
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

SOLIDARNI Z UKRAINĄ. 
WIEC POPARCIA  

W TERESINIE s. 3.-4.

KAMIL RYBICKI 
UHONOROWANY 

NAGRODĄ WÓJTA s. 19

NUMER 03/2022   ISSN 1509-9814     www.teresin.pl    bip.teresin.pl. . .

ŻYCZENIA 
WIELKANOCNE s. 2



2

T E R E S I Ń S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S A M O R Z Ą D O W Y

#мами_для_мам #matki_dla_matek

Привіт мамо з України! Witaj Matko z Ukrainy!

Ви приїхали до нас!
Врятувалися на нашій землі! 
Врятувалися у наших
домівках. Матері з України. 
Жінки, які забрали своїх дітей
з війни. Зробили те, що робить 
матір. Бере дитину і береже
її в безпечному місці.

Ласкаво просимо! Ми, матері. Ми
з тим всім разом, хоч кожна у свій 
спосіб, зі своїм страхом, зі своїм 
розпачем. Цього разу ми разом,
в тому що нас об'єднує —
в людяності, в материнстві.

Хочемо, щоб ви знали, що ми Вас 
ласкаво просимо! Ми Вас бачимо!

Ми ще не знаємо, що сказати,
як зареагувати, як це все зрозуміти.
В цей момент наше серце і душа 
промовляють: „ласкаво просимо“! 

Przyjechałyście do nas!
Schroniłyście się na naszej 
ziemi! Schroniłyście się w na-
szych domach. Matki z Ukrainy.
Kobiety, które zabrały swoje 
dzieci z wojny.
Zrobiły to, co robi matka.
Zabiera dziecko i chroni
je w bezpiecznym miejscu.

Witamy was! My, matki. Jesteśmy w 
tym razem, choć każda z nas na swój 
sposób, ze swoim lękiem, ze swoją 
rozpaczą. Jesteśmy w tym razem,
w tym co nas łączy - w człowieczeń-
stwie, w macierzyństwie.

Chcemy, żebyście wiedziały, że Was 
witamy! Że Was widzimy!

Jeszcze nie wiemy co powiedzieć,
jak zareagować, jak to wszystko 
zrozumieć. Jednocześnie nasze serca 
czują, a nasze spojrzenia mówią: 
witajcie!
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Teresin,

zbliżają się święta Wielkiej Nocy. To niezwykły czas, który przypomina nam o zwycięstwie życia 
nad śmiercią. Teraz, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się okrutna wojna, święta te nabierają 
szczególnego znaczenia. Wyraźniej zauważamy wartość życia, rodziny, wartość wspólnoty, społecz-
ności i narodów. Głęboko wierzymy, że tak, jak po każdej zimie przyroda odradza się piękniejsza, tak 
my, po przejściu tego bolesnego doświadczenia, odrodzimy się do życia jeszcze silniejsi. Właśnie teraz 
powinniśmy wspierać się bardziej niż kiedykolwiek, bo tylko solidarni, razem możemy pokonać zło, 
które dotyka braci Ukraińców i nas. Niech radość wielkanocnego poranka dodaje sił do przezwycię-
żania trudności i odkrywania istoty naszego życia. W tym wyjątkowym czasie życzymy Świąt pełnych 
pokoju, życzliwości i wzajemnego wsparcia, które pomaga pokonać lęk i zwątpienie oraz pozwala  
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Teresin            Przewodniczący Rady 
Gminy Teresin 
Marek Olechowski                            

Bogdan Linard
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To było spontaniczne zgromadzenie i szczere wyrazy poparcia dla 
ogarniętej wojną Ukrainy. Na placu przed Domem Handlowym w Te-
resinie zebrało się wielu mieszkańców, aby wyrazić swoją solidarność 
ze wschodnim sąsiadem. Wśród zebranych byli też Ukraińcy, którzy 
pracują na terenie naszej gminy.

Zamiast protestu wiec poparcia
Zapowiadany na 25 lutego protest przeciwko budowie Centralnego 

Portu Lotniczego został odwołany w obliczu wydarzeń na Ukrainie. - 
W tym trudnym czasie nasze oczy powinny być zwrócone ku Ukrainie. 
Jedność, jaką wypracowaliśmy w naszych działaniach, musimy przekuć 
na wszelkie gesty solidarności z braćmi Ukraińcami - czytamy na facebo-
okowej stronie Stowarzyszenia „Stop CPK”.

- To spotkanie było zwołane w zupełnie innej sprawie, ale wojna, która 
trwa na Ukrainie zweryfikowała nasze plany i zmusiła do refleksji. Są 
sprawy ważne i ważniejsze - takimi słowami rozpoczął wiec poparcia dla 
Ukrainy Kamil Szymańczak, jeden z organizatorów.

Następnie odczytane zostało stanowisko Stowarzyszenia „Stop 
CPK”: 

W obliczu napaści na suwerenny kraj Ukrainę, naszego sąsiada, dzi-
siejszy protest musi zamienić się w wiec poparcia dla Ukrainy i narodu 
ukraińskiego. Są sprawy ważne i ważniejsze.

W obliczu tych tragicznych wydarzeń, żądamy od rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej skupienia się na najważniejszych sprawach dotyczących 
bezpieczeństwa, jak i pomocy oraz porzucenia wątpliwych i nieuzasad-
nionych ekonomicznie inwestycji.

My również możemy czuć się zagrożeni, pamiętajmy o polskiej historii 
w takich momentach.

My Stowarzyszenie „Stop CPK” wyrażamy solidarność z narodem 
ukraińskim.

Stowarzyszenie „Stop CPK” apeluje do wszystkich o wsparcie dla na-
rodu ukraińskiego, chociażby poprzez honorowe oddawanie krwi, bo być 
może będziemy musieli przyjmować rannych.

Poległych w walce o niepodległość i obronę swojego kraju uczcijmy mi-
nutą ciszy.

Członek zarządu Stowarzyszenia Paweł Pałuba poinformował, że za-
planowany na 25 lutego protest przeciwko budowie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego odbędzie się w innym terminie, jak tylko sytuacja 
związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie ustabilizuje się.

W trakcie przemówień i zwykłych rozmów wyrażano wiele obaw, ale 
i nadziei na sąsiedzką pomoc. Zgromadzeni na wiecu mieszkańcy nie 
kryli poruszenia i łez. Głos zabrał m.in. Marek Olechowski, wójt Gminy 
Teresin.

- Spotkaliśmy się, żeby wyrazić nasze wsparcie dla narodu ukraińskiego, 
który tak bohatersko przeciwstawia się rosyjskiemu najeźdźcy. To bestial-
ska, bezprecedensowa napaść na wolny kraj, w wydawałoby się wolnej 
i demokratycznej Europie (…). Wyrażam wdzięczność Stowarzyszeniu 

„Stop CPK”, za to, że zrezygnowało z organizacji protestu, a przekształciło 
to wydarzenie w manifestację poparcia dla narodu ukraińskiego - mówił 
wójt Olechowski.

Deklaracja pomocy
Marek Olechowski zadeklarował pomoc i wsparcie ukraińskim przy-

jaciołom.
- A póki co, naszą solidarność z Ukrainą możemy wyrazić nie tylko 

słowem, ale i czynem. My jako Gmina dołączamy do akcji pomocy dla 
Ukrainy. Podległe mi służby są w trakcie organizacji zbiórek, które ru-
szą w przyszłym tygodniu. Będziemy o tym informować na bieżąco po-

przez gminną stronę internetową teresin.pl. Ruszyła także inna gminna 
akcja pomocowa, którą zainicjowali teresińscy sportowcy. Od wielu lat 
współpracujemy z zapaśnikami i łucznikami z Ukrainy. W Zbarażu, na-
szym partnerskim sportowo mieście, działa wyśmienita sekcja zapaśni-
cza. Prezes LKS Mazowsze Teresin Ryszard Niedźwiedzki i jednocześnie 
wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego, skontaktował się z głównym 
trenerem, który przekazał informację, iż nad miastem latają rosyjskie 
samoloty i w każdej chwili może dojść do bombardowania. Wszyscy 
mężczyźni już są wcieleni do armii i będą walczyć. W mieście pozostały 
jednak dzieci, młodzież i kobiety, o które bardzo się martwią. Stąd jego 
prośba o  przyjęcie ich tutaj u nas. Prośbę tę traktujemy jako nasz obo-
wiązek i deklarujemy, że jak tylko będzie możliwość wyjazdu ze Zbaraża, 
przyjmiemy młodych sportowców pod nasz dach. Znajdziemy dla nich 
spokojne miejsce, w którym bezpieczni, będą mogli trenować i uczyć się. 
Życzę, abyśmy jako Polacy, nie musieli przeżywać tego, czego doświadcza-
ją obecnie bracia Ukraińcy. Dlatego musimy teraz być razem z Ukrainą. 
Niech żyje wolna Ukraina! - zakończył Marek Olechowski. Z kolei Ta-
deusz Szymańczak poinformował, że Stowarzyszenie „Stop CPK” już 
rozpoczęło akcję poszukiwania lokali mieszkalnych dla uciekinierów 
z ogarniętej wojną Ukrainy. Wójt Teresina liczy jednak na polityczne 
porozumienie, bo przelewanie krwi jest zupełnie niepotrzebne. W jego 
przekonaniu konflikt ten wynika z mocarstwowych, carskich zapędów 
prezydenta Putina, który pragnie powrotu do starego porządku, starych 
granic. Ważne jest zatem, by pokazywać wsparcie narodowi ukraińskie-
mu, którego godności zdeptać nikt nie zdoła. Bo godność jest właśnie tą 
wartością, która czyni nas Europejczykami, a której tak bardzo brakuje 
rosyjskiemu agresorowi. Liczy także na rychły powrót do Polski tych 
pracowników z Ukrainy, którzy wyjechali, by być bliżej swoich bliskich 
albo zaangażować się w działania obronne.

Dziękuję
Podczas piątkowego wiecu przemówił do zgromadzonych mieszka-

jący i pracujący od ośmiu lat na naszym terenie Taras Dawydziak, który 
zrezygnował z zarobkowania w Polsce, aby udać się do swojej ojczyzny 
i wesprzeć ukraińską armię w walce z rosyjskim najeźdźcą. 

- Dziękuję Polakom za waszą postawę, za wsparcie. To dla nas bar-
dzo ważne. Jadę na Ukrainę walczyć, jadę po to, żeby oni nie podeszli 
bliżej mojej ziemi i do Polski. Nie dam się zastrzelić! Dziękuję Polakom, 
dziękuję każdemu krajowi, który daje nam wsparcie - mówił szczerze 
wzruszony Taras, całując ukraińską i polską flagę. Jakże zatem wymow-
ne i aktualne wydają się być dziś słowa Tarasa Szewczenki, narodowego 
wieszcza Ukraińców, poety doby romantyzmu, który w wierszu „Do 
Polaków” napisał:

Lachu, druhu nasz i bracie! (…)
Podaj rękę kozakowi
I serce czyste mu daj!
A znowu, w imię Chrystusa,
Wskrzesimy nasz cichy raj.

Ще не вмерла України і слава, і воля… - Nie umarła jeszcze Ukraina, 
ani chwała, ani wolność

Wiec poparcia dla Ukrainy zakończyło odegranie narodowego hym-
nu Ukrainy, w którego słowach pobrzmiewa poczucie wiary w to, że 
chwała i wolność tego państwa „na kraju” wciąż żyje i żyć będzie.

Fotorelacja s. 4

Tomasz Daczko

MIESZKAŃCY TERESINA ZAMANIFESTOWALI 
SWOJE POPARCIE DLA UKRAINY 

Ще не вмерла України і слава, і воля…
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RAZEM DLA UKRAINY. JAK POMAGAMY?
Polacy od samego początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zjednoczyli 
się we wspólnym niesieniu pomocy ofiarom wojny. Ponad codzienny-
mi podziałami, solidarnie, bezinteresownie niosą pomoc sąsiadom 
zza wschodniej granicy. 

Zbiórki rzeczowe
Koordynacją zbiórek rzeczowych zajął się Urząd Gminy w Teresinie. 
Zbierane były i nadal są środki czystości, środki higieniczne, środki opa-
trunkowe, żywność długoterminowa (w tym artykuły spożywcze dla 
dzieci w różnym wieku), śpiwory, karimaty, materace dmuchane, łóżka 
polowe, koce, kołdry, pościel, ręczniki, latarki oraz inne artykuły codzien-
nego użytku.
Czynny jest punkt wydawania używanej odzieży w OSP Paprotnia.  
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa - 14.00 - 16.00, czwartek, 
piątek - 13.00 - 15.00. Telefon kontaktowy do pracownika GOPS Teresin: 
605 161 202 
O czym warto pamiętać!
• Chcąc przekazać dary dla obywateli Ukrainy, powinniśmy naj-
pierw dokładnie przeanalizować, o jakie rzeczy proszą organizatorzy.  
Zazwyczaj w ogłoszeniu o zbiórce, jak i w komunikatach aktualizujących 
jej przebieg organizatorzy określają, co można przynosić do punktów  
organizujących pomoc.
• Kolejną kwestią jest wstępne posegregowanie przynoszonych darów.  
Nie stosując się do tych zaleceń, przyczyniamy się do wydłużenia czasu 
przygotowania transportów do Ukrainy. Stosujmy się zatem do wytycz-
nych organizatorów akcji.
• Zanim dołączysz do akcji - sprawdź organizatora. Niestety wraz  
z rosnącą liczbą zbiórek możemy również zaobserwować próby oszustw  
i wykorzystania okazji do wzbogacenia się przez przestępców. W sieci 
działa wiele akcji pomocowych, organizowanych przez instytucje, które 
wiedzą, jakiej pomocy należy udzielić, są to m.in.: Polska Akcja Humani-
tarna, Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Narodowy Bank Ukrainy, 
Zbiórka „Solidarni z Ukrainą”. 
Więcej zweryfikowanych zbiórek znajdą Państwo na stronie  
pomagamukrainie.gov.pl.

Zakwaterowanie i wyżywienie
Na terenie naszej gminy najwięcej, bo 150 miejsc noclegowych dla 
uchodźców z Ukrainy zabezpieczonych jest przez Kuźnię Napoleońską 
w Paprotni. Ważna informacja: dysponentem miejsc w Kuźni Napole-
ońskiej jest Starosta, a nie Wójt Gminy Teresin. Samorząd gminny nie 
posiada własnych miejsc noclegowych. W początkowej fazie kryzysu 
korzystaliśmy z ofiarności właścicieli Chabrowego Dworku, Leśnego 
Zacisza, Kuźni Napoleońskiej, Klasztoru w  Niepokalanowie i Sióstr  
w Szymanowie. Jednak najwięcej uchodźców przyjęli nasi mieszkańcy, 
część we współpracy z Gminą oraz  indywidualnie. Działa również baza 
noclegowa w OSP Skrzelew, a   w przygotowaniu jest  w OSP w Budkach 
Piaseckich.
Żeby otrzymać zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Polski, należy 
przejść przez punkt recepcyjny na granicy lub pod całodobowy tele-
fon interwencyjny Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
46 864 18 78. Punkt recepcyjny wskaże bezpłatne miejsce zakwaterowa-
nia i wyżywienia. Osoby, które goszczą obywateli Ukrainy, biorą na siebie 
odpowiedzialność za zapewnienie im podstawowych potrzeb życiowych. 
O czym warto pamiętać!
Wiele osób prywatnych z własnej inicjatywy jedzie na samą granicę, by 
zabrać stamtąd przybywających obywateli Ukrainy. Oferowana w ten 
sposób pomoc, paradoksalnie może stanowić również utrudnienie, 
zwłaszcza dla służb koordynujących pomoc uchodźcom. Nie jedź na 
granicę, jeśli nie wiesz, gdzie jesteś potrzebny. Zanim zdecydujesz, jak 
chcesz pomóc, zasięgnij informacji. Niektóre punkty graniczne i recep-
cyjne otrzymują mniej pomocy niż główne miejsca przejścia. Monitoruj 
informację, zbieraj dane i decyduj się na podróż tylko tam, gdzie jesteś 
potrzebny. Władze apelują natomiast, by osobom, które czekają np. na 
dworcach kolejowych w różnych miastach Polski (m.in. w Warszawie), 
zaoferować transport bądź nocleg. Pamiętajmy przy tym, by zachować 
spokój i nie namawiać usilnie Ukraińców do skorzystania z pomocy. Naj-
lepiej jest po prostu stanąć z tabliczką informującą w języku ukraińskim, 
co oferuje dana osoba (czy transport i nocleg czy sam transport itd.).

Zdrowie
Obywatele Ukrainy posiadający statut uchodźcy poświadczony przez 
Służby Graniczne mają zapewniony darmowy dostęp do podstawowej 
opieki zdrowotnej. W Gminie Teresin działają następujące ośrodki zdro-
wia:

- NZOZ „TERMED” - Teresin, ul. Szymanowska 17 tel. 46 86 137 06
- NZOZ „MARIMED” - Paprotnia, ul. Spacerowa 4A, tel. 46861 49 08
- NZOZ „GALEN” – Szymanów, ul. Szkolna 13, tel. 46 862 14 42
Obywatele Ukrainy posiadający statut uchodźcy mogą korzystać także  
z pomocy w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie (tel. 46 864 95 00).
O czym warto pamiętać!
Do ośrodka zdrowia/szpitala należy udać się osobiście z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość: paszport lub zaświadczenie z granicy.

Szkoła i nauka
Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 7-18 lat są przyjmowane do pol-
skich szkół, aby kontynuować obowiązek szkolny. Przyjmowanie do szkół 
odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której 
kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych 
lat nauki szkolnej za granicą. Uczniowie, którzy nie posługują się języ-
kiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, 
mogą: uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, realizo-
wać naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces na-
uczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, 
korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia za-
trudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, korzystać z dodatkowych 
zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowa-
nych przez organ prowadzący szkołę.
Stowarzyszenie KLANZA zaprasza uczniów i nauczycieli z Ukrainy do 
bezpłatnej szkoły on-line na platformie Zoom. W zamyśle organizatorów 
jest to kontynuacja edukacji w ukraińskim systemie nauczania. Szczegó-
łowe informacje tel.: +48 663 845 510 (j. ukraiński) i +48 575 594 146  
(j. polski). 
Jednocześnie informujemy, że poszukujemy wśród przybyszów z Ukrainy 
nauczycieli, przedszkolanek, psychologów, pielęgniarek, osób zajmują-
cych się niepełnosprawnymi. Prosimy o kontakt w tej sprawie z UG pod 
nr tel. 46 86 138 15 lub 605 57 20 40.
O czym warto pamiętać!
W celu zapisania dziecka do polskiej szkoły należy kontaktować się z peł-
nomocnikiem wójta ds. oświaty,  tel. 46 864 25 61 od poniedziałku do 
piątku włącznie w godzinach pracy Urzędu. Dzieci przebywające w na-
szych szkołach, jeśli będzie to konieczne, uzyskają pomoc psychologicz-
no-pedagogiczną.

Nadawanie (bezpłatne) numeru PESEL obywatelom Ukrainy
Od 16 marca osoby, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny i po 24 lu-
tego przybyły do Polski, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. 
Wniosek o nadanie numeru PESEL można otrzymać w UG Teresin lub 
pobrać ze strony bip.teresin.pl w zakładce „Uchodźcy”.
O czym warto pamiętać!
Przedstawiciele rodzin (osoby pełnoletnie) z dokumentami potwierdza-
jącymi tożsamość pozostałych członków rodziny zgłaszają się do Biura 
Obsługi Mieszkańców w UG Teresin, ul. Zielona 20 w celu otrzymania 
zlecenia na wykonanie bezpłatnego zdjęcia oraz umówienia dnia i godzi-
ny wizyty w Referacie ds. Obywatelskich.
Osoby pełnoletnie i dzieci, które ukończyły 12. rok życia muszą stawić się 
osobiście razem z opiekunami w Urzędzie w momencie składania wnio-
sku o nadanie numeru PESEL. Obecność dzieci młodszych niż 12 lat nie 
jest wymagana. 
Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i polski numer te-
lefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia 
załatwianie różnych formalności przez Internet.
Telefon UG Teresin 46 864 25 45  - pokój nr 1 

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką 
dziecko
Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski od 
24 lutego 2022 r. i mający status uchodźcy oraz chcą pozostać w Polsce,  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świad-
czenia  na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce 
świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+. 
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PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania wszystkm tym,
którzy łącząc się z nami w bólu, 

uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych oraz odprowadzili w ostatnią drogę 

Naszą Ukochaną Mamę 

śp. Irenę Dziadurę
Pogrążeni w smutku

córka Bożena i syn Jarosław z rodzinami

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie: polski numer identyfika-
cyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka, adres mailowy osoby, 
polski numer telefonu, numer rachunku bankowego w Polsce. Wnioski 
można składać tylko przez Internet.
Każdy obywatel Ukrainy mający status uchodźcy otrzyma świadczenie 
300 zł. bez względu na wiek. Jest to świadczenie jednorazowe. 
Wnioski w formie papierowej należy składać do Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Teresinie, ul. Zielona 18, tel. 46 86 130 45, wew. 101 
lub 105. Wnioski o świadczenie 300+można otrzymać w GOPS Teresin 
albo pobrać ze strony bip.teresin.pl w zakładce Uchodźcy-UKR.
Jednocześnie informujemy, że każdy podmiot, w szczególności osoby 
fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, który zapewniły zakwate-
rowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogą ubiegać się o wypłatę 
świadczenia w wysokości 40 zł za osobę dziennie. Aby otrzymać świad-
czenie należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej (tel. 46 86 130 45) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców w UG 
Teresin (46 864 25 65). Formularze wniosków są do pobrania w GOPS 
Teresin oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców lub ze strony bip.teresin.pl  
w zakładce „Uchodźcy-UKR”.

Czas wolny
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie we współpra-
cy z samorządem gminnym od 7 marca otworzyła podwoje świetlicy 
parafialnej dla dzieci-uciekinierów z  Ukrainy. Dzieci mogą się tu po-
bawić, mieć kontakt ze swoimi rówieśnikami, zapomnieć choć na chwilę 
o trudnej sytuacji. Świetlica czynna od 7 marca w godzinach 15.00-17.30, 
tel. 606 614 269.
Teresiński Ośrodek Kultury planuje (od kwietnia) zajęcia artystyczne dla 
ukraińskich dzieci i młodzieży, które poprowadzi instruktorka z Ukrainy. 
W ofercie Kina Za Rogiem znajdą się także filmy w języku ukraińskim. 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie obywatele Ukrainy mogą 
bezpłatnie skorzystać z dostępu do Internetu i drukarki. Na Facebooku  
i stronie internetowej biblioteki znajduje się oferta książek dla dzieci 
(PDF do pobrania) w języku ukraińskim. Ponadto bibliotekarze podjęli 
współpracę ze świetlicą parafialną w Niepokalanowie, gdzie prowadzą 
zajęcia biblioterapii. 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował na 27 marca chary-
tatywny turniej badmintona. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz 
uchodźców z Ukrainy. Uchodźcy zainteresowani uprawianiem sportu  
w naszych sekcjach: zapaśniczej, łuczniczej, lekkiej atletyki, teni-
sa ziemnego, piłki nożnej, kolarskiej proszeni są o kontakt z GOSiR  
(tel. 46 861 34 50).
Teresiński Klub Seniora „Radosna Jesień” zaprasza do współpracy 
ukraińskich seniorów. W  powyższej sprawie należy kontaktować się  
z p. Henryką Jaworską - prezesem Klubu, tel. 692 605 817.
Szkoła Językowa „Klasa Pani Karoliny” (Karolina Sałyga) uruchomiła 
bezpłatny kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy (18+). 
Regulamin i formularz zapisu: https://forms.gle/zumwdiE8XhGDbUtz5. 

Praca
Obywatele Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę mogą skorzystać z bezpłat-
nej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, ul. Janusza Ku-
socińskiego 11, tel. 46 862 24 24, 46 862 33 93. Wymagany jest nr PESEL.
O czym warto pamiętać!
7 marca powstała gminna baza miejsc pracy. Prosimy o zgłaszanie zapo-
trzebowania, zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Przyjmujemy również 
oferty pracy dorywczej i sezonowej. Prosimy kontaktować się mailowo 
na adres: praca@teresin.pl lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu:  
46 864 25 36. Prosimy o podawanie zakresu czynności, oczekiwanych 
umiejętności, godzin i miejsca pracy oraz proponowanych zarobków. 

Pomoc prawna
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwo-
kackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny  
w Ukrainie. 
O czym warto pamiętać!
Akcja potrwa do 31 maja 2022 r. z możliwością przedłużenia i jest opar-
ta na wolontariacie chętnych adwokatów. Szczegółowy opis inicjatywy  
w dwóch językach (polskim i  ukraińskim): https://www.ora-warszawa.
com.pl/aktualnosci/bezplatna-pomoc-prawna-dla-osob-dotknietych-
wojna-w-ukrainie/

Wolontariat
Dzięki naszym Mieszkańcom oferujemy także pomoc w tłumaczeniu, 
przechowaniu zwierząt, transporcie, wyżywieniu, zaopatrzeniu w po-
trzebne produkty, załatwieniu wszelkich formalności.

Bieżące informacje
Bieżące, zweryfikowane informacje dotyczące m.in. pomocy uchodźcom 
w różnych obszarach, sytuacji na granicy, wytycznych i zaleceń, publi-
kowane są na oficjalnych rządowych stronach internetowych, przede 
wszystkim:
1. Oficjalna strona Urzędu Rady Ministrów/ Офіційний сайт Апарату       
    Ради Міністрів: https://www.pomagamukrainie.gov.pl/
2. Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян     
    України: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
3. Świadczenia ZUS / Переваги ZUS: https://www.zus.pl/
4. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 
    https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomagamyukrainie/
5. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
    https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
6. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 
    https://www.gov.pl/web/premier
7. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 
    https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1
8. Ministerstwo Zdrowia: 
    https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

Za wszystkie odruchy serca z góry dziękujemy!
Redakcja
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Do granicy z Ukrainą dotarły 
trzy busy wypełnione sprzętem ra-
towniczo-gaśniczym dla strażaków 
z  ogarniętej wojną Ukrainy. Był on 
zbierany od ponad roku w ramach 
Wsparcia Ochotniczego Pożarnic-
twa na Ziemi Lwowskiej zainicjowa-
nego przez Adama Krukowskiego, 
Łukasza Ziębińskiego oraz Michała 
Orlińskiego. W akcję zaangażowali 
się strażacy z  jednostek PSP i OSP  
z wielu powiatów.

Sprzęt został posegregowany i spakowany w strażnicy OSP w Tere-
sinie, skąd wyruszył 1  marca na granicę polsko-ukraińską w Medyce,  
a dalej do Mościsk i Szegini, gdzie przejęły go służby zarzadzania kry-
zysowego. 

- Ta akcja powstała z potrzeby serca, a wojna dodatkowo ją przyspie-
szyła. (…) Dziękujemy wójtowi Teresina, który udostępnił nam środ-
ki transportu i wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do akcji. Ten sprzęt 
rzeczywiście walił drzwiami i oknami do naszych jednostek. Wśród po-
zyskanych sprzętów mamy m.in. trzy kompletne zestawy R1. To zestaw 
zawierający torbę medyczną z szynami i deską ortopedyczną do kwalifi-
kowanego ratownictwa medycznego - mówił dla portalu tu.sochaczew.pl 
Adam Krukowski. 

Na Ukrainę udało się wyekspediować także, zgodnie z zapotrzebo-
waniem, partię leków, wenflonów i kroplówek.

- Misja wykonana! Dziękuję każdej jednostce OSP, która od września za-
angażowała się we wsparcie Ochotniczego Pożarnictwa na Ziemi Lwow-
skiej, dzięki Wam dostarczyliśmy dziś transport sprzętu dla OSP na Ukra-
inie. Przetransportowane zostały mundury, hełmy, aparaty ochrony dróg 
oddechowych, zestawy ratownictwa medycznego, zestaw hydrauliczny  
i wiele podręcznego sprzętu strażackiego. To nie koniec wsparcia dla Ukra-
ińskiej Straży Pożarnej. Szczególne podziękowania kieruję do Łukasza 

Ziębińskiego i Michała Orlińskiego, za 
koordynację akcji od początku do końca 
i ciężką pracę podczas odbiorów sprzę-
tu z odległych zakątków województwa. 
Dziękuję wszystkim Druhom OSP Te-
resin, bez których cierpliwości i ciężkiej 
pracy nie osiągnęlibyśmy takiej skali 
przedsięwzięcia, dziękuję Wam Dru-
howie! - informuje na tu.sochaczew.pl 
Adam Krukowski.

Zaangażowanym w akcję strażakom poprzez Facebooka podzięko-
wał również minister Maciej Małecki - Wielkie brawa dla druhów Ada-
ma Krukowskiego, Łukasza Ziębińskiego, Michała Orlińskiego i wszyst-
kich zaangażowanych w akcję i dzisiejszy wyjazd: Grzegorza Bylickiego 

- prezesa OSP Budki Piaseckie, Dariusza Tartanusa - prezesa gminnego 
OSP Teresin oraz Włodzimierza Skrzosa i Szymona Klaty.

źródło: tu.sochaczew.pl
fot. tu.sochaczew.pl (Jowita Leszczyńska)

Maciej Małecki Fb

STRAŻACKA POMOC DOTARŁA 
NA GRANICĘ Z UKRAINĄ
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Historia, jak pisał Jerzy Stempowski, po raz kolejny została spusz-
czona z łańcucha. Obrazy, znane już co najmniej trzem pokoleniom  
z filmów wojennych, znowu stały się faktem. Przyszło nam żyć w szcze-
gólnym czasie - po pandemii, której widmo nie jest aż tak znowu od nas 
odległe - musimy zmagać się z konsekwencjami „konfliktu zbrojnego”, 

„kryzysu” - ale tak naprawdę wojny napastniczej, w której agresorem 
jest Rosja. Codzienne obrazy bombardowanych ukraińskich miast, ulic, 
osiedli, ostrzeliwanych budynków mieszkalnych i  szpitali rozdzierają 
nam serca. Widok matek i dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, 
które muszą się ewakuować często ze sterty gruzów, do których nie ma 
powrotu - zaciska gardło. 

W takich sytuacjach naturalnym odruchem ludzkim jest chęć nie-
sienia pomocy. I tu - my, Polacy, okazaliśmy się wprost niewiarygodni. 
Gdy tylko wybuchła wojna - przypomnijmy - 24 lutego 2022 roku - na-
tychmiast zaczęliśmy się organizować w celu niesienia niezbędnej po-
mocy humanitarnej. Ale już po dwóch, trzech dobach wojny stało się ja-
sne, że Polska stanie przed ogromnym wyzwaniem - z terenów objętych 
bezpośrednimi działaniami ruszą dziesiątki i setki tysięcy ludzi. Nasze 
państwo - jako kraj graniczący z Ukrainą i miejsce, w którym wg róż-
nych szacunków mieszka obecnie od 800 tys. do 1,5 mln pracowników 
ukraińskich, będzie musiało zetknąć się z tą ogromną falą uchodźców.

Pisząc „Państwo” - mam na myśli nie tylko rząd i jego instytucje, ale 
także samorządy, które wzięły na siebie koordynację działań pomoco-
wych; mam na myśli instytucje takie jak OSP, szkoły, ośrodki pomocy 
społecznej, czy w końcu tysiące wolontariuszy - bez których pomoc nie 
byłaby możliwa w tak ogromnej skali.

To wszystko oczywiście rodzi i będzie rodziło ogromne koszty - nie-
stety - przeciętny Kowalski z całą pewnością to odczuje we własnej 
kieszeni. Na inflację, będącą wynikiem pandemii (przede wszystkim 
skutek działań osłonowych rządu, co miało na celu niedopuszczenie do 
masowych zwolnień i wzrostu indeksu bezrobocia), nakładają się kwe-
stie związane z zakłóceniem łańcucha dostaw towarowych, sankcjami, 
które nakładane na Rosję i  Białoruś uderzają także w kraje sąsiednie,  
w tym Polskę.

W kontekście nakreślonym powyżej, zaczynają pojawiać się - zra-

zu nieśmiało i anonimowo, z czasem jednak coraz wyraźniej - pytania  
o nasze niełatwe polsko-ukraińskie sąsiedztwo. Pomijając kwestie, kto 
i z jakiego powodu w takim momencie wrzuca do sieci tego typu pyta-
nia czy je zleca (Podczas kryzysów strzeżcie się agentur - mówił ojciec 
naszej niepodległości, Józef Piłsudski), stajemy przed problemem na-
szej pamięci o Wołyniu i grozie, przed którą stanęli, i której ofiarami 
byli Polacy mieszkający na terenie obwodu wołyńskiego w 1943 roku. 
I  właśnie ze względu na pamięć o Nich - niewinnych ofiarach szowi-
nistycznego terroru nie powinniśmy odwracać się od ludzi, którzy tej 
pomocy tak bardzo potrzebują. Nie można zrobić prostego równania 

- jak Oni wtedy, tak My teraz - to raczej nierówność, podpowiada ser-
ce i matematyka. Pomijam fakt, że mamy zupełnie inne społeczeństwo 
ukraińskie, uchodźcy pochodzą przede wszystkim ze wschodniej części 
Ukrainy, a stosunki polsko-ukraińskie w II wojnie światowej są im nie-
mal nieznane.

Tak, to prawda - jest rachunek krzywd. Ale jest także uniwersalny 
odruch ludzki - potrzebującemu pomóc. Jest także dług wdzięczności, 
którzy właśnie zaciągają u nas nasi sąsiedzi i goście. Obecnie nie mamy 
innego wyjścia - trzeba Ukrainie podać rękę. Tak nakazuje sumienie, 

Wojna za naszą wschodnią granicą trwa. Rosja doskonale wyko-
rzystuje cyfrowe środki w walce informacyjnej. Fake newsy odgrywają 
ważną rolę w wojnie Putina z Ukrainą, a część z nich jest celowo wyko-
rzystywana do celów propagandowych. Jak nie dać się zmanipulować 
kremlowskim trollom, podpowiada Kinga Klich ze stowarzyszenia De-
magog.

- Kłamliwa narracja na temat pandemii i szczepionek oraz wpisy powie-
lające fałszywe informacje o inwazji Putina często pochodzą z tych samych 
kont. Obecnie dezinformacja antyukraińska i antyrosyjska w mediach 
społecznościowych przykryła wpisy antycovidowe. Jeśli nie chcemy im ulec, 
ograniczmy korzystanie z social mediów - radzi w rozmowie z  Wirtual-
nemedia.pl Kinga Klich ze stowarzyszenia Demagog, które jest pierwszą  
w Polsce organizacją fact-checkingową walczącą z fake newsami i dezin-
formacją.

Niezbędna weryfikacja
Kinga Klich podkreśla ostrożną i krytyczną postawę wobec informacji 

o wojnie w Ukrainie, szczególnie wobec tych przekazywa-
nych poprzez social media. W wywiadzie podkreśla siłę 
przekazu antyukraińskiej propagandy. - Widać to po języ-
ku, jakiego się używa, informacji nacechowanych emocjo-
nalnie, wywoływaniu paniki i strachu przez brakiem pie-
niędzy w bankomatach i paliwa na stacjach benzynowych. 
Pojawiają się informacje o zagrożeniu dla życia naszych 
bliskich poprzez przedzieranie się do Polski imigrantów  
z różnych państw - opisuje zjawisko znawczyni tematu.

Jej zdaniem rosyjskiemu nadawcy chodzi przede 
wszystkim o wywołanie chaosu informacyjnego. Pod 
wpływem tak wielu różnych wiadomości, nie weryfikuje-

my ich i podajemy je dalej, co wprowadza jeszcze większy chaos. 

Kto jest najbardziej podatny na dezinformację?
Według Kingi Klich są to młodzież, która nagminnie korzysta z no-

wych mediów oraz osoby starsze, nieświadome algorytmów dezinfor-
macji. Nie znaczy to, że są to jedyne grupy, które łatwo zmanipulować. 

- Podatni na fake newsy jesteśmy wszyscy, bo niemal każdy z nas ma konta 
w mediach społecznościowych, a to jest siedlisko kłamliwych informacji. Ci, 
którzy całe dnie spędzają na Facebooku, oglądają relacje na Instagramie, są 
bardziej narażeni - informuje w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Tym bardziej potrzebna jest nam umiejętność szybkiego sprawdzania, 
czy pojawiające się wiadomości są oparte na faktach. Jak zatem radzić 
sobie ze wszechobecnymi fake newsami? Zachęcamy do zapoznania się 
z poniższymi wskazówkami, opracowanymi przez Wydawnictwo OPE-
RON, które przedstawiają najważniejsze zasady powstrzymania dezinfor-
macji:

Redakcja

WOJENNE FAKE NEWSY. NIE DAJ SIĘ NABRAĆ!
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OBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH …
fot. East News
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ale i zdrowy rozsądek. Polacy, którzy setkami tysięcy angażują się  
w pomoc Ukraińcom, rozsadzają jednocześnie skrajnie nacjonalistycz-
ną narrację, która pojawia się także na marginesie ukraińskiej polityki 

- o polskich, „nieczułych i zdradliwych panach”, którzy jakoby ciemiężyli 
lud ukraiński.

Warto także pamiętać, że historia - wbrew piewcom liberalnego sta-
tus quo - wcale się nie zakończyła, a „nasza chata”, niestety, „nie jest  
z kraja”. Jesteśmy flankowym państwem NATO i graniczymy od półno-
cy (i od wschodu - Białorusi, która jest obecnie zakładnikiem planów 

Kremla) z agresywnym państwem, szukającym ofiar swoich imperia-
listycznych wyobrażeń. Oby nigdy nasze ziemie nie doświadczyły tego, 
co spotyka obecnie Ukrainę. Ale wykluczyć tego już po 24.02.2022 nie 
możemy. 

Obyś żył w ciekawych czasach - mówi stare porzekadło. Dodajmy do 
tego - i zachował się w tych czasach przyzwoicie.
 Jarosław Żejmo                                                                                                                                            

Prezes stowarzyszenia  
Teresin - nasze korzenie

Promienie przedwiosennego słońca coraz częściej i mocniej zagląda-
ły nam do okien. Wysycone ciepłą, żółtą barwą, ranniki radośnie uka-
zywały swoją urodę wdzięcząc się do błękitnych krokusów nieśmiało 
wychylających się spod zeschłych liści. Zimowy kurz na szybach wy-
czekiwał z nadzieją naszej uwagi. Dni stawały się coraz dłuższe. Jedni 
z nas z zapałem rozpoczynali treningi biegowe, inni przechadzali się 
leniwie z poranną, sobotnią niespieszną kawą planując wakacyjne po-
dróże. Wszystko zwyczajne, prozaiczne czasem nawet rutynowe i nie-
kiedy wręcz nudne. Niektórzy zasłuchani w niepokojące komentarze 
publicystów, a inni z dala od problemów Wschodu, zajęci swoimi obo-
wiązkami, pasjami i przyjemnościami. Tylko coraz radośniejszy śpiew 
ptaków wydawał się dla wszystkich jednakowo optymistyczny. Wszyscy 
z nadzieją, że w XXI wieku, w cywilizowanym, nowoczesnym i postę-
powym świecie nie może dojść do zburzenia spokoju milionów ludzi. 
Układaliśmy do snu nasze dzieci w przekonaniu, że rankiem nadejdzie 
nowy dzień pełen możliwości, wyzwań, którym sprostamy, planów, któ-
re poczynimy nie tylko dla własnego rozwoju. A jednak.

Nadszedł ten niewyobrażalny wczesny ranek. Najpiękniejszy śnia-
daniowy talerz stał się nagle tak obcy jak nigdy dotąd. Najwspanialsza 
kawa z najukochańszą osobą straciła aromat w chwili, gdy radio stało 
się wyraźnie słyszalne. Dzieci jeszcze spały. Nasze jeszcze bezpieczne. 
Tylko te łzy takie ołowiane spadały jak najcięższe kamienie do filiżanki. 
I ogromny żal zaczął się mieszać z wściekłością. I tylko jedno pytanie  
w głowie. Dlaczego? Chaotyczne myśli niemal rozsadzały skronie. 
Gdzie są najtęższe umysły tego świata? Gdzie są najwybitniejsi dyplo-
maci? Gdzie sojusznicy? A w końcu, co robić? Czy smażyć pączki na 
przekór złu? Czy stać się bezradnym? Nikt nie był gotowy na niewy-
obrażalne zło, które stanęło tuż za naszym progiem. Z godziny na go-
dzinę przybywało informacji, przerażenia, żalu, smutku, lęku, strachu 
i przeszywającej do szpiku kości goryczy.

Wojnę dawno zamknęliśmy w książkach jako najtrudniejszy do 
ogarnięcia naszym umysłem rozdział. I nagle musieliśmy zebrać nasze 
splątane myśli, żeby ogarnąć to, co tu i  teraz. Walcząc ze swoimi sła-
bościami wydobyć energię i postarać się żyć normalnie. Tylko słowo 
normalnie z każdym dniem od ataku Rosji na Ukrainę nabierało innego 
wymiaru. 

I każdy z nas musiał znaleźć swoje jutro wyznaczając sobie cele  
i zadania. 

Po kilku dniach życie niektórych z nas zmieniło się niewiarygodnie. 
Przybywało próśb o pomoc. Jedni prosili o nocleg, inni o szlafrok czy 
parę domowych kapci. I te niezapomniane krótkie rozmowy.

Nie wiem, czy przyjmując ode mnie najpotrzebniejsze drobne rzeczy, 
czuły spokój, czy może nawet upokorzenie. Dziękowały, wydawały się 
zagubione i zastygłe w zimnych emocjach. Trzyletnia dziewczynka po-
trzebowała kapciuszków. Pomyślałam o tych bardzo sentymentalnych, 
robionych na drutach, z których Antosia dawno wyrosła i odłożyła dla 
Poli, bo ta dorośnie. Leżały na strychu wśród rzeczy, których nie można 
oddawać. Pojechałam do hotelu. Dziewczynka siedziała na schodach 
przytulnie wyłożonych wykładziną dywanową. Zapytałam po rosyj-
sku czy chce takie buciki, które nosiła moja córka. Złapała bez zasta-
nowienia i wykrzyknęła radośnie -Moje, moje, tylko moje… W każdej 
innej sytuacji byłaby to zwykła codzienność i zwykła dziecięca reak-
cja. Zastygłam w tej pochylonej pozycji nad piękną małą, dziewczynką. 
Zastygłam w mojej wewnętrznej rozpaczy przeszyta na wskroś bólem, 
którego nie mogłam przecież wykrzyczeć. A ile takich sytuacji miało 
miejsce w tym samym czasie? W ilu oczach pozostaną na zawsze obrazy 
ludzkich dramatów? 

W moich rodzinnych stronach bardzo spontanicznie tworzono 
punkty pomocowe. Z niedowierzaniem, zatroskaniem i ogromną dumą 
patrzyliśmy, jak nasi tamtejsi znajomi, przyjaciele i rodzina w sponta-
niczny sposób przyjmują dziennie tysiące ludzi. Karmią, opatrują rany 
na ciele i duszy, tworzą miejsca do snu i odpoczynku. W dzień i w nocy, 
podczas ujemnych temperatur, na wietrze, wśród rozpaczy młodych 
matek i wycieńczonych kilkudniowymi wędrówkami dzieci. Każda hi-
storia na inną książkę. 

Wielu ruszyło z pomocą. Organizowano transporty żywności i arty-
kułów pierwszej potrzeby nie tylko Polski. Nie mogłam postąpić inaczej. 
Postanowiłam zabrać Antosię na lekcję niechcianej historii i najważ-
niejszą lekcję człowieczeństwa. W mgnieniu oka znaleźli się wspania-
li ludzie, dzięki których wyjechaliśmy z moim sąsiadem i  jego córką 

DOBRO JEST CUDEM

fot. PAP
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dwoma transportowymi busami na granicę. Wypełniliśmy je darami od 
mieszkańców i przyjaciół naszego sołectwa. Nie sposób opisać słowa-
mi ani fotografią tego, co zobaczyliśmy późnym wieczorem na miejscu,  
w punktach recepcyjnych i na przejściu granicznym w Dołhobyczowie. 
Dzieci, które powinny być w swoich ciepłych łóżeczkach koczowały na 
mrozie owinięte obcymi kocami. Płacz, smutek, beznadzieja. Wolonta-
riusze błyskawicznie rozpakowywali nasze samochody. 

-Masz banany. Jak cudownie. Zabieramy wszystkie trzy zbiorcze 
pudła. Od razu je potrzebuję. Słodycze wszystkie, ile masz też biorę. 
Spojrzałam na nasze dwunastolatki: Antosię i Izę, które przerzucały  
z samochodu, w świetle lamp, pudła, paletki z jogurtami i kartony  
z tak upragnionymi na granicy owocowymi musami w tubkach wprost 
w ręce wolontariuszy. Wszędzie tłumy czekających z nadzieją na trans-
port w głąb naszego kraju, może do przyjaciół za kolejną granicę, może 
w nieznane. Byle jak najdalej. Od własnego domu, od rodziny, od tego 
co najważniejsze. Spakowani pospiesznie w jakiś mały plecak, walizkę, 
której odpadły w tej podróży kółka albo urwała się rączka. 

W mojej rodzinnej gminie, gdzie utworzono punkt recepcyjny urzą-
dziłyśmy, z Antosią, na dworze smażenie naleśników. Niech pachnie 
domem, na przekór złu. Nie czułyśmy zimna. Tośka zwijała rulony 
cieplutkich placuszków ukrywając w nich truskawkową marmoladkę 
pachnącą domowym ogródkiem. Zanosiła pełne tace do środka i czę-
stowała dzieci z nadzieją, że poniosą w sercu ten zapach i to ciepło, wie-
rząc, że za tym zakrętem jest słońce. 

W drogę powrotną zabrałyśmy młodą dziewczynę. Okazało się,  

że potrzebuje wyjechać do Norymbergi. Nasz najwierniejszy przyjaciel 
wszystko zorganizował, tak że następnego dnia mogła udać się w dal-
szą podróż. Młoda, piękna, skromna, kochana i kochająca. Zostawiła 
doktorat, pracę, pasje i wszystko co najpiękniejsze. W żółtych kaloszach,  
z uszkodzoną walizką machając mi na pożegnanie z autobusu napisała 
wiadomość:

-Nie płacz, ja się do Ciebie uśmiecham. A następnego dnia:
-Moja polska mamo, jestem na miejscu …. .
Każdy kolejny dzień to przygotowywanie mieszkań dla nowych 

rodzin, organizowanie niezbędnych rzeczy, pakowanie słodyczy w na-
szym domu na kolejny wyjazd. Dzieci w  towarzystwie rówieśniczek  
z Ukrainy kolorowały pudła wypełnione tym, co rodzice zapakowali dla 
potrzebujących. Każda chwila naszego prywatnego życia, jak wielu in-
nych rodzin, jest podzielona. Ofiarowujemy nasz czas, energię, zasoby 
finansowe i emocjonalne.

Przygotowujemy kolejny wyjazd na Wschód. Z nadzieją w sercu, że 
tym dobrem płynącym od tysięcy ludzi ogrzejemy świat. Z nadzieją, że 
ta dobra energia jakimś cudem dotrze do tego maleńkiego chłopca tak 
bardzo skrzywdzonego. Do małego chłopca, którego serce ktoś kiedyś 
zamknął w ołowianej bańce. Chłopca, który rozpaczliwie woła o miłość. 
Chłopczyka, którego ktoś kiedyś nie przytulił do serca.

A my. Cóż my? Przytulmy tych, którzy obok nas. Tu i teraz. Dobro 
jest cudem.

Anna Gogół

W wielu miastach w Polsce, w nocy z 26 na 28 lutego, odbyło się noc-
ne czuwanie o duchową ochronę Polski i pokój na Ukrainie. Głównym 
miejscem tego modlitewnego spotkania, które transmitowała Niepoka-
lanówTV, uczyniono Bazylikę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej 
Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie.

Niepokalanów dawno nie widział tylu wiernych, którzy jednoczyli się, 
aby modlić się o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i pokój na Ukra-
inie.

- Jest to szczególne miejsce poświęcone Matce Bożej, która chce wywierać 
wpływ na naszą Ojczyznę. Warto zaznaczyć, że jest to duchowa stolica św. 
o Maksymiliana Kolbego, szaleńca Niepokalanej. Z tego miejsca będziemy 
modlić się na cały świat - informował ks. Dominik Chmielewski.

Czuwanie rozpoczął Apel Jasnogórski. W murach świątyni wybrzmiał 
również Akt zawierzenia Polski i siebie samych Niepokalanemu Sercu 
NMP, a centrum uroczystości stanowiła Eucharystia. Prowadzący modli-
twę ks. Dominik Chmielewski zwrócił uwagę na to, że nie sposób przejść 
bezrefleksyjnie, wobec tego, co się obecnie dzieje na Ukrainie. Dlatego tak 
ważne są modlitwa i ufność w Boże wstawiennictwo.

Redakcja

NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
DLA POLSKI I POKÓJ NA UKRAINIE
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Numer 03/2022

Sesja LI /28.02.2022/

Podczas LI sesji Rada Gminy Teresin przyjęła 10 uchwał. Zdecydo-
wała m.in. o przyjęciu sprawozdań z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Teresin oraz z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie za 2021 rok, podjęła uchwały 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki Parcela oraz część 
obrębu ewidencyjnego Teresin-Gaj. 

Specjalista pracy socjalnej Daniel Klemczak zaprezentował „Spra-
wozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Teresinie za 2021 r”. To kompleksowe opracowanie, które obrazuje 
szerokie spektrum zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy. Omó-
wił gospodarkę budżetową ośrodka. - GOPS realizuje swoje zadania  
w działach 852 - pomoc społeczna i 855 - rodzina. Wydatki budżetowe 
wykonane przez GOPS w 2021 roku wyniosły: 18 945 976 zł, z tego środki 
rządowe: 17 244 899,05 zł i środki własne: 1 701 076,95 zł. Znaczną część 
wydatków Ośrodka stanowi wypłata świadczeń wychowawczych „500+”. 
Jest to kwota: 13 698 668,10 zł i w całości realizowana jest ze środków 
rządowych. Poinformował przy tym, że realizacją zadania „Świadcze-
nie wychowawcze” od czerwca b.r. zajmować będą się ZUS-y i tam na-
leży składać wnioski. Udzielił także informacji o realizacji programu 

„Wspieraj Seniora”. - Strategicznym celem programu było zapewnienie 
usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązują-
cym stanie epidemii koronawirusa zdecydowali się na pozostanie w domu 
i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie arty-
kułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności 
na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrze-
by, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej - mówił Daniel 
Klemczak. Następnie krótko scharakteryzował osoby i rodziny korzy-
stające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz objęte pracą socjalną. -  
W gminie Teresin najczęściej występującymi przyczynami trudnej sy-
tuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się  
o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2021 
roku, były kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełno-
sprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm.

Pracownicy GOPS starają się na bieżąco rozpoznawać problemy 
występujące w społeczności lokalnej i próbują je rozwiązywać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.

W dalszej części swojej wypowiedzi Daniel Klemczak przedstawił 
„Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Teresin”. Sprawozdanie to zawiera szereg informacji. Między 

innymi zwrócono w nim uwagę na pracę asystentów rodziny, którzy 
w 2021 roku objęli wsparciem 18 rodzin, w tym 7 zobowiązanych przez 
Sąd. Poinformował o  zrealizowaniu przez GOPS dwóch programów 
kierowanych do rodzin z problemem niepełnosprawności, tj.: „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” , gdzie głównym celem było wpro-
wadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych oraz „Opieka wytchnieniowa”, gdzie głównym 
celem było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawymi.

Opracowanie zawiera ponadto dane pozyskane z innych instytucji 
działających na rzecz rodzin z terenu gminy, m.in.: Urząd Gminy, Ze-
spół interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie, Gminną Komisję ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Joanna Kucharek-
-Matos omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część 
wsi Seroki Parcela oraz część obrębu ewidencyjnego Teresin-Gaj. 

W pierwszym przypadku jest to teren ograniczony od zachodu 
drogą gminną - Trakt św. Jana Pawła II, od północy częściowo drogą 
gminną oraz rowem melioracyjnym, od wschodu granicą lasu i od po-
łudnia granicą działki ewidencyjnej oznaczonej nr 138/52 w obrębie 
ewidencyjnym Teresin-Gaj. Łączna powierzchnia obszaru opracowania 
wynosi 10,2758 ha. - Uchwalony plan miejscowy przeznacza tereny nim 
objęte pod tereny obiektów produkcyjnych, magazynów oraz zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych – fragment rowu melioracyjnego będą-
cego w ewidencji melioracji wodnych oraz tereny komunikacji – tereny 
dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy dojazdowej – poinformowała 
Joanna Kucharek-Matos. Rada Gminy Teresin podjęła także uchwałę  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Teresin obejmującego części wsi Seroki Parcela. Zmiana ta 
ma na celu zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/341/2014 Rady 
Gminy Teresin z dnia 12 sierpnia 2014 r. - Polega to na uchyleniu zapisu 
dotyczącego ustalenia, iż na terenach o symbolu MN, U i MN na każdej 
działce budowlanej może znajdować się tylko jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny. Zmiana ta ma na celu umożliwienie budowy nowych bu-
dynków mieszkalnych w obrębie działek, na których są już budynki istnie-
jące - wyjaśniła kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej.

Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmu-
jącego część obrębu ewidencyjnego Gaj. Łączna powierzchnia terenu 
objętego opracowaniem wynosi ok. 13,43 ha. Na przedmiotowym ob-

Z PRAC RADY GMINY TERESIN
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szarze obecnie obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. - Uchwalenie nowego planu ma na celu zmianę przezna-
czenia części działki nr 41/2, aby umożliwić jej podział, gdyż w obecnie 
obowiązującym planie ustalony jest zakaz jej podziału. Jednocześnie dla 
całego obszaru opracowania, zmieniony zostanie parametr dotyczący po-
wierzchni biologicznie czynnej który wynosi obecnie 45% i 40%. Zmiana 
ta podyktowana jest inwestycyjnym przeznaczeniem tego terenu i przy-
czyni się do jego racjonalnego zagospodarowania - wyjaśniła Joanna Ku-
charek-Matos.

Radni zdecydowali też o podjęciu uchwały w sprawie sprzedaży nie-
zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Granice oraz przyjęli 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2022 roku”. Jak wyjaśniła 
inspektor Sylwia Andrusiewicz, Program ten zawiera wszystkie punkty 
wymagane ustawą o ochronie zwierząt, od zapewnienia bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku, po całodobową opiekę weterynaryj-
ną. Gmina, wzorem lat ubiegłych, wyszła z propozycją do mieszkańców 
w sprawie dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji kotów i psów, 
jak również znakowania wraz z wpisem do bazy psów posiadających 
właścicieli w ilości dwóch sztuk z gospodarstwa domowego. W 2022 
roku na realizację przedmiotowego programu Gmina zaplanowała  
w budżecie kwotę 150.000,00 zł. 

Komendant Gminny OSP Dariusz Tartanus przedstawił uchwałę  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Teresin 
uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniach i ćwiczeniach. Radni uchwalili 20 zł stawki ekwiwalentu 
za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych za każdą 
rozpoczęta godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP oraz 10 zł 
za godzinę za udział w szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniach organi-
zowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę i inne uprawnione 
podmioty. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu za udział w działaniach 
ratowniczych i akcjach ratowniczych jest potwierdzenie przez Komen-
dę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie uczestnictwa 
w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej.

Na koniec sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi. Ze zmiana-
mi w budżecie i WPF zapoznała radnych skarbnik Agnieszka Rosa. Naj-
istotniejsze z nich to zwiększenie dochodów majątkowych o 481.508,52 
zł na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania  
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowo-
ści Mikołajew” oraz o 200.000,00 zł na refundację wydatków poniesio-
nych przez Gminę Teresin na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja 
boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich”.

W dochodach bieżących uwzględniono 947.032,00 zł (zwiększe-

nie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na podsta-
wie otrzymanej w lutym wpłaty w kwocie 739.000,00 zł., urealnienie 
planu na 2022 rok), 27.806,00 zł (zmniejszenie subwencji ogólnej  
z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów z informacją 
o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Teresin na 2022 r.), 
567.762,00 zł (dotacja z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na re-
alizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022). W 
związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa 
mazowieckiego na 2022 rok zmienił się plan w działach Pomoc społecz-
na i Rodzina.

Z kolei w wydatkach majątkowych uwzględniono zwiększenia  
w istniejących zadaniach inwestycyjnych: 465.000,00 zł na zadanie pn. 

„Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj”, 681.270,52 zł 
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew” 
(kwota 481.508,52 zł. stanowi dofinasowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg), 760.200,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin”. Ponadto do budżetu wpro-
wadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne: 123.000,00 zł na zadanie 

„Przebudowa drogi polegająca na włączeniu drogi gminnej nr 380833W 
do drogi krajowej nr 92 w miejscowości Lisice”. W wydatki bieżą-
cych zwiększono o 100.000,00 zł nakłady na remont dróg gminnych  
i o 5.500,00 zł na remont punktów oświetleniowych. Dokonano także 
zmian w planach finansowych szkół i GOPS-u.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia wy-
datków na dwa zadania inwestycyjne: 465.000,00 zł na „Przebudowę ul. 
Książęcej w miejscowości Teresin Gaj” oraz 681.270,52 zł na „Przebudo-
wę drogi gminnej w miejscowości Mikołajew” (w tym kwota 481.508,52 
zł stanowi dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Sesja LII /07.03.2022 / 

Radni spotkali się 07 marca, aby zająć się zmianami budżetowymi 
wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do ak-
tualnych potrzeb. Rada zatwierdziła zwiększenie przychodów Gminy 
Teresin o 1.081.953,20 zł, z czego 81.953,20 zł stanowią niewykorzysta-
ne w 2021 roku środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkoma-
ni, natomiast 1.000.000 zł to nagroda przyznana w konkursie na najle-
piej wyszczepioną gminę w powiecie sochaczewskim. Plan wydatków 
zwiększy się o sumę 900 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciągu w Gminie Teresin”. 

Redakcja

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce 
„Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce 
„Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).
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Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grud-
nia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 
strażakowi ratownikowi OSP przysługuje 
świadczenie ratownicze (corocznie waloryzo-
wane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 
200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje stra-
żakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP 
w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bez-
pośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat 
(w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy nalicza-
niu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest 
wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego 
złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu 
przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy 
strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po 
osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60. roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA: 
- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalen-

darzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie 
ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);

- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przy-
znanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od mie-
siąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie 
niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie mi-

nistra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 
r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydany na podstawie 
art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.  
o ochotniczych strażach pożarnych.

Regulacja wprowadziła też legitymację stra-
żaków ochotników, która umożliwi im korzy-
stanie ze zniżek. Wzmocniona została także 

ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowano też kwestie odszko-
dowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerb-
ku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody  
w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Ponadto 
ustawa wprowadziła możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów 
dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy. Zasłużo-
nym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana.  
Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wy-
różnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społecz-
ności Lokalnej”.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej  Rządowego 
Centrum Legislacji.

W Gminie Teresin wyznaczony został koordynator gminny Dariusz 
Tartanus (kontakt telefoniczny: 782 110 998). Pełni on funkcję informa-
cyjno-komunikacyjną dla strażaków ratowników OSP ubiegających się 
o przyznanie świadczenia ratowniczego. Rolą koordynatora jest także 
udzielanie wsparcia strażakom ratownikom OSP w procesie ubiegania się 
o świadczenie ratownicze. 

Na podstawie opracowania 
Wydziału Prasowego KG PSP

Starszy aspirant Mariusz Browarski od 1 marca jest kierownikiem Posterunku Policji w  Teresinie.  
Zastąpił asp. Katarzynę Sznajder, która objęła stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji KPP 
w Sochaczewie.

Od 1 marca 2022 roku kierownikiem Posterunku Policji w Teresinie jest st. asp. Mariusz Browarski. Funk-
cjonariusz wstąpił do służby w 1999 roku. Od początku związany jest z powiatem sochaczewskim. Pełnił służbę 
w Posterunku Policji w Iłowie, a następnie w Młodzieszynie. Pracował również w wydziale prewencji m.in. 
jako pomocnik dyżurnego i wydziale kryminalnym, gdzie prowadził postępowania.

Na stanowisku kierownika Posterunku Policji w Teresinie zastąpił asp. Katarzynę Sznajder, która awanso-
wała na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Sochaczewie.

Gratulujemy awansów i życzmy powodzenia!
asp. Agnieszka Dzik, KPP w Sochaczewie

OPUBLIKOWANO ROZPORZĄDZENIE 
DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA RATOWNICZEGO 

DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

ST. ASP. MARIUSZ BROWARSKI 
NOWYM KIEROWNIKIEM 

POSTERUNKU POLICJI W TERESINIE

Pomóż nam kontynuować dzieło św. 
Maksymiliana Kolbego

Przekaż 1% podatku 
FUNDACJI RADIA NIEPOKALANÓW

KRS 0000332816

SAM ZDECYDUJ, GDZIE TRAFI 1% TWOJEGO PODATKU.

Wykorzystaj go na Maksa!

Nr konta bankowego:  
Bank Pekao S.A. 47 1240 1822 1111 0010 2800 3921

www.fundacjarn.pl 
facebook.com/fundacjarn

e-mail: kontakt@fundacjarn.pl
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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 paź-
dziernika 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. 2373 
z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Nowe Gna-
towice oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  
i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr L/381/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewiden-
cyjnego Nowe Gnatowice oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

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. 2373 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  
zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Teresin obejmującego działkę ew. nr 410/1 położoną w obrębie Teresin oraz, że w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr L/382/2022 Rady 
Gminy Teresin z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Teresin obejmującego działkę ew. nr 410/1 położoną w obrębie Teresin oraz, że wszczęto przeprowa-
dzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

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. 2373 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  
zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Gaj oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr LI/390/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 
28 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Gaj oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ INFORMUJE
TEREN BYŁEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TOPOŁOWEJ

Przypominamy, że na terenie przylegającym do byłego Składowiska Odpadów Komunalnych w Topołowej obowią-
zuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SKŁADOWANIA JAKICHKOLWIEK ODPADÓW. Teren ten jest monitorowany. Składo-

wanie odpadów w tym miejscu stanowi wykroczenie i będzie karane. 
 

ZAKŁAD KOMUNALNY PRZYJMIE GRUZ 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przyjmuje gruz budowlany. Gruz powinien być bez domieszek innych materiałów i substancji. 

Więcej informacji chętnie udzielimy pod nr telefonu (46) 861 37 08 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

ZGŁASZANIE AWARII WODNO - KANALIZACYJNYCH

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej prosimy zgłaszać pod numerami:
Oczyszczalnia Ścieków GRANICE - tel. 697-443-020; tel. 603-764-890
Oczyszczalnia Ścieków SZYMANÓW - tel. 694-432-571
Oczyszczalnia Ścieków PAWŁOWICE - tel. 506-479-069

Awarie sieci wodociągowej prosimy zgłaszać pod numerami:
Stacja Uzdatniania Wody GRANICE - tel. 603-816-265
Stacja Uzdatniania Wody MAURYCEW - tel. 609-137-354
Stacja Uzdatniania Wody PIASECZNICA - tel. 697-408-070
Stacja Uzdatniania Wody SEROKI - tel. 602-613-517
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Miło nam poinformować, że w Gminie Teresin powstało nowe 
Koło Gospodyń Wiejskich „SZYMANOWIANKI”. Panie mają głowy 
pełne pomysłów i ogromne chęci do działania. 

Oficjalnie „Szymanowianki” swoją działalność rozpoczęły 3 grudnia 
2021 r., kiedy to z inicjatywy grupy mieszkanek Szymanowa odbyło się 
spotkanie założycielskie, w którym oprócz bezpośrednio zainteresowa-
nych pań uczestniczył sołtys Robert Ziomski oraz radny Hubert Konec-
ki. Dzięki uprzejmości druhów z OSP Szymanów spotkanie odbyło się  
w remizie strażackiej. Zebranie poprowadził dh Kamil Kozłowski, a wzię-
ło w nim udział blisko 30 osób.  Prace przebiegały w dobrej atmosferze  
i dotyczyły opracowania statutu, wyboru komitetu założycielskiego oraz 
nazwy KGW. Obecni na spotkaniu bardzo zaangażowali się w prace nad 
statutem koła. W skład komitetu założycielskiego weszły: Krystyna Ko-
złowska, Justyna Sienicka i Kinga Teresiak. Wówczas także, jednogłośnie 
wybrano nazwę koła. 

Już pierwsze spotkanie przyciągnęło wiele pań zainteresowanych dzia-
łalnością w kole, na kolejne 11 lutego, przybyło jeszcze więcej. Wśród 
nich znalazło się także dwóch mężczyzn. Głównym celem tego spotkania 
był wybór zarządu koła oraz komisji rewizyjnej. Do zarządu KGW „Szy-
manowianki” zostały wybrane następujące osoby: Krystyna Kozłowska 

- prezes zarządu, Kinga Teresiak - wiceprezes, Justyna Sienicka - wicepre-
zes, skarbnik, Mariola Kozłowska - sekretarz, Maryla Kupska - gospodarz, 
Dorota Matela - kronikarz, Agnieszka Ziomska - członek. Komisję Re-
wizyjną stanowią: Renata Piórkowska - przewodnicząca, Marta Kurek -  
sekretarz oraz Angelika Karnowska - członek.

- Dziękuję za wspaniały pomysł założenia KGW w Szymanowie, skła-
dam serdeczne gratulacje zarządowi koła, życzę dobrych pomysłów, współ-
pracy oraz trafionych decyzji - pogratulował pomysłodawczyniom radny 
Hubert Konecki.

Panie działają zaledwie od dwóch miesięcy, ale od samego początku 

ostro wzięły się do pracy. Pierw-
szą inicjatywą, z którą wyszły 
gospodynie, była pomoc miesz-
kańcowi Szymanowa Dariuszo-
wi Słowikowi, który po udarze 
mózgu zmaga się z prawostron-
nym niedowładem i wieloma in-
nymi powikłaniami. Dzień przed 
tłustym czwartkiem wszystkie 
panie podwinęły rękawy i za-
brały się do pieczenia pączków, które później były wystawione na licyta-
cję i sprzedawane. Dzięki temu udało się zebrać kwotę 2.020,00 złotych, 
która w całości została przekazana Darkowi. - „Szymanowianki” bardzo 
dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji i przyjeżdżali po odbiór 
pączków osobiście, wśród nich także Markowi Olechowskiemu, Wójtowi 
Gminy Teresin, który wsparł nasz pomysł - podkreśla szefowa koła Kry-
styna Kozłowska.

- Pewien jestem, że przed „Szymanowiankami”, a mam nadzieję, nie tyl-
ko nimi, jeszcze wiele inicjatyw. Uważam bowiem, że zjednoczenie się Koła 
Gospodyń Wiejskich ze strażakami z OSP oraz sołectwem Szymanów przy-
niesie wiele korzyści mieszkańcom naszej wsi. Trzymam kciuki za współ-
pracę! -  informuje radny Konecki.

Koło Gospodyń Wiejskich to jedna z najstarszych i najliczniejszych 
organizacji społecznych w Polsce. Gratulujemy inicjatywy, a wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Na tym nie koniec!  „Szymanowianki” szykują się teraz do kiermaszu 
świątecznego. Powstają ozdoby i stroiki wielkanocne. Testowane są też 
przepisy wypieków, które pojawią się na kiermaszach.

Redakcja

W SZYMANOWIE POWSTAŁO NOWE 
KOŁO GODPODYŃ WIEJSKICH
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przykłady dewastacji naszego 
lokalnego „podwórka”

Skradziona kratka  
kanalizacyjna - Teresin

Zniszczone lustro -  
Nowe Gnatowice

Uszkodzony hydrant -  
Pawłowice

Nadkole na chodniku -  
ul. O.M. Kolbego w Paprotni

Zdewastowany przystanek  - 
Nowe Gnatowice

Wyrzucone śmieci -  
Topołowa
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23 lutego, zgodnie z zapowiedziami, tuż po godzinie 7:00, z Ku-
znocina w kierunku Warszawy wyruszyła kolumna setki traktorów, 
by zaprotestować przeciwko działaniom rządu. Rolnicy, blokując 
drogę krajową nr 92, walczyli o poprawę swojego losu. Towarzyszyło 
im jakże wymowne hasło: „Godna płaca za ciężką pracę!”. Rolniczy 
protest zorganizowała Agrounia, która opowiada się za obroną ryn-
ku krajowego i rodzinnych gospodarstw rolnych.

Rolnicy ciągnikami wyjechali z Sochaczewa o godzinie 7.00. Do 
stolicy wjechali od zachodniej strony miasta. W warszawie dołączyli 
do nich rolnicy z prawie wszystkich województw. W proteście wsparli 
ich górnicy, pracownicy i przedsiębiorcy. Protestujący rolnicy twierdzą, 
że za rok wielu z nich nie będzie mogło uczestniczyć w takich akcjach, 
bo pójdą na etat i  zrezygnują z prowadzenia gospodarstw, jeśli praca 

na roli dalej ma stanowić hobby, a nie godny zarobek i byt dla wielu 
polskich rodzin. Dlatego też podstawowym postulatem uczynili hasło: 

„Godna płaca za ciężką pracę!”.
W proteście udział wzięli również członkowie Stowarzyszenia Stop 

CPK. Około godziny 8.00 do kolumny kierującej się na Warszawę 
dołączyło 30 traktorów z Teresina. 

- Nie zgadzamy się na to, żeby pozbyć się majątku, naszej ziemi, za 
takie ceny, jakie nam proponują. To nasza ziemia, po ojcach, dziadkach, 
gdzie mamy się potem przeprowadzić? - mówił dla farmer.pl oburzony 
Piotr Wójcik z Gminy Teresin, sprzeciwiający się powstaniu CPK w for-
mie zaproponowanej przez rząd. 

Redakcja
fot. Paweł Pałuba

GODNA PŁACA ZA CIĘŻKĄ PRACĘ! 
PROTEST ROLNIKÓW
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Kiedy zaglądam do księgarni, nie ukrywam, niekiedy kieruję się  
w stronę półek z książkami kulinarnymi. Jest ich bardzo dużo. W Pol-
sce nastała swoista moda na „kucharzenie”, a tym samym popyt na 
różnego rodzaju przepisy. Wśród autorów znajdziemy zarówno tych 
nikomu nieznanych, jak i bestsellery rodzimych gwiazd kulinarnych. 
Dziś chciałbym jednak podzielić się z czytelnikami radością z wyda-
nia „Przepiśnika”, który przygotowali członkowie teresińskiego Klu-
bu Seniora „Radosna Jesień”.

Realizacja projektu w założeniu stanowiła zachętę do podzielenia 
się swoimi recepturami, które są od lat w naszych domach. Zaprezen-
towane w „Przepiśniku” przepisy pochodzą z  różnych źródeł. - Jedne 
przekazywane są z matki na córkę, z babci na wnuczkę, inne pochodzą  
z książek kucharskich czy zostały znalezione w Internecie. Wszystkie 
przepisy mają jednak wspólną, bardzo ważną cechę - zostały sprawdzone  
w naszych kuchniach - czytamy we wstępie.

„Przepiśnik” to bardzo praktyczna książka. Przepisy podzielone zo-
stały na sześć części: dania główne, zupy, przystawki, surówki, ciasta  
i desery oraz przetwory z mojej spiżarni. Wieńczy go spis dobrych rad, 
dotyczących m.in. temperatury pieczenia ciast. Każdy, kto ma swo-
je upodobania smakowe, znajdzie tu coś dla siebie. Mamy więc wiele 
przepisów, które w  atrakcyjny i przejrzysty graficznie sposób poka-
zują, jak przygotować każdy z nich. Oko przeglądającego cieszą foto-
grafie prezentujące niemal każdą z potraw zamieszczonych w książce. 

„Przepiśnik” wydany został na dobrej jakości papierze, co ułatwia jego 
użytkowanie i uodparnia na zabrudzenia, a o to w kuchni przecież nie-
trudno.

Potrawy z książki to nie tylko 
atrakcyjne przepisy, ale również swo-
ista podróż sentymentalna po rodzin-
nych recepturach i związanych z nimi 
rodzinnych historiach. Pasja i wiedza 
kulinarna teresińskich seniorów  
z „Radosnej Jesieni” od zawsze mi 
imponowała, czego potwierdzeniem 
jest wydany właśnie „Przepiśnik”. 
Mam nadzieję, że będzie to dosko-
nała inspiracja do wprowadzania do 
własnej kuchni tradycyjnych potraw 
w „odświeżonym” i nieco unowo-
cześnionym wydaniu. Zachęcam do 
sięgnięcia po tę wyjątkową pozycję  
i zapraszam do kulinarnej przygody  
z „Przepiśnikiem” Radosnej Jesieni. Smacznego!

„Przepiśnik” z tradycyjnymi potrawami z nutą historii w tle został 
wydany w formie książkowej w ramach projektu „Kulinarne pasje - po-
daj dalej!” dofinansowanego z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-

-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienie Organizacji Pozarzą-
dowych Powiatu Sochaczewskiego.

T.D.

W Teresinie mamy prawdopodobnie jeden z ładniejszych dwor-
ców kolejowych w okolicy. Być może większość mieszkańców już wie, 
że na owym dworcu mieści się od 2018 roku filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Warto dodać, że jest to jedna z najmłodszych filii biblio-
tecznych na Mazowszu. 

Zależało nam, żeby było to miejsce przyjazne odwiedzającym i naj-
wyraźniej tak jest, bo często zdarza się, że ktoś wpada tylko, żeby po-
rozmawiać, przywitać się, opowiedzieć, o emocjach jakie towarzyszą 
mu podczas czytania wyjątkowo ciekawej lektury. Bywa, że podróżny  
z końca Polski zajrzy, by poprosić o kubek herbaty i powiedzieć, że 
dawno nie widział tak ładnego dworca i  biblioteki lub po prostu po-
rozmawiać o miejscowości. Pamiętamy o naszych czytelnikach podczas 
mniejszych i większych świąt, ostatnio w tłusty czwartek na każdego 
czytelnika czekał pyszny pączek. Do nas można przyjść i poczytać na 
miejscu lub zabrać książkę do domu. W poczekalni dworca znajdują 
się także półki do wymiany książek w ramach bookcrossingu „Uwolnij 
książkę”, można brać i czytać lub zostawić książki, które chcemy udo-
stępnić innym osobom.

W filii posiadamy dość zróżnicowany księgozbiór liczący około 1500 
woluminów. Dbamy, żeby regularnie na półkach pojawiały się nowości, 
które mamy nadzieję, trafiają w gusta naszych czytelników. W tym roku 
na półki trafiły już 72 pozycje, większość to nowości wydawnicze. A to 
dopiero początek 2022 roku.

Mamy literaturę nagradzaną na świecie, mówiącą o relacjach mię-
dzyludzkich, przyjaźni, samotności, odpowiedzialności, solidarności  
i odwadze. Poruszającą sprawy ważne, często trudne i bolesne. Wciąga-
jące czytelnika w świat skomplikowanych uczuć i niejednoznacznych 
wyborów. Nie brakuje też literatury lekkiej, idealnej na ponure dni lub 
poprawę humoru. Pasjonujących reportaży o przemianach społecznych 
i kulturowych, inspirujących biografii, reportaży i książek historycz-
nych. Wielbiciele kryminalnych zagadek czy trzymających w napięciu 
thrillerów znajdą u nas duży wybór zarówno polskich jak i zagranicz-
nych autorów. Najmłodsi czytelnicy, których ciągle nam przybywa, co 

nas niebywale cieszy, też wybiorą coś dla siebie. Szczególną popularno-
ścią cieszy się ostatnio zabawna duńska seria – „Tata Oli”. 

Na portalu #lubimyczytać trwa plebiscyt na książkę roku 2021,  
w naszej filii znajdziecie większość nominowanych pozycji. A wśród 
tegorocznych nowości znajdziecie książki takich autorów jak R. Mróz, 
H. Greń, J. Jax, K. Michalak, M. Kawka, N. Sparks, J. Mojes, K. Fisher,  
S. Koper … i jeszcze więcej.  

Szczególnie polecam najnowszą powieść Barbary Wysoczańskiej 
„Siła kobiet”, której akcja osadzona jest w Polsce, w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Trzy różne kobiety złączone ślepym losem z tym sa-
mym mężczyzną. Czy w czasach, które aż kipiały od emocji narodowo-
ściowych, kobiety miały prawo zawalczyć o siebie? Czy uda się zburzyć 
mur uprzedzeń i pokonać brutalny konserwatyzm, który panoszył się 
w przedwojennej Polsce? Tego dowiecie się z tej pasjonującej lektury.

Jestem przekonana, że każdy znajdzie coś ciekawego do poczyta-
nia, zarówno w filii na Dworcu TO.KULTURA, w Gminnej Bibliotece 
Publicznej mieszczącej się na Stadionie przy Al. XX-lecia oraz w  filii  
w Szymanowie. We wszystkich placówkach obowiązuje jedna karta bi-
blioteczna, a wypożyczanie książek jest bezpłatne. 

Czytajmy, bo jak po-
wiedział Mieczysław 
Kotarbiński „Ludzkość 
wymyśliła dwie doniosłe 
rzeczy na świecie. Naj-
mądrzejszą rzecz - książ-
kę i najgłupszą - wojnę”.

Do zobaczenia  
w Bibliotece Dworzec 
TO.KULTURA.

Magdalena Hańderek
bibliotekarka

„PRZEPIŚNIK” Z NUTĄ HISTORII W TLE WYDANY!

BIBLIOTEKA DWORZEC TO.KULTURA 
– MIEJSCE NIEZWYKŁE
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Drogie Sołtyski i Drodzy Sołtysi!

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i członkom Rad 
Sołeckich składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyśl-
ności, optymizmu i zadowolenia z wykonywanych obowiązków. 
Niech praca dla lokalnej społeczności przynosi radość i satysfak-
cję oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców. 
Dziękujemy za współpracę oraz dotychczasowe zaangażowanie 
i wysiłek wkładany na rzecz rozwoju sołectw, które reprezentuje-
cie. Życzymy, aby Wasza praca spotykała się z akceptacją społecz-
ną i służyła kolejnym pokoleniom.

Wójt Gminy Teresin         Przewodniczący Rady Gminy Teresin  
Marek Olechowski      Bogdan Linard

Teresiński Ośrodek Kultury zaprasza 
na kolejną, inspirującą wystawę „Por-
tret Kobiety”. Jej oficjalne otwarcie miało 
miejsce 8 marca 2022 r. w  Dworcu TO-

.Kultura. W wystawie udział biorą dwie 
kobiece grupy koła plastycznego Teresiń-
skiego Ośrodka Kultury „Po godzinach” 
oraz „Radosna Jesień”. Można ją podzi-
wiać do 30 kwietnia.

- Pokazujemy prace przedstawiające por-
trety ważnych dla nas kobiet. Różne aspek-
ty kobiecości, różne techniki, interpretacje 

- różne kobiety. Prace powstały pod okiem 
Beaty Sałacińskiej - informują organizato-
rzy. W wystawie udział biorą: Agnieszka 
Kowalczyk, Marzena Ciszewska-Kotlińska, 
Karolina Siedlecka, Luiza Górecka, Mar-
ta Tugi-Szymala, Kinga Kowalczyk, Beata 
Sałacińska, Jadwiga Dmoch, Euzebia Wie-
logórska.

„Portret Kobiety” to różne odsłony ko-
biecego piękna ubranego w rozmaite emo-
cje. Wśród dzieł zaprezentowanych na 
wystawie można obejrzeć poruszającą pra-
cę Kingi Kowalczyk zatytułowaną „Migrant 
Mother”. -To rysunkowa kopia fotografii 
wykonanej przez Dorothe Lange Taylor  
w 1936 r. w Nipomo. Nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z tego, iż motyw główny tej pracy 
będzie tak bardzo aktualny. Zagubienie  
i troska malująca się na twarzy przedstawio-
nej kobiety, to uczucia towarzyszące dzisiaj 
wielu kobietom. Martwimy się o „jutro” na-
szych dzieci. Tragiczna sytuacja u naszych 
sąsiadów pokazuje, jak nic nie jest dane 
raz na zawsze. My kobiety, mamy ogromną 
odpowiedzialność, a aspekt macierzyństwa 
i  rodzicielstwa staje się najważniejszym  
z aspektów kobiecości. Uczmy nasze dzieci 
pokoju - zachęca Beata Sałacińska, organi-
zatorka wystawy, instruktorka Teresińskie-
go Ośrodka Kultury.

Zapraszamy!

PORTRET KOBIETY – WYSTAWA  
W TERESIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
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Podczas LI sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 28 lutego, 
zapaśnik, zawodnik LKS Mazowsze Teresin Kamil Rybicki uhono-
rowany został Nagrodą Wójta Gminy Teresin za wybitne osiągnięcia 
sportowe.

Podstawą przyznawania tego wyróżnienia jest Uchwała Rady Gmi-
ny Teresin w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród 
i  stypendiów sportowych. Wójt Marek Olechowski jakiś czas temu 
uzasadniał ją potrzebą dostrzeżenia i odpowiedniego wynagrodzenia 
zawodników, którzy odnoszą znaczące sukcesy sportowe na arenie 
międzynarodowej, reprezentują Polskę podczas igrzysk olimpijskich 
lub paraolimpijskich, mistrzostw świata seniorów, mistrzostw Europy 
seniorów, zdobywają medale igrzysk olimpijskich, ustanawiają rekord 
igrzysk olimpijskich, rekord świata seniorów, rekord Europy seniorów, 
rekord Polski seniorów, zostają powołani do reprezentacji Polski (kadry 
narodowej) w dyscyplinie sportu zespołowego lub osiągnęli wysoki wy-
nik sportowy.

W charakter tej nagrody doskonale wpisuje się reprezentant teresiń-
skiego klubu Kamil Rybicki, który w 2014 został brązowym medalistą 
mistrzostw Europy juniorów w kategorii 66 kg. Reprezentował Polskę 
na mistrzostwach świata seniorów w 2019, na których w kategorii 74 
kg zajął pierwotnie 7. miejsce, ale po dyskwalifikacji Zelimkhana Kha-
djieva przesunął się na miejsce szóste, zdobywając dzięki temu kwali-
fikację olimpijską dla Polski na Igrzyska Olimpjiskie w Tokio. W 2021 
wystąpił w kategorii 74 kg na mistrzostwach Europy seniorów, zajmując 
15. miejsce, a następnie na igrzyskach olimpijskich w Tokio, zajmując 
13. miejsce. W 2019 został mistrzem Polski seniorów w kategorii 79 kg, 
natomiast w 2021 mistrzem Polski seniorów w kategorii 74 kg. Wyróż-
niony zawodnik odebrał czek na kwotę 25.000 złotych. 

Wójt Marek Olechowski nie krył zadowolenia, że w ten sposób,  
w imieniu samorządu gminnego, może docenić i wesprzeć sportowy 
rozwój Kamila Rybickiego. - To, że wyjechałeś Kamilu na olimpiadę, 
jest oczywiście twoim osobistym sukcesem, ale stało się to dzięki wie-
lu ludziom, którzy ci w tym pomogli. Jest wśród nich m.in. prezes LKS 
Mazowsze Teresin Ryszard Niedźwiedzki, który robi wszystko, aby nasi 
sportowcy, nie tylko zapaśnicy, którzy trenują w  Teresinie, mieli jak 
najlepsze ku temu warunki. A my staramy się o odpowiednie na ten cel 
środki. Zapewne masz niedosyt po Tokio, ale przed tobą kolejne igrzyska, 
cierpliwie poczekamy i szczerze wierzymy, że w Paryżu odniesiesz sukces 
i przywieziesz z niego upragniony medal olimpijski. Tymczasem przyjmij 
proszę ten czek, który jest wyrazem naszego uznania i podziękowania za 
to, czego dotychczas dokonałeś - mówił wójt Olechowski.

Kamil Rybicki, dziękując za przyznane mu wyróżnienie, powiedział 
m.in.: 

- Jestem wdzięczny za to wyróżnienie, ale przede wszystkim za wielo-
letnie wsparcie mojej kariery zawodniczej. Dziękuję nie tylko prezesowi 
klubu, ale także moim trenerom. Igrzyska w Tokio dały mi ogromne do-
świadczenie. Towarzyszyło im wiele emocji. Wiele się działo. Szkoda, że 
akurat w czasie pandemii. Do Paryża pozostały jeszcze dwa lata i wierzę, 
że uda mi się tam nie tylko wystartować, ale także zostać medalistą, jak 
obecna tu pani Kasia Klata. 

Głos zabrał także Ryszard Niedźwiedzki. - Nasz samorząd wspiera 
rozwój sportu, zwłaszcza dzieci i młodzieży, między innymi poprzez prze-
kazywanie dotacji dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu 
kultury fizycznej, utrzymanie i rozbudowę bazy sportowej, a także udo-
stępnianie jej sportowcom. Taką dbałością o sport, jaką wykazuje tere-
siński samorząd, wykazuje się mało która gmina w Polsce. Staramy się 
zatem robić wszystko, aby to, co nam oferuje, przekute zostało w to, co  

w sporcie najważniejsze - dobry wynik. W ubiegłym roku w zestawieniu 
wyników współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Gmina Tere-
sin sklasyfikowana została na 74. miejscu na 972 gminy w Polsce, na-
tomiast w punktacji klubów LKS Mazowsze Teresin zajął 58. miejsce w 
Polsce - 335 pkt. (8. miejsce na Mazowszu). Sklasyfikowano łącznie 4289 
klubów w Polsce. Wyniki te mówią same za siebie i pokazują, w  jakim 
miejscu znajduje się nasz teresiński sport - poinformował prezes LKS 
Mazowsze Teresin i jednocześnie wiceprezes Polskiego Związku, Zapa-
śniczego Ryszard Niedźwiedzki.

Przypomnijmy, że Kamil Rybicki to nie jedyny wychowanek LKS 
Mazowsze Teresin, który miał zaszczyt reprezentować Polskę podczas 
igrzysk olimpijskich. Na igrzyskach w Barcelonie w  1992 r. w wadze 
półśredniej wystartował Krzysztof Walencik, zajmując 5. miejsce, a Ka-
tarzyna Klata jest brązową medalistką olimpijską z Atlanty (1996)  
w drużynie.

Jako społeczność gminna przyjmujemy każdy sportowy sukces z ra-
dością i dumą. Tak też jest w przypadku sukcesów Kamila Rybickiego. 
Gratulujemy dotychczasowych dokonań, wspaniałej formy, umiejętno-
ści sportowych i życzymy kolejnych osiągnięć, wytrwałości w wytycza-
niu i osiąganiu nowych celów, spełnienia sportowego, a także pomyśl-
ności w życiu osobistym.

Redakcja

KAMIL RYBICKI UHONOROWANY 
NAGRODĄ WÓJTA GMINY TERESIN 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE



• 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 
Mitrowska - ul. Szymanowska 119 w Teresinie 
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. Zaciszna 
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. 
• 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 tytoniowych, kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.

„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. 
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GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 06 kwietnia 2022 roku o godzinie 9.30                  
rozmowa z przedstawicielkami KGW 
,,Szymanowianki''

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 15 kwietnia 2022 roku o godzinie 13.10                   
rozmowa z przedstawicielkami KGW 
,,Szymanowianki''

94,9 FM 102,7 FM


