestowali 
przeciw CPK, oni reprezentują pogląd „Nie dla CPK”, zresztą nie nale-
ży się im dziwić, że już tracą cierpliwość, dlatego że od czterech lat są  
w zawieszeniu. Nie wiedzą, co się z nimi stanie, co się stanie z ich rodzina-
mi. Apetyty trochę zostały podgrzane pierwszym czy drugim spotkaniem 
z panem Wildem, kiedy padły jakieś kwoty, teraz spółka mówi, że może 
zapłacić tylko takie pieniądze, jakie się należą za grunty rolne - to jest nie 
do przyjęcia oczywiście dla tych ludzi, bo to jest ich ojcowizna, są tutaj 
od lat i jeżeli już mają się przeprowadzić, to muszą mieć warunki przy-
najmniej takie, jak obecnie. A poza tym za cenę otrzymaną, jak za grunty 
rolne nie będą mogli nic stworzyć - przy inflacji obecnej - na przyszłość  
i o tę przyszłość nie zadbają. Wydaje się zasadnym, by pieniądze, które 
należą się tym rolnikom, odpowiadały funkcji gruntu, który zostanie przy-
jęty po inwestycji - mówił dla portalu e-sochaczew wójt Marek Olechow-
ski. W podobnym tonie wypowiada się Rafał Mitura, burmistrz Wiski-
tek. - Popieram protest, jestem tu z mieszkańcami. Ta pętla docisnęła się 
już do pewnego punktu i jeszcze bardziej się będzie zaciskać. Tak napraw-
dę to nie są precyzyjne lokalizacje i nie wiemy, jak będzie cała ta inwesty-
cja wyglądała i jaki obszar zajmie. Więc mnie to nie dziwi, że ta frustracja 
jest i myślę, że będzie się jeszcze potęgowała. Ludzie też muszą gdzieś dać 
upust temu, co kilka lat w sobie tłumią. Do tej pory można powiedzieć, 
że było w miarę spokojnie, cierpliwie wszyscy czekaliśmy - i mieszkańcy,  
i samorządy. Są ze strony spółki jakieś próby kontaktu, rozmowy, ale to 

nie są żadne konkretne rozmowy, to są krótkie, lakoniczne spotkania albo 
z jakimiś podwykonawcami, którzy działają, ale to nie są rozmowy na 
linii zarząd spółki - strona samorządowa. Podobne zdanie prezentuje 
Krzysztof Jaworucki, prezes stowarzyszenia „Zanim powstanie lotni-
sko CPK” i przedstawiciel gminy Baranów. - Lokalizacja CPK nie była 
konsultowana bezpośrednio z zainteresowanymi: z mieszkańcami, z sa-
morządami gminnymi, z Radą Społeczną ds. CPK, więc nie ma mowy 
o żadnym kompromisie Spółki CPK z mieszkańcami. Głos w tej sprawie 
zabrał także były poseł Tadeusz Szymańczak. 

- Przedstawiciele spółki CPK udają konsultacje i unikają otwartego 
dialogu. Widzimy jak nasze prawa - prawa obywateli RP i UE - są konse-
kwentnie naruszane, omijane i naginane. Zamiast informacji otrzymuje-
my monotonny, nachalny przekaz propagandowy. Jesteśmy przekonani, że 
CPK w kształcie, jaki prezentuje spółka celowa, nigdy nie powstanie. Zbyt 
wielka jest skala opóźnień i zbyt chaotyczny sposób realizacji, by przedsię-
wzięcie to - w obecnych warunkach rynkowych - miało jakiekolwiek szan-
se powodzenia. Na przeszkodzie nie stoimy my, lecz wzorowa nieudolność 
osób odpowiedzialnych za realizację projektu CPK. Zamiast pracować dla 
dobra naszego państwa, skupiają się oni na pozorowanych działaniach  
i wydawaniu gigantycznych funduszy. To marnotrawstwo boli nas dodat-
kowo. Wiemy, że czekają nas wywłaszczenia, a w zamian nie powstanie 
nic wartościowego, więc ogół społeczeństwa na tym nie skorzysta - prze-
ciwnie, wszyscy Polacy przez długie lata będą spłacać ten pomnik głupoty 
i pychy - informuje Tadeusz Szymańczak.

Koniec dialogu
Niedługo po spotkaniu w Baranowie Mikołaj Wild, prezes spół-

ki poinformował, że Rada Społeczna od dziś przestaje być partnerem  
w dialogu, ponieważ nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa pracowni-
kom firmy. W odpowiedzi, w wydanym oświadczeniu, Rada Społeczna 

Źródło: CPK
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oraz samorządy podkreśliły, że nie doszło do planowanego spotkania 
z przedstawicielami spółki CPK, a bezpośrednią przyczyną odwołania 
tego spotkania był brak spodziewanych przedstawicieli zarządu CPK. - 
W ostatnim czasie mamy do czynienia z narastającym oburzeniem miesz-
kańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki wobec sposobu prowadzenia 
projektu przez inwestora. Rada Społeczna ds. CPK ani strona samorzą-
dowa nie inspirują ani nie organizują protestów mieszkańców. Jednak  
w pełni rozumiemy i popieramy obawy mieszkańców protestujących prze-
ciw nietransparentnym i niesprawiedliwym zasadom przejmowania nie-
ruchomości, wypłat odszkodowań oraz niezapewnieniu przez inwestora 
jakichkolwiek rozwiązań w zakresie zbiorowej relokacji i nieruchomości 
zamiennych. (…) Jesteśmy zwolennikami dialogu, ale warunkiem dialogu 
musi być poszanowanie i uwzględnianie w decyzjach ważnych postulatów 
społecznych - czytamy w oświadczeniu.

Po wydarzeniach w Baranowie spółka CPK podjęła decyzję o cza-
sowym zawieszeniu punktu informacyjnego, który miał zacząć działać 
w Szymanowie. To właśnie tutaj eksperci CPK mieli udzielać odpowie-
dzi na pytania mieszkańców dotyczące m.in. preferowanej lokalizacji 
lotniska i przebiegu Programu Dobrowolnych Nabyć. Spółka dekla-
ruje jednak chęć kontaktu z lokalną społecznością. Pod numerem in-
folinii 539 188 159 możliwe jest umówienie indywidualnych spotkań  
z ekspertami spółki.

Co dalej?
- Mamy świadomość, że z punktu widzenia mieszkańców prace nad 

wskazaniem tej lokalizacji trwały długo. Dzięki nim udało się jed-
nak ograniczyć, jak tylko to możliwe, ingerencję w życie mieszkańców  
i uwzględnić w maksymalnym stopniu ochronę przyrody. Podczas postę-
powania środowiskowego, którego początek planujemy na przyszły rok, 
ustalona zostanie ostateczna lokalizacja - mówi Mikołaj Wild, prezes 
CPK. Spółka poinformowała również, że „preferowana lokalizacja lotni-
ska zostanie w przyszłym roku uszczegółowiona w ramach dalszych prac 
nad master planem. Ostateczna decyzja o lokalizacji Portu Solidarność 
zostanie określona w decyzji środowiskowej, a następnie w decyzji loka-
lizacyjnej. Po jej wydaniu spółka CPK przejdzie do pozyskiwania tych 
nieruchomości, które do tej chwili nie będą jeszcze w jej posiadaniu”. 
Oznacza to, że według harmonogramu decyzja lokalizacyjna, która  
w 100 proc. potwierdzi położenie lotniska i będzie jednoznaczna  
z wywłaszczeniem działek, zostanie wydana w III kw. 2023 r. Jednocze-
śnie spółka w tym samym roku chce zacząć budowę, choć jak zazna-

cza minister Horała, na razie będą to prace przy niwelacji gruntu czy 
usuwaniu roślinności. A co z projektowaniem? Pełnomocnik przyzna-
je, że ten etap też na dobre będzie można rozpocząć w 2023 r. Wynika  
z tego, że budowa zacznie się bez żadnego projektu. W praktyce będą to 
tylko pozorowane roboty. Ten zapowiadany harmonogram potwierdza 
przypuszczenia wielu obserwatorów, że z powodu wypadających wte-
dy wyborów rządowi zależy jedynie na symbolicznym wbiciu łopaty.  

Zaprzeczenie „solidarności” i kontrola NIK
Na początku stycznia „Stowarzyszenie Zanim Powstanie Lotnisko 

- CPK” rozpoczęło zbieranie podpisów pod petycją do Prezesa Rady 
Ministrów z żądaniem usunięcia słowa „SOLIDARNOŚĆ” z nazwy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Autorzy petycji twierdzą, że sło-
wo „solidarność” powinno zostać usunięte z nazwy CPK, bo oznacza: 

„poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności, wynikające ze zgodno-
ści poglądów oraz dążeń”, a także „odpowiedzialność zbiorową i indy-
widualną za całość wspólnego zobowiązania”. Solidarność, to również 
społeczna dbałość o wartość i godność człowieka. - W naszej ocenie in-
westycja zwana „Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny” jest 
całkowitym zaprzeczeniem tych idei - mówi Krzysztof Jaworucki. 

13 stycznia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport w spra-
wie CPK. Wynika z niego, że największa obecnie rządowa inwestycja  
w Polsce już na starcie ma opóźnienie. NIK wskazuje, że przy tym tem-
pie prac zakończenie budowy lotniska do końca 2027 r. jest zagrożo-
ne. Nadal nie wiadomo, ile dokładnie będzie kosztować CPK ani skąd 
będą pochodzić pieniądze na ten projekt. W raporcie czytamy także, że  
w koncepcji CPK nie przedstawiono pełnego uzasadnienia biznesowe-
go, a harmonogram realizacji CPK miał ogólnikowy charakter i wskazy-
wał niemożliwy do dotrzymania termin, a poszczególne zadania zostały 
zrealizowane z opóźnieniem sięgającym nawet 2,5 roku. Łączny koszt 
przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 34,9 mld zł, a nakłady na CPK 
do końca 2020 r. wyniosły ok. 96,5 mln zł.  NIK wskazuje ponadto na 
ryzyka, w tym wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia budowy  
w wyznaczonym terminie oraz niezapewnienie finansowania. Z pełnym 
tekstem raportu można zapoznać się na stronie www.nik.gov.pl

Redakcja
na podst. materiałów prasowych

fot. e-sochaczew

Spotkanie przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 
z Radą Społeczną ds. CPK oraz przedstawicielami władz samorządowych 
gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, planowane na 16 grudnia, nie odbyło się.
Bezpośrednią przyczyną odwołania tego spotkania był brak spodziewanych 
przedstawicieli zarządu CPK.
Wyrażamy ubolewanie z powodu zaistniałych okoliczności i konieczności 
odwołania posiedzenia.
W ostatnim czasie mamy do czynienia z narastającym oburzeniem miesz-
kańców gmin Baranów, Teresin, Wiskitki wobec sposobu prowadzenia 
projektu przez inwestora.
Rada Społeczna ds. CPK ani strona samorządowa nie inspirują ani nie or-
ganizują protestów mieszkańców. Jednak w pełni rozumiemy i popieramy 
obawy mieszkańców protestujących przeciw nietransparentnym i niespra-
wiedliwym zasadom przejmowania nieruchomości, wypłat odszkodowań 
oraz niezapewnieniu przez inwestora jakichkolwiek rozwiązań w zakresie 
zbiorowej relokacji i nieruchomości zamiennych.

Jesteśmy zwolennikami spokojnego dialogu, ale warunkiem dialogu  
musi być poszanowanie i uwzględnianie w decyzjach ważnych postulatów 

społecznych.

Podpisano:
Wojciech Kornak - przewodniczący Rady Społecznej ds. CPK
Artur Konarski - wiceprzewodniczący Rady Społecznej ds. CPK
Robert Pindor - wiceprzewodniczący Rady Społecznej ds. CPK
Rafał Mitura - burmistrz Miasta i gminy Wiskitki
Agata Trzop - Szczypiorska - wójt gminy Baranów
Marek Olechowski - wójt gminy Teresin
Beata Fabisiak - przewodnicząca Rady Gminy Baranów

STANOWISKO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 
BARANOWA, TERESINA I WISKITEK ORAZ 
RADY SPOŁECZNEJ DS. CENTRALNEGO 

PORTU KOMUNIKACYJNEGO W SPRAWIE 
SPOTKANIA 16 GRUDNIA 2021 R.
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PISMO DO PREZESA RADY 
MINISTRÓW W SPRAWIE CPK

11 grudnia 2021 roku rozpoczęła się realizacja największej tegorocz-
nej inwestycji - urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w Granicach. 

Umowa z wykonawcą została zawarta 6 grudnia 2021 r. Jest nim SOR-
TED spółka z o.o. z siedzibą w Chyliczkach. Firma rozpoczęła montaż 
ogrodzenia i przystąpiła do realizacji całego projektu. Wartość inwestycji 
to ponad 8 mln zł. Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie działki 
i urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego, w ramach którego powstanie: 
budynek sanitarno-technologiczny, strefy rekreacji z  urządzeniami zaba-
wowymi i rekreacyjnymi: strefa wodnego placu zabaw, strefa malucha, stre-
fa sportu, strefa wypoczynku oraz strefa seniora, a także tężnia solankowa, 
stanowiska postojowe, ciągi piesze, oświetlenie, obiekty małej architektury, 
zieleń urządzona oraz infrastruktura techniczna.

Ogólnodostępny i niekomercyjny park będzie ostoją wzmacniania więzi 
zarówno rodzinnych, jak i promocją Gminy Teresin jako miejsca spotkań, 
rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz turystów. Inwestycja 
wpłynie na poprawę estetyki otoczenia, utworzy harmonijne połączenie  
z otaczającym terenem i bez wątpienia będzie miejscem cieszącym się za-
interesowaniem. 

Redakcja

RUSZYŁA NAJWIĘKSZA TEGOROCZNA INWESTYCJA
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30 grudnia 2021 roku Wójtowie Gmin: Teresin i Baranów i Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki wystosowali do Prezesa Rady Ministrów Pana  
Mateusza Morawieckiego pismo, w którym domagają się interwencji Pana Premiera w sprawach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
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6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, w parafii p.w. Wniebo-
wzięcia N.M.P. w  Szymanowie odbył się Orszak Trzech Króli. Mimo 
zimowej aury, rzesza parafian oraz gości i pielgrzymów pomaszerowała 
ulicami miejscowości w barwnym korowodzie, kolędując oraz uczest-
nicząc w ulicznych jasełkach. To już X edycja tego wydarzenia, którą 
udało się przeprowadzić mimo niesprzyjających warunków pandemii, 
w  formule, do której zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Warto przypo-
mnieć, że pierwszy Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Szymanowa 
w 2013 roku. Nad jego organizacją niezmiennie czuwa niestrudzona  
i pełna energii niepokalanka s. Adriana Kotowicz.

Oddanie hołdu nowonarodzonemu Jezusowi rozpoczęła Msza św., 
której przewodniczył ks. Robert Sierpniak, proboszcz tutejszej parafii. - 
Uroczystość Objawienia Pańskiego to święto, które ma nam uświadomić, 
że człowiek pierwszy raz w historii mógł zobaczyć Boga - mówił podczas 
homilii ks. Sierpniak. - Oby to święto uczyło nas, że w każdej sytuacji, 
zwłaszcza kiedy pojawiają się jakieś problemy, żebyśmy otwierali swoje 
serca na łaskę Pana Boga, na jego plany, nawet jeśli jeszcze do końca go 
nie rozumiemy. Żebyśmy byli jak ci mędrcy, którzy temu nowemu, małemu, 
nieznanemu, a zarazem największemu królowi składają dary (…) - pod-
kreślał kaznodzieja.

Scenariusz Orszaku Trzech Króli 2022 pokazuje, jak ważne dla każ-
dego człowieka jest dobre, głębokie przeżywanie świąt i uroczystości, ro-
zumienie ich istoty, treści, które ze sobą niosą, cieszenie się, radowanie, 
spędzanie czasu z rodziną, jednoczenie się z innymi ludźmi, wspólne 
śpiewanie. - Tematem tegorocznego Orszaku Trzech Króli jest świętowanie. 
Podjęliśmy refleksję nad dobrym przygotowaniem i głębokim przeżywa-

niem Świąt Bożego Narodzenia, czego konsekwencją jest radość w naszych 
sercach - informuje s. Adriana.

Kolędą przewodnią, będącą także źródłem hasła tegorocznego orszaku, 
jest kolęda „Z narodzenia Pana” i jak podkreślają organizatorzy, „Dzień 
dziś wesoły!” śpiewamy w ten piękny dzień świąteczny i uczymy się, jak 
nabierać sił podczas świąt, aby na co dzień, podczas nauki i pracy, mimo 
różnych trudności i życiowych zmagań, promienieć radością.

Barwny korowód, na czele którego wędrowała gwiazda betlejemska, 
dzieci z kolorowymi flagami, anioły, pasterze, młodzież, siostry zakonne, 
Maryja i Józef, król Herod oraz Trzej Królowie, a także kilkusetosobowy 
tłum wiernych, noszących na głowach kolorowe papierowe korony, prze-
szedł ulicami Szymanowa. Uczestnicy zatrzymywali się przy specjalnie 
zaaranżowanych przystankach, gdzie można było obejrzeć odsłony do-
tyczące Narodzenia Pana Jezusa. Ostatnie sceny i oddanie hołdu małemu 
Jezusowi odbyły się przy kaplicy Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej. 

Na zakończenie ks. proboszcz Robert Sierpniak i s. Adriana Koto-
wicz podziękowali wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygo-
towanie orszaku, podkreślając, że nie było to łatwe, aby nie przekraczać 
bezpiecznych zasad, do których jesteśmy wszyscy zobowiązani. Słowa 
podziękowania popłynęły także w kierunku strażaków i policji za nadzór 
nad bezpieczeństwem podczas marszu oraz Teresińskiego Ośrodka Kul-
tury za pomoc w nagłośnieniu scen jasełkowych.

Gratulujemy szymanowianom perfekcyjnej organizacji uroczystości. 
Dziękujemy za Wasz trud oraz wysiłek i mamy ogromną nadzieję zoba-
czyć się w królewskim orszaku również w przyszłym roku. 

Redakcja

SZYMANÓW DO BETLEJEM WĘDRUJE Z KRÓLAMI



„Niebieska Gwiazdka” to niezwykła inicjatywa. Jej po-
mysłodawczynią jest wrażliwa na ludzkie nieszczęście 
dzielnicowa z Teresina - sierż. szt. Anna Opęchowska-Ciak, 
która pomaganie drugiemu człowiekowi ma zapisane  
w kodzie DNA. Według niej społeczna odpowiedzialność 
to coś więcej niż jednorazowe akcje charytatywne. Dlatego 
też od 9 lat wespół w zespół z Agnieszką Ptaszkiewicz, pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół Mieszkańców Gminy Tere-
sin „IMPULS” oraz grupą niestrudzonych wolontariuszy, 
realizuje autorską inicjatywę, która ma charakter inwesty-
cji społecznej i daje widoczne efekty. Jest dumna, że promowana przez 
nią akcja, wyzwoliła tak ważne we współczesnym świecie społeczne  
zaangażowanie.
 
Działo się, oj działo…     
Do akcji zorganizowanej przez dzielnicową włączyli się jej przyjaciele, 
policjanci, sponsorzy i  dobroczyńcy, a wśród nich także duże, lokalne 
firmy, mali i drobni przedsiębiorcy, uczniowie lokalnych szkół, strażacy, 
sołtysi i rady sołeckie oraz zwykli, anonimowi mieszkańcy, którym los 
drugiego człowieka nie jest obojętny. Zebrane dary w postaci żywności 
długoterminowej, żywności dla niemowląt i małych dzieci, a także spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego dla osób chorych, artykuły che-
miczne, zabawki, węgiel, a także sprzęt RTV i AGD przez kilka przed-
świątecznych dni były dostarczane przez policjantkę i wolontariuszy do 
wytypowanych rodzin, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji 
finansowej lub losowej. Do niektórych dzieci trafiły laptopy, by umoż-
liwić im zdalne nauczanie. Jak zaznaczają wolontariusze, dzięki pomo-
cy darczyńców, wiele z nich po raz pierwszy w życiu dostało prezenty.  
 
Kocham ludzi i wierzę w nich     
A wszystko to za sprawą talentu organizacyjnego Anny Opęchowskiej-
-Ciak, jej niespożytej energii, ale przede wszystkim umiejętności zjed-
nywania sobie ludzi. - Jestem przekonana, że pomagając bezinteresownie, 
czynimy świat lepszym. Kocham ludzi i wierzę w nich. Dzięki takiemu 
wspólnotowemu działaniu, możemy sprawić, że świat, w którym żyjemy 
stanie się bardziej przyjazny. Nie będzie bezdusznym miejscem, którym 
rządzi pieniądz. Nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lep-
szy świat. To, co najcenniejsze, otrzymujemy od życia za darmo. Miłości, 
przyjaźni, rodziny, uśmiechu, wdzięczności, zrozumienia nie można kupić 

- podkreśla teresińska dzielnicowa. 

„Niebieska Gwiazdka” to nie tylko pomoc materialna 
- Z każdą paczką dajemy coś ważniejszego: troskę, zaintere-
sowanie, nadzieję, akceptację czy poczucie przynależności. Bo 
często ważniejsze prezenty to te, których się nie rozpakowu-
je. Ludzie, zwłaszcza w okresie pandemii, łakną wszelkiego 
rodzaju kontaktu. Przykładem są seniorzy, którzy często są 
bardzo samotni. Te spotkania przebiegają w bardzo ciepłej at-
mosferze, są pełne wzruszeń - opowiada Anna Opęchowska-

-Ciak. 

Pomoc i wsparcie to najlepsza forma bycia z człowiekiem w potrzebie  
- Odwiedzamy ubogą seniorkę... Początkowo boi się otworzyć drzwi, ale 
ostatecznie poznaje mnie po głosie. Cieszy się na widok prezentów. Dziś 
mam emeryturę - mówi uśmiechnięta. Wchodzę do środka i czuję przeraź-
liwy chłód, w izbie jakoś ciemno, tylko telewizor rozświetla wnętrze. - Ja 
palę w kuchni tylko na noc, a w dzień to się ubiorę cieplej - tłumaczy się. 
Skromnie przegląda paczki... - Czy pani jadła śniadanie? Proszę zrobić so-
bie herbatę i coś zjeść, już prawie południe - mówię do kobiety. Okazuje 
się, że nie ma chleba i na ten chleb czeka, jak na zbawienie. - Ostatnie dni 
przed emeryturą to przymusowa głodówka - skarży się. Niewiele myśląc po-
biegłam do auta i pojechałam do najbliższego sklepu, kupiłam świeży chleb, 
bułeczki i paszteciki. Zorientowałam się, że przyniosłam jej tyle rzeczy do 
chleba, ale bez chleba. Czy pomyśleliście kiedyś, że wśród nas żyją ludzie, 
którzy pragną chleba jak nic innego na świecie? (...) Z uzbieranych pienię-
dzy dokupimy węgla dla seniorki - dodaje wzruszona organizatorka akcji.

Wdzięczność      
Anna Opęchowska-Ciak zawsze i wszędzie podkreśla, że jest tylko wyko-
nawcą tej akcji. Gdyby nie jej pomocnicy, a przede wszystkim Darczyńcy, 
sama wiele by nie zdziałała. 

- IX. edycja Niebieskiej Gwiazdki przeszła już do historii. 36 obdarowa-
nych w tym roku rodzin spędziło Wigilię Bożego Narodzenia ze świado-
mością, że są jeszcze dla kogoś ważni, że ktoś o  nich pamięta. Cała nie-
bieska ekipa dziękuje wszystkim Darczyńcom za bezinteresowną pomoc, 
życzliwość i dobre słowo. W tym trudnym dla nas czasie, realne spotkanie  
z drugim człowiekiem, jest często darem na wagę złota.  Wszystkim życzy-
my zdrowia i nadziei na lepsze jutro, wiary w drugiego człowieka i wszel-
kiego dobra, a z Nowym Rokiem nowych planów, pomysłów i spełniania 
marzeń. Bądźcie życzliwi dla siebie i innych, wspierajcie się choćby dobrym 
słowem, miejcie czas dla najbliższych, spędzajcie wspólnie czas. Pamiętajcie, 
że nie możemy pomóc wszystkim, ale każdy może pomóc komuś. 

Do zobaczenia na jubileuszowej 10. edycji! - podsumowuje.
Redakcja
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NIE ZABRAKŁO MIŁOŚCI W ŚWIĄTECZNY CZAS. 
IX EDYCJA NIEBIESKIEJ GWIAZDKI ZA NAMI!
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Św. Mikołaja nikomu nie trzeba przedstawiać. Znany jest na całym 
świecie.  Kochają go przede wszystkim dzieci, choć i dorośli chętnie 
liczą na jego spotkanie. W niedzielę, 19 grudnia, odwiedził Osiedle 
Granice. Głównym pasażerem pięknego końskiego zaprzęgu był oczy-
wiście św. Mikołaj. Fantastyczna inicjaty-
wa mieszkańców sprawiła wiele radości, 
szczególnie dzieciom, które otrzymały 
słodkie upominki.

Sołtys Paweł Wróblewski wspólnie  
z Radą Sołecką i strażakami z OSP Tere-
sin dzielnie wsparli korowód św. Mikołaja  
i wędrowali od domu do domu z workiem 
pełnym słodkich prezentów. 

Przy dźwiękach kolęd i w towarzystwie 
pastuszka, misia oraz strażaków św. Mi-

kołaj w pięknym orszaku odwiedził wszystkich Mieszkańców, wręczał 
upominki oraz częstował cukierkami. Można także było zrobić sobie 
zdjęcie z niecodziennym gościem i jego świtą. W orszaku św. Mikołaja 
wzięli udział głównie rodzice z dziećmi. - Było bardzo sympatycznie i ro-

dzinnie. Szkoda tylko, że zabrakło śniegu, ale 
to zrekompensowała fantastyczna atmosfera 

- mówili uczestnicy orszaku. 
Zamierzony cel udało się osiągnąć. 

Ludzie, którzy są w pandemii, nieco za-
smuceni, chociaż przez chwilę mogli się 
uśmiechnąć, poczuli bożonarodzeniowy 
nastrój, odsunęli firanki i zobaczyli, że ich 
wieś nie jest zapomniana, że Mikołaj o nich 
pamiętał.

Redakcja

ORSZAK ŚW. MIKOŁAJA PRZESZEDŁ ULICAMI 
SOŁECTWA GRANICE OSIEDLE

fot. Rafał Gołębiowski

Choć jesteśmy w środku pandemii i wiele trudnych 
chwil za nami, Klub Wolontariusza „Serce – Sercu” ze 
Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Te-
resinie postanowił zorganizować zbiórkę charytatywną. 

W grudniu można było zostać Świętym Mikołajem  
i przekazać słodycze, artykuły chemiczne lub gry i puzzle 
edukacyjne na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 
w Mocarzewie. 

Siostry Zmartwychwstania Pańskiego od 1957 opiekują 
się dziećmi niepełnosprawnymi, dając im wsparcie w roz-
woju oraz akceptację, jakiej potrzebuje każdy człowiek. Ich 
wychowankowie to dzieci w wieku przedszkolnym, szkol-
nym oraz dorośli po 25 roku życia, którzy także potrzebują 
codziennej opieki i rehabilitacji. 

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, we wtorek, 
wszystkie paczki zostały przekazane dzieciom z ośrodka  
w Mocarzewie. 

Bardzo serdecznie chcemy podziękować Wszystkim, 
dzięki którym idea Bożego Narodzenia mogła się urealnić 

- Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły. 
Dziękujemy 

Organizatorzy
Szkolny Klub Wolontariusza i przyjaciele

IDEA BOŻEGO NARODZENIA

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
ks. Jan Twardowski

 Najszczersze wyrazy współczucia i żalu oraz słowa wsparcia

Rodzinie
z powodu śmierci

śp. druha Marcina Soboty
strażaka OSP w Skrzelewie 

składają

  Wójt Gminy Teresin 
Marek Olechowski

Przewodniczący Rady Gminy Teresin      
Bogdan Linard
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Centralne uroczystości inaugurujące obchody 100-lecia powstania 
miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” odbyły się w sobotę 8 stycznia,  
w dniu 128. urodzin św. Maksymiliana Kolbego. W bazylice Niepoka-
lanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie o godz. 11.00 mszy 
św. przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęło sympozjum. Otworzył je 
o. dr Tomasz Szymczak, który nakreślił historię powstania i rozwoju 
czasopisma. Drugim prelegentem był o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk. 
W swoim wystąpieniu dokonał analizy wpływu „Rycerza” na czytelni-
ków oraz przypomniał jego pierwotne założenia. Centralnym punktem 
obchodów stulecia powstania „Rycerza Niepokalanej” była uroczysta 
Msza św. w niepokalanowskiej bazylice, której przewodniczył metropo-
lita krakowski abp Marek Jędraszewski. - Bardzo ważną rzeczą jest, by 
powracać do genialnych inspiracji o. Maksymiliana Marii Kolbego. Oby 
ta misja objawiania światu prawdy o miłości Boga trwała jak najdłu-
żej - życzył metropolita krakowski. W imieniu papieża Franciszka, do 
redakcji czasopisma i zebranych w bazylice wiernych, zwrócił się także 
watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin, którego list przeczytał 
o. Krzysztof Oniszczuk, dyrektor Wydawnictwa Niepokalanów.

-Z tej okazji do każdego numeru „Rycerza” w 2022 roku, będą dołączo-
ne reprinty, czyli numery wydawane 100 lat temu, pisane przez samego 
świętego Maksymiliana - poinformował o. Krzysztof Oniszczuk.  - Wie-
rzę, że będzie to niezwykłe doświadczenie cofnąć się o 100 lat - do tam-
tych czasów, warunków i treści. Jesteśmy ciekawi Waszych uwag i refleksji. 
Wydanie reprintów to dla nas duży wysiłek, ale bardzo ważny, by poczuć 
i być może na nowo odczytać Ojca Maksymiliana, jego młodzieńczy za-
pał w realizowaniu przez to pismo idei zdobywania dusz ludzkich dla 
Chrystusa przez Niepokalaną - dodał. Natomiast o. Piotr Szczepański, 
redaktor naczelny, w styczniowym numerze „Rycerza Niepokalanej”,  
w słowie, skierowanym do Czytelników napisał: „Idąc za przykładem 
św. Ojca Kolbego i ja z całą pokorą proszę Was, Drodzy Czytelnicy, mó-
dlcie się za mnie, abym MOIMI pomysłami, MOIMI decyzjami, MOIM 
uporem nie bruździł Niepokalanej. Od 100 lat „Rycerz” jest Niepokalanej -  
i niech tak pozostanie!” - Poza tym, będziemy świętowali poprzez artykuły, 
które będą wracały do historii: do tego, jak „Rycerz” był wydawany, jakie 
były jego koleje losu - mówił o. Piotr Szczepański. Zaznacza jednocze-

śnie, że „Rycerz Niepokalanej” nie zejdzie z obranej 100 lat temu drogi.                     
- Będziemy pisać o wartościach, których każdy człowiek poszukuje, choć 
nie każdy szuka tam, gdzie one są. 

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie skoncen-
trowane jest obecnie na kontynuacji dzieła św. Maksymiliana. Wydaje 
takie czasopisma jak „Rycerz Niepokalanej”, „Rycerzyk Niepokalanej” 
i „Rycerz Młodych”. Jednocześnie publikuje wiele pozycji książkowych 
z zakresu mariologii, franciszkanizmu i historii świętych. Miesięcznik 

„Rycerz Niepokalanej” ukazuje się w nakładzie ponad 45 tys. egzempla-
rzy i dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej, a na 
życzenie czytelników, od lutego 2021 r., również w wersji audio i kolpor-
towane jest za dobrowolną ofiarę.

Z okazji tak pięknego jubileuszu, Redakcji „Rycerza Niepokalanej”  
i Wydawnictwu oo. Franciszkanów w Niepokalanowie, życzymy niega-
snącego zapału w propagowaniu pięknych ideałów św. Maksymiliana 
Kolbego, mocy Ducha św., wielu łask i opieki Matki Bożej na każdy 
dzień pracy.

Redakcja
fot. PAP Mateusz Marek

Archiwum oo. Franciszkanów w Niepokalanowie 
CBN Polona

100 LAT TEMU UKAZAŁ SIĘ PIERWSZY 
NUMER „RYCERZA NIEPOKALANEJ”
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Przedstawiamy drugą część niezwykle interesującej rozmowy  
z panem Markiem Jaworskim - dyrektorem GZGK w Teresinie

PzG: GZGK to nie tylko woda, ale także ścieki. Czy są jakieś proble-
my z eksploatacją sieci kanalizacyjnej?

MJ: Na terenie gminy funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków pracujące 
w technologii biologiczno- mechanicznej. Największa z nich Oczyszczal-
nia Granice zbudowana została w 1995 roku. Po kompleksowej moder-
nizacji w 2013 roku osiągnęła przepustowość 2100 m3 na dobę. Dwie 
pozostałe - Pawłowice i Szymanów, pochodzące z początku lat 80 - tych 
ubiegłego wieku - mają zdolności odpowiednio: 46 i 90 m3. Przejęte zo-
stały przez Gminę Teresin w 2011 i 2014 roku. Czwarta, najmniejsza  
z nich o wydajności 12 m3, obecnie powstaje w Skotnikach. Oddzielnym 
tematem jest niestety bezmyślność nielicznych, ale jednak użytkowników 
sieci kanalizacyjnej. To, co pracownicy Zakładu znajdują w sieci kana-
lizacyjnej, przyprawia o zawrót głowy. Może trudno w to uwierzyć, ale 
znajdujemy w niej artykuły spożywcze, całe ubrania, popiół, fragmenty 
worków z cementem czy zdechłe zwierzęta…

PzG: To przerażające…
MJ: Ma to oczywiście konkretne technologiczne i finansowe konse-

kwencje. Wrzucane do sanitarki przedmioty powodują awarie na lokal-
nych przepompowniach, których naprawa idzie w tysiące złotych. Czasa-
mi myślę o zorganizowaniu przez Zakład Komunalny specjalnej ulicznej 
wystawy bądź publikacji w mediach tych kanalizacyjnych ,,atrakcji’’. Za 
skutki ludzkiej bezmyślności i głupoty płacimy wszyscy podatnicy tej gmi-
ny. Usuwanie awarii i przywrócenie możliwie najszybciej sieci do pełnej 
sprawności to jedno z największych wyzwań stojących przed Zakładem. 
Temat dewastacji komunalnego mienia jest bardzo dla nas bolesny, bo 
mamy świadomość estetycznego bałaganu i marnotrawionych pieniędzy 
pochodzących przecież z naszych kieszeni. Ubolewam nad niszczonymi 
autobusowymi przystankami, drogowymi znakami i rozbijanymi tzw. 
ulicznymi lustrami bezpieczeństwa. Trudno tu mieć rzecz jasna preten-
sje do Policji. Nie da się upilnować każdego obiektu przez całą dobę, tak 
samo jak nie jest możliwym zainstalowanie wszędzie ulicznego monito-
ringu. Na razie nie mam pomysłu, jak ten problem rozwiązać. Mogę tylko 
apelować do Państwa o pomoc w tej sprawie.

PzG: Czy w związku z ogólną sytuacją w kraju planowane są pod-
wyżki opłat za wodę i ścieki? Jak wygląda proces ustalania tych cen i jaki 
wpływ ma na to współpraca ze spółką Wody Polskie?

MJ: Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków są jednymi z pod-
stawowych opłat lokalnych. Do 2018 roku stawki te co roku ustalała Rada 
Gminy, podejmując stosowną uchwałę. Od trzech lat stawki opłat za wodę 
i ścieki ustalane są na wysokości zaakceptowanej przez Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie. Powoduje to duże perturbacje w całym 
procesie kształtowania wysokości tych przecież jednych z podstawowych 
lokalnych opłat. Problem jest podstawowy: cenę za wodę i ścieki ustala 
organ państwowy, a rzeczywiste koszty dostarczania wody i oczyszcza-
nia ścieków zna i ponosi gminny zakład budżetowy. Wody Polskie bloku-
ją wszelkie próby urealnienia kosztów produkcji wody i odbioru ścieków. 
Tym samym odbiera się samorządom i zakładom budżetowym w Polsce 
możliwość realnego kształtowania poziomu swoich dochodów. Idąc tym 
tokiem działania, centralizujące państwo winno stworzyć też odpowied-
nie mechanizmy zaporowe w kształtowaniu cen prądu i paliw w postaci 
chociażby np. Polskiego Prądu czy Polskich Paliw… Wracając do meri-
tum: Wody Polskie zatwierdzają taryfy opłat za wodę i ścieki na okres 3 
lat, z góry kształtując ich wysokość. Zatwierdzone stawki nijak się mają 
do rozpędzającej się w Polsce inflacji czy ogromnego wzrostu cen za zu-
życie prądu i kosztów paliw. Wójt i Rada Gminy Teresin, chcąc zapobiec 
zbytniemu wzrostowi cen, podjęli uchwałę o dopłacie do taryf w wysoko-
ści 0,30 zł do 1 m3 wody i 1,00 zł do m3 ścieków. W ten sposób opłaty za 
wodę i ścieki na 2022 rok wzrosły symbolicznie.

PzG: Starania GZGK w zakresie zapewnienia jak najpełniejszej 
obsługi są znane i doceniane przez mieszkańców gminy. Praktycznie 
wasza praca nigdy się nie kończy… Z jakim odzewem spotykają się te 

działania i jak są postrzegane wśród mieszkańców?
MJ: Odbieramy od mieszkańców różne sygnały. Dziękujemy za wyra-

zy życzliwości, ale też za uwagi krytyczne, pozwalające nam usprawnić 
naszą pracę i poprawić jakość świadczonych na rzecz mieszkańców usług. 
Obowiązków Zakładowi przybywa z roku na rok, w pierwszej części wy-
wiadu mówiłem o wyzwaniach dla Komunalnego Zakładu związanych z 
planami budowy tunelu oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przy-
bywa terenów zielonych i nowych miejsc rekreacyjnych: w tym roku ma 
powstać nowoczesny Park Granice, który będzie wymagał od nas szczegól-
nej troski. Ogromnej części pracy Zakładu Komunalnego nie widać. Od-
bywa się ona, jak podkreśliłem we wstępie, w stacjach uzdatniania wody  
i oczyszczalniach ścieków, pracujących 24 godziny na dobę. My jako miesz-
kańcy doświadczamy tylko produktu finalnego w postaci dostarczanej 
wody i odbieranych ścieków. Bardzo trudnym okresem w funkcjonowaniu 
Zakładu jest sezon zimowy, o czym wcześniej krótko sygnalizowałem. Te-
resiński Zakład Komunalny dysponuje trzema ciągnikami z pługami, na 
sezon zimowy zawieramy umowy z dodatkowymi czterema operatorami. 
Choć może to robić wrażenie -  w sytuacji dużych jednostajnych opadów - 
może to nie wystarczyć. Trzeba jednocześnie pamiętać, że ciągniki GZKG 
nie stoją w tym czasie bezczynnie; są na bieżąco dysponowane chociażby 
do wywozu przydomowych szamb, przewożenia osadu na oczyszczalni 
czy do bieżącej roboty - usuwania awarii, drobnych napraw drogowych 
itp. Nie da się wszędzie i w tym samym czasie doprowadzić do idealnej 
przejezdności naszych dróg. Priorytetem są tu drogi o dużym natężeniu 
ruchu (np. Trakt św. Jana Pawła II) oraz te, którymi kursują autobusy 
szkolne. W przypadku śliskich nawierzchni posypujemy je mieszanką pia-
skowo – solną, szczególnie dbając o skrzyżowania. Pamiętajmy jednak, że 
sól drogowa (chlorek sodu NaCl) jest szkodliwa. Jej toksyczność wpływa 
destrukcyjnie na tereny zielone, przyspiesza korozję samochodów, nisz-
czy nawierzchnię i obuwie. Należy pamiętać też, że wszystko co zostanie 
wysypane na jezdnię nie rozpuści się w powietrzu, trafia do kanalizacji 
deszczowej wymagając jej systematycznego czyszczenia. Sól trafia do ka-
nalizacji deszczowej, z której wody opadowo-roztopowe wpadają bezpo-
średnio do najbliższej rzeki, zasalając wody powierzchniowe i podziemne. 
Wśród tych drugich powoduje m.in. wzrost zasolenia wody pitnej. Tu koło 
się zamyka, albowiem wpływa to już bezpośrednio na nasze organizmy. 
Wyjściem tutaj mogłaby być na każdym wylocie z kanalizacji deszczowej 
mała odsalarnia wody, jednak jest to oczywiście rozwiązanie nierealne. 
Większe stężenie soli przyczynia się też do powstawania intensywnych, 
również toksycznych, zakwitów sinic. W soli drogowej szczególnie szkodli-
we dla środowiska są jony chloru. Dlatego od stosowania od niej odchodzi 
wiele państw. Kilka samorządów w Polsce do posypywania oblodzonych 
chodników stosuje fusy z kawy jako uzupełnienie soli. Można sobie wy-
obrazić np. ulicę Lipową pachnącą kawą Tchibo a Rynkową - z aroma-
tem Jacobsa… I już na koniec. Cechą oczywistą zimy są padające śniegi, 
przyzwyczaili się do tego mieszkańcy chociażby krajów skandynawskich. 
W trudniejszych warunkach drogowych po prostu do nich się przystoso-
wują, kierowcy zdejmują nieco nogę z gazu, a piesi zachowując większą 
ostrożność na chodnikach. W tym miejscu pragnę podziękować Państwu 
za troskę o chodniki przylegające do swoich nieruchomości. Dla naszego 
przecież wspólnego bezpieczeństwa.

PzG: Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Tomasz Daczko

GZGK/24h - O PRACY GMINNEGO ZAKŁADU 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESINIE
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Trzecie i zarazem ostatnie wyróżnienie specjalne „Prosto z Gminy”  
i wyróżnienie w kategorii osób dorosłych konkursu Szuflada 2021.

Piękna opowieść o tym, jak wielkie znaczenie ma przeszłość (dzieciństwo) w na-
szym życiu. Wzruszająca, prostolinijna i pełna wdzięku historia o rodzinnej miłości 
i o tym, co stanowi prawdziwą wartość w naszym życiu.

/ z recenzji jurora/

Grażyna Starus
Moje wspomnienia 

Przyśniła mi się matula. Smukła, w ładnym płaszczyku, w bucikach na ob-
casie. Na głowie miała piękny, duży kapelusz. Nie pamiętam, czy matka miała 
kiedykolwiek kapelusz. Natomiast pamiętam takie zdjęcie, które ktoś jej zrobił 
na drodze w pobliżu stawu w momencie, gdy zerwała chustkę z głowy, próbując 
się nią zasłonić. To wtedy łapałyśmy żaby dla siostry do szkoły, chyba na eksport 
do Francji. Włożyłyśmy te żaby do kotła z wodą, kocioł wstawiłyśmy do piwnicy,  
a rano nie było już żadnej żaby. Wszystkie się rozpełzły. 

Pamiętam zbieranie stonki do butelek. Chyba mieli za to płacić, nie pamiętam 
tylko czy za jedną, czy za większą ilość. Mówili, że stonkę zrzucili nam Amery-
kanie.  Zbieraliśmy też zioła: podbiał, rumianek, kwiat lipy. Ogromna lipa rosła 
obok naszej kuźni. Zioła suszyliśmy i  sprzedawaliśmy w punkcie skupu, a za-
robione pieniądze trzymaliśmy na odpust, który odbywał się w lipcu w naszej 
parafii. Któregoś roku siostra zjadła tyle lodów na odpuście, że skończyło się to 
ciężką anginą. 

Za kuźnią był obniżony teren porosły krzakami. Na wiosnę wylewała płynąca 
obok rzeka, zalewając to miejsce i często martwiliśmy się, żeby woda nie wdar-
ła się do zabudowań. Pewnego razu wyciągnęłyśmy balię (taką dużą, blaszaną 
misę do prania), weszłyśmy we trzy do środka i pływałyśmy po tym rozlewisku.  
W pewnym momencie Czesiek, pomocnik ojca, zakręcił balią, a my siłą odśrod-
kową „chlupnęłyśmy” do wody. Czesiek z ojcem pokładali się ze śmiechu. 

Nasza stara, drewniana chałupka miała jeden pokój, kuchnię i oszklony ganek. W kuchni spali rodzice, a my we trzy na rozkładanej „amerykan-
ce” w pokoju. Jak zbliżała się burza, to matka kazała nam spać w ubraniach, ponieważ bardzo często wybuchały pożary od piorunów. W pokoju był 
jeszcze stół, szafa i etażerka z książkami. Nie pamiętam, od kiedy czytało się u nas książki na głos, najpierw przy lampie naftowej, dopiero później 
doprowadzono do naszej wsi prąd. Później mówiło się, że głośne czytanie zaczęło się przez średnią siostrę, bo kiedy starsza siostra uczyła się czytać, 
młodsza oglądała obrazki i nauczyła się elementarza na pamięć.  A w drugiej klasie wyszło szydło z worka. 

W naszym domu było też dużo muzyki. Wszystkie trzy grałyśmy na mandolinie, ale najlepiej wychodziło to najstarszej siostrze. Kiedy przyszedł 
ktoś z wizytą, ojciec wołał siostrę, żeby zagrała „Na falach Dunaju”, czym doprowadzał ją do czarnej rozpaczy. Pamiętam radio w kącie pokoju. 
Słuchałam transmisji z Opola lub Sopotu i notowałam słowa piosenek. Do dziś mam zeszyty ze słowami piosenek z tamtych lat. 

Czytanie książek i muzykę wyniosłyśmy z domu, są z nami do dziś i te pasje kontynuują następne pokolenia.

II POWIATOWY KONKURS LITERACKI „SZUFLADA” ‘21

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 2 lutego 2022 roku o godzinie 9.30                  
rozmowa z Markiem Jaworskim, dyrektorem 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Teresinie 

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 11 lutego 2022 roku o  godzinie 13.10                   
rozmowa z Markiem Jaworskim, dyrektorem 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Teresinie

94,9 FM 102,7 FM

ProstoProsto
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ATP Trans - firma transportowa prowadzona przez Agnieszkę i Piotra Banasz-
ków z Teresina, została ponownie wyróżniona w rankingu najdynamiczniej rozwi-
jających się firm. Jest to już 4 Gazela Biznesu, którą wyróżniono to przedsiębior-
stwo. Stanowi potwierdzenie ciągłego umacniania się rynkowej pozycji firmy, jak 
również docenienie jej działań. Ranking organizowany jest przez „Puls Biznesu” 
nieprzerwanie od 2000 r. Obecność w nim oznacza, że wyróżniona firma należy 
do elity małych i średnich firm, nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także 
transparentna.

Poniżej przedstawiamy artykuł na ten temat opublikowany w „Pulsie Biznesu”.
Kartka z Teresina
Transport to dobry biznes, choć trudny i obarczony ryzykiem.
- Nie boimy się wyzwań. Mamy znakomity zespół kierowców i logistyków. Lubimy się czasem rzucić na głęboką wodę. To nas rozwija - przekonuje 

Agnieszka Banaszek, prezeska i współwłaścicielka firmy transportowej AP Trans z Teresina.
To firma rodzinna prowadzona przez małżeństwo Agnieszkę i Piotra Banaszków. AP Trans zajmuje się transportem drogowym, głównie na 

terenie Unii Europejskiej.
- Jedynie 10 proc. naszej działalności stanowią przewozy krajowe. Lwia część to transporty zagraniczne. Zdecydowanie najwięcej wozimy na teren 

Wielkiej Brytanii. Kolejnymi krajami na naszej transportowej mapie są Niemcy, Francja, Hiszpania, Szwecja, Włochy - informuje Agnieszka Bana-

W numerze 11/2021 „Prosto z Gminy”, opublikowana została praca pani Moniki 
Bochyńskiej „List. Drogi Przyjacielu”. Niestety zawarte są w niej pewne nieścisłości.

Czytając ten tekst, możemy się dowiedzieć, że 20 więźniów z Pawiaka Niemcy roz-
strzelali na dzisiejszym Skwerze Niepodległości. A stało się to całkowicie w innym 
miejscu. Nieszczęśników tych, 1 grudnia 1943 roku, zamordowano po drugiej stronie 
torów kolejowych, w Paprotni, niedaleko przejazdu za obecnym sklepem z warzywami. 
Teraz to miejsce jest całkowicie zmienione. Wówczas było tam zagłębienie po wybranej 
ziemi, a od strony torów znajdowała się spora skarpa. I tu Niemcy dokonali tej zbrodni. 
Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, mieszkańcy ustawili pomnik, lecz z błęd-
ną dzienną datą, bo 3 grudnia. Uroczyście został odsłonięty oraz poświęcony przez  
o. Arkadiusza Zapaśnika z Niepokalanowa 9 czerwca 1945 roku.

 W latach 70-tych podczas budowy wzdłuż torów ogrodzenia z płyt betono-
wych, pomnik przeniesiono w pobliże nastawni kolejowej, obecnie już nieistniejącej.  
W połowie lat 80-tych, w trakcie remontu torowiska, trafił na cmentarz parafialny. Stoi 
przy głównej bramie wjazdowej, po jej lewej stronie. Pomnik przy obecnym Skwerze 
Niepodległości zbudowano w 1980 roku. Powstał z inicjatywy kombatantów II wojny 
światowej, zrzeszonych w gminnym kole ZBOWiD przy wsparciu ówczesnych władz. 
Do jego budowy wykorzystano istniejący, a od kilku lat niezagospodarowany, dwu-
stopniowy, betonowy postument. Na nim miała stanąć figura Matki Bożej Niepokala-
nej, którą zamierzano tu przenieść z peronu pierwszego stacji PKP, gdy przygotowywa-
no się po raz pierwszy do budowy przejścia podziemnego na środkowy peron. Jednak 
z powodu dużych strat, które powstały w wyniku katastrofy kolejowej na tej stacji 31 
lipca 1967 roku, inwestycji zaniechano. Pomnik według projektu artystów plastyków 
ze Skierniewic Pawła Łęskiego i Włodzimierza Wasikowskiego, uroczyście odsłonięto 
13 października 1980 roku. 

W 2010 roku z inicjatywy władz samorządowych Gminy Teresin, pomnik już wtedy mocno zniszczony, przebudowano na podstawie projektu 
Klary Zawadzkiej i Jarosława Trojanowskiego. W niedzielę 19 września został odsłonięty. Skwer Niepodległości budowany w latach 2017-2018 
uroczyście oddano do użytku 7 lipca 2018 roku. 

Myślę, że autorka, wymieniając w opublikowanym tekście Skwer Niepodległości jako miejsce, gdzie 20 więźniów z Pawiaka rozstrzelano, po-
stąpiła tak, nieświadoma tego, jak i zapewne duża grupa osób, że pomnik nie stoi na miejscu zbrodni. Powszechnie funkcjonuje przeświadczenie, 
iż więźniów rozstrzelano przy stacji kolejowej. Pomnik w tym miejscu i bliskość budynku stacji sprzyjają błędnej interpretacji, co do miejsca tego 
zdarzenia. Teren, gdzie dokonano egzekucji, w żaden sposób nie jest obecnie oznaczony. Tak się składa, że jej upamiętnienie znajduje się w dwóch 
różnych miejscowościach i w dwóch odległych od siebie miejscach.

By w przyszłości zapobiec takim błędom, uważam, że przy pomniku powinna stanąć tablica zawierająca informację o nim i właściwym 
miejscu egzekucji. Ewentualnie, taką tablicę należy ustawić w miejscu, gdzie rzeczywiście więźniów rozstrzelano.

Grzegorz Szkop
Stowarzyszenie „Teresin - nasze korzenie”

GRZEGORZ SZKOP - LOKALNY MIŁOŚNIK 
HISTORII, CZŁONEK STOWARZYSZENIA „TERESIN 

- NASZE KORZENIE” PROSTUJE I WYJAŚNIA

ATP TRANS Z TERESINA LAUREATEM  
22. EDYCJI RANKINGU „GAZELE BIZNESU” 
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szek.
Jak tłumaczy, przewozy zagraniczne są bardziej opłacalne, ale  

w większym stopniu obarczone ryzykiem. Tam trudniej ścigać wierzy-
ciela i trzeba ponieść wyższe koszty.

- Żeby to ryzyko minimalizować, musimy być uważni. Tym bardziej 
że nadal opłacają się przewozy kabotażowe, które również generują takie 
ryzyko - podkreśla.

Od pierwszej naczepy
AP Trans działa od 1998 r.
- Firmę założył mój mąż, który sam świadczył usługi transportowe. 

Rok później pobraliśmy się i za weselne prezenty zakupiliśmy naczepę-
-chłodnię. Od tego czasu sukcesywnie powiększaliśmy flotę pojazdów. Fir-
ma rozwijała się tak prężnie, że w roku 2013 musieliśmy przejść na pełną 
księgowość, co spowodowało przekształcenie w spółkę - opowiada pani 
prezes.

W skład taboru wchodzą naczepy-chłodnie, silosy do przewozów 
materiałów sypkich oraz tzw. zestawy przestrzenne. W sumie AP Trans 
rozporządza 25 zestawami pojazdów. Firma dysponuje też własną bazą 
transportową z warsztatem i zapleczem biurowo-socjalnym.

- Jesteśmy w stanie przewieźć praktycznie każdy towar oprócz substan-
cji płynnych i towarów ponadgabarytowych. W zależności od tego, czy 
jest większe zapotrzebowanie na przewozy spożywcze, czy na towar sypki, 
potrafimy się szybko przestawić – informuje Agnieszka Banaszek.

Firma współpracuje na stałe z kilkunastoma kontrahentami. Duża 
część z nich to podmioty brytyjskie. Na liście kooperantów są tak-
że Niemcy, jednak zasadnicza część działalności spółki opiera się na 
współpracy z polskimi przedsiębiorstwami.

- Mamy też rodzimego kontrahenta, tu w Teresinie. Bakoma jest na-
szym sąsiadem i współpracujemy z nią od początku działalności - mówi 
Agnieszka Banaszek.

Przekonuje, że dobrym i sprawdzonym sposobem pozyskiwania 
klienta są poczta pantoflowa i polecenia. To kluczowe metody.

- Korzystamy ponadto z platform wymiany informacji pomiędzy prze-
woźnikami a  przedsiębiorstwami spedycyjnymi oraz klientami indywi-
dualnymi. Posiłkujemy się w tym aspekcie przede wszystkim europejską 
Giełdą Transportową TIMOCOM i rodzimą giełdą transportową Trans. 
To nasze główne wsparcie, jeśli chodzi o ładunki powrotne. Jednak nie są 
to nasze zasadnicze źródła przewozów - wyjaśnia.

Jazda na Wyspy
- Przed brexitem wjazd do Wielkiej Brytanii 

odbywał się na takich samych zasadach, jak do 
pozostałych krajów Unii. Teraz obowiązuje odpra-
wa celna towarów, dodatkowe papiery -opowiada 
Agnieszka Banaszek.

Jak mówi, dokumentów jest kilka albo nawet 
kilkanaście. To dodatkowo obciąża kierowców, 
którzy muszą zadbać, by mieć przy sobie ich 
komplet.

- Anglicy wprowadzili scentralizowany, cyfro-
wy obieg dokumentów transportowych. To bardzo 
ułatwi nam wykonywanie przewozu. Rejestruje-
my się w portalach angielskich urzędów celnych, 
żeby dostosować się do obowiązujących tam proce-
dur. Dysponujemy już własnym numerem celnym 
w Anglii, wejściem do bramek ich urzędu podat-
kowego i od pierwszego stycznia nasze dokumenty  
w kopercie elektronicznej będą trafiać bezpośred-
nio na Wyspy Brytyjskie – wyjaśnia Agnieszka 
Banaszek. Podkreśla przy okazji, że w Polsce po-
dobne rozwiązanie (pełen zakres elektronicznego 
obiegu dokumentów) zdecydowanie ułatwiłby ży-
cie transportowcom.

Zespół i plany
- Nasz rozwój i utrzymanie rentowności firmy 

są możliwe nie tylko dzięki zrównoważonej poli-
tyce, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu 

pracowników. To osoby bardzo kompetentne i profesjonalne, które nie 
cofają się przed najtrudniejszymi wyzwaniami - tłumaczy pani prezes.

AP Trans zatrudnia około 30 osób. Personel biurowy stanowią cztery 
osoby, w tym dwa etaty administracyjne i dwóch logistyków.

- Tworzą oni najlepszy zespół. Jesteśmy zgrani i nawzajem się uzupeł-
niamy. Główny ciężar prowadzenia firmy spoczywa na moich i męża bar-
kach. To my pozyskujemy klientów strategicznych - opowiada. - Jednak 
cały nasz biznes ciągną kierowcy. 70 proc. z nich to Polacy z ogromnym 
doświadczeniem, wspierają ich kierowcy z Ukrainy i Białorusi. Zatrud-
niamy wszystkich na umowę o pracę. Nie ma zleceń ani umów o dzieło. 
Nasi pracownicy zasługują na to, ich praca jest ciężka, odpowiedzialna, 
zmusza do życia w samochodzie i rozłąki z bliskimi - przyznaje pani pre-
zes.

- Stale wzrasta zapotrzebowanie na przewóz towarów, a zasilenie ka-
dry cudzoziemcami nie zawsze jest możliwe. Większość naszych tras doty-
czy Wielkiej Brytanii, a tam nie mogą wjechać cudzoziemcy ze Wschodu, 
chyba że posiadają wizę - dodaje Agnieszka Banaszek.

W Teresinie jest szkoła, która kształci kierowców i logistyków.
- Chcemy w przyszłym roku wejść w jakąś formę jej wsparcia finan-

sowego, sponsoringu. Może stanie się dla nas źródłem wykwalifikowanej 
kadry - zastanawia się.

Myśląc o przyszłości, podejmuje wątek sukcesji.
- Wielkim wsparciem w działalności są nasze dorastające dzieci, któ-

re stale poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie transportu. 
Nierzadko są pomysłodawcami nowatorskich rozwiązań. Potrafią prze-
jąć część naszych obowiązków i robią to bardzo profesjonalnie - przy-
znaje.

Firma planuje wymianę części taboru, stawiając na auta nowe. To 
myślenie proekologiczne, zmierzające do obniżenia emisji spalin i stwo-
rzenia lepszych warunków do pracy.

- Planowaliśmy, że jeszcze w tym roku z naszej bazy wyjedzie sześć no-
wych ciągników siodłowych. Jednak przerwanie łańcucha dostaw, dotknę-
ło również nas, są problemy z ich dostarczeniem w odpowiednim czasie 

- komentuje Agnieszka Banaszek.
Innym, nie mniej ważnym zamierzeniem na najbliższą przyszłość, 

jest poszerzenie działalności spółki o magazynowanie i przechowywa-
nie towarów.

- To z pewnością poprawi atrakcyjność naszej firmy i da nowe możli-
wości rozwoju usług.

Źródło: Puls Biznesu
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W drugi weekend grudnia w hali sportowo-widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie odbył się XV Międzyna-
rodowy Turniej Zapaśniczy Młodzików o Puchar Mazowsza w zapa-
sach w stylu wolnym - Memoriał Wiesława Stempnia - Teresin 2021. 
Tradycyjnie był imprezą udaną, nienagannie przeprowadzoną oraz 
perfekcyjnie zorganizowaną.

W memoriale, oprócz czołówki młodzików z rodzimych klubów, 
udział wzięły drużyny z  Ukrainy, Litwy, Estonii i Słowacji. Na trzech 
matach w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji emocji nie brakowało, a poziom walk, w ocenie specjalistów, 
był bardzo wysoki. 

Gospodarz imprezy, klub LKS Mazowsze Teresin, wystawił mocną, 
mistrzowską reprezentację i na zakończenie imprezy mógł pochwalić 
się ośmioma medalami indywidualnymi oraz drugim miejscem na po-
dium w klasyfikacji drużynowej. 

 
Medalowe miejsca reprezentantów LKS Mazowsze Teresin:
3. miejsce - Maciej Chojnacki, kategoria wagowa 35 kg, 2. miejsce 

- Filip Nowakowski, kategoria wagowa 44 kg, 2. miejsce - Dawid Biel-
ski, kategoria wagowa 52 kg, 2. miejsce - Mateusz Zawadzki, kategoria 
wagowa 57 kg, 1. miejsce - Bartłomiej Nowakowski, kategoria wagowa 
68 kg, 2. miejsce - Braian Kowalski, kategoria wagowa 68 kg, 3. miejsce 

- Patryk Kutyłowski, kategoria wagowa 75 kg, 1. miejsce -  Krzysztof 
Chudecki, kategoria wagowa 100 kg.

Za podium znaleźli się: 8. Karol Selerski i 9. Seweryn Grądzik (obaj 
kat. wag. 57 kg), 5. Aleksander Bielski, 8. Adrian Kowalski, 9. Dawid 
Grodzki (wszyscy kat. wag. 68 kg). 

Nasi zawodnicy potwierdzili na macie swoją klasę. Ośmiu z nich 
stanęło na podium, a w klasyfikacji drużynowej gospodarze zajęli dru-
gie miejsce (Mazowsze zdobyło 66 punktów). Na miejscu pierwszym 
uplasowali się Ukraińcy ze Zbaraża (138 pkt), którzy podczas zawodów 
zaprezentowali wyjątkowo dobrą dyspozycję. Brąz w drużynówce przy-
padł Litwie - 46 pkt.

Od kilku lat teresiński klub w tej kategorii wiekowej znajduje się  
w czołówce najlepszych w Polsce, co znalazło potwierdzenie w ostatnich 
Mistrzostwach Polski młodzików (7 medali indywidualnie - 2 złote, 5 
brązowych oraz złoto w klasyfikacji drużynowej). Niewątpliwie jest to 
wynik planowej, ciężkiej i systematycznej pracy trenerów, zawodników 
oraz działaczy klubu wspieranych przez rozumiejące sport władze gmi-
ny oraz solidnego sponsora (Grainer Packaging). Czapki z głów przed 
całym sztabem trenerskim - Ryszardem Niedźwiedzkim (Prezes Klubu), 
Ryszardem Śliwińskim, Sławomirem Rogozińskim, Jackiem Szymań-
skim, Robertem Rybickim oraz Arturem Albinowskim.

Redakcja

Już po raz dziesiąty na kortach klubu KampinoSport w Starych Ba-
bicach odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w Te-
nisie Ziemnym. W trzydniowych zawodach (10-12 grudnia 2021 r.) 
wystartowało 43 zawodników z całego kraju. Organizatorem turnieju 
była Gmina Teresin, a współorganizatorami Gmina Stare Babice oraz 
Powiat Warszawski Zachodni. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w kilku 
kategoriach wiekowych, a także w kategorii VIP dla osób pełniących 
najwyższe funkcje w  samorządach lokalnych oraz w grze podwójnej. 
Sędzią głównym turnieju był Ariel Lisowski (sędzia klasy międzynaro-
dowej).

W imprezie tej Gminę Teresin reprezentowali wójt Marek Olechowski 
oraz radny Hubert Konecki. 

- W debla zagrałem w parze z wójtem Olechowskim. W przeszłości kil-
kakrotnie stawaliśmy na podium, a w roku 2012 nawet wygraliśmy. Tym 
razem przegraliśmy w ćwierćfinale z parą Tadeusz Ciak (Maków Mazo-
wiecki) Dariusz Cenkiel (Ryki) - relacjonuje Hubert Konecki.

W kategorii VIP Marek Olechowski przegrał w ćwierćfinale z Irene-
uszem Owsikiem (Zgorzelec) 6-4,6-3. Hubert Konecki rywalizował w ka-
tegorii do lat 50 i przegrał w półfinale z Adamem Stańczukiem (Gorzów 
Wielkopolski) 6-0, 4-6, 10-7. 

- Uczestnicy ocenili, że był to najładniejszy mecz turnieju, co nie ukry-
wam było dla mnie bardzo miłe, choć mogło być lepiej. Z brązowego meda-
lu jestem zadowolony - dodaje radny Konecki.

Z pełnymi wynikami można się zapoznać na stronie www.kampino-
sport.pl

W sobotę odbyła się uroczysta kolacja, na którą wszystkich uczestni-
ków zaprosił gospodarz turnieju Marek Olechowski. Nie zabrakło wspo-
mnień i podziękowań, przede wszystkim dla tych samorządowców, któ-
rzy byli tu po raz dziesiąty. Otrzymali oni upominki w postaci sprzętu 
tenisowego. Na cześć organizatorów uczestnicy oraz goście zaśpiewali 
100 lat, a głównym dyrygentem całej sytuacji był wójt Lubiewa Michał 
Skałecki.

- Serdecznie dziękuję właścicielom KampinoSport, którzy zawsze z rado-

XV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
ZAPAŚNICZY O PUCHAR MAZOWSZA

fot. LKS Mazowsze Teresin 
(zapasy)

X JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA POLSKI 
SAMORZĄDOWCÓW W TENISIE ZIEMNYM TERESIN’21

fot. kam
pinosport
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Numer 01/2022

Wyniki opracowano na podstawie jednolitego dla wszystkich dyscyplin sportu regulaminu ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży. System prowadzony jest przez Zespół Sportu Młodzieżowego - Instytutu Sportu w Warszawie - https://ssm.insp.waw.pl/  dla 
Ministerstwa Sportu.

System punktacji obejmuje osiągnięcia w następujących zawodach:
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski Juniorów – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
Dorobek klubów powiatu sochaczewskiego to 648,25 pkt. Powiat sochaczewski sklasyfikowany został na 46 miejscu na 371 powiatów w Polsce. 
W Województwie mazowieckim powiat sochaczewski sklasyfikowany został na 5. miejscu na 40 powiatów mazowieckich. 

Pozycja i punktacja gmin z powiatu sochaczewskiego
1. Warszawa
2. Poznań
3. Wrocław
74. Teresin (8. miejsce na Mazowszu)
104. Sochaczew (10. miejsce na Mazowszu)
Sklasyfikowano 972 gminy w Polsce. 

Pozycja i punktacja klubów z powiatu sochaczewskiego.
1. AZS AWF Katowice
2. KS AZS AWF Warszawa
3. OŚ AZS Poznań
58. LKS Mazowsze Teresin 335 pkt. (8 miejsce na Mazowszu)
101. RC Orkan Sochaczew 235 pkt
1185. UKS Filipides Teresin 32,5 pkt.
1522. KS Piast Feliksów 22 pkt.
2022. UKS Orkan Judo Sochaczew 13 pkt.
2443. KM Aktywni Sochaczew 8 pkt.
3280. UKS Siódemka Sochaczew 2,75 pkt. 
Sklasyfikowano 4289 klubów w Polsce.

LKS Mazowsze Teresin uzyskał w systemie współzawodnictwa sportowego 335 punktów.
Łucznictwo 135 pkt. - 3. miejsce w rankingu Polskiego Związku Łuczniczego.
Zapasy 200 pkt. - 1. miejsce w rankingu Polskiego Związku Zapaśniczego.

Zestawienie opracował
Ryszard Niedźwiedzki

ścią i w domowej atmosferze przyjmują samorządowych tenisistów z całej 
Polski. Słowa szczególnego podziękowania składam radnym Gminy Teresin, 
wspierającym pomysł organizacji Mistrzostw. To moi przyjaciele rozumie-
jący samorządność, działający dla społecznego dobra od lat i co nie mniej 
ważne - miłośnicy sportu. Dziękuję sponsorom naszych zawodów, Gmin-
nemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Teresinie, wszystkim organizatorom  
i sędziom. Bez waszego wsparcia i pracy niemożliwe byłoby po raz dziesiąty 
spotkać się na tej pięknej tenisowej imprezie - mówił wójt Olechowski pod-
czas uroczystej kolacji.

- Turniej to nie tylko rywalizacja sportowa, ale równie ważna wymiana 
poglądów, pokazywanie projektów realizowanych na terenie poszczegól-
nych samorządów. Przyjeżdżają tu przedstawiciele najróżniejszych szczebli 
samorządowych i jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń - oce-
nia Jędrzej Stolarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznań.

- Wiele działo się na kortach przez te lata, ale przede wszystkim była 
piękna rywalizacja fair play! Nam samorządowcom-tenisistom zależało, 
aby oderwać się od biurek i pokazać, że aktywnie spędzony czas może być 
świetną zabawą - wspomina radny Łukowa Artur Gałach.

Artystyczną niespodzianką wieczoru był recital Mai Kapłon, dla której 
dwa lata wcześniej na mistrzostwach zbierane były pieniądze na operację 
w USA. Artystka, wracająca do pracy na scenie, podzieliła się ze słucha-
czami swoimi nowymi piosenkami. Nie zabrakło bisów, owacji, długich 
rozmów i radości z tego, że walka o zdrowie i samodzielność wokalistki 
zwieńczona została pełnym sukcesem. 

Wszyscy uczestnicy bardzo chwalili organizację mistrzostw, gratulo-
wali organizatorom 10 lat na tak wysokim poziomie i gwarantowali, że za 
rok na pewno znów tu się pojawią.

Redakcja

ZESTAWIENIE WYNIKÓW 
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

DZIECI I MŁODZIEŻY ZA 2021 ROK  
DLA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO



• Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak–     
ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na  
cały asortyment.
• Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka                   
Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie,                        
5% zniżki na cały asortyment.
• Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki –                       
ul. Szymanowska  8 w Teresinie, 5% zniżki na 
cały asortyment.
• Sklep KACPER Kamil Króliczak – 
ul. Szymanowska 19 w Teresinie, 10% zniżki 
na obuwie z wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki 
na obuwie skórzane. Rabat nie dotyczy artyku-
łów objętych promocją.
• Pizzeria PIERROT Renata Olechowska – 
ul. Lipowa w Teresinie, zniżka 10% oprócz              
wyrobów alkoholowych i tytoniowych.
• Nadzory i projekty budowlane Józef                      
Górzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%.
• Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO  
Leszek Ćwikliński (nauka jazdy, jazdy doszka-
lające, płyta poślizgowa) – ul. 1 Maja 27a, zniż-
ka 5% na lekcje nauki jazdy + 2 godziny gratis.
• Sklep odzieżowo-obuwniczy Red-Star Ceza-
ry Szymaniak – ul. Szymanowska 1 w Teresi-
nie , zniżka 8% na cały asortyment,
• Poprawki krawieckie „U KASI”  Katarzyna 
Pietruszewska – ul. Perłowa 22 w Paprotni, 
zniżka 10% na wykonywane usługi krawieckie.
• Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz 
Cierech – ul. Szymanowska w budynku TER-

-MED, 20% zniżki na usługi dentystyczne,
• Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – 
ul. Cmentarna w Paprotni, 10% zniżki na 
wszystkie artykuły
• Nauka języka angielskiego Honorata Mro-
wińska – ul. Południowa 47, Granice, 30% 
zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych
• Niepubliczne Przedszkole LEŚNA AKA-
DEMIA Damian Tymorek – Aleja XX-lecia 3              
w Teresinie, 15% zniżki na wpisowe

• Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta 
Kosińska – ul. O. M. Kolbego 51A, 10% zniżki 
na strzyżenie włosów. 
• P.H.U VIKA  Nowak Sylwia - w Elżbietowie 
23B, 5% zniżki na cały asortyment z wyłącze-
niem wyrobów tytoniowych 
• Progress Szkoła języków  obcych Karolina 
Sałyga  – w GOSIR Teresin ul. Aleja XX lecia 
32, Bezpłatny podręcznik, 45 zł upustu na wy-
brany kurs przy zapisie na cały rok szkolny
• FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i Ka-
tarzyna – Czerwonka Parcel 93, 10% zniżki na 
jajka. 
• F.H.U.  De-Facto Sklep Wielobranżowy 
Anna Kalinowska - Teresin, ul. Lipowa 1A 5% 
zniżki na cały asortyment
• Sklep Fuks Kołodziejska Agnieszka – 
ul. Rynkowa 1 w Teresinie; 5% zniżki na 
wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholo-
wych i tytoniowych, kart telefonicznych, arty-
kułów promocyjnych.
• AP SERVICE Sp. z o. o. Paweł Rudnicki  – 
ul. Rynkowa 10B, 15 % zniżki  na usługi księ-
gowe.
• Przedszkole Niepubliczne Studio Dziecka                
• Figiel Katarzyna Klata – Granice ul. Zacisz-
na 1, 15% zniżki na czesne 
• JETTA Zbigniew Podlasiński Sp.j. - Teresin, 
ul. Szymanowska 2, 5% zniżki cały asorty-
ment .
• „TRAWKA” Konrad Walichnowski –                  
Teresin, ul. Lipowa 28, 10% zniżki na usługi 
pielęgnacyjne ogrodu i projekty ogrodów. 
• E i M Miller Firma Prawnicza Michał Miller  
ul. Świętokrzyska 14A ,00-050  Warszawa od-
dział Teresin ul. Szymanowska 2 lok. 2  - 20% 
zniżki na zlecenie i prowadzenie spraw, repre-
zentowanie przed instytucjami – Sąd, Proku-
ratura, Policja w sprawach wypadków drogo-
wych, sprawach karnych, błędów medycznych, 
sprawach cywilnych. 

• „STUDIO URODY” SALON KOSME-
TYCZNO-FRYZJERSKI Maria Grabowska 
Paprotnia ul. O. M. Kolbego 29, 10% zniż-
ki na usługi fryzjerskie (fryzjerstwo dam-
skie, męskie i dziecięce); usługi kosmetyczne                           
(peeling kawitacyjny, sonoforeza, mezoterapia 
bezigłowa, microdermabrazja diamentowa, 
kwasy, ultradźwięki, liposukcja, fale radiowe, 
regulacja brwi, henna brwi i rzęs, parafina, 
oxybrazja, depilacja woskiem;  stylizacja pa-
znokci :manicure, pedicure, makijaż dzienny, 
okolicznościowy, wieczorowy;  zabiegi liftin-
gujące, przeciwzmarszczkowe, odmładzające, 
oczyszczające, rozjaśniające przebarwienia, 
wyszuplająco-antycellulitowe. 
• SP MEDIA Paweł Wróblewski Granice,                  
ul. Spokojna 57 , 10% zniżki na materiały po-
ligraficzne, banery reklamowe i gadżety rekla-
mowe. 

Partnerom programu dziękujemy za wspie-
ranie rodzin wielodzietnych. Zachęcamy 
przedsiębiorców, punkty usługowe i sklepy 
działające na naszym terenie do przystąpie-
nia do programu partnerskiego. Z naszej 
strony zapewniamy bezpłatną promocję na 
stronie internetowej oraz w naszym miesięcz-
niku ,,Prosto z Gminy”. Szczegóły pod nr tel.                                  
46 864 25 35, 603 660 300.

Partnerzy Programu „Karta 3+”
LISTA FIRM, KTÓRE WSPIERAJĄ RODZINY 3+ NA TERENIE GMINY TERESIN

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA SENIORA”
LISTA FIRM, KTÓRE WSPIERAJĄ SENIORÓW NA TERENIE GMINY TERESIN:

F.H.U.  De-Facto Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska- Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.

Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak– ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – ul. Szymanowska  8 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.

Sklep Fuks Kołodziejska Agnieszka  –ul. Rynkowa 1 w Teresinie; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytonio-
wych, kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.

„STUDIO URODY” SALON KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI Maria Grabowska Paprotnia ul. O. M. Kolbego 29, 10% zniżki na usługi 
fryzjerskie (fryzjerstwo damskie, męskie i dziecięce); usługi kosmetyczne (peeling kawitacyjny, sonoforeza, mezoterapia bezigłowa, microder-
mabrazja diamentowa, kwasy, ultradźwięki, liposukcja, fale radiowe, regulacja brwi, henna brwi i rzęs, parafina, oxybrazja, depilacja woskiem;  

stylizacja paznokci :manicure, pedicure, makijaż dzienny, okolicznościowy, wieczorowy;  zabiegi liftingujące, przeciwzmarszczkowe, odmładzają-
ce, oczyszczające, rozjaśniające przebarwienia, wyszuplająco-antycellulitowe. 

„TRAWKA” Konrad Walichnowski - ul. Lipowa 28 w Teresinie, 10% zniżki na usługi pielęgnacyjne i projekty ogrodów. 
AP SERVICE Paweł Rudnicki ul. Rynkowa 10B w Teresinie, 15% zniżki na usługi księgowe. 


