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Podczas LVI sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 01 czerwca, 
przyjęto trzynaście uchwał oraz cztery sprawozdania, a zdominowa-
ły ją głosowania nad planami zagospodarowania przestrzeni. W sesji 
uczestniczyli sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

Pierwszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Teresin oraz zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego 
zasobu Gminy na lata 2022-2026.

Następnie radni zajęli się zmianami w uchwale dotyczącej zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Kate-
gorię dróg gminnych otrzymały ul. Miła (w obrębie Granice) oraz  
ul. Tęczowa (w obrębie Teresin-Gaj). Obie drogi stanowią własność 
gminy Teresin. Radni zajęli się również uchwałą w sprawie wysokości 
stawek za zajęcie pasa drogowego. 

Kolejne pięć uchwał przyjętych przez radnych dotyczyło planowania 
przestrzennego w naszej gminie. Przyjęto miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego obejmujący działki położone w obrębie Pa-
protnia, co umożliwi racjonalne zagospodarowanie przedmiotowych 
nieruchomości. Dokonano również korekt w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewiden-
cyjnego Nowe Gnatowice. Radni uchylili uchwałę z 27 lutego 2009 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu 
ewidencyjnego Teresin-Gaj. W  przypadku przedmiotowego terenu, 
projekt planu zakładał zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze, na którą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził 
zgody. Piąta z uchwał planistycznych dotyczyła zmian w uchwale z 15 
listopada 1996 r. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin. Zmiana przed-
miotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma 
na celu uchylenie tego planu po odpowiednim przeprocedowaniu tej 
zmiany. Rada Gminy Teresin podjęła także uchwałę w sprawie ustale-
nia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce ew. nr 89/25 poło-
żonej w obrębie ew. Teresin-Gaj. Uchwała ta została podjęta w związku  
z wnioskiem, który wpłynął do Rady Gminy Teresin za pośrednic-
twem Wójta Gminy Teresin i dotyczył ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z  możliwością prowadzenia działalności usługowej,  
w tym handlowej, na najniższej kondygnacji naziemnej, oraz z garaża-
mi podziemnymi wraz z zagospodarowaniem i niezbędną infrastruk-
turą na terenie działki ewidencyjnej nr 89/25 położonej w obrębie ewi-
dencyjnym Teresin-Gaj.  Planowana powierzchnia zabudowy jednego  
z budynków to ok. 1859 m2, a drugiego budynku - 1062 m2. W ramach 
tej inwestycji przewiduje się realizację od 133 do 200 
mieszkań o  zróżnicowanej powierzchni. Zgodnie  
z ustawową procedurą zawiadomiono o możliwości 
składania uwag do wniosku (nie wpłynęła żadna uwa-
ga) a także powiadomiono odpowiednie organy o moż-
liwości przedstawiania opinii oraz wystąpiono o uzgod-
nienie przedmiotowego wniosku.

Następnie radni zajęli się zmianami budżetowymi wy-
nikającymi z konieczności dostosowania planów i wy-
datków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich 
to zwiększenie planu dochodów o kwoty 100.000,00 
zł (dotacja celowa na podstawie podpisanej umowy 
zawartej między Skarbem Państwa a Gminą Teresin 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

– „Cyfrowa Gmina”) oraz 150.000,00 zł (dotacja celo-
wa na podstawie podpisanej umowy zawartej między 
Skarbem Państwa a Gminą Teresin w ramach w ramach 
konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”, na wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - 

„Granty PPGR”). Zwiększony został także plan wydatków. Zabezpieczo-
no środki w kwocie: 60.000,00 zł na przewidywane dotacje dla spółek 
wodnych działających na terenie gminy Teresin, w kwocie 60.000,00 zł 
na przewidywane dotacje na prace konserwatorskie, budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji za-
bytków, w kwocie 22.000,00 zł na konkursy organizowane dla organiza-
cji pozarządowych działających zgodnie ustawą o pożytku publicznym 
i wolontariacie. Ponadto 124.000,00 zł zasilą remont mostu w Serokach 
Parceli. 150.000,00 zł z dotacji przeznaczone zostanie na zakup table-
tów i laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. 
99.000,00 zł stanowią odsetki od papierów wartościowych wyemitowa-
nych przez Gminę. 126.000,00 zł wesprze naprawę nawierzchni gmin-
nego placu zabaw w Granicach. W wydatkach bieżących zabezpieczono 
także odpowiednie kwoty na nowe zadania inwestycyjne: 124.000,00 
zł na dostosowanie geometrii skrzyżowania oraz utwardzenie poboczy 
frezem asfaltowym w ciągu drogowym Skotniki - Mikołajew, 124.000,00 
zł na poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z położeniem warstwy ście-
ralnej na dz. ew. 47 w obrębie Stary Mikołajew, 126.000,00 zł na przebu-
dowę nawierzchni na działce gminnej nr ew. 223/5 w obrębie Granice, 
35.000,00 zł na ogrodzenie gminnego boiska w Pawłowicach, a także  
w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, 100.000,00 zł na zakup serwera, 
szafy do serwerowni oraz zestawów komputerowych na potrzeby Urzę-
du Gminy. Przychody zostaną powiększone o 1.000.000,00 zł (kwota 
planowanych do wyemitowania obligacji). W Wieloletniej Prognozie 
Finansowej dostosowano część tabelaryczną do wprowadzanych zmian 
wydatków, dochodów i przychodów.

W kolejnym bloku głosowania radni przyjęli jednogłośnie zaprezento-
wane podczas sesji sprawozdania za 2021 rok z wykonania określonych 
programów oraz działalności jednostek. Złożyli je Krzysztof Walencik, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dariusz Tartanus, Ko-
mendant Gminny OSP, Maria Wójcicka, pełnomocnik wójta ds. Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Joanna Milczarek, pełnomocnik wójta ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

Na koniec radni wysłuchali informacji przewodniczącego Rady Gminy 
o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działal-
ności wójta w okresie międzysesyjnym.

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są 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).

Z PRAC RADY GMINY TERESIN
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podsumowała wyniki drugiego nabo-
ru Programu Inwestycji Strategicznych realizowanego w ramach Polskie-
go Ładu. Prawie 50 proc. inwestycji, które otrzymają dofinansowanie, to 
przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową. Najwięcej wniosków 
złożyły samorządy z woj. mazowieckiego. Tym razem Gmina Teresin 
otrzyma ponad 13 milionów złotych bezzwrotnej dotacji na zaplanowane 
przez nią inwestycje. Przypomnijmy, że w pierwszym rozdaniu, Gmina Te-
resin jako jedyna w powiecie, nie otrzymała ani złotówki.

Składaliśmy trzy wnioski, ale tylko dwa z nich uzyskały akceptację. Nieste-
ty nie otrzymaliśmy wsparcia na największy wniosek dotyczący kanalizacji, 
podobny do wniosku z pierwszego naboru, powiększony o kwotę inflacyjną 

- ponad 24 000 000, 00 zł.
Gmina Teresin w drugim rozdaniu środków z Programu Inwestycji Strate-
gicznych realizowanego w ramach Polskiego Ładu otrzyma 8 330 000,00 
zł na zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez 
przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie oraz 
5 000 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanow-
skiej w Teresinie (dawna Zielonka). To dobra wiadomość i szansa na reali-
zację bardzo długo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.  Cieszy 
fakt, że modernizacja budynku Urzędu Gminy wykonana zostanie głównie 
z funduszy zewnętrznych. Jest to trzecie co do wysokości dofinansowanie  
w powiecie sochaczewskim.

Nabór do II edycji 
Programu Inwestycji 
Strategicznych za-
kończył się 11 marca.  
W jego ramach każdy 
samorząd lub związek 
Jednostek Samorządu 
Terytorialnego mógł 
zgłosić 3 wnioski o do-
finansowanie (do 65 
mln zł, do 30 mln zł, do 
5 mln zł - wniosek obligatoryjny), z którego środki można było przeznaczyć 
na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu 
publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej. 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu 
dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, po-
wiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest po-
przez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru prioryteto-
wego, w którym mieści się planowana inwestycja.

źródło: samorzad.pap.pl
grafika: Kancelaria Premiera RP

TYM RAZEM OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE 
Z RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI 

STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁAD”

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 udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), Wójt Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Nowe Gnatowice 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 ewidencyjnego Nowe Gnatowice i Uchwałę Nr LVI/413/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 1 czerwca 2022 r.  
o  zmianie uchwały Nr L/381/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Nowe Gnatowice oraz, że wszczęto przeprowa-
dzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

ZJAZD ABSOLWENTÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASKACH NOWYCH

27 sierpnia 2022 roku w sali Domu Strażaka w Gnatowicach Starych odbędzie się
Zjazd Absolwentów oraz Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Paskach Nowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 lipca 2022 r.

Telefon kontaktowy: Maria tel. 500 026 883

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 udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), Wójt Gminy Teresin  zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Teresin Uchwały Nr LVI/415/2022  
z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr VIII/45/96 Rady Gminy w Teresinie z dnia 15 listo-
pada 1996 r. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin oraz, że w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr LVI/415/2022 
Rady Gminy Teresin z 01 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr VIII/45/96 Rady Gminy w Te-
resinie z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin 
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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PROTEST PRZECIWKO BUDOWIE CPK. BLOKADA 
DROGI KRAJOWEJ NR 92 W TOPOŁOWIE

W piątek, 10 czerwca, w wielu miejscach w Polsce odbył się protest prze-
ciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także wszystkich 
linii kolejowych, które mają do niego prowadzić. Zablokowane zostało 
kilkanaście tras w całym kraju, najwięcej na Mazowszu, ale także na 
Śląsku i w województwie lubelskim. Do protestujących w całej Polsce 
przyłączyli się także organizatorzy blokady na drodze krajowej nr 92 na 
odcinku Sochaczew - Błonie na wysokości Topołowy w gminie Teresin. 

-To jest megalomański pomysł władzy - tak o budowie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego mówią ci, którzy wychodzą na ulice protestować.

Dlaczego protestują? Bo nie chcą inwestycji CPK, które ich zdaniem nie 
mają ani merytorycznego, ani tym bardziej finansowego uzasadnienia. Nie 
chcą także wywłaszczeń, które zagrażają tysiącom polskich rodzin, hała-
su i spalin pochodzących z inwestycji, które naruszają w wielu rejonach 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. - Chcemy, by ogromne 
środki planowane na CPK, zostały przeznaczone na inwestycje potrzebne lu-
dziom, dobrze od lat przemyślane, przygotowane przez samorządy. Spowo-
duje to wzrost PKB, stworzy setki tysięcy miejsc pracy, napędzi koniunkturę, 
zmniejszy inflację - czytamy na facebookowym profilu „Przeciwko CPK”.  
I podają konkretne powody. - Nie pozwólmy, by plany spółki CPK zniszczy-
ły bezcenną przyrodę Mazowsza i innych rejonów Polski, parki krajobrazo-
we, pomniki przyrody, mokradła, naturalne zbiorniki retencyjne, tak ważne  
w dobie kryzysu klimatycznego i braku wody. NIE dla inwestycji CPK, które 
zniszczą zielony ring, zielone płuca stolicy. Nie dla wycinki setek ha lasów 
w Polsce pod CPK! Nie dla inwestycji zaśmiecających środowisko, zagrażają-
cych zdrowiu Polaków pozostawionych w strefie ich oddziaływania. Nie dla 

centralizacji inwestycji, niezgodnej z od lat istniejącą w Polsce policentryczną 
koncepcją zagospodarowania. Nie dla konsultacji, których wyniki nie znajdu-
ją odbicia w zmianach planów inwestycji. Nie dla nieakceptowalnych zmian 
w specustawach dotyczących praw wywłaszczanych, czy metod naliczania 
wysokości odszkodowań, w tym zniesienia „prawa korzyści”. Żądamy, by 
w nowelizowanych ustawach znalazły się zapisy o konieczności wypłaty od-
szkodowania przed przejęciem wywłaszczanej nieruchomości. Nie dla CPK  
i inwestycji towarzyszących! PROTESTUJ Z NAMI! - apelują organizatorzy 
protestu.
Organizatorzy podziękowali uczestnikom protestu, osobom wspierającym, 
samorządom i policji

Redakcja
fot. Przeciwko CPK Fb

Szanowni Mieszkańcy,
prezentujemy mapę zawierającą Wariant Inwestorski Central-
nego Portu Komunikacyjnego przedstawiony 14 czerwca na 
spotkaniu spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. 
z przedstawicielami wybranych samorządów oraz 14 czerwca 
na spotkaniu online spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. 
z o. o. ze wszystkim chętnymi (po uprzedniej rejestracji na stro-
nie www.cpk.pl).

Wskazany Wariant Inwestorski wraz z dwoma wariantami al-
ternatywnymi będzie elementem wniosku o uzyskanie decyzji 
środowiskowej dla budowy lotniska wraz z węzłem kolejowo-

-drogowym. Od 15 do 30 czerwca 2022 r. odbywały się do-
browolne konsultacje społeczne w  ramach prac nad przygo-
towaniem raportu oddziaływania na środowisko do wniosku 
o  wydanie decyzji środowiskowej. W konsultacjach mogli 
wziąć udział wszyscy, składając swoje uwagi za pośrednictwem 
formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie  www.cpk.
pl/pl/konsultacje 
Gmina Teresin, po analizie dokumentów zamieszczonych na 
stronie www.cpk.pl, w tym Wariantu Inwestorskiego Centralne-
go Portu Komunikacyjnego, jest bardzo zaniepokojona zawar-
tymi w nim ustaleniami. Oczekujemy, że zaproponowane roz-
wiązania będą brały pod uwagę dobro naszych mieszkańców  
i ich bezpieczną przyszłość. Jednocześnie domagamy się, aby 
oddziaływanie przedmiotowej inwestycji nie powodowało ne-
gatywnych skutków dla środowiska i dalszego, zrównoważone-
go rozwoju gminy. W związku z tym Gmina Teresin ustosunku-
je się pisemnie do wskazanej lokalizacji, a przygotowane pismo 
niezwłocznie zostanie udostępnione do publicznej wiadomości.

WARIANT 
INWESTORSKI 

CENTRALNEGO 
PORTU 

KOMUNIKACYJNEGO
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Popularna impreza plenerowa wróciła po pandemicznej przerwie! Tere-
siński Festyn „Rodzina Razem”, bo o nim mowa, to jedyne w swoim ro-
dzaju wydarzenie, podczas którego świetnie bawią się całe rodziny tłum-
nie zgromadzone na placu rekreacyjnym i gminnym stadionie. Kolejna, 
szósta już edycja festynu, odbyła się w  niedzielę 5 czerwca. Na piknik 
mieszkańców naszej gminy zaprosili Rada i Wójt Gminy Teresin, Tere-
siński Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Teresinie.

Uczestnikom teresińskiego festynu towarzyszyły wyśmienita pogoda i fan-
tastyczna zabawa.  Placem rekreacyjnym i gminnym stadionem przy alei 
XX-lecia zawładnęły całe rodziny, dla których organizatorzy przygotowa-
li wiele atrakcji. Na scenie odbywały się koncerty i prezentacje młodych 
artystów z Teresińskiego Ośrodka Kultury oraz występy wokalno-tanecz-
ne laureatów Teresińskiego Przglądu Twórczości Scenicznej „Mrowisko”. 
Swoją muzyczną propozycję przedstawił także zespół „Telescope”. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się animacje i zabawy dla dzieci: dmuchańce, 
euro-bungee, tor przeszkód, czy karuzele. Można było również pomalo-
wać sobie buzię, poskręcać balony, popuszczać bańki mydlane, jak również 
uczestniczyć w wielu konkursach z nagrodami. Dzięki strażakom z OSP 
Teresin dzieciaki mogły zobaczyć wóz ratowniczo-gaśniczy od środka 
oraz poczuć się jak prawdziwi strażacy. Każde dziecko mogło także zasiąść 
w policyjnym radiowozie, przymierzyć policyjną czapkę i poczuć się jak 
prawdziwy policjant, a dzielnicowa Anna Opęchowska-Ciak chętnie odpo-
wiadała na pytania zadawane przez dzieci dotyczące pracy Policji. Trenerzy 
i zawodnicy LKS Mazowsze Teresin przygotowali pokazy łucznicze. Naśla-
dowców Robin Hooda nie brakowało! Oczywiście nie mogło zabraknąć 
przeróżnych słodkości: lodów, sorbetów, gofrów, waty cukrowej, po które 
ustawiały się długie kolejki milusińskich. Zainteresowanie towarzyszyło 
też mini-grze harcerskiej przygotowanej specjalnie na tę okoliczność przez 
I DH im. św. Maksymiliana Kolbego. W trakcie pikniku Fundacja „Serce 

dla maluszka” oraz wolontariusze ze SP w Teresinie zbierali pieniądze na 
leczenie i rehabilitację Kacperka Olczaka, mieszkańca naszej gminy, który 
cierpi na padaczkę lekooporną spowodowaną rzadką i nieuleczalną cho-
robą genetyczną. Wpływ ze zbiórki zostanie przeznaczony na rehabilitację 
i specjalistyczny sprzęt. Równolegle, na stadionie gminnym im. Stanisława 
Wójcika, odbywały się konkurencje sportowe: mecze piłki nożnej i piłki ko-
szykowej dzieci kontra rodzice. O tę część pikniku zadbali UKS „Aktimax” 
Teresin oraz Akademia Sportowych Diamentów.

Festyn zakończył się późnym popołudniem. W rodzinnej atmosferze, ro-
dzice ze swoimi dziećmi, miło spędzili wspólny czas. Dopisała nie tylko 
pogoda, ale i doskonałe nastroje.
Dzień wcześniej, w sobotę 4 czerwca, „Kino za Rogiem” zaprosiło dzieci na 
darmowe pokazy bajek i filmów z okazji Dnia Dziecka. Wszystkie zapre-
zentowane filmy były bezdialogowe, dzięki czemu mogły je także obejrzeć 
dzieci z Ukrainy.
1 czerwca, podczas sesji Rady Gminy, wójt Marek Olechowski zapowie-
dział powrót kolejnych dużych i lubianych plenerowych imprez w Teresinie. 
Mowa o trzech ważnych dla mieszkańców wydarzeniach. 18 czerwca wraca 

„Teresińska Noc Czerwcowa”. Na scenie spotkają się różne muzyczne gatun-
ki i estetyki oraz sceniczne osobowości. Nie można tego przegapić, bo tym 
razem gwiazdami wieczoru będą Lady Pank i Krzysztof Kasa Kasowski.  Na 
15 sierpnia zaplanowano natomiast imprezę taneczno-rozrywkową „Kotlet 
‘2022”, czyli przegląd zespołów grających do tańca. Na koniec - Gminne Do-
żynki, z których trzeba było dwukrotnie zrezygnować z powodu obostrzeń 
pandemicznych. Święto Plonów jest jedną z ulubionych imprez mieszkań-
ców naszej gminy, podczas której można liczyć na sporą dawkę tanecznych 
przebojów i doskonałą atmosferę. Miejmy nadzieję, że zaplanowane na ten 
rok gminne imprezy plenerowe, będą pierwszymi zwiastunami zmian na 
lepsze i w kolejnych latach uda nam się już w pełni wrócić do normalności. 

Redakcja

TERESIN WRACA DO IMPREZ PLENEROWYCH.  
FESTYN „RODZINA RAZEM” 

Z REKORDOWĄ FREKWENCJĄ
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Święto najmłodszych to czas radości, zabawy, miłości i integracji rodzi-
ny. To dzień, na który czekają wszystkie dzieci. 1 czerwca rodzice, wraz 
z dyrekcją zaprosili całą społeczność szkolną na to wyjątkowe spotkanie. 

W programie imprezy znalazły się następujące konkurencje sportowe: Bieg 
o Puchar Dyrektora Szkoły, międzyklasowe mecze piłki nożnej w klasach 
IV-VIII, gry zespołowe dla najmłodszych oraz mecz piłki nożnej rodzi-
ce i nauczyciele - uczniowie.  Impreza została zorganizowana z dbałością  
o każdy szczegół. Rodzice przygotowali dla swoich dzieci szereg dodatko-
wych atrakcji. Mega zjazd i dmuchaniec, cieszyły się wyjątkowym zain-
teresowaniem. Niektórzy chcieli postrzelać z wiatrówki. Zorganizowano 

także kawiarenkę 
(wypieki zosta-
ły przygotowane 
przez rodziców). 
Na boisku szkol-
nym czekały na 
nas pozostałe nie-
spodzianki: pokaz 
sprzętu strażackie-
go (z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Paprotni), prezentacja wozów i umundurowania poli-
cyjnego. Każdy uczestnik imprezy mógł poczęstować się kiełbaską z grilla 
i ciepłą herbatą. Wszystkim dopisywał apetyt. Pogoda nas nie zawiodła, 
zaplanowane imprezy odbyły się na powietrzu. Słoneczna aura wpłynęła 
na dobre samopoczucie, dodała 
nam sił i zmobilizowała do zaciętej 
walki sportowej. Nad prawidłowym 
przebiegiem imprezy czuwała dy-
rekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, 
którzy licznie przybyli i chętnie się 
zaangażowali w działania na rzecz 
najmłodszych. Dziękujemy Rodzi-
com, Dyrekcji, nauczycielom oraz 
wszystkim gościom. Z utęsknie-
niem czekamy na następny Dzień 
Dziecka.

  Magdalena Krupińska                      
 nauczycielka Szkoły Podstawowej 

w Paprotni

Witamy wszystkich z naszego 
ulubionego sportowego miejsca 
w Szymanowie. Na Orliku od-
było się święto naszych najmłod-
szych. Moc atrakcji sportowych, 

kawiarenka, pokazy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, kraina 
pomponów oraz ognisko. To wszystko czekało na nasze pociechy w tym 
szczególnym dla nich dniu. Było sportowo, edukacyjnie oraz bardzo 
słodko!

Wystartowaliśmy o 10.00, a imprezę otworzył wójt Gminy Teresin p. Marek 
Olechowski, który przywiózł ze sobą słodką niespodziankę. Na szymanow-
skim Orliku gościliśmy również dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Teresinie p. Krzysztofa Walencika. Cieszą nas takie drobne akcen-
ty, ponieważ świadczą o tym, iż nasza impreza jest jednym z istotniejszych 
wydarzeń w naszej Gminie.
Panie i panowie z Koła Gospodyń Wiejskich z Szymanowa sprawili praw-
dziwą niespodziankę wszystkim uczestnikom eventu, prezentując swoje 
wypieki i słodkie dobroci. Nie trzeba dodawać, że największą popularno-
ścią cieszyły się lody, gofry, popcorn oraz wata cukrowa. Sołtys wraz z Radą 
Sołecką zadbali, aby nikt nie wyszedł głodny. Dla każdego przygotowana 
została kiełbaska do przyrządzenia na ognisku. Tak, na ognisku, a nie na 
grillu. To nadało całemu wydarzeniu niesamowity klimat i niepowtarzalną 
atmosferę. 
Nasi najmłodsi sportowcy mogli sprawdzić się w najprze-
różniejszych konkurencjach z piłkami pod okiem Piotra 
Bieńkowskiego z Akademii Sportowych Diamentów. 
Było sportowo, ale również bardzo kreatywnie. Nasze 
najmłodsze pociechy tworzyły pompony w  najprzeróż-
niejszych kolorach oraz wzorach, które sprawiły wiele 
uśmiechów i radości. 
Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazały się pokazy 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na początek 
najmłodsi odkrywali każdą tajemnicę wozu strażackiego,  

a uwierzcie mi, było ich co nie miara. Następnie każdy mógł sprawdzić, jak to 
jest udzielać pierwszej pomocy. Pod okiem druha Sebastiana Kozłowskiego, 
na profesjonalnym fantomie każdy mógł spróbować wykonać resuscytację 
krążeniowo-oddechową. W dzisiejszych czasach jest to niesłychanie ważne, 
aby od najmłodszych lat uświadamiać dzieci, jak ważną i istotną rzeczą jest 
wiedza na temat podstawowej pierwszej pomocy, która ratuje życie.
Dzięki niesamowitej organizacji oraz zaangażowaniu naszej lokalnej spo-
łeczności dzieci z Szymanowa mogły tak rewelacyjnie spędzić niedzielne 
popołudnie. Muszę tutaj nadmienić, iż nad wszystkim czuwał Hubert Ko-
necki, nasz radny Gminy Teresin, ale również społecznik i lokalny działacz, 
który, odkąd pamiętam, zawsze dążył do tego, aby organizować imprezy 
dające nie tylko dużo radości i uśmiechu najmłodszym, ale również inte-
grujące szymanowską społeczność. Myślę, że tegoroczny Dzień Dziecka na 
szymanowskim Orliku w pełni wyczerpał to zagadnienie. 
Serdeczne podziękowania przesyłamy Gminie Teresin, Gminnemu 
Ośrodkowi Sportu i  Rekreacji w Teresinie, Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Szymanowie, sołtysowi i Radzie Sołeckiej Szymanowa oraz paniom i pa-
nom z koła Gospodyń Wiejskich z Szymanowa.  

Ze sportowym pozdrowieniem
Justyna Kamińska

fot. Tomasz Daczko
Kamil Kamiński 

3…2…1… JESTEŚMY, CZYLI DZIEŃ 
DZIECKA W SZYMANOWIE

DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PAPROTNI

KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIATKIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT
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Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień dla wszystkich dzieci. Trzeciego czerwca wyjechaliśmy 
wraz z wychowawcami i nauczycielami do gospodarstwa agroturystycznego w naszym powiecie.

Dzień obfitował w liczne atrakcje, a co najważniejsze każdy z uczniów mógł sam sobie wybrać zaję-
cie, które go najbardziej zainteresowało. Pod okiem instruktora można było postrzelać z wiatrówki 
lub łuku do celu. Ta atrakcja cieszyła się ogromną popularnością. Wielkich wrażeń dostarczyła nam 
gra w piłkarzyki, badmintona lub wyścigi na nartach czteroosobowych. Nasi szkolni fani tenisa 
stołowego i piłki nożnej mogli również oddać się swoim pasjom. Do atrakcji należał unihokej, ha-
wajska tyczka czy puszczanie baniek mydlanych. Odbyło się malowanie twarzy wszystkim chętnym 
dzieciom. Okazało się, że najpopularniejszym makijażem tego roku jest buźka kotka. Najwięcej 
emocji dostarczył nam mecz uczniowie kontra nauczyciele, który zakończył się remisem. Płonęło 
też ognisko, przy którym smażyliśmy smakowite kiełbaski. Pogoda na szczęście dopisała. Żal było 
stamtąd odjeżdżać. Dzień pełen wrażeń szybko się skończył, ale wspomnienia pozostaną niezapo-

mniane. 
Serdecznie dziękujemy Panu Markowi Olechow-
skiemu Wójtowi Gminy Teresin i Radzie Rodzi-
ców za finansowe wsparcie w przygotowaniu tak 
wspaniałego i integrującego pikniku.

                                                                                  
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka 

Chopina w Budkach Piaseckich

Już po raz trzeci udało się nam zorganizować imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka na placu 
rekreacyjnym w Pawłowicach. To wspólne przedsięwzięcie sołectw Pawłowice i Izbiska odbyło się 
w sobotę 4 czerwca. Dopisała zarówno pogoda jak i uczestnicy! 

Wielkie podziękowania dla Gminy za sfinansowanie zakupu nagród konkursowych i  poczęstun-
ku dla dzieci. Kilkudziesięciu młodych mieszkańców i mieszkanek naszych sołectw bawiło się we 
wspólnych konkursach. Kultowe już zawody w biegu z jajkiem na łyżce, rzucie dyskiem, wyścigi 
na śpiworkach i obowiązkowe przeciąganie liny uzupełniły rzuty mokrymi zabawkami, wodnymi 
balonami i kalambury, u nas w specjalnej dwuosobowej formule, by żadne dziecko nie czuło się 
onieśmielone. Dużą atrakcją było też, jak zawsze, malowanie „Pawłowickiego Muralu” na ofoliowa-
nej bramce: to współpraca wielu dziecięcych artystów, której efekt można podziwiać jeszcze kilka 
tygodni po imprezie! W naszych sołeckich konkursach wygrywają wszyscy - to sprawia, że współza-
wodnictwo jest czystą zabawą i radością, każdy po ukończonej konkurencji wyciąga drobny prezent  
z dużego pojemnika. Wspólna zabawa i integracja to najważniejsze cechy naszych spotkań, a uśmie-
chy dzieci są najlepszą nagrodą! Do zobaczenia następnym razem!

Agnieszka Ciołkowska

DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W BUDKACH PIASECKICH

DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWACH 
IZBISKA I PAWŁOWICE

KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIATKIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT



Każda rocznica ślubu to uroczystość pełna wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to rocznica pięćdziesiąta, to nabiera szczególnego znaczenia 
nie tylko dla samych par małżeńskich, ale także dla całego lokalnego społeczeństwa. 27 maja dwadzieścia dwie pary małżeńskie odebrały  
z rąk wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Niezwykle podniosła uroczystość odbyła się w hotelu „Kuźnia Napoleońska” w Paprotni.

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziły w roku 2021 aż 22 pary, ale z powodu pandemii uroczystość odbyła się dopiero w tym roku. 
W wydarzeniu tym uczestniczyli - Marek Olechowski, wójt gminy, Bogdan Linard, przewodniczący Rady Gminy oraz Agnieszka Adamczyk, kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego, którzy złożyli Jubilatom życzenia i gratulacje, wręczyli medale, kwiaty i upominki. Nie zabrakło pamiątkowych 
zdjęć, wspomnień, rozmów oraz życzeń od najbliższych.
Wśród par świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego byli: Alina i Zenon Banaszkowie, Maria i Wiesław Banaszkowie, Barbara i Edward Bluszczo-

ZŁOTE GODY. WYJĄTKOWY JUBILEUSZ 22 TERESIŃSKICH PAR MAŁŻEŃSKICH



ZŁOTE GODY. WYJĄTKOWY JUBILEUSZ 22 TERESIŃSKICH PAR MAŁŻEŃSKICH
wie, Helena i Antoni Brejnakowie, Justyna i Aleksander Domagałowie, Krystyna i Józef Dyliccy, Krystyna i Leszek Fertowie, Zofia i Józef Goszczo-
wie, Irena i Lech Kacprzakowie, Krystyna i Jan Kaczmarkowie, Krystyna i Jerzy Kafarscy, Ewelina i Sławomir Mirońscy, Krystyna i Piotr Radkowscy, 
Helena i Stanisław Sienkielowie, Elżbieta i Chryzant Sitarzowie, Barbara i Witold Smolarkowie, Teresa i Jan Smotarscy, Zofia i Sylwester Szajewscy, 
Maria i Zygmunt Świniarscy, Grażyna i Stanisław Trzcińscy, Teresa i Marian Wysoccy oraz Bożenna i Jan Zawadzcy.
Czcigodni Jubilaci zaproszeni zostali do wspólnej fotografii, a następnie wraz z zaproszonymi gośćmi na uroczysty poczęstunek oraz miłą chwilę 
wspomnień. Wyjątkowy czas umilali Jubilatom artyści z Teresińskiego Ośrodka Kultury. 
Redakcja miesięcznika „Prosto z Gminy”, składając gratulacje z okazji jakże pięknej 50. rocznicy ślubu, życzy Dostojnym Parom Bożego błogosła-
wieństwa i kolejnych, długich lat życia w zdrowiu i szczęściu.

Redakcja 
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SZYMANÓW PONOWNIE ZATAŃCZYŁ 
DLA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

22 maja w parafii NMP w Szymanowie dzieci i młodzież modliły się poprzez taniec o pokój, miłość i jedność ludzi w całej Europie.   

Po rannej Mszy św. duża grupa dzieci i młodzieży zaprezentowała tańce lednickie przed kościołem parafialnym. Wiernym, chcącym poprzez taniec 
uczcić pamięć o polskim papieżu, towarzyszyło hasło „Cała Polska tańczy dla Jana Pawła II”. Tegoroczny Fishmob był wyjątkowy z racji wojny na 
Ukrainie oraz potrzebnego jej duchowego wsparcia i modlitwy. Święty wzywał: „Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go 
do końca pokonać inaczej, jak tylko razem”.  Była to zatem, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, doskonała okazja, aby uwielbiać Pana Boga tańcem, 
modlić się w ten sposób i poprzez to również wyrażać swoją chrześcijańską radość oraz solidarność z narodem ukraińskim.

Julita Niedzińska
fot. Agata Bodzak
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Niezmiernie miło nam poinformować, że Maja Siejka, uczennica klasy 6a 
Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, została 
laureatką XVI edycji sochaczewskiego Samorządowego Konkursu Na-
stolatków „8 Wspaniałych” w kategorii „Ósemeczki”, którego celem jest 
uhonorowanie wolontariuszy wyróżniających się swoją postawą, empatią 
i zaangażowaniem społecznym z terenu powiatu sochaczewskiego.

Ta skromna, życzliwa dziewczyna, z pasją do pomagania, skradła serca jury 
swoją dojrzałością, otwartością i chęcią niesienia pomocy innym. Maja od 
trzech lat działa w Szkolnym Klubie Wolontariusza „Serce-Sercu”. Z dużym 
zaangażowaniem włącza się we wszystkie realizowane działania, akcje spo-
łeczne i charytatywne (m.in. „Poczytaj mi kolego...”, „Marzycielska poczta”, 

„Dzień Życzliwości”, „Dzień Niezapominajki”, „Okulary dla Afryki”). Na co 

dzień zaraża aktywnością, wspiera rówieśników w klasie oraz zachęca in-
nych do działań prospołecznych
i pomagania potrzebującym. Cieszymy się 
z jej sukcesu i składamy serdeczne gratula-
cje!  Mamy tym samym nadzieję, że będzie 
ona inspiracją dla innych. Pamiętajmy, że 
dobro, które dajemy, wraca do nas z na-
wiązką, a troska o drugiego człowieka czyni 
świat lepszym.

Opiekunowie wolontariatu
SP im. św. Maksymiliana Kolbego

w Teresinie

MARIOLOGIA  
W NIEPOKALANOWIE

Szczegółowe informacje na temat kursu i opłat:
www.kolbianum.franciszkanie.pl 

Sekretariat Centrum Studiów Mariologicznych
UKSW „Kolbianum”

tel. 661 712 121
czynny: pn. – pt. w godz. 8.00 – 16.00

e-mail: kolbianum@gmail.com

Zeskanuj kod QR, aby znaleźć się na stronie  
studiów i kursu:

„WSPANIAŁA” MAJA SIEJKA NAGRODZONA  
W SAMORZĄDOWYM KONKURSIE NASTOLATKÓW

• PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII
            (LICENCJAT KANONICZNY) 
Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. 

• PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII
Adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyż-
szych (magisterium lub studia I stopnia - licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny. 
Tylko 4 (tygodniowe) zjazdy w ciągu roku.

• KURS ,,STUDIUM MARIOLOGII” 
Adresowany do osób w każdym wieku z wykształceniem minimum śred-
nim. Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w wykładach (dopusz-
czalna jest nieobecność max. na jednym zjeździe)
zajęcia przez 8 sobót w ciągu roku. 
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ALE SIĘ DZIAŁO! BYŁA ZABAWA! I BYŁO GŁOŚNO,  
I TAK RADOŚNIE …

W sobotę, 18 czerwca, po dwóch latach pandemicznej przerwy, kiedy 
musieliśmy żyć w  mocno ograniczonym świecie, powróciła „z przy-
tupem” „Teresińska Noc Czerwcowa” - uznany, doskonale zorganizo-
wany i słynący z wyśmienitej zabawy festyn, którego organizatorami 
są Teresiński Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w  Teresinie, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie 
oraz Rada i Wójt Gminy Teresin. Imprezę z niezwykłą lekkością i hu-
morem poprowadzili Joanna Cieśniewska (TOK) i Bartłomiej Stania-
szek (Radio Sochaczew).

Włodarze gminy Teresin dostrzegli potrzebę organizowania imprez 
masowych po pandemicznej przerwie. To, że ludzie są spragnieni kul-
tury, integracji i imprez plenerowych, podczas których mogą się spo-
tkać i wspólnie pobawić, widać na każdym kroku. Najlepszy dowód 
mieliśmy 18 czerwca, kiedy tysiące osób odwiedziły festyn „Teresińska 
Noc Czerwcowa”. To był moment praw-
dziwego wytchnienia. Przynajmniej przez 
chwilę mogliśmy odpocząć od trudnej 
rzeczywistości. Wyśmienita, wręcz wy-
marzona pogoda, sprawiła, że pod sceną 
na placu rekreacyjnym tłumnie zjawiła 
się publiczność, spragniona rozrywki  
i zabawy. Było głośno, skocznie i radośnie. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie! Naj-
pierw na scenie zaprezentowali się artyści 
z Teresińskiego Ośrodka Kultury. Potem 
estradą zawładnęła Mała Orkiestra Dni 
Naszych, w  wykonaniu której usłyszeli-
śmy dobre, mądre i edukacyjne piosenki 
dla dzieci, tych młodszych i starszych. 
Podczas koncertu odbywały się zabawy 
i konkursy z  upominkami. Nie zabrakło 
tradycyjnej grochówki serwowanej przez 
wójta Marka Olechowskiego. Emocji do-
starczyły ponadto Mistrzostwa Gminy 
Teresin Sołectw w przeciąganiu liny. Bez-
konkurencyjni, po raz kolejny, okazali się 
mieszkańcy Elżbietowa. W  nagrodę ode-
brali kwotę 10 tys. zł, która zasiliła kon-
to sołectwa. Drugie miejsce przypadło 
ekipie z Serok Parceli (7 tys. zł), a na naj-
niższym stopniu podium sklasyfikowani 
zostali mieszkańcy Serok Wsi (3 tys. zł). 
Kolejnym muzycznym akcentem festynu 
był występ zespołu Karczmarze. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy szeroko poję-
tą muzykę pogranicza, melodie polskie, 
ukraińskie, słowackie, węgierskie, bał-
kańskie oraz żydowskie. Następnie wy-
stąpił Krzysztof „Kasa” Kasowski, łączący 
w swojej muzyce klimaty latynoskie, reg-
gae, a nawet elementy muzyki ludowej. 
Gwiazdą tegorocznego festynu był rocko-
wy zespół Lady Pank. Koncert w ramach 
urodzinowej trasy LP40 okazał się praw-
dziwą gratką dla wszystkich fanów zespo-
łu, którzy mogli poszaleć przy najwięk-
szych hitach tej legendarnej grupy. Lady 
Pank to bez wątpienia jeden z najważniej-
szych zespołów w historii polskiej muzyki. 
W tym roku muzycy obchodzą jubileusz 
40-lecia działalności. A zatem nie można 

było narzekać na muzyczną nudę. Oczywiście nie zabrakło tego wszyst-
kiego, co na festynie musi się znaleźć - były więc karuzele, dmuchańce, 
liczne kramiki oraz stoiska gastronomiczne. Festyn spełnił oczekiwania 
jego organizatorów, przede wszystkim zaś uczestniczącej w zabawie pu-
bliczności. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją 
obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do tak cudownie spędzo-
nego czasu. - Dziękuję mieszkańcom Teresina i naszym gościom za wspa-
niałą zabawę i frekwencję. Policji i druhom gminnych OSP dziękuję za za-
pewnienie uczestnikom imprezy bezpieczeństwa. Wielkie podziękowania 
dla pana dyrektora Mariusza Cieśniewskiego i całej, na pewno zmęczonej 
załogi TOK - zrobiliście nam sobotę na 102. Dziękuję Asi i Bartkowi za 
profesjonalną i pełną ciepła i humoru konferansjerkę. Jestem dumny, że 
mogę mieszkać w takiej gminie, z takimi jej mieszkańcami - podsumował 
wydarzenie na swoim facebookowym profilu wójt Marek Olechowski.

Redakcja
fot. z koncertu Lady Pank, TOK

TERESIŃSKA NOC CZERWCOWA ‘2022.
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Czuwaj! Harcerstwo to przeżywanie przygód i poznawanie nowych osób. W weekend 28-29 maja wzięliśmy udział w dwóch trasach 45. Ogól-
nopolskiego Harcerskiego Rajdu „Wisła”. Zawsze wszystkie trasy kończyły się w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie, lecz od dwóch edycji każda 
trasa rajdu ma swoje własne zakończenie. 

Nasz młodszy patrol wybrał się na trasę w Sochaczewie. „Nie ma kaleki, jest człowiek” - to właśnie pod tym hasłem odbyła się nasza marszruta. 
Zdobyliśmy wiele informacji na temat prekursorki pedagogiki specjalnej Marii Grzegorzewskej. Poświęciła swoje życie i uwagę osobom z niepeł-
nosprawnościami. Trasę zaczęliśmy o godzinie 10 wycieczką koleją wąskotorową z Sochaczewa do Tułowic. Podczas wędrówki zaliczyliśmy osiem 
punktów kontrolnych z różnymi zadaniami. Na koniec, po przybyciu do miejsca noclegu, zjedliśmy przepyszne spaghetti i spotkaliśmy się druhem 
komendantem naszej trasy, który nauczył nas alfabetu Braile’a. Na sam koniec tego pełnego wrażeń dnia odbyło się świeczkowisko, podczas którego 
wszystkie patrole przedstawiły się i opowiedziały o sobie. Następnego dnia rano posprzątaliśmy szkołę na błysk i udaliśmy się w mundurach na 
rozdanie nagród. Zdobyliśmy drugie miejsce i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi! 
Starsze nieco harcerki z naszej drużyny wybrały się na ratowniczą trasę zaawansowaną w Płocku. Połączyły swoje siły z 18. Wielopoziomową Dru-
żyną Harcerską „Pasja” z Sochaczewa. Trasa miała troszkę inny charakter niż pozostałe 
pięć. Nie było rywalizacji! Wszystkie patrole, a nie było ich za dużo, współpracowały ze 
sobą. Druhenki odwiedziły Państwową Straż Pożarną nr 2 w Płocku, Ochotniczą Straż 
Pożarną w Podolszycach oraz Stację Pogotowia Ratunkowego, gdzie mogły zobaczyć 
wnętrze karetki. W czasie wyprawy spotkałyśmy się z WOPRem, który przetransporto-
wał nas na drugi brzeg Wisły. Na koniec dnia odbyła się masowa symulacja. Wszystkie 
patrole, współpracując ze sobą, mogły przetestować swoje umiejętności i wiedzę w za-
kresie pierwszej pomocy. Z racji, że nie było rywalizacji, nie było też podium. Wiele się 
działo. Pogoda na żadnej trasie nie dopisała, ale to nas nie powstrzymało! Bawiliśmy 
się świetnie i czekamy na więcej. Do zobaczenia na 46. Ogólnopolskim Harcerskim 
Rajdzie „Wisła” za rok!

dh. Sylwia Gawryszewska
 1. Drużyna Harcerska im. św. o. M. Kolbego w Teresinie 

Działająca na terenie gminy Teresin Fundacja Rozwoju Osobistego Edukacji i Turystyki FERA VIA realizuje projekt pn. „Zielona edukacja”. 
Tym razem zawitała w gościnnych progach świetlicy przy parafii w Niepokalanowie i Urzędzie Gminy Teresin. 

Dzieci zostały zaproszone do udziału w warsztatach kreatywnego  
recyklingu i wykorzystywania surowców wtórnych. Uczyły się tego, jak 
tchnąć nowe życie w rzeczy, które zwykle „lądują” w koszach, odkry-
wały wartości ukryte w odpadach - jednym słowem uczyły się przez 
zabawę. Ojciec Piotr Socha, pani Karolina Krukowska i pani Marzena 
Wójcicka to osoby, które kolejny raz nam zaufały i zaprosiły do współ-
pracy, za co Fundacja FERA VIA bardzo dziękuje. 
Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa  
Mazowieckiego.

Tekst i fot. Izabela Andryszczyk
Fundacja FERA VIA

HARCERSKI RAJD „WISŁA”

SENIORZY ZAŚPIEWALI  
MATKOM

ZIELONA EDUKACJA, CZYLI WARSZTATY 
KREATYWNEGO RECYKLINGU I WYKORZYSTYWANIA 

SUROWCÓW WTÓRNYCH

26 maja obchodziliśmy Dzień Matki. W tym dniu szczególnie dziękujemy za trud nasze-
go wychowania, zwykle przynosząc kwiaty lub czekoladki, ale seniorzy z klubu „Radosna 
Jesień” postanowili uczcić ten dzień małym koncertem muzycznym.

Ci z Państwa, którzy przyszli na nasze spotkanie, mogli usłyszeć kilka piosenek poświę-
conych Matkom, ale też razem z nami pośpiewać. Nasz zespół muzyczny, a szczególnie 

„chórek”, to amatorzy, i to nasze śpiewanie może nie było doskonale, ale publiczność bawiła 
się świetnie i nie obeszło się bez bisów. Naszym skromnym koncertem chcieliśmy podzię-
kować wszystkim Matkom, zarówno tym, które są wśród nas, ale i tym, które spoglądają 
na nas z obłoków.

Bożena Dentko
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W poprzednim numerze miesięcznika samorządowego „Prosto z Gmi-
ny” pisałem o  negatywnych konsekwencjach zbyt częstego koszenia 
traw. Wśród skutków podkreślałem m.in. przesuszenie darni i wierzch-
niej warstwy gleby, a w konsekwencji utrudnienie przepuszczania wody 
przez ziemię, zagrożenie wielu gatunków roślin, zwierząt i owadów 

-przede wszystkim - bezcennych pszczół. Namawiałem też do utrzymy-
wania traw na odpowiedniej wysokości, co daje ziemi skuteczną osłonę 
przed słońcem i zapewnia glebie odpowiednią wilgotność. Wydawało 
mi się, że w kontekście galopujących cen paliw i ogromnym wzroście 
kosztów koszenia decydujący tu będzie argument ekonomiczny. 
W tym miejscu pragnę stanowczo podkreślić, iż nie negowałem i nie 
kwestionuję samej potrzeby przycinania traw; apelowałem wszak o ra-
cjonalną i przemyślaną politykę w tym zakresie. Założyłem sobie ko-
szenie dwa, maksymalnie trzy razy w roku. Priorytetem miały tu być 
przydrożne rowy, skrzyżowania oraz tzw. zieleń rekreacyjna. Odciąże-
nie połowy załogi z nieustannego koszenia miało przełożyć się na cho-
ciażby szybszą i sprawniejszą obsługę mieszkańców w zakresie przyłą-
czy wodociągowo - kanalizacyjnych czy lepszą skuteczność Zakładu  
w utrzymaniu stanu lokalnych dróg. 
Moja koncepcja nie spotkała się z akceptacją wielu mieszkańców przy-
zwyczajonych w poprzednich latach do wręcz ciągłego koszenia wszel-
kiej publicznej zieleni. Ponad miesiąc temu komunalna kosiarka rota-
cyjna wznowiła pracę na gminnych drogach, placach zabaw i boiskach. 
Smutny finał tej akcji miał miejsce 14 czerwca: w miejscowościach Lu-
dwików i Seroki Parcela nasza kosiarka natknęła się na duże kamienie 
wyrzucone przez rolników ze swoich pól na pobocze! W starciu z nimi 
najtwardsze narzędzia tnące nie mają żadnych szans. W efekcie tego 
zdarzenia poważnie naruszony został wał kosiarki i zniszczony tzw. 
przeciwnóż. Ile teraz będzie kosztować remont? Kiedy kosiarka wyje-
dzie znów w teren? 

                                                                                                                       
Marek Jaworski

                                                                    Dyrektor Zakładu Komunalnego

Jak co roku w Powiecie Sochaczewskim odbył się konkurs dzienni-
karski dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych: „Jak zostać 
rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji”. War-
to dodać, że w tym roku konkurs został rozstrzygnięty po raz XVIII  
i niezmiennym jego współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa  
w Budkach Piaseckich. 
Komisja konkursowa, w składzie: Anna Syperek - Wydział Promocji, 
Kultury i Sportu Starostwa Po-
wiatowego w Sochaczewie, Jowi-
ta Leszczyńska - redaktor Radia 
Sochaczew i portalu tusochaczew.
pl oraz Agnieszka Mijakow-
ska - Szkoła Podstawowa w Bud-
kach Piaseckich, doceniła pracę 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Teresinie. Redakcja szkolnej ga-
zetki „Kapsel” otrzymała nagrodę 
za I miejsce. Członkowie redakcji 
to uczniowie klas 7 i 6. Na zdjęciu: 
Oliwia Zagajewska, Magdalena 
Bielaczyc, Sebastian Lach, Klaudia 
Kantorska (opiekun gazetki), Kuba 
Jaroszkiewicz, Ewelina Johaniuk, 
Kalina Staszewska i Antonina Go-
gół. Najmłodsi członkowie zespo-
łu redakcyjnego, Kalina i Antosia, 
otrzymały także wyróżnienia za in-
dywidualne teksty dziennikarskie. 
W konkursie tym doceniono także 
pracę zespołów redakcyjnych ga-
zetek z sąsiednich szkół. I miejsce 
ex aequo otrzymał „Copernicus” 
ze SP w Szymanowie, a miejsce II 

„Szkolne Wieści” ze SP w Paprotni. Brawa dla młodych dziennikarzy! 
Jednak szkolna gazetka to nie przeżytek, a źródło ciekawych artykułów, 
wywiadów, reportaży i recenzji oraz informacji o  szkolnych wydarze-
niach.

Klaudia Kantorska
SP im. św. Maksymiliana Kolbego

w Teresinie

CZY GAZETKA SZKOLNA TO PRZEŻYTEK? 

KOSZTOWNE KOSZENIE… KAMIENI!
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To był niezwykły finał niezwykłego przedsięwzięcia, godny nieprzeciętnej postaci - Stanisława Wójcika, wieloletniego dyrektora, legendy Ze-
społu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie. 14 czerwca, wielkim sukcesem, zakończyła się realizacja 
projektu „MALCZAN”, którego celem był gruntowny remont „malucha” należącego niegdyś do Honorowego Obywatela Gminy Teresin.

Pomysł odrestaurowania auta, którym dyrektor Wójcik jeździł do pracy, i co ciekawe „patrolował” okolice szkoły, i zawracał na zajęcia szkolne 
uczniów, gdy ci zbytnio się na nie spieszyli, zrodził się w głowach uczniów i nauczycieli szkoły. Fiat 126p wiele lat przestał w garażu, a teraz zyskał 
drugie życie. Dziewięciomiesięczna, mozolna praca młodzieży została zwieńczona pełnym sukcesem. Odrestaurowany „maluch” dumnie prezen-
tował się podczas uroczystego odsłonięcia. W wydarzeniu tym, obok uczniów Zespołu Szkół w Teresinie, nauczycieli i rodziców, udział wzięli m.in. 
starosta sochaczewski Jolanta Gonta, Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski, wójt Gminy Teresin Marek Olechowski oraz wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Jan Aleksander Łopata. Całości, ze wzruszeniem, przyglądały się żona i córka śp. Stanisława Wójcika. Projekt w większości 
sfinansowało Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, za co dyrektor szkoły Krzysztof Paradowski serdecznie podziękował.
Ten mały kawałek historii, „zamknięty” w wyremontowanym fiaciku dyrektora Wójcika, będzie dla wielu osób sentymentalnym powrotem do 
przeszłości, dowodem na to, że pamięć jest skarbnicą i strażnikiem wszystkich rzeczy.

Redakcja
fot. Jowita Leszczyńska

tu.sochaczew.pl

OCALILI OD ZAPOMNIENIA. 
FIACIK DYREKTORA STANISŁAWA WÓJCIKA  

ZYSKAŁ DRUGIE ŻYCIE



16

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

Miesiące maj i czerwiec to bardzo aktywny czas - dla naszego otocze-
nia, przyrody i dla nas- pracowników i Czytelników bibliotek. Ten rok 
jest szczególny, ponieważ po okresie pandemicznego „zastoju” pro-
mocja książki i czytelnictwa wybucha ze zdwojoną siłą.
 
W szymanowskiej bibliotece na przełomie maja i czerwca rozpoczęli-
śmy kolejną (bo trwa już nieustannie kilkanaście lat) edycję akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Gościliśmy w swoich progach dzieci z klas 0-III. 
I wspaniałych lektorów - Super-Ciocię, Super-Babcię i Super- Mamę!!! 
Panie: Małgosia, Zenia i Julia zachwyciły swoją osobowością - niezwy-
kle przyjazną dzieciom i książce.
Zwieńczeniem naszych spotkań (a było ich dużo) był występ aktorów 
z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”. Przedstawienie pt. „Kto w bi-
bliotece gości i kradnie mądrości?” uczy, że „mądrość tkwi nie tylko  
w wi-fi”. Zachwycone dzieci utożsamiły się mocno z bohaterami, faj-

nie współpracowały i podsuwały ciekawe pomysły na rozwiązanie pro-
blemów. Uraczyliśmy się również tortem-prezentem od biblioteki dla 
dzieci i Pań wychowawczyń za wytrwałość i zawsze ochotnego ducha 
współpracy!
W naszej placówce zagościły też „Czwartkowe poczytajki”. Odwiedzają 
nas wtedy dzieci ze szkoły i słuchają czytanego tekstu. Bardzo cieszy, 
jeśli słowo jest czytane przez uczniów! A niektórzy robią to naprawdę 
wspaniale! Bardzo duże wrażenie wywarły bajki z książki Roksany Ję-
drzejewskiej-Wróbel „Siedmiu wspaniałych”, które uczą prawdziwych 
wartości.
Bardzo, bardzo, serdecznie dziękujemy tym Wszystkim, którzy kochają 
książki. A nade wszystko tym, którzy zaszczepiają tę miłość dzieciom!

                                                                                 
            Bibliotekarki z Szymanowa

W czwartek 9 czerwca zakończyliśmy sezon w naszej pracowni wystawą „Kolorowy zawrót 
głowy”. Możecie na niej oglądać prace dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszczających na za-
jęcia w Teresińskim Ośrodku Kultury. 

Wystawę zorganizowaliśmy w „Galerii Korytarz” w budynku TOK-u. Powstała tam kameral-
na wystawa z mnóstwem przepięknych prac, ekspresyjnych i szczerych w swej wypowiedzi. 
Na wystawie przeważają prace rysunkowe, bowiem grupa najmłodsza - najliczniejsza to sami 
rysownicy. Wszyscy w tej grupie mają talent właśnie do tej techniki. Mamy też kilka perełek 
malarskich - akwarele i tempery starszych grup młodzieży oraz malarstwo sztalugowe z grupy 
dorosłych „Po godzinach”. Wszystkich nas łączy zamiłowanie do sztuk plastycznych, dlatego 
tak dobrze czujemy się razem i chętnie spotykamy. Marzy nam się jedynie większa przestrzeń 
do pracy, byśmy mogli realizować z rozmachem swoje wizje artystyczne. Zapraszamy do oglą-
dania naszej wystawy, która będzie czynna do końca września. Zapraszamy!

Beata Sałacińska 
instruktorka TOK

PRACOWNIA PLASTYCZNA TOK PODSUMOWAŁA 
ROK PRACY ARTYSTYCZNEJ 

PROMOCJA CZYTELNICTWA  
W SZYMANOWSKIEJ BIBLIOTECE



17

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

Numer 06/2022

To była bardzo udana impreza! - mówią zgodnie członkowie grupy Morsy Szymanów, którzy 
wraz ze swoimi rodzinami spotkali się 4 czerwca nad rzeką Pisią. 

Tym razem nie wchodzili do wody, ale wspólnie zorganizowali eko-piknik, pełen atrakcji zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych. Piękna słoneczna pogoda pozwoliła na przeprowadzenie bardzo 
udanej imprezy integracyjnej. A w programie było m. in. ognisko z kiełbaskami, grill, gry i za-
bawy dla dzieci i rodziców, przeciąganie liny, rywalizacja sportowa, kolorowe balony, malowanie 
twarzy, słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólne świętowanie.

tekst i fot. Morsy Szymanów

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje! 
Masz już plany, jak wypełnić czas swojemu 
dziecku? Jeśli nie, zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą letnich półkolonii językowo 
sportowych.   

Zapraszamy do zapisów! 

MORSY Z SZYMANOWA AKTYWNE NIE TYLKO ZIMĄ! 

PÓŁKOLONIE 
Z AKADEMIĄ 

SPORTOWYCH 
DIAMENTÓW
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Olimpiada małego lekkoatlety! Równaj do najlepszych! w ramach której zostały zorganizo-
wane Mistrzostwa Mazowsza U-14 w Lekkiej Atletyce, odbyła się 28 maja 2022 r. na stadio-
nie im. Stanisława Wójcika w Teresinie. Mimo kapryśnej pogody okazała się bardzo udana! 

Zawody otworzyli wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, przewodniczący Rady Gminy Bog-
dan Linard oraz gospodarz obiektu, dyrektor Krzysztof Walencik. Ponad 300 startujących oraz 
prawie 700 osobostartów czyni teresińskie zawody największą imprezą w kraju dla tej grupy 
wiekowej. Doskonała organizacja w poprzednich edycjach przyciągnęła nie tylko lekkoatletów 
z całego Mazowsza, ale również z ościennych województw tj. z łódzkiego i kujawsko-pomor-
skiego. Zawodnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak: skok wzwyż, skok w dal, bieg 
przez płotki, chód sportowy, pchnięcie kulą oraz dystanse płaskie 100, 300, 600 i 1000 m. Tere-
sińską gościnność oraz organizację chwalili nie tylko Robert Korzeniowski - mistrz olimpijski 
w chodzie i Grzegorz Gajdus - rekordzista polski w maratonie, ale również Michał Dworczyk, 
szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przyjechał kibicować swojemu synowi. Miłym 
akcentem było pojawienie się pana Jerzego Bluszcza (kibicującego swojemu wnukowi), który 
równo 50 lat temu - 28.05.1972 r. zajął 1. miejsce w skoku w dal mężczyzn z wynikiem 7,08 m 
podczas Wojewódzkich Mistrzostw LZS w lekkiej atletyce organizowanych na stadionie GOSiR 
w Teresinie. Najważniejsza jest jednak opinia głównych aktorów wydarzenia, czyli zawodników, 
a to było widać na ich uśmiechniętych buziach!
Organizatorem byli: Gmina Teresin, GOSiR w Teresinie, Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy 
Związek Lekkiej Atletyki oraz Uczniowski Klub Sportowy „Filipides”.
Dziękujemy Adamowi Orlińskiemu, wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, Łukaszowi Gołębiowskiemu, radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
przewodniczącemu Rady Gminy Bogdanowi Linardowi, wójtowi Gminy Teresin Markowi 
Olechowskiemu, dyrektorowi GOSiR Krzysztofowi Walencikowi, dyrektorowi GZGK Markowi 
Jaworskiemu i dyrektorowi Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariuszowi Cieśniewskiemu oraz 
pani Halinie Ziółkowskiej i firmie BAKOMA za wsparcie organizacji całego przedsięwzięcia. 
Wielkie słowa uznania należą się także wszystkim sympatykom, rodzicom i zawodnikom UKS 
Filipides Teresin, bez zaangażowania których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć na tak wy-
sokim poziomie. Jesteście niezastąpieni!

Izabela Andryszczyk
fot. Tomasz Daczko, Izabela Andryszczyk

TERESIŃSKIE MISTRZOSTWA 
MAZOWSZA U-14  

W LEKKIEJ ATLETYCE
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W dniach od 27 do 29 maja 2022 roku w Kielcach odbyły się Mistrzostwa 
Polski U-15 w  zapasach kobiet i w  zapasach w stylu wolnym. W turnieju 
udział wzięły dwie zawodniczki oraz sześciu zawodników z naszego klu-
bu, a ich start zaowocował wywalczeniem sześciu medali. Złoty medal  
i tytuł Mistrza Polski zdobył  Patryk Kutyłowski, tytuły wicemistrzowskie 
wywalczyli  Mateusz Zawadzki  i  Aleksander Bielski, brązowe medale za-
wisły na szyjach  Karoliny Zień,  Mai Nowakowskiej  i  Dawida Bielskiego. 

Rozgrywane po raz pierwszy Mistrzostwa Polski U15 zakończyły się sukcesem 
naszych zawodników i zawodniczek. Swój pierwszy medal w zawodach rangi 
Mistrzostw Polski wywalczyła Maja Nowakowska. Patryk Kutyłowski zdo-
był swój drugi tytuł Mistrza Polski, a pierwszy w kategorii wiekowej do lat 15. 
Blisko wywalczenia złotych medali byli Mateusz Zawadzki i Dawid Bielski, 
którzy przegrali minimalnie. Karolina Zień na matach Kielc zdobył już swój 
piaty medal w zawodach rangi Mistrzostw Polski. Aleksander Bielski zdobył 
swój kolejny medal mistrzowski, ulegając jedynie w finale swojemu starszemu 
o rok koledze klubowemu Patrykowi Kutyłowskiemu. Nie udało się wywalczyć 
medali jedynie borykającemu się z problemami zdrowotnymi Filipowi Nowa-
kowskiemu oraz Karolowi Selerskiemu, ale obaj pokazali się z dobrej strony, 
przegrywając swoje walki po bardzo wyrównanych bojach. 

W punktacji klubowej młodzicz-
ki uplasowały się na 11 miejscu 
na 42 sklasyfikowane kluby,  
a młodzicy na 4 na 49 sklasyfi-
kowane polskie kluby zapaśni-
cze. W klasyfikacji wojewódzkiej 
mazowieckie zostało sklasyfiko-
wane na trzecim miejscu w zapa-
sach kobiet i na pierwszym miej-
scu w zapasach w stylu wolnym.
Serdeczne gratulacje dla naszych 
zawodniczek i ich trenerów Ry-
szarda Niedźwiedzkiego, Ryszarda Śliwińskiego, Sławomira Rogozińskiego, 
Roberta Rybickiego oraz trenera prowadzącego kadetów, juniorów i seniorów 

- Pawła Albinowskiego.
Podziękowania dla firmy GREINER PACKAGING - sponsora sekcji zapasów 
oraz Urzędu Gminy w Teresinie - wspierającego działalność LKS Mazowsze 
Teresin.

źródło: mazowszeteresin.com

W środę, 1 czerwca, na torach łuczniczych KS Drukarz, odbyła się Warszaw-
ska Olimpiada Młodzieży. Dla większości naszych zawodników był to pierw-
szy start w życiu w takich zawodach.

W kategorii dzieci młodsze - dziewczynki, reprezentowała nas Kornelia Rę-
dzikowska, która tylko trzema punktami przegrała walkę o 1. miejsce łącz-
nie. Kornelka zdobyła dwa medale, na odległość 15 m złoto i srebro na 10 m.  
W kategorii dzieci - chłopcy, walczyło dwóch zawodników, Kamil Stel-
maszczyk oraz Miłosz Ciuksza. Kamil zdobył 5 srebrnych medali łącznie za 
wszystkie odległości oraz za każdą osobno (10,15,20,25 m). Miłosz debiutował 
w swojej kategorii, wywalczył brązowy medal na odległości 10 m, a łącznie po 
wszystkich odległościach zajął 4. miejsce. Swój debiut zaliczył także Damian 

Surmak, który zajął bardzo 
dobre 12. miejsce. Najstarszy 
zawodnik, czyli młodzik starszy 

- Jan Lisiecki, wrócił z workiem 
złotych medali. Pomimo trud-
nej walki, udało mu się pokonać 
przeciwników! Janek strzelał na 
odległości 50 i 30 m. Wielkie 
brawa dla wszystkich zawodni-
ków i zawodniczek! Trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy.

źródło: LKS Mazowsze Teresin fb /łucznictwo/

18 maja 2022 r. w Iłowie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej w Piłce nożnej chłopców w kategorii dzieci. Pewne zwycięstwo odnieśli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Teresinie, którzy okazali się bezkonku-
rencyjni i w pokonanym polu pozostawili drużyny ze szkół w Iłowie (4:0), 
Nowej Suchej (5:0) i Brochowa (14:0). 

SP Teresin reprezentowali: Damian Szarwas, Filip Strączewski, Jakub Feli-
ga, Oliwier Janecki, Nikodem Werle, Mateusz Wójcik, Oleksii Beliak oraz 
Jakub Stocki (opiekunowie Krystian Krawczyk i Sylwia Nowacka). Wygrana 
w turnieju była przepustką do zawodów międzypowiatowych. Te również 
rozgrywane były w Iłowie 23 maja 2022 r. Do rywalizacji stanęły najlepsze 
szkoły z powiatów: sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, żyrar-
dowskiego, grodziskiego i pruszkowskiego. Młodzi piłkarze reprezentujący 
SP Teresin również pokazali się ze znakomitej strony, zajmując bardzo dobre 
II miejsce. Chłopcy otrzymali medale i pamiątkowy puchar.
Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w następnym roku szkolnym.

Szkoła Podstawowa
im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie

Dużym wydarzeniem sportowym w bieżącym roku szkolnym było oddanie 
do użytku 23 maja 2022 r. boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. 
Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich. 

Na ten fakt czekaliśmy dość długo. Inwestycję zaplanowano kilka lat temu, 
jednak środki finansowe, jakimi dysponuje gmina, nie pozwalały na wcze-
śniejsze wybudowanie obiektu. Boisko zostało wyposażone w bieżnię o dłu-
gości 200 m, skocznię do skoku w dal oraz boisko do piłki nożnej. Inwestycja 
powstała w miejscu istniejącego wcześniej boiska, które blisko czterdzieści 
lat temu zostało wybudowane w czynie społecznym przez rodziców. Nowo 
powstały obiekt w znacznym stopniu przyczyni się do prowadzenia w spo-
sób bardziej atrakcyjny zajęć sportowych, lekcyjnych i pozalekcyjnych. Za tę 
inwestycję dziękujemy panu wójtowi Markowi Olechowskiemu oraz radnym 
naszej gminy. Sylwia Pela, dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich 
oraz uczniowie szkoły 

MISTRZOSTWA POLSKI U-15 KIELCE ‘2022. 
WYGRANA PATRYKA KUTYŁOWSKIEGO

WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY. 
WOREK MEDALI ŁUCZNICZEK I ŁUCZNIKÓW 

LKS MAZOWSZE TERESIN

PIŁKARSKIE SUKCESY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W TERESINIE

BOISKO SPORTOWE PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W BUDKACH PIASECKICH 
JUŻ GOTOWE  

i TĘTNI ŻYCIEM



• 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. 

ProstoProsto
zz Gminy Gminy

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. 46 86 138 15 do 17;
Redaktor prowadzący: Tomasz Daczko, tel. 609 455 011, e-mail: prostozgminy@teresin.pl

Opracowanie graficzne i druk: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, 
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, tel. 46 864 22 08, wydawnictwo@niepokalanow.pl

Liczba egzemplarzy: 1 900
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania.  

Redakcja ani wydawca miesięcznika nie ponoszą odpowiedzialności za treść tekstów 
niezamówionych i osobiste poglądy ich autorów. 

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 06 lipca 2022 roku o  godzinie 9.30 rozmowa  
z rozmowa z Kaliną Staszewska, uczennicą klasy 7d Szko-
ły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresi-
nie, laureatką 3. stopnia i brązową medalistką XVI Ogól-
nopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 15 lipca 2022 roku o godzinie 13.10 rozmowa 
z Kaliną Staszewska, uczennicą klasy 7d Szkoły Pod-
stawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, 
laureatką 3. stopnia i brązową medalistką XVI Ogól-
nopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów

94,9 FM 102,7 FM


