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Z prac rady Gminy
Sesja LVII /06 lipca 2022 r./
Teresińscy radni jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absoluto-
rium wójtowi Gminy Teresin Markowi Olechowskiemu - po rozpatrze-
niu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, a wotum zaufania - po zapo-
znaniu się z Raportem o stanie Gminy Teresin za 2021 rok.

Absolutorium udzielone wójtowi Olechowskiemu oznacza potwierdzenie 
prawidłowości prowadzenia przez niego polityki finansowej Gminy. To 
także ważny komunikat o braku zastrzeżeń wobec stanu finansów gminy 
wyrażony nie tylko przez samych radnych w konkretnej uchwale przez 
Komisję Rewizyjną, ale także przez Regionalną Izbę Obrachunkową, wni-
kliwie analizującą i kontrolującą finanse publiczne. Wreszcie absoluto-
rium to „zielone światło” dane włodarzowi do dalszego gospodarowania 
i zarządzania samorządem. Podczas LVII sesji Rady Gminy tak właśnie 
było: wszyscy obecni radni, będąc „za”, wyrazili swoje zaufanie wobec 
dotychczasowych działań wójta Gminy Teresin, jak i przyszłych planów 
rozwojowych. O ile absolutorium dotyczy finansów samorządu, o tyle 
wotum zaufania opiera się na realizacji działań rozwojowych jednostki 
samorządu terytorialnego. Ono również jednogłośnie zostało udzielone 
wójtowi Gminy Teresin.
Zaprezentowany Raport (dostępny na stronie bip.teresin.pl w zakładce 
Rada Gminy Teresin) to opracowanie będące podsumowaniem całorocz-
nej działalności samorządu. Zawiera m.in. informacje o finansach gminy 
oraz realizacji strategii, uchwał, programów i planów, dane o ładzie prze-
strzennym oraz o środowisku, np. o gospodarce odpadami, stan realiza-
cji polityk społecznych czy informacje o najważniejszych inwestycjach  
w 2021 r. Dyskusja nad raportem sprowadziła się do wyrażenia pozy-
tywnych opinii na temat dokonań gminnego samorządu w ubiegłym, tak 
trudnym, pandemicznym roku.
Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało rozpatrzeniem 
sprawozdania i oceny z  wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 
2021. Wynika z niego, że dochody zostały zrealizowane w wysokości 
81.919.530,98 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwo-
tę 77.235.730,62 zł. Oznacza to, że odnotowano nadwyżkę budżeto-
wą w wysokości 4.683.800,36 zł. Przychody w 2021 roku zrealizowano  
w łącznej kwocie 2 364 185,35 zł, (co stanowi 67,55% planu). Rozchody 
w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 
54,78% planu). Dochody bieżące ogółem zostały zrealizowane na kwotę 
76.032.589,97 zł, co stanowi 102,74 % zakładanego planu.
W swoim wystąpieniu wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz 
za dobrą współpracę.

- Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium i wotum zaufania, składa 
się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych, a także radnych i sołtysów. Należą im 
się duże słowa uznania i podziękowania - podsumował wójt Marek Ole-
chowski. Przypomnijmy, że to 22. absolutorium w samorządowej karierze 
włodarza Gminy Teresin.
Podczas LVII sesji Rady Gminy radni przyjęli też uchwały:

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia (ul. Lawen-
dowa),

- w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w ob-
rębie Dębówka, stanowiących drogę,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Teresin porozumie-
nia międzygminnego z Gminą Kampinos w sprawie powierzenia Gminie 
Kampinos wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Teresin,

- w sprawie emisji obligacji Gminy Teresin oraz określenia zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu 
Zachodniemu z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjne-
go dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia 
kultury i polskiego dziedzictwa narodowego,

-  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Teresin na lata 2022-2038 oraz w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Teresin na rok 2022 (szczegóły w uchwałach).
Ponadto radni wysłuchali sprawozdań z działalności za 2021 rok Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej (sprawozdanie przedstawił dy-
rektor Marek Jaworski), Teresińskiego Ośrodka Kultury (sprawozdanie 
przedstawił dyrektor Mariusz Cieśniewski) oraz Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej (sprawozdanie przedstawiła dyrektor Aleksandra Starus). 
Na zakończenie obrad wójt Marek Olechowski i kierownik Referatu Go-
spodarki Przestrzennej Joanna Kucharek-Matos przedstawili stanowisko 
Gminy Teresin w sprawie wariantu inwestorskiego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Sporządzone przez nasz samorząd uwagi to jedena-
stostronicowy dokument, w którym nie zaakceptowano żadnego z  za-
proponowanych rozwiązań. Dotychczasowy przebieg prac i konsultacji 
planowanej inwestycji CPK budzi u mieszkańców i władz samorządo-
wych poczucie braku rzetelnej i wielokryterialnej analizy. Zdecydowany 
sprzeciw wobec tak opracowanego wariantu podyktowany jest niezwykle 
wysokimi kosztami społecznymi, gospodarczymi i przyrodniczymi, jakie 
poniesie Gmina Teresin, jeśli CPK powstanie. Poważny niepokój budzi 
też zaproponowany przebieg linii kolejowej nr 5, która ma łączyć węzeł 
kolejowy CPK z linią w kierunku Płocka i Włocławka. W opinii Marka 
Olechowskiego, założenia do których odwołuje się spółka, dokonując wy-
boru wariantu inwestorskiego, w żaden sposób do tej decyzji nie przeko-
nują. Z pełnym dokumentem, w którym zawarte są uwagi Gminy Teresin, 
można zapoznać się na stronie www.teresin.pl

Sesja LVIII /19 sierpnia 2022 r./
Podczas LVIII sesji Rada Gminy Teresin przegłosowała trzy uchwały  
w sprawie planów miejscowych. Dwie dotyczyły uchwalenia nowych 
planów (obejmującego fragment obrębów Pawłowice, SHRO Pawłowice  
i Maszna oraz wybrane działki w obrębach ewidencyjnych SHRO Skot-
niki, Topołowa, Stare Paski i Nowe Gnatowice), jedna natomiast jego 
uchylenia.
Decyzją radnych podjęto uchwały w sprawie nabycia nieodpłatnie nie-
zabudowanych nieruchomości położonych w obrębach Paprotnia, Gra-
nice, Seroki Wieś oraz Nowa Piasecznica, stanowiących drogi. Przejęcie 
tych nieruchomości na mienie komunalne umożliwi prawne umieszcza-
nie urządzeń gminnej infrastruktury. Jednocześnie wyrazili zgodę na 
sprzedaż przez Gminę Teresin w drodze przetargu ustnego ograniczone-
go niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2426 ha położonej  
w obrębie Granice. 
Rada Gminy Teresin zadecydowała także o podjęciu uchwały w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030.
Radni określili również mocą uchwały tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logope-
dów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnio-
nych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Teresin. W procedowanej uchwale określono dla wszystkich 
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Dwutygodnik „Wspólnota” przedstawił najnowsze zestawienie „Naj-
bogatsze samorządy w 2021 r. Ranking dochodów per capita”. W po-
równaniu do 2020 r. spadliśmy o jedno oczko, z 87. na 88. miejsce 
w Polsce. Na Mazowszu jesteśmy 19. najbogatszą gminą wiejską z za-
możnością per capita (na osobę) 5173,45. Tu także odnotowaliśmy 
spadek, tym razem o dwie lokaty. Najlepszy wynik w tym zestawieniu 
Gmina Teresin zanotowała w roku 2015, kiedy to uplasowaliśmy się 
na 26. pozycji w kraju. 

Rok 2021, podobnie jak poprzedni, był dla naszej gminy, jak i dla in-
nych w Polsce, rokiem trudnym. - Pomimo reżimu sanitarnego i na-
łożonych obostrzeń pracowaliśmy, realizując przyjęte plany i strategie, 
dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych nam  
w dobie pandemii. Kryzys związany z epidemią przede wszystkim po-
zbawił obywateli poczucia bezpieczeństwa. Mierzyliśmy się ze strachem  
i niepewnością o zdrowie nasze i naszych 
bliskich. Musieliśmy zmienić codzienne 
funkcjonowanie, przeorganizować pracę 
i naukę, opiekę nad dziećmi. Ubiegły rok 
uświadomił nam, że wiele spraw i waż-
nych spotkań służbowych można zała-
twić z domu, siedząc przed komputerem. 
Już w momencie projektowania budżetu 
na 2021 zmuszeni byliśmy do ostrożnego 
planowania wydatków. Wszyscy jesteśmy 
jednak dobrej myśli i śmiało wypatruje-
my lepszych dni i powrotu do dobrze nam 
znanej rzeczywistości - informuje wójt 
Marek Olechowski w „Raporcie o stanie 
Gminy Teresin za rok 2021”.
Tym razem nasza gmina w zestawieniu 
dwutygodnika „Wspólnota” znalazła 
się na 88. miejscu wśród wszystkich 
gmin wiejskich (na 1523 gminy) z całej 
Polski - spadliśmy o jedno oczko w po-
równaniu do 2020 r. Jesteśmy na 19. 

miejscu - wśród tych z Mazowsza. - Mimo rządowej narracji o świet-
nych wynikach samorządowych budżetów przyszłość rysuje się mgliście. 
Weszły w życie kolejne negatywne dla finansów JST zmiany w systemie 
podatkowym, inflacja się rozpędza, rośnie niepewność absorbcji środków 
unijnych, niewykluczone jest pojawienie się kolejnych niekorzystnych dla 
gospodarki czynników zewnętrznych. Prezentujemy ranking zamożności 
samorządów 2019-2021 - wciąż jeszcze ze stabilnymi wynikami. Ale jak 
będzie za rok i  w  kolejnych latach? - zadają pytanie autorzy rankingu 
Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska. Nie wykluczają, że ta stabilność  
z lat 2019-2021 w  najbliższym czasie zostanie zachwiana. - Po pierw-
sze, w minionych latach wprowadzane były zmiany prawne (zwłaszcza 
w  zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), które miały nie-
korzystny wpływ na dochody samorządów. Po drugie, kolejne zmiany  
w podatkach wprowadzane są w roku bieżącym. Trudno precyzyjnie 
oszacować ich skutki dla poszczególnych samorządów, ale nie będą to 

zmiany obojętne dla kondycji lokalnych 
budżetów. Po trzecie, rozpędzająca się 
inflacja, z którą będziemy musieli żyć 
jeszcze długo, oznacza drastyczny wzrost 
kosztów ponoszonych przez samorządy. 
Po czwarte, zagrożeniem jest przeciąga-
jąca się niepewność dotycząca dostępu do 
funduszy unijnych. Do tego wszystkiego 
dochodzą napięcia finansowe związane 
z wojną na Ukrainie i kosztami ponoszo-
nymi na pomoc dla uchodźców - czytamy 
w raporcie. 
Dlaczego tak jest? Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, trzeba zapoznać się ze szcze-
gółowymi wyjaśnieniami, które znajdują 
się w raporcie. Z całym zestawieniem  
i komentarzami autorów oraz samorzą-
dowców można się zapoznać na stro-
nie: wspolnota.org.pl 

źródło: wspolnota.org.pl 

RANKING „WSPÓLNOTY”.  
GMINA TERESIN 19. NA MAZOWSZU

wyżej wymienionych nauczycieli tygodniowy wymiar zajęć w wysokości 
20 godzin.
Ponadto Rada Gminy ustaliła średnie ceny jednostek paliwa w Gminie 
Teresin na rok szkolny 2022/2023: olej napędowy - 6,63 zł/litr, benzyna 
bezołowiowa ET 95 6,51 zł/litr, gaz LPG - 3,31 zł/litr. Podjęcie tej uchwały 
jest związane z rozliczaniem kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 
w przypadku, kiedy dowóz i opiekę do placówek oświatowych realizu-
ją rodzice. Średnie ceny paliw zostały wyliczone na podstawie cen pa-
liw na stacjach benzynowych na terenie Gminy Teresin obowiązujących  
w okresie od września 2021 do lipca 2022.
Radni przegłosowali także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Teresin na lata 2022-2038 oraz uchwale budżetowej, które 
wynikają z konieczności dostosowania planów i  wydatków do aktual-
nych potrzeb. Największe zmiany w WPF to zwiększenie o 559.680,91 
zł w zadaniu „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin”.  
W dochodach wprowadzono dotację od marszałka województwa ma-
zowieckiego w kwocie 30.000,00 zł na remont budynku OSP Paprotnia 
oraz 100.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Teresin, uwzględniono zwrot z funduszu sołeckiego za 2021 w kwocie 
127.856,08 zł, a także dotację dla GOPS. W wydatkach natomiast zwięk-
szono dotację dla TOK o kwotę 66.000,00 zł i wprowadzono dotacje od 
marszałka województwa mazowieckiego. Dokonano urealnienia planu 
wydatków UG i wprowadzono zmiany na wniosek dyrektorów szkół  
i GOPS-u.
Podczas LVIII sesji Rady Gminy radni przyjęli też uchwały w sprawie 
przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 

SHRO Szymanów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz w sprawie 
zmian w uchwale dotyczącej emisji obligacji Gminy Teresin oraz określe-
nia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Obrady zakończyły informacje wójta i przewodniczącego Rady Gminy  
o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

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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Władze Mazowsza wspierają nasz samorząd 
w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem 
pieniądze z budżetu województwa pomogą  
w przebudowie drogi gminnej w Nowych Pa-
skach, remoncie strażnicy jednostki OSP Pa-
protnia oraz dofinansują zakup dla jednostki 
OSP Teresin nowego średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego. 

7 lipca umowy z beneficjentami mazowieckich 
programów wsparcia podpisał wicemarszałek 
Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli również 
udział wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński 
oraz radny województwa Leszek Przybytniak. 
Gminę Teresin reprezentowali wójt Marek Ole-
chowski oraz skarbnik Agnieszka Rosa.
Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, 
wszystkie wspierane przez samorząd woje-
wództwa inwestycje są niezwykle istotne dla 
dalszego rozwoju i sprawnego funkcjonowania 
społeczności lokalnych. - Naszą pomoc finanso-
wą kierujemy na różnorodne działania. Akurat 
dzisiaj podpisujemy umowy na inwestycje spor-
towe, drogowe oraz w mazowieckich OSP. Jednak  
w ramach naszych programów wsparcie kierujemy 
także do sołectw, działkowców, młodzieżowych 
rad gmin, rad senioralnych oraz do samorządów 
lokalnych na inwestycje w ochronę powietrza i kli-
matu czy realizację zadań ważnych dla rozwoju 
województwa. W sumie w tym roku przeznaczyli-
śmy na ten cel 350 mln zł - podkreśla.
Władze regionu przyznały Gminie Teresin dotację na zadanie związane 
z modernizacją drogi gminnej w Nowych Paskach. Na ten cel ze środ-
ków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości 284 tys. zł.
Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP. Dysponują one 
blisko 1,9 tys. remiz strażackich. Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat 
wspiera strażaków ochotników. W tym roku podjął decyzję o przyzna-
niu Gminie Teresin 30 tys. zł na remont strażnicy jednostki OSP Paprot-
nia oraz o dofinansowaniu zakupu dla jednostki OSP Teresin nowego 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-

-gaśniczym zamontowanym na stałe w kwocie 100 tys. zł.

Po raz kolejny dziękujemy marszałkowi Województwa Mazowieckie-
go Adamowi Struzikowi oraz wiceprzewodniczącemu Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za hojne 
wsparcie Gminy Teresin. Wasza życzliwość, bezinteresowna pomoc, 
uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć. 
To najlepszy dowód na to, że działania i współpraca samorządów mają 
wymierny efekt.
Razem budujemy Mazowsze!
DZIĘKUJEMY!

Redakcja
źródło: mazovia.pl

TRZY INWESTYCJE W GMINIE 
TERESIN ZE WSPARCIEM SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na te-
renie Gminy Teresin. Druki znajdują się w BOM Urzędu Gmi-
ny Teresin lub na stronie bip.teresin.pl. Wypełnione wnioski 
powinny być złożone w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Gminy Teresin do 15 września 2022. Warunkiem przyznania 
stypendium jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia - 
dochód mniejszy niż 600 zł na osobę w rodzinie (776 zł dla 
rodziców samotnie wychowujących dzieci). Maksymalna wy-
sokość stypendium szkolnego za jeden miesiąc wynosi aktual-
nie 248 zł, minimalna - 100 zł.

Pełnomocnik wójta ds. oświaty
Bogusław Bęzel
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Zrzesza seniorów z całej gminy i nie pozwala im 
się nudzić, organizując różnego rodzaju warsz-
taty, wyjazdy, kursy i … długo by jeszcze można 
było wymieniać. 9 lipca Klub Seniora „Radosna 
Jesień” obchodził 10. rocznicę utworzenia. Uro-
czystość zorganizowano w  przyjaznych progach 
hotelu „Kuźnia Napoleońska”. Redakcja „Prosto  
z Gminy” objęła to wydarzenie patronatem medial-
nym.

W uroczystości wzięli udział licznie przybyli człon-
kowie i sympatycy Klubu Seniora „Radosna Jesień”. 
Jubileuszową galę swoją obecnością zaszczycili m.in. 
wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, dyrektor 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek 
Jaworski, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury 
Mariusz Cieśniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia 

„Impuls” Agnieszka Ptaszkiewicz oraz przewodniczą-
cy Rady Seniorów Gminy Teresin Tadeusz Koryś.

Główną ideą działalności klubu jest stwarzanie se-
niorom miejsca i warunków do spotkań, w  trakcie 
których mogą ciekawie spędzać wolny czas, a także 
budowanie i utrzymywanie relacji społecznych oraz 
pobudzanie aktywności. Większość spotkań i zajęć 
odbywa się w Teresińskim Ośrodku Kultury, co senio-
rzy bardzo sobie chwalą. Po remoncie i rewitalizacji 
dworca kolejowego, Klub Seniora osiadł właśnie tutaj  
i zadomowił się, co pozwoliło stworzyć bogatą ofertę 
ciekawego i aktywnego spędzania przez nich czasu. 
Seniorzy mogą tu pograć w  gry planszowe, karty, 
scrabble lub miło spędzić czas przy kawie, herbacie  
i słodkim co nieco.
Prezes Zarządu Klubu Seniora „Radosna Jesień” Hen-
ryka Jaworska, dokonując podsumowania 10 lat pra-
cy, przedstawiła bogaty krajobraz jego działalności, 
liczne inicjatywy oraz przedsięwzięcia. Dokładnie 
15 lutego 2012 roku grupa nieco starszych mieszkań-
ców naszej gminy podjęła decyzję o założeniu klubu 
seniora. „Ojcem chrzestnym” był ówczesny zastępca 
wójta Marek Jaworski. Na zebranie przybyło 39 osób, 
wybrano zarząd klubu, w skład którego weszły Zofia 
Miazgowska, Krystyna Radkowska i Henryka Jawor-
ska. Wyłoniono sekcje turystyczną, gimnastyczną, 
plastyczną i wokalną. Spotkania w sekcjach miały od-
bywać się w zależności od potrzeb, natomiast ogólne 
zebrania klubu raz w miesiącu. Miejscowa artystka 
Klara Zawadzka napisała słowa, dodała muzykę  
i tak powstał hymn seniora. Na kolejnych zebraniach 
rodziły się nowe pomysły. Klub nawiązał współpra-
cę z miejscowymi szkołami i przedszkolami oraz ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Mieszkańców Gminy 
Teresin „Impuls”. Do stałego kalendarza weszły takie 
imprezy jak Bal Seniora w każdą rocznicę rozpoczę-
cia działalności, Noc Seniora, Andrzejki, Wigilia po-
łączona z ubieraniem choinki czy tzw. „Jajeczko”. Se-
niorzy organizują wystawy swoich prac plastycznych, 
spotkania przy ognisku, wyjazdy do teatru i kina. 
Odkąd działa przy TOK-u „Kino Za Rogiem”, ko-
rzystają nieodpłatnie z  seansów filmowych. Zorga-
nizowali mnóstwo wycieczek jedno i kilkudniowych, 
krajowych i  połączonych z wypadami za granicę 
oraz wyjazdów na wczasy. Byli m.in. na winobraniu 
w Zielonej Górze, w Poznaniu na Dniu Św. Marcina,  

w Łodzi, Sandomierzu, Wrocła-
wiu, w  Zakopanem. Wczasowali  
w Ostrowie, Bieszczadach, Suwałkach, 
Kotlinie Kłodzkiej, Krynicy Morskiej,  
a także w Bułgarii. W Julinku uczestni-
czyli w spotkaniach z innymi klubami se-
niora, gdzie mogli wymienić się doświad-
czeniami oraz wziąć udział w konkursach. 
Realizują swoje pasje i zainteresowania 
w  Teatrze „Radosnej Jesieni”, zespole 
wokalnym i  muzycznym, piszą własne 
teksty poetyckie, scenariusze przedsta-
wień i etiud filmowych, fotografują. Zre-
alizowali projekt „Kulinarne pasje - po-
daj dalej”, czego efektem było wydanie 

„Przepiśnika Radosnej Jesieni”. Zapraszają 
do siebie ciekawych ludzi, aby słuchać 
wykładów i  prelekcji. Odwiedzają się  
w chorobie, pomagają jeden drugiemu  
w trudnych, życiowych sytuacjach. To in-
tegruje seniorów, daje im napęd i siłę do 
życia, powoduje, że upływające dni są lep-
sze i barwniejsze. Zapisują to w kronikach 
i na łamach gazetki „Co słychać u senio-
rów”, która jest dodatkiem do Teresińskie-
go Miesięcznika Samorządowego „Prosto 
z Gminy”. 
W trakcie uroczystości złożono wiele gra-
tulacji i podziękowań za dotychczas po-
dejmowane działania na rzecz aktywizacji, 
edukacji i integracji seniorów oraz życze-
nia dalszych sukcesów. 
Wójt Marek Olechowski pogratulował ju-
bileuszu 10-lecia działalności, podkreśla-
jąc, że Klub Seniora „Radosna Jesień” bar-
dzo mocno wpisał się w krajobraz Gminy 
Teresin, stając się ważnym elementem jej 
życia. Wyraził przekonanie, że piękna doj-
rzałość, bogata w  doświadczenia młodo-
ści, daje widoczną wśród seniorów radość  
i spełnienie. -  Żyjcie pełnią życia, rozwi-
jajcie swoje pasje, cieszcie się każdą chwilą 

- dodał włodarz Teresina.
W trakcie uroczystości drobnymi upo-
minkami uhonorowani zostali członkowie 
i sympatycy Klubu Seniora, którzy aktyw-
nie wspierali i nadal wspierają jego dzia-
łalność. 
Rozmowy przy stołach, dzielenie się wspo-
mnieniami i zabawa na parkiecie trwały 
do późnych godzin wieczornych. Człon-
kowie Klubu Seniora „Radosna Jesień” po 
raz kolejny udowodnili, że jesień życia to 
wiosna nowych możliwości, że kochają 
życie, potrafią czerpać z niego wszystko, 
co najlepsze, wspierać się i dbać o siebie 
nawzajem. 
Niech kolejne lata działalności podkreślają 
Państwa niesłabnącą aktywność, a święto-
wany Jubileusz 10-lecia będzie powodem 
do zadowolenia i impulsem do podejmo-
wania coraz to nowych wyzwań.

HUCZNIE ŚWIĘTOWALI SWÓJ JUBILEUSZ. KLUB 
SENIORA „RADOSNA JESIEŃ” MA JUŻ 10 LAT!
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Numer 07-08/2022

W lipcu Klub Seniora „Radosna Jesień” wziął udział w dwóch wykładach 
z warsztatami w ramach akcji AKTYWNY SENIOR. Zajęcia odbyły się 
w sali widowiskowej naszego Dworca, zostały zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS, przy do-
finansowaniu z Gminy Teresin. 

Wykłady i warsztaty poprowadziła Joanna Cieśniewska, a tematyka 
obejmowała elementy fitoterapii w geriatrii i pielęgnację skóry dojrzałej. 
Uczestniczki wysłuchały wykładu o  bezpieczeństwie stosowania leków 
ziołowych, interakcjach ziół z lekami oraz o wspieraniu odporności. Wy-
konały herbatki, mieszanki olejków eterycznych na infekcje oraz stany 
bólowe. Drugi wykład obejmował choroby i dolegliwości skóry oraz pie-
lęgnację ziołową cery dojrzałej. Komponowano sól zapachową do kąpieli, 
stemple ziołowe oraz serum olejowe do twarzy. 

źródło: Dworzec TO.Kultura Fb
fot. Janusz Frychel, TOK

WARSZTATY W RAMACH AKCJI „AKTYWNY SENIOR”

Redakcja
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Gminna Biblioteka Publiczna w Te-
resinie po raz kolejny otrzymała dofi-
nansowanie na realizację Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021–2025 – edycja 2022. 
To efekt niezwykłej aktywności tej 
jednostki w pozyskiwaniu środków 
pozabudżetowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Te-
resinie otrzymała dofinansowanie ze 
środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 7,5 tys. złotych z programu Biblioteki 
Narodowej pn. „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup 
nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek”. Za tę 
kwotę zakupione zostaną nowości wydawnicze do bibliotek w Teresinie 
i w Szymanowie.

Celem Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021–2025 jest wzmoc-
nienie potencjału bibliotek w  środo-
wiskach lokalnych poprzez wzrost 
atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. 
Podstawowym elementem przesądza-
jącym o atrakcyjności zbiorów danej 
biblioteki jest wystarczająca liczba 
nowości wydawniczych, dostępnych  
w formatach uwzględniających zróżni-
cowane preferencje czytelnicze.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025 jest 
największym i jednym z  najważniejszych programów wieloletnich 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym we 
współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, 
Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

Redakcja

KOLEJNE WSPARCIE DLA GMINNEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TERESINIE

Czytanie uzależnia! Ileż w tym powiedzeniu prawdy i mądrości! Uzależniamy się w życiu 
od wielu rzeczy, ale żeby od razu od czytania...? Tak się czasem dzieje, że czy tego chcemy, 
czy nie, jakiś proces następuje. Dobrze, jeśli we właściwym kierunku! 

Z takim też nastawieniem i determinacją podjęłyśmy nasze spotkania z książką w klasie 
przedszkolnej w Szymanowie. Powolutku ich częstotliwość i wzajemna sympatia wzrastały 
na tyle, że zaczynaliśmy za sobą tęsknić, kiedy nie mogliśmy z różnych powodów się spotkać. 
Sprawialiśmy sobie małe radości, niespodzianki - nie tylko książkowe!
Zwieńczeniem sympatii do książki i biblioteki był BAJKOWY BAL. Dzieci przebrały się za 
postacie z bajek. Bibliotekarki wraz z przyjaciółmi biblioteki przygotowały teatrzyk kukiełko-
wy o Czerwonym Kapturku. Zabawa taneczna pod kierunkiem naszej animatorki - pani Julii 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzieci, były trochę zmęczone, ale bardzo szczęśliwe!
Teraz wprawdzie wakacje, ale widzimy, że bakcyl czytania i spotkań w bibliotece został po-
łknięty! Niektóre dzieci odwiedzają nas codziennie!
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy pani Marcie, pani Julii i rodzicom za zaangażowanie, 
pomoc i dbałość o tę stronę rozwoju naszych pociech! 

Bibliotekarki z Szymanowa

BAJKOWY BAL
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Numer 07-08/2022

Aktor Jerzy Zelnik wystąpił na kameralnej scenie Dworca TO.Kultura 
w Teresinie. Wydarzenie słowno-muzyczne pod hasłem „Romantyzm 
po polsku” odbyło się w czwartek 21 lipca, a jego organizatorem była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie we współpracy z Sołectwem 
Granice.

Romantyzm to jedna z najważniejszych epok w historii Polski. Trwał 
zaledwie kilkadziesiąt lat, ale jego dorobek odcisnął swoje piętno na 
kilku kolejnych. To okres wieszczów i wybitnych kompozytorów, czas 
rezygnacji z racjonalnego „szkiełka i oka” na rzecz wewnętrznego głosu, 
fantazji, sennych marzeń widm i duchów. Rok 2022 został ogłoszony 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Romantyzmu Polskiego. 
W związku z tym dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w  Teresi-
nie Aleksandra Starus oraz sołtys Granic Anna Gogół zaproponowały 
mieszkańcom naszej gminy niezwykłą podróż po epoce, która uzna-
wana jest za źródło polskiej tożsamości kulturowej. I nie zawiodły się, 
bowiem publiczność kameralną salę Dworca TO.Kultura wypełniła po 
brzegi.
Był to przepiękny i wzruszający koncert słowno-muzyczny, na który 
złożyły się największe dzieła Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila 
Norwida, Juliusza Słowackiego i  Zygmunta Krasińskiego - arcydzieła 

polskiej literatury romantycznej. W słowach pochodzących z wiersza 
Cypriana Kamila Norwida „Język ojczysty” pobrzmiewa przekonanie, 
że języka i narodowej tożsamości bronią nie wielkie powstańcze batalie, 
ale artystyczne dokonania poetów i pisarzy. 
Literatura romantyczna utrwaliła najważniejsze wartości, przez wieki 
kształtowała świadomość narodu niezależnie od zewnętrznych oko-
liczności. I na tym właśnie aspekcie skupił się Jerzy Zelnik, interpretu-
jąc wielkie dzieła polskich romantyków. Głos aktora wybrzmiał silnie,  
z właściwym przekazywanym treściom patosem. W jednym z wywia-
dów powiedział, że uznaje Norwida za swojego przewodnika duchowe-
go. Przejął od poety myślenie o prawdzie i pięknie - wartościach, które 
powinny wyznaczać rytm ludzkiego życia. I ta właśnie inspiracja silnie 
wybrzmiała w  zacytowanym przez artrystę fragmencie „Promethidio-
na”: Piękno na to jest, by zachwycało do pracy - praca, by się zmartwych-
wstało. Całości dopełniła ponadprzeciętna, ekspresyjna i  dynamiczna 
muzyka Chopina w mistrzowskiej interpretacji Marii Skurjat-Silvy.
Wstęp na wydarzenie był bezpłatny, a dofinansowane zostało z budże-
tu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego  
i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Redakcja

ROMANTYZM PO POLSKU - SPOTKANIE  
Z POLSKĄ POEZJĄ ROMANTYCZNĄ W GMINNEJ 

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TERESINIE
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Już drugi rok z rzędu świetlica działająca przy Parafii w Niepokala-
nowie i Urzędzie Gminy w Teresinie zorganizowała letni wypoczynek 
dla dzieci. Od 18 do 29 lipca trzydziestoosobowa grupa dzieci wraz  
z opiekunami korzystała z wycieczek, warsztatów i wspólnie zorgani-
zowanego czasu wolnego.

W progach naszej świetlicy zagościło wielu instruktorów i anima-
torów czasu wolnego dla dzieci. Odbyło się wiele ciekawych spotkań  
i warsztatów tematycznych. Dzieci uczyły się m.in. przygotowywać lizaki  
z karmelu, rozwijały zdolności manualne podczas warsztatów nitka 
3D, przeniosły się również w słodki świat tabliczek czekolady. Powsta-
ły piękne prace na szkle pod okiem pani Magdy Hańderek z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Teresinie. - Na zajęciach organizowanych przez 
bibliotekę gminną nie mogło zabraknąć książek. Ponieważ na świetlicy 
w tym roku często pojawiały się dzieci dotknięte konfliktem zbrojnym 
w Ukrainie, oprócz tradycyjnego czytania książek staraliśmy się dotrzeć 
do dzieci z ciekawą oprawą. W związku z  tym pojawiły się ciekawe in-
terakcje z książką - malowanie, dotyk, wycinanie, kalambury. Nietuzin-
kową formą zajęć zaproponowanych przez bibliotekę była bajkoterapia 

- kreatywne, pełne radości, uczące szacunku do książek i doceniające ich 
wartość warsztaty.  Nagrodą dla nas, bibliotekarzy, były uśmiechy dzieci 
i zainteresowanie, z jakim uczestniczyły w zajęciach. Zwieńczeniem na-
szych działań promujących czytelnictwo było spotkanie z Łukaszem Ku-
cińskim. Komiksowe rysowanki przedstawiane przez mistrza powodowa-
ły „niekontrolowane opadanie szczęki”. Były opowieści o komiksie, sztuka 
jego rysowania, przedstawianie emocji za pomocą rysunku. Dzieci z za-
angażowaniem uczestniczyły w tych zajęciach. Z utęsknieniem czekam na 
kolejne wakacje i czas, który spędzę w miłym towarzystwie - relacjonuje 
Aleksandra Starus, dyrektor GBP w Teresinie.
Ciocie Dorota Pałuba i Halina Matyska wprowadziły dzieci w świat 
tajników kuchni ukraińskiej. Powstały pyszne czebureki, blok czekola-
dowy i inne łakocie. Odpowiednio ubrane i ucharakteryzowane przeka-
zywały wiedzę, jak również doskonale bawiły się razem z dziećmi. Żeby 
utrzymać formę nie mogło zabraknąć rywalizacji sportowych, nad któ-
rymi czuwała, i które poprowadziła Justyna Kamińska. Dzięki Funda-
cji Fera Via na czele z Izą Andryszczyk i jej instruktorami Sergiuszem, 

Pascalem, Ingą i Oliwią dzieci zostały zaproszone do udziału w warsz-
tatach kreatywnego recyklingu i wykorzystywania surowców wtórnych. 
Uczyły się tego, jak tchnąć nowe życie w rzeczy, które zwykle „lądują” 
w koszach, odkrywały wartości ukryte w odpadach - jednym słowem 
poznawały otaczający je świat poprzez zabawę. Dzieci wzięły również 
udział w dwóch wycieczkach autokarowych do Domu Pracy Twórczej 
Granica w Józefowie, gdzie pod okiem pani Iwony Kuczer nauczyły się 
kisić ogórki i układać zbożowe bukiety oraz do Zagrody u Bednarza  
w Bednarach pod Łowiczem, w której przyglądały się produkcji wiader, 
robieniu masła, czy praniu na tarze. 
To było dziesięć dni niezapomnianych wrażeń. Bardzo dziękuję Urzę-
dowi Gminy w Teresinie, a szczególnie koordynatorce pani Marzenie 
Wójcickiej, za wsparcie ekonomiczne naszych działań, o. Piotrowi So-
sze z Parafii Niepokalanów za opiekę duchową i dobre słowo.  Dziękuję 
także mojej wspaniałej i nieocenionej kadrze rodziców, którzy dzielnie 
przez te dni wspierali mnie, pomagali w opiece nad dziećmi, gotowali, 
karmili i cierpliwie byli: Monice Boczkowskiej, Justynie Antoniak, Do-
rocie Pałubie, Halinie Matysce, Monice Wojciechowskiej-Bargieł, Aldo-
nie i Konradowi Świtkiewiczom, a także mojemu mężowi, Andrzejowi 
Krukowskiemu, za pomoc której nikt nie widzi, a jest bardzo potrzebna. 
Roksanie Drozdek za okazaną pomoc w postaci darowizny owoców dla 
dzieciaków, motocyklistom z Sochaczewa, firmie Omnibus Piotra Szy-
mańskiego za transport i profesjonalna obsługę, piekarni Oskroba za 
pyszne kanapki.
To był niezapomniany czas i niezapomniane wrażenia, które dały mi 
poczucie, że jest wśród nas tak wiele osób, które pomagają i mają z tego 
radość i chcą to robić bezinteresownie.  Jesteście najlepsi! Wielkie dzięki 
za wasze wielkie serca.

Półkolonie w świetlicy parafialnej dofinansowano ze środków Gminy 
Teresin, w tym z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.

Karolina Krukowska (pseudonim dyrektorka)
 i kadra świetlicy 

KREATYWNE WAKACJE. PÓŁKOLONIE 
W ŚWIETLICY PARAFIALNEJ



11

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 07-08/2022

27 lipca, z okazji 103. rocznicy powsta-
nia Policji Państwowej, wójt Gminy 
Teresin Marek Olechowski otrzymał 
Medal Za zasługi dla Policji. To wyróż-
nienie za wybitne zasługi we wspieraniu 
ustawowych zadań realizowanych przez 
Policję.

Uroczystości zainaugurowała msza świę-
ta w kościele pw. św. Stanisława Biskupa. 
Po mszy na placu przed radomskim te-
atrem odbyła się część oficjalna. Waż-
nym jej punktem było wręczenie odzna-
czeń państwowych, resortowych, a także 
aktów mianowania na wyższe stopnie 
służbowe. Wyróżnienia wręczyli nadinsp. Pawał Dobrodziej - Zastępca 
Komendanta Głównego Policji oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. 
w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec. 
Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wójtowi Markowi 
Olechowskiemu przyznano brązowy Medal Za zasługi dla Policji. To efekt 
jego osobistego zaangażowania we współpracę z lokalną Policją. W 2019 
roku do policjantów z komisariatu w Teresinie trafił nowoczesny radio-
wóz marki Hyundai i30, zakup którego w połowie łącznej wartości został 
dofinansowany z budżetu Gminy Teresin. Przy okazji warto zauważyć, że 
od roku 2000 Gmina Teresin systematycznie przeznacza kwotę 130 tys. 
zł na dodatkowe dwa etaty policjantów w  posterunku. Gmina wsparła 
też kwotą 150 tys. zł kapitalny remont budynku posterunku, którego ofi-

cjalne otwarcie nastąpiło w lutym 2018 r. 
Wsparcie udzielone teresińskim funkcjo-
nariuszom podniosło znacząco poziom 
pracy oraz standard ich wyposażenia służ-
bowego. Przełożyło się to m.in. na szybszy 
czas reakcji na pojawiające się zdarze-
nia, a  odpowiednie warunki techniczne 
przyczyniły się do podniesienia nie tylko 
komfortu pracy samych policjantów, ale 
przede wszystkim komfortu psychicznego 
obsługiwanych interesantów. - Dziękuję 
w imieniu Gminy Teresin, a Policjantom 
składam życzenia wszelkiego szczęścia 
i  wdzięczności bezpiecznych mieszkańców. 
Można dobrze współpracować i nie być 

współpracownikiem - skomentował wydarzenie Marek Olechowski.
Wójt Marek Olechowski czyni starania, aby w miejsce dotychczaso-
wego posterunku w  Teresinie powstał całodobowy komisariat policji, 
co jest odpowiedzią na oczekiwania i  potrzeby mieszkańców, a  tak-
że naszego samorządu. - To dla nas bardzo ważne. Jesteśmy gminą,  
w której znajduje się jedno z największych w Polsce sanktuariów. Przy-
jeżdża tu bardzo dużo ludzi. Trzeba zadbać o  bezpieczeństwo nie tylko 
mieszkańców, ale i pielgrzymów, właściwie przypilnować porządku. 
Dziękuję za wsparcie w realizacji tego pomysłu Komendantowi Powiatowe-
mu Policji w Sochaczewie insp. Michał Safjańskiemu, który jest przychylny 
tej inicjatywie - dodaje wójt.

Redakcja

WÓJT MAREK OLECHOWSKI ODZNACZONY 
MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

1 lipca ósmoklasiści poznali 
wyniki egzaminu, który pisali 
pod koniec maja. Poza sta-
tystykami krajowymi, jakie 
podała Centralna Komisja Eg-
zaminacyjna, poznaliśmy rów-
nież dane dotyczące wyników 
uzyskanych przez uczniów  
z powiatu sochaczewskiego.

W tym roku, podobnie jak  
w zeszłym, ze względu na epi-
demię COVID-19 i edukację 
zdalną, egzamin ósmoklasi-
sty był przeprowadzany na 
podstawie wymagań, które 
zostały ogłoszone w grud-
niu 2020 roku, a nie, jak  
w ubiegłych latach, zgodnie  
z wytycznymi ujętymi w pod-
stawie programowej kształ-
cenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog 
wymagań określonych w podstawie programowej.
Mimo pandemii i zdalnego nauczania egzamin ósmoklasisty w Gminie 
Teresin na tle kraju, województwa i powiatu wypadł całkiem dobrze. 
Średnia gminna z języka polskiego wyniosła 64% - powyżej średniej kra-
jowej (60%) oraz średniej powiatowej (61%) i jest taka sama, jak na Ma-
zowszu (64%), z matematyki 56% - powyżej średniej powiatowej (55%)  
i nieznacznie poniżej średniej krajowej (57%) oraz średniej wojewódzkiej 
(62%), z języka angielskiego 65% - poniżej średniej krajowej (67%) i śred-
niej wojewódzkiej (72%), ale powyżej średniej powiatowej 64%. Co wię-
cej, nasi uczniowie z klas ósmych z egzaminu z języka polskiego uzyskali 
pierwszy wynik w powiecie sochaczewskim (ex aequo z uczniami z Gminy 

Nowa Sucha). Równie dobrze 
nasi absolwenci poradzili sobie  
z egzaminem z języka angiel-
skiego, uzyskując trzeci wynik 
w powiecie. Nieco gorzej, o ile 
można tak powiedzieć, napisali 
egzamin z matematyki, plasując 
się na 4. miejscu w powiecie so-
chaczewskim (patrz: tabela 1). 
A jak wyglądają wyniki w po-
szczególnych szkołach naszej 
gminy? W tym roku zdecy-
dowanie najlepiej egzamin 
ósmoklasisty napisali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 
św. Maksymiliana Kolbego  
w Teresinie (patrz: tabe-
la 2). Osiągnęli oni najwyż-
sze wyniki zarówno z eg-
zaminów z przedmiotów 
podstawowych (matematyka  

i język polski), jak i języka angielskiego. Do nich należy także najwyższy 
wynik w powiecie z egzaminu z języka polskiego (71%) oraz 4. średnia  
z egzaminu z matematyki (62%) i języka angielskiego (75%) na trzydzie-
ści dwie szkoły podstawowe w powiecie sochaczewskim.
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty było warunkiem ukończenia 
szkoły podstawowej, a jego wynik miał wpływ na przyjęcie ucznia do wy-
branej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punk-
tów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty 
za oceny na świadectwie i inne osiągnięcia.

Redakcja
 na podst. materiałów 

OKE w Warszawie

POZNALIŚMY WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
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Amelia Klata z Teresina Gaju ostatni rok szkolny spędziła w USA, gdzie 
uczęszczała do tamtejszej szkoły średniej. Poznajmy jej ciekawą histo-
rię. 

- USA zamiast szkoły średniej w Sochaczewie. Powiedz proszę, gdzie 
dokładnie byłaś i w jakiej szkole się uczyłaś?
Amelia Klata: Byłam w stanie Tennessee i chodziłam do szkoły średniej, 
do 3 klasy. Nazwa szkoły to Summit High School.

- Proszę o kilka informacji o pomyśle nauki w USA oraz jak wyglądał 
proces zgłoszenia się.
AK: Pomysł o wymianie przyszedł mi do gło-
wy pod koniec lutego 2021 r. i wtedy też za-
częłam szukać różnych firm, które organizują 
właśnie takie wymiany. Kiedy w końcu zdecy-
dowałam się, że jestem gotowa na udział w ta-
kim projekcie, poprosiłam rodziców, aby za-
dzwonili i dowiedzieli się jakie są wymagania. 
Rekrutację ułatwiło mi posiadanie bardzo 
dobrych ocen z przedmiotów oraz znajomość 
języka angielskiego na poziomie podstawo-
wym. Przed taką wymianą obowiązkowe było 
również zdanie egzaminu z angielskiego.

- Skąd u Ciebie duża odwaga na taki wyjazd?
AK: Potrzebowałam jakiejś zmiany w moim 
życiu. Oczywiście liczyłam się z tym, że mu-
szę być bardzo odważna, aby się tego podjąć, 
ale gdzieś tam w środku czułam, że jestem 
gotowa. Moim głównym celem była popra-
wa znajomości języka angielskiego, poznanie 
nowych znajomych i „wyjście” bardziej do 
ludzi. Przed wymianą byłam bardzo skrom-
ną i nieśmiałą osobą, natomiast po, stałam się 
bardziej otwarta.

- 10 miesięcy bez rodziców, bez spotkań ro-
dzinnych, to bardzo dużo. Tęskniłaś?
AK: Tęskniłam bardzo. Jest to tęsknota nie do opisania. Przez pierwszy 
tydzień nawet nie rozpakowałam walizki, bo byłam przekonana, że 
szybko wrócę do Polski. Mogę powiedzieć, że pierwsze 2 miesiące były 
najcięższe i płakałam każdego dnia.

- Jak wyglądała nauka w tym czasie? Jak każdy uczeń, chodziłaś codzien-
nie do szkoły?
AK: Uczęszczałam codziennie do szkoły i byłam traktowana jak każ-
dy inny uczeń. Nie dostawałam żadnych ulg przez to, że jestem „osobą 
z wymiany”. W ciągu dnia miałam 7 przedmiotów, które na początku 
roku sobie wybrałam. Ilość przedmiotów do wyboru jest przeogrom-
na! Od astronomii przez ekologię, psychologię aż po ciężary. Nauka  

w tej szkole była dla mnie samą przyjemnością. Nauczyciele zawsze byli  
w stanie pomóc i wytłumaczyć, bez żadnej stresującej atmosfery.

- Czy miałaś duże trudności z przestawieniem się na naukę w języku 
angielskim?
AK: Oczywiście że tak. Początki były bardzo ciężkie, przez pewien czas 
byłam tak wystraszona, że odpowiadałam tylko „tak” lub „nie”. Po ja-
kimś czasie ta bariera minęła, a nauka w języku obcym stała się dla 
mnie całkowicie normalna.

- Jak przyjęli Cię rówieśnicy? Poznałaś dużo nowych osób?
AK: Na początku było mi bardzo trudno znaleźć nowych znajomych  

i przerwy w szkole spędzałam sama. Nato-
miast później, jak dołączyłam do szkolnej 
drużyny tanecznej, wszystko stało się łatwiej-
sze i poznałam bardzo dużo nowych znajo-
mych i nawet przyjaciół.

- Co było dla Ciebie, podczas pobytu tam, naj-
większą radością?
AK: Najwięcej radości sprawiały mi wyjazdy  
z moją „host rodziną”. Miałam okazję po-
jechać do Nowego Jorku, Alabamy i też na 
Florydę. Lecz oprócz takich podróży bardzo 
dużo szczęścia sprawiało mi spędzanie cza-
su z moimi nowymi przyjaciółmi. Naszym 
ulubionym zajęciem było jeżdżenie samo-
chodem z opuszczonymi oknami i słuchanie 
muzyki! Albo po prostu zwykła rozmowa  
o różnicach w kulturze.

- Czy masz kolejne plany na podobne wyjazdy 
w przyszłości?
AK: Tak, myślę o tym, aby wylecieć i kontynu-
ować naukę na studiach.

- Jakie są Twoim zdaniem korzyści dla Ciebie 
po wyjeździe, jak zmieniło się Twoje życie  
i Ty sama?

AK: Korzyści jest bardzo dużo! Zyskałam tak wiele, że nawet nie wiem, 
czy jestem w stanie to wszystko zliczyć. Przede wszystkim poprawił się 
mój poziom angielskiego, wydaje mi się, że jestem w stanie dogadać się 
już ze wszystkimi bez problemu. Poza tym zaszło bardzo dużo zmian  
w mojej osobowości. Stałam się bardziej niezależna, odpowiedzialna, 
odważna, bardziej otwarta. Patrzę teraz na życie w inny sposób, nie boję 
się podejmować ryzykownych decyzji, bo wiem, że wszystko niesie ze 
sobą jakiś cel i czegoś się nauczę. Czerpię teraz z życia jak tylko mogę 
i spełniam dalej swoje marzenia, bo to był tylko początek i wierzę, że 
mogę osiągnąć jeszcze więcej.

Rozmawiał Paweł Wróblewski 

PATRZĘ TERAZ NA ŻYCIE W ZUPEŁNIE INNY SPOSÓB



13

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 07-08/2022

Jesienią 2021 roku Teresiński Teatr Seniora, po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią COVID 19, wznowił swoją działalność pod 
kierunkiem naszej instruktorki teatralnej pani Katarzyny Rospędow-
skiej. 

W czerwcu naszą etiudę „Odwiedziny” wystawiliśmy w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz w Domu Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej i Re-
habilitacji dla Osób 
Niepełnosprawnych 
w Chodakowie, gdzie 
zostaliśmy przyjęci 
entuzjastycznie. Po 
okresie wakacyj-
nym mamy w pla-
nie odwiedzić Dom 
Pomocy Społecznej  
w Bramkach. Nasz 
Teatr kontynuuje pró-
by. Ostatnio odbyło 
się spotkanie teatralne 
w plenerze.
Nagraliśmy kilka scen 
satyrycznych z udzia-
łem naszych Senio-
rów, które prezentu-
jemy na Facebooku  
i kanale YouTube Te-
resińskiego Ośrodka 
Kultury. W planach 

mamy spektakl bożonarodzeniowy będący drugą częścią wystawianego 
wcześniej przedstawienia pt. „Warszawiacy i Górale: Rewizyta”. Już teraz 
zapraszamy na ten spektakl. Jednak prawdopodobnie przed nami na-
stępna fala pandemii. Abyśmy wszyscy mieli szansę obejrzeć ten spek-
takl, apelujemy - dbajmy o nasze zdrowie stosujmy się do zaleceń służby 
zdrowia, a przede wszystkim szczepmy się. 

Ewelina Mirońska

„Matylda” to prawdziwy musicalowy hit, który do Polski został przenie-
siony prosto ze scen West Endu i Broadwayu. Spektakl w wykonaniu 
Royal Shakespeare Company jest na londyńskiej scenie grany od ponad 
dziesięciu lat. To prawdziwy rekordzista, bowiem w 2012 r. zdobył sie-
dem Olivier Awards w Wielkiej Brytanii, a rok później został nagrodzo-
ny pięcioma Tony Awards w Stanach Zjednoczonych.

„Matyldę” na West Endzie obejrzał Jacek Mikołajczyk - dyrektor artystycz-
ny stołecznego Teatru Syrena i reżyser uwielbianego „Bulwaru Zacho-
dzącego Słońca” Opery Nova - po czym postanowił wystawić spektakl  
w Polsce.  Musical powstał jako koprodukcja warszawskiego Teatru Syrena 
i bydgoskiego Teatru Kameralnego.

„Matylda” opowiada o genialnej dziewczynce o niecodziennych zdolno-
ściach, zaczytanej w książkach, której przyszło wychowywać się w rodzinie 
bezmyślnie zapatrzonej w ekran telewizora. Tytułowa bohaterka trafia do 
szkoły rządzonej przez antypatyczną dyrektorkę Agatę Łomot, byłą mi-
strzynię w rzucie młotem. Na szczęście na szkolnej drodze Matyldy poja-
wia się również nauczycielka Panna Miodek, która potrafi dostrzec wielki 
talent dziewczynki.
Obsada syreniej wersji „Matyldy” została wyłoniona w castingach dla 
profesjonalnych i dziecięcych aktorów. Na scenie przy ul. Litewskiej 3 zo-
baczymy czołowe nazwiska polskiego musicalu, między innymi Damiana 
Aleksandra, Edytę Krzemień oraz kilkanaścioro utalentowanych wokalnie, 
ruchowo i aktorsko dzieci. W rolę Matyldy w Warszawie wciela się miesz-
kanka naszej gminy Julia Kołodziejak, uczennica klasy piątej Szkoły Pod-
stawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, która wraz z innymi 
dziećmi będzie brała udział w spektaklach. Premierę musicalu zaplanowa-
no na wrzesień 2022 roku. Przypomnijmy, że Julia wystąpiła już na deskach 
Teatru Studio Buffo („Polita”, „Piotruś Pan”), Polskiej Opery Królewskiej 

(„Mały Kominiarczyk”), a także w musicalu „Sara” w Teatrze Rampa. 
Możliwość rezerwacji i zakupu biletów oraz terminy spektaklu są zamiesz-
czone na stronie warszawskiego Teatru Syrena. Julia jest w obsadzie: 15 
września godz. 19:00, 17 września godz. 15:00, 21 września godz. 19:00, 
25 września godz.18:00.
Gdyby ktoś miał ochotę się wybrać, serdecznie zapraszamy!

Redakcja
na podst. materiałów prasowych

fot. Teatr Syrena

JULIA KOŁODZIEJAK W WARSZAWSKIEJ 
OBSADZIE MUSICALU „MATYLDA”

TERESIŃSKI TEATR SENIORA
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To było prawdziwe taneczne szaleństwo. Tańce, hulanki i swawole ze 
śpiewem i muzyką pod gołym niebem! Tak w skrócie można opisać 
teresińską imprezę, która powróciła z przytupem po pandemicznej 
przerwie.  

15 sierpnia odbyła się kolejna, IV edycja przeglądu zespołów grających 
do tańca „Kotlet ‘2022”. Z zaproszenia Teresińskiego Ośrodka Kultury 
do tańca na dechach przy dźwiękach muzyki granej na żywo, w dzień 
parafialnego odpustu, skorzystały rzesze spragnionych dobrej, niczym 
nieskrępowanej zabawy. Plac rekreacyjny przy Al. XX-lecia 5 wypełnił 
się miłośnikami tanecznych pląsów na świeżym powietrzu. Trzy ze-
społy: Beautiful, Kontrast i Lorens zagrały do tańca. A to wszystko 
w młodej formule i z niesamowitą energią - w przerwach pojawiała się 
bowiem śpiewająca konferansjerka Ewelina Szymańska. Była to też do-
bra sposobność do tego, by się spotkać, poznać, porozmawiać i poba-

wić, a przede wszystkim poprzez wspólny taniec nawiązywać i rozwijać 
dobrosąsiedzkie i nie tylko relacje. Tym bardziej, że przy okazji można 
było posmakować świeżutkich, różnego rodzaju kotletów, począwszy 
od mielonego, skończywszy na schabowym.
Coverowe i weselne zespoły podczas 50-minutowych występów rozpali-
ły do czerwoności teresińską publiczność, która najpierw nieśmiało, by 
wraz z nadejściem wieczora, coraz śmielej oddać się pląsom na dechach. 
Najlepszym jej zdaniem okazał się zespół Kontrast, który zgarnął oka-
zały Puchar Publiczności i nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. złotych.
Jednym słowem, to na pewno nie był odgrzewany kotlet, ale impreza  
z pozytywną energią, muzyką i tanecznym szaleństwem do nocy, okazja 
do złapania oddechu i dystansu do wielu spraw. 

Redakcja
fot. Janusz Frychel, TOK

W sobotę 13 sierpnia w gminie Teresin odbyły się dwie wyjątkowe 
imprezy motoryzacyjne. Pierwsza z nich to organizowany już po raz 
trzeci zlot pojazdów wyjątkowych pod nazwą Auto Moto Fest- Te-
resiński Zlot Klasyki. Druga to I Teresiński Rajd „Jeśli Możesz To 
Zawróć” - rajd nawigacyjny przeznaczony dla posiadaczy i użytkow-
ników pojazdów wyprodukowanych najpóźniej w 1992 roku. 

Podczas wydarzenia można było podziwiać zabytkowe pojazdy: samo-
chody, motocykle, motorowery - pojazdy z klasą i duszą, które dla pasjo-
nata są warte więcej niż sto tysięcy innych. Średnia wieku zgłoszonych 
pojazdów to 37 lat, a najstarszy z nich pochodzi z 1959 roku! Kilka aut 
wykraczało poza kryterium roku produkcji, jednak są na tyle unikato-
we, że organizatorzy zdecydowali się dopuścić je do udziału w imprezie. 
Zdecydowaną większość z prezentowanych pojazdów pamiętamy jesz-
cze z czasów, w których można było je powszechnie spotkać na naszych 
ulicach.
Temu niecodziennemu świętu motoryzacji towarzyszyły konkursy  
z atrakcyjnymi nagrodami. Wyróżniono najładniejsze i najstarsze mo-
tocykl i samochód, najładniejszą felgę, przyznano także nagrodę pu-
bliczności. Imprezie towarzyszyło znakowanie rowerów polegające na 
przyporządkowaniu specjalnego numeru identyfikacyjnego, który trafił 
do policyjnej bazy danych. - Oznakowany w ten sposób jednoślad stanie 
się o wiele mniej atrakcyjny dla potencjalnego złodzieja - informuje Pa-
weł Przedpełski, organizator Auto Moto Fest. 
Tego samego dnia z Teresina wystartował pierwszy rajd nawigacyjny 

„Jeśli możesz, to zawróć”, którego komandorem był Michał Odolczyk. 
Nawiązywał on w swoich założeniach do Rajdu Księcia Druckiego-

-Lubeckiego, który z przyczyn epidemicznych nie jest już organizowa-
ny. Rajd wystartował z lekkim opóźnieniem, spowodowanym obfitymi 
opadami deszczu. Jego blisko 100 - kilometrowa trasa wiodła asfal-
towymi i szutrowymi drogami gmin Teresin, Wiskitki, Nowa Sucha  

i Sochaczew. Dla uczestników przygotowano zadania specjalne zwią-
zane z historią odwiedzanych miejsc. Trzeba było wykazać się niemałą 
spostrzegawczością i umiejętnościami nawigacyjnymi, by nie pobłądzić 
na dość wymagającej trasie. Metę Teresińskiego Rajdu „Jeśli Możesz To 
Zawróć” tak skomunikowano z Auto Moto Fest, aby jego uczestnicy 
szybko i swobodnie mogli dotrzeć i na to wydarzenie.
Partnerami strategicznymi wydarzenia byli: Gmina Teresin, Teresiński 
Ośrodek Kultury, Stacja Benzynowa ASBO Elżbietów, Stacja kontroli 
pojazdów BONDAR oraz Stowarzyszenie Cross Country Motocykli Za-
bytkowych i Klasycznych.

Redakcja
fot. Wiesław Wróblewski
profil wydarzenia na Fb

TO BYŁ ŚWIAT W ZUPEŁNIE STARYM 
STYLU … UROK STARYCH AUT

POWRÓT Z PRZYTUPEM, CZYLI IV PRZEGLĄD 
ZESPOŁÓW GRAJĄCYCH DO TAŃCA „KOTLET” 2022
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Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym, za-
kładającą wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrze-
wanemu węglem kamiennym - poinformowała 11 sierpnia Kancelaria 
Prezydenta.

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł 
trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada 
br. Gmina będzie miała z kolei maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. 
Dodatek będzie zwolniony też od podatku i od możliwości zajęcia. Wa-
runkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządze-
nie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zdaniem 
ustawodawcy ułatwi to proces składania wniosków oraz ich weryfikację 
przez gminy. Wzór do pobrania na teresin.pl.
Autorzy rozporządzenia wskazali, że kluczowe z punktu widzenia wery-
fikacji przez gminę przesłanek wypłaty dodatku węglowego jest zawar-
cie we wzorze wniosku informacji o źródle ogrzewania na paliwo stałe. 
Zgodnie z ustawą dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje 
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źró-
dłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami 
stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków.

Na terenie Gmi-
ny Teresin ob-
sługę wniosków  
o wypłatę dodatku 
węglowego będzie 
realizował Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Zie-
lona 18.
Wnioski będzie 
można składać:

- elektronicznie  
z wykorzystaniem 
platformy ePU-
AP - w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wyko-
rzystaniem profilu zaufanego.

- papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie po-
niedziałek - środa 8-16, czwartek - piątek 7-15.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Teresinie w godzinach poniedziałek - środa 
8-16, czwartek - piątek 7-15 pod numerami 46 861 30 45, 46 864 41 36.

Redakcja

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna - EKOLOGOPEDIA została zorga-
nizowana i  przeprowadzona przez logopedów: Hannę Głuchowską 
ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, Kamilę Dudziec ze Szkoły Pod-
stawowej nr 231 w Warszawie oraz Agnieszkę Tarczyńską-Płatek ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie.  

Akcja odbywała się pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Logope-
dycznego. Celem było kreatywne 
podejście do tematyki logopedycz-
nej i ekologii. Nauczyciel/logopeda, 
zapisując się do akcji, realizował 
następujące zadania: stworzenie 
historyjki obrazkowej połączonej 
tematycznie z ekologią i głoskami trudnymi artykulacyjnie lub wykona-
nie pomocy lub gry logopedycznej z materiałów recyklingowych. Akcja 
i jej tematyka pozwalała na realizację zadań w sposób kreatywny i inno-
wacyjny zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach. Realizację działań 
należało udokumentować w formie zdjęć z krótkim opisem i dołączyć 
do sprawozdania z przeprowadzonej akcji w placówce oświatowej. Ak-
cja ujawniła ogromną kreatywność dzieci, logopedów i nauczycieli, 
stała się inspiracją do tworzenia ciekawych pomocy i organizowania 
twórczych zabaw. Na specjalnie stworzonej grupie na Facebooku- Eko-
logopedia - Ogólnopolska Akcja Edukacyjna, uczestnicy mieli możli-
wość wymiany doświadczeń oraz pomysłów.   Akcja trwała od 01.02-
22.05. 2022 r.   Wzięło w niej udział prawie 70 placówek oświatowych 
z całej Polski.   Uczestniczący nauczyciele/logopedzi otrzymali certyfi-
katy oraz drobne upominki, które udało się pozyskać organizatorom 
od Lasów Miejskich Warszawa i M. St. Warszawa. Jako uzupełnienie 
tej akcji w Szkole Podstawowej w Teresinie dzień 3 czerwca upłynął 
pod hasłem „Bądź eko-logiczny”. W  klasach 0-3 uczniowie stworzyli 
Kodeksy Młodego Ekologa oraz wykonali Ekoludki z materiałów recy-
klingowych. Była to kolejna możliwość do porozmawiania z uczniami 
na tematy ekologiczne i wdrażania postaw umożliwiających ochronę 
naszego środowiska. 

                    Współorganizator Ekologopedii
                                                                                              neurologopeda 

Hanna Głuchowska
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego 

w Teresinie     

OGÓLNOPOLSKA AKCJA 
EDUKACYJNA EKOLOGOPEDIA

USTAWA O DODATKU WĘGLOWYM PODPISANA

fot. Pixabay
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To był wielki przywilej i zaszczyt móc oddać 
hołd człowiekowi, który 78 lat temu, w godzinę 

„W”, stanął do nierównego boju z  niemieckim 
okupantem o wolną i dumną Warszawę. 1 sierp-
nia uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Mak-
symiliana Kolbego w Teresinie w imieniu wójta 

Gminy Teresin Marka Olechowskiego odwiedzili Pana Jerzego Brzezińskiego, uczestni-
ka Powstania Warszawskiego, mieszkańca naszej gminy.

Jerzy Brzeziński, pseudonim „Mały”, w momencie wybuchu powstania miał zaledwie 17 
lat. Walczył w Śródmieściu, w strukturach Armii Krajowej - I Obwód „Radwan” (Śród-
mieście) - Podobwód Śródmieście-Południe „Sławbor” - odcinek wschodni „Bogumił” - 
kompania szturmowa. Został ranny we wrześniu 1944 w Al. Jerozolimskich 27. Wyszedł 
z Warszawy z ludnością cywilną. Ukrywał się do końca 1945 we wsi Wola Pękoszowska 
pod Mszczonowem. 
Po wojnie, w czasach komuny, zataił swój powstańczy epizod w obawie przed represjami. 
Nie znała go nawet najbliższa rodzina. Był zawodowym żołnierzem, pracował w Sztabie 
Generalnym WP. Dopiero w wolnej Polsce ujawnił swoją powstańczą przeszłość.
Za zasługi został odznaczony Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstań-
czym, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z każdym rokiem coraz mniej wśród nas bohaterów tamtych dni. 

Dlatego wszyscy podpisujemy się 
pod przekazanymi Panu Jerzemu 
przez wójta Gminy Teresin podzię-
kowaniami i życzeniami długich lat 
w zdrowiu! Do życzeń i podzięko-
wań dołączyli także uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Teresinie, którzy 
w  imieniu wójta Olechowskiego 
wręczyli Panu Jerzemu kosz słodko-
ści i bukiet kwiatów. Przypomnijmy, 
że biorą oni udział w ogólnopolskiej 
kampanii mającej na celu upamięt-
nienie i  uhonorowanie uczestników 
Powstania Warszawskiego - Bohater-

-ON - włącz historię! koordynowanej 
przez nauczycielkę języka polskiego 
p. Klaudię Kantorską. 
Pan Jerzy Brzeziński podzielił się  
z młodzieżą swoimi wspomnienia-
mi, przeżyciami i  przemyśleniami 
z tamtych dni, opowiedział o tym, 
czego był świadkiem i jak udało mu 
się sprostać dramatycznej sytuacji, 
jaką był dla niego powstańczy zryw. 
Rozmowy z Panem Jerzym Brzeziń-
skim można posłuchać na stronie 
Radia Sochaczew - radiosochaczew.
pl. Mimo upływu lat, opowieść Je-
rzego Brzezińskiego jest żywa i nic 
nie straciła ze swojej symboliki. To 
była prawdziwa i wzruszająca lek-
cja naszej narodowej, jakże trudnej 
historii. Warto pielęgnować pamięć 
o bohaterach i wartościach, w które 
wierzyli i przekazywać ją kolejnym 
pokoleniom.
Cześć i chwała bohaterom!

Redakcja

PAMIĘTAMY O BOHATERACH.  
Z WIZYTĄ U JERZEGO BRZEZIŃSKIEGO 

– WARSZAWSKIEGO POWSTAŃCA
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W ostatnim czasie w centrum Teresina, przy niektórych przejściach 
dla pieszych, pojawił się napis SPÓJRZ! To dodatkowe oznaczenie 
poziome ma poprawić bezpieczeństwo głównie użytkowników chod-
ników.

Obecnie doskonale widać, jak wszyscy się gdzieś spieszymy, pędzimy 
przed siebie często ze słuchawkami na uszach. Niestety, coraz częściej 
też wpatrzeni w telefony, wjeżdżamy rowerami na przejścia dla pieszych. 
O tragedię nietrudno. Choć ostatnia nowelizacja przepisów ustawy  
o ruchu drogowym zaostrzyła wymagania wobec kierowców i wzmoc-
niła ochronę pieszych na polskich drogach, to w tej materii zawsze da 

się zrobić więcej. Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników zależy 
przede wszystkim od nas samych, wszak zdecydowana większość jest 
przecież zarówno kierowcami, kiedy zasiadamy za kółkiem, jak i pieszy-
mi, kiedy wysiadamy z auta.
Pomysł oznakowania SPÓJRZ!  narodził się kilka lat temu podczas wi-
zyty w partnerskiej gminie Szabla w Bułgarii. Jak to mówią – podróże 
kształcą.
Życzę Państwu bezpiecznych, wakacyjnych podróży.

Marek Jaworski
GZGK w Teresinie

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy w sprawie 
kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, 
wójt Gminy Teresin przypomina, że kompostowanie to naturalny spo-
sób unieszkodliwienia i zagospodarowania bioodpadów, który przyczy-
nia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych do składowania, 
w wyniku którego otrzymujemy własny materiał do użyźniania gleby. 
Kompostowniki można kupić gotowe lub wykonać samodzielnie. Go-
towy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie 
ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie 
powstaje dużo odpadów biodegradowalnych. Drewniany kompostow-
nik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub za-
impregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza 
do warstw kompostu.

Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wia-
tru i zacienione, nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała po-
wstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kom-
postownika w bezpośrednim sąsiedztwie krzewów i roślin kwitnących, 
których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę dla zapa-
chów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych. 
Nie mogą one być przykrą uciążliwość dla naszych sąsiadów.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości kompostowa-
nia bioodpadów na terenie własnej nieruchomości przekazują w/w od-
pady w brązowych workach firmie odbierającej odpady komunalne.

Marzena Rucińska
Inspektor w Referacie Mienia i Środowiska

UG Teresin
Od redakcji: 
Polskie prawodawstwo dość restrykcyjnie określa położenie kom-
postowników. Kwestia ta została uregulowana w  Rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zgodnie  
z § 36 ust. 3 rozporządzenia kompostownik (mały - do 10 m3), powi-
nien znaleźć się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki,  
a 15 m od domu. Większy kompostownik (do 50 m3), to już konieczność 
odsunięcia go aż 30 m od domu sąsiada, jednak odległość od granicy 
działki pozostaje ta sama. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zgodnie 
z orzecznictwem sądów administracyjnych, nie każdy skład trawy czy 
chwastów na działce jest kompostownikiem. Wówczas być może bliż-
sza odległość od granicy nie będzie stanowiła naruszenia prawa. Mimo 
to zawsze należy liczyć się z powództwem cywilnoprawnym o  immi-
sję (działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego 
skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim). Warto tutaj zauważyć, że 
większość dostępnych na rynku kompostowników mieści się w pierw-
szej kategorii, a nawet nie przekracza pojemności 1000 l (czyli 1 m3). Po-
nadto, niezależnie od tej regulacji, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy Prawo 
budowlane (zwana dalej ustawą) każdy budujący obiekt budowlany ma 
obowiązek poszanowania uzasadnionego interesu osób trzecich.

SPÓJRZ I ... ŻYJ!

KOMPOSTOWNIK NA DZIAŁCE I W OGRODZIE

fot. Pixabay
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Bardzo cieszy doskonała dyspozycja łuczniczek i łuczników LKS 
Mazowsze Teresin. Świadczą o tym sukcesy odniesione podczas Mi-
strzostw Polski Juniorów w Łodzi oraz Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w Krakowie.

W dniach 22-24 lipca odbyły się LXXI Mistrzostwa Polski Juniorów  
w Łodzi. Pierwszego dnia zawodów nasza zawodniczka Magdalena 

Zygmunciak wywalczyła złoto, strzelając z łuku bloczkowego.   Po-
zostali reprezentanci strzelali z łuków klasycznych. Indywidualnie 
najwyższe miejsce zajęła Maria Małolepsza, zaś wśród chłopaków 
najwyżej uplasował się Krystian Kryszkiewicz. Największy sukces osią-

gnęła drużyna dziewczyn 
w składzie Maria Mało-
lepsza, Aleksandra Rut-
kowska, Oliwia Dylik  
i Agata Michałowska, 
zdobywając srebrny me-
dal i tytuł wicemistrzyń 
Polski. Drużyna męska za-
jęła także dobre, 7. miejsce.  
W strzelaniach mikst, 
8. miejsce wywalczyli Mi-
łosz Olczak i Maria Ma-
łolepsza. 
Podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski, któ-
re odbyły się 30-31 lipca  
w Krakowie, bardzo do-
brze spisała się drużyna 
dziewczyn, zdobywając 
brązowy medal!  Dziew-
czyny strzelały w składzie 
Joanna Świerżewska, 
Marta Narloch i Natalia 
Skrok. Drużyna męska 
(Dominik Kozłowski, 
Jakub Dariusz Klata  
i Michał Winnicki) wy-
walczyła bardzo dobre 8. 
miejsce. 
Nie inaczej nasi łucznicy 
zaprezentowali się pod-
czas „2022 International 
Baltic Hit-Miss Archery 
Tournament - Śladami 
Rybaka”, który odbył się 
w ostatni weekend lip-
ca w Policach. W tym 
roku reprezentowało nas 
4 zawodników. Najle-
piej wypadł Jan Lisiecki, 
który stanął na najwyż-
szym stopniu podium, 
zdobywając 1. miejsce 
w kategorii młodzików. 
W turnieju „drugiej 
szansy” bardzo dobrze 
strzelały nasze juniorki.  
1. miejsce wywalczyła 
Magdalena Zygmunciak, 
która reprezentuje nasz 
klub w łucznictwie blocz-
kowym, a Ewelina Lisiec-
ka zajęła 3. miejsce. Seba-
stian Błaszczyk uplasował 
się tym razem poza dzie-
siątką seniorów, jednak  
i jemu należą się brawa.

źródło: LKS Mazowsze 
Teresin (łucznictwo) 

ŁUCZNICZKI I ŁUCZNICY LKS MAZOWSZE 
TERESIN Z KOLEJNYMI SUKCESAMI
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SZYBKIE ŚCIGANIE W TERESINIE.
TRIUMF MARCELEGO BOGUSŁAWSKIEGO 

Z HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI
Marcel Bogusławski triumfował 27 lipca po pierwszym etapie Wyścigu Dookoła Mazowsza na 
trasie wiodącej poprzez Gminę Teresin. Tym samym zawodnik z ekipy HRE Mazowsze Serce 
Polski objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W I etapie Wyścigu Dookoła Mazowsza, 
jednym z najważniejszych i najstarszych wyścigów etapowych w Polsce, obok ośmiu polskich 
zespołów, z najsilniejszymi krajowymi ekipami HRE Mazowsze Serce Polski i Voster ATS, wy-
startowały drużyny niemieckie, czeskie, holenderskie, a także kolarze z  Łotwy, Węgier, Litwy, 
Norwegii i… Kuwejtu.

Pierwszego dnia rywalizacji w wyścigu Dookoła Mazowsza na kolarzy czekała 168-kilometrowa 
trasa. Składało się na nią osiem płaskich rund po 21 kilometrów każda, z trzema lotnymi premiami 
wytyczonymi na metach poszczególnych okrążeń. Start i metę etapu wyznaczono przed stadionem 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. Tu też odbyła się prezentacja wszystkich uczest-
niczących ekip, zaś po wyścigu dekoracja najlepszych zawodników. Cyklistów uhonorowali m.in. 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Wójcik oraz dyrektor GOSiR Krzysztof Walencik.
Płaski profil trasy I. etapu decydował o charakterze wyścigu. Mogliśmy obserwować szybką jazdę, 
walkę o cenne sekundy, widowiskowe ucieczki. Nie brakowało zatem dramaturgii i emocji. Dwa 
pierwsze lotne finisze wygrali kolarze HRE Mazowsze Serce Polski - Alan Banaszek i Marceli Bo-
gusławski. Już po kilkudziesięciu kilometrach od startu ucieczkę od peletonu zainicjowali Michał 
Podlaski (LUKS Trójka Piaseczno) i Paweł Szóstka (Santic-Wibatech), wypracowując sobie dwu-
minutową przewagę. W miarę zbliżania się do mety peleton skasował odjazd. Najszybszy na sprin-
terskim finiszu był Marceli Bogusławski z ekipy HRE Mazowsze Serce Polski, który nie dał szans 
drugiemu Czechowi Tomasowi Barcie (ATT Investments) i finiszującemu na trzecim miejscu 
Łotyszowi Martinsowi Pluto (À Bloc CT). 
Na trasie nie zabrakło kibiców, którzy z zaangażowaniem obserwowali zmagania kolarzy. 
Tuż po wyścigu głównym odbyły się zmagania dla amatorów: Mazovia Masters, a także Mini Mazo-
via Tour dla adeptów tego sportu w wieku 13-14 lat, w których wzięli udział zawodnicy sekcji kolar-
skiej LKS Mazowsze Teresin. Najlepszą zawodniczką Mazowsza Teresin została Amelia Ciurzyńska, 
która była druga w wyścigu juniorek młodszych.
Podczas dekoracji zwycięzców Dyrektor Wyścigu Marcin Wasiołek podziękował włodarzom Gmi-
ny Teresin za wzorową współpracę przy organizacji imprezy.
Współorganizatorami teresińskiego etapu z ramienia Gminy Teresin byli Gminny Zakład Gospo-
darki Komunalnej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Teresiński Ośrodek Kultury oraz jednostki 
OSP. 
W klasyfikacji końcowej Wyścigu Dookoła Mazowsza w rywalizacji juniorów młodszych LKS 
Mazowsze Teresin reprezentowali Amelia Ciurzyńska, Bartosz Makowiecki i Dawid Mańkowski. 
Na każdym etapie Amelia stawała na podium, a w końcowej klasyfikacji zajęła 2. miejsce. Bartosz  
i Dawid otrzymali cenną lekcję i ocierali się o miejsca na podium. 

Redakcja
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5 dni, 15 godzin,70 zadowolonych uczestników. Tak można podsumo-
wać tegoroczny event „Sportowe Wakacje na Orliku w Szymanowie”. 
Wysokie temperatury nie odstraszyły uczestników zajęć. Dzieci mogły 
rozwijać swoje sportowe pasje i nie tylko.

Największą kreatywnością najmłodsi wykazali się przy wykonaniu prac 
plastycznych „Moje wakacyjne marzenie”, drewnianych breloków, zawie-
szek, pamiątkowych kamieni oraz kolorowych bransoletek. Bardzo cieszy 
nas fakt, że w zajęciach uczestniczyła tak liczna grupa dzieci. Serdecznie 

dziękuję rodzicom za aktywny wkład w nasze zajęcia. Duże podziękowa-
nia składamy Ochotniczej Straży Pożarnej z Szymanowa, która ostatniego 
dnia zajęć sprawiła, że wszyscy uczestnicy zajęć mogli ochłodzić się w tak 
upalny dzień. Wszystko to nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie 
Wójta Gminy Teresin oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Teresinie. Dziękujemy!
Ze sportowym pozdrowieniem 

Justyna Kamińska

W piękne popołudnie, 26 czerwca, na 
kompleksie boisk w Szymanowie, za-
gościła piłka plażowa. Takim akcentem 
rozpoczęliśmy wakacyjną przygodę ze 
sportem. 

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar 
Sołtysa wsi Szymanów rozpoczęliśmy 
od krótkiego przemówienia radnego 
Gminy Teresin Huberta Koneckiego, 
który powitał wszystkich kibiców oraz 
zawodników uczestniczących w tur-
nieju. Ucieszyła nas również obecność 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Teresinie, Krzysztofa Wa-
lencika, który ufundował puchary oraz 
upominek dla pierwszej trójki turnieju. 
Zespoły rywalizowały systemem „każdy 
z każdym”. Zawody były bardzo wyrów-
nane i emocjonujące, a losy zwycięstwa 
ważyły się do ostatniego gwizdka. Pie-
czę sędziowską podczas zawodów spra-
wował Dariusz Ciebieraj, a nad bezpie-
czeństwem czuwał druh z lokalnej OSP 

w Szymanowie Sebastian Kozłowski, 
któremu składamy wielkie podzięko-
wania za wsparcie w organizacji turnie-
ju otwierającego sezon piłki siatkowej 
w Szymanowie. Po raz kolejny sołtys 
wraz z radą sołecką pokazali, że warto 
angażować się oraz pomagać w or-
ganizacji imprez promujących sport  
i szeroko pojętą rekreację sportową, tak 
potrzebną w dzisiejszych czasach table-
tów, laptopów i smartfonów.
Klasyfikacja końcowa: 1. Piasty - Ad-
rian Kucharewicz, Mateusz Ostrowski, 
2. Jupitery - Jakub Załuski, Adam Do-
brogost, 3. Rewersi - Dominik Wójcik, 
Roman Milczarek
Serdeczne podziękowania składa-
my Gminie Teresin oraz Gminnemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Teresi-
nie za szerzenie sportu i propagowanie 
aktywnego spędzania czasu wolnego 
wśród szymanowskiej społeczności.

Justyna Kamińska

SPORTOWE WAKACJE NA ORLIKU W SZYMANOWIE

TURNIEJ SIATKÓWKI 
PLAŻOWEJ W SZYMANOWIE

19 czerwca w stajni SIÓDME NIEBO w Dębówce odbyły 
się II Zawody Stajenne jako zwieńczenie całorocznej pracy 
uczniów, którzy w niej trenują. Tegoroczne zmagania to 
już druga edycja i w planach jest, by odbywały się rokrocz-
nie na koniec „szkolnego” roku jeździeckiego. 

W zawodach wzięło udział 61 zawodników, którzy trenują 
pod czujnym okiem trenerów i  instruktorów. Zawody po-
dzielone były na 5 kategorii: przejazd parkuru w stępie przez 
drążki (dla początkujących), pokonanie parkuru w kłusie 
przez drążki, pokonanie parkuru w kłusie przez krzyżaki, 
pokonanie parkuru w galopie przez krzyżaki, pokonanie 
parkuru w galopie przez stacjonaty. W każdej z nich jeźdźcy 
mieli do pokonania parkour składający się z kombinacji 6 
przeszkód. Ciężka praca zaowocowała pokaźną listą zwy-
cięzców oraz lawiną wyróżnień.
Wielkie podziękowania kierujemy do dzieci i ich rodziców 
za przygotowanie i pomoc w organizacji zawodów. Do zoba-
czenia za rok na kolejnych zawodach.

Kasia Sałasińska

II ZAWODY 
JEŹDZIECKIE  

W STAJNI „SIÓDME 
NIEBO” W DĘBÓWCE
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W Bielsku-Białej, stolicy Podbeskidzia, zakończyła się XXVIII Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży, uznawana za 54. Mistrzostwa Polski 
U-18, czyli grupy juniorów młodszych. Rewelacyjnie spisała się w tej 
imprezie zawodniczka UKS Filipides Teresin Eliza Galińska, która  
w biegu na 3000 metrów zdobyła złoty medal i tytuł mistrzyni Polski. 

Utrzymująca bardzo wysoką dyspozycję biegaczka UKS Filipides po-
twierdziła swój wielki talent i prymat w kraju, pokazując kunszt w biegu 
na 3000 metrów. Podopieczna trenera Andrzeja Andryszczyka pobiegła 
w czasie 10:05,28. - Eliza nie ma jeszcze skończonych 17 lat. Zapewne 
miała jeszcze zapas sił, ponieważ jej rekord życiowy uzyskany w tym roku 
na tym dystansie jest poniżej 10 minut - komentuje trener Andrzej An-
dryszczyk. Warto przypomnieć, że Eliza jest także aktualną mistrzynią 
Polski w biegach górskich i rekordzistką wielu tras parkrun w kategorii 
kobiet. Wyśmienita forma zawodniczki UKS Filipides Teresin poskut-
kowała powołaniem do reprezentacji Polski na 15. Międzynarodowy 
Puchar Biegów Górskich we włoskim Saluzzo. Rywalizując ze światową 
czołówką, zajęła 13. miejsce, a w rywalizacji drużynowej 6. 
Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy kolejnych tak spektaku-
larnych sukcesów.

Redakcja
fot. Tomasz Kasjaniuk, PZLA

Pierwszy zespół KS Teresin w efektownym stylu wywalczył awans do 
nowo utworzonej V Ligi i w nowym sezonie 2022/2023 rywalizować 
będzie na poziomie międzywojewódzkim. 

- Jestem pełen uznania dla moich piłkarzy, biorąc pod uwagę, że na po-
czątku rundy wiosennej, do zespołu zajmującego trzecie miejsce, gwaran-
tujące udział w barażach, traciliśmy aż osiem punktów. Od 26 marca nie 
ponieśliśmy ligowej porażki. Natomiast uzyskane remisy z ekipami Po-
lonii i Okęcia, potwierdziły szalenie wyrównany poziom prezentowany 
przez pięć zespołów z czołówki tabeli naszej grupy - podkreśla z satysfak-
cją trener Sebastian Kęska. 
W dwumeczu barażowym przeciwko drużynie Orła, byliśmy świadka-
mi niezwykle zaciętej walki, najlepszy dowód, że oba spotkania zakoń-
czyły się remisami 2:2. O końcowym sukcesie drużyny KS zadecydo-
wały rzuty karne, które teresinianie wykonywali skuteczniej niż rywal 
z Wierzbicy.

- To wielki, w pełni zasłużony sukces piłkarzy KS - kontynuuje trener 
Kęska. - W pierwszym meczu, rozegranym w Teresinie to my dyktowali-
śmy warunki gry, chociaż nie przełożyliśmy naszej przewagi na zdobycze 
bramkowe. W rewanżu, 
do przerwy prezentowa-
liśmy się lepiej od rywala  
i potwierdzeniem tego 
było dwubramkowe 
prowadzenie. Niestety,  
w drugiej odsłonie meczu 
wyraźnie brakowało już 
sił, dlatego pozwoliliśmy 
się zdominować rywalowi. 
Wytrzymaliśmy jednak fi-
zycznie i psychicznie star-
cie w Wierzbicy, walcząc 
ambitnie do końca. Ra-
dość jaką piłkarze okazali 
po wywalczeniu awansu 
świadczy, że było to dla 
nich wielkie przeżycie  
i wielka nagroda za ponie-

siony wysiłek i całoroczne zaangażowanie, często kosztem najbliższych - 
podsumowuje szkoleniowiec.
W rozgrywkach V Ligi poziom rywalizacji będzie zdecydowanie wyższy 
niż w „okręgówce”. Piłkarze KS będą walczyć o punkty między innymi  
z byłymi ekipami czwartoligowymi. 

- Zwiększą się koszty związane z dojazdami, niemniej musimy zwiększyć 
kadrę zespołu i to piłkarzami, którzy będą nie tylko uzupełnieniem, ale 
głównie wzmocnieniem naszej drużyny - podkreśla prezes klubu Ar-
tur Wróbel. - W ligowych potyczkach tacy piłkarze jak Kamil Kacprzak, 
Patryk Szewczyk, Kacper Bargieł, Kamil Smoliński, Sebastian Parśniak 
czy Adrian Binienda potwierdzili, że potrafią zapewnić Teresinowi grę 
na poziomie czwartoligowym. Potrzebują jednak wsparcia, bo czterna-
stoosobową kadrą nie zawojujemy piątej ligi. Bardzo liczymy na pomoc 
lokalnych władz, podobnie jak lekkoatleci, zapaśnicy i łucznicy z Teresina. 
Nie wspominając o cyklistach. Ważne, że sport cieszy się wielkim zaintere-
sowaniem młodzieży z Teresina i okolic, dlatego warto inwestować w nasz 
lokalny, sportowy potencjał. 

tekst i fot. PiWo

ELIZA GALIŃSKA MISTRZYNIĄ POLSKI 
U-18 W BIEGU NA 3000 METRÓW

SENIORZY KS TERESIN W V LIDZE
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4 czerwca 2022 roku w Bydgoszczy odbyły się LXXV Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów w zapasach w stylu wolnym i XXX Mistrzostwa Polski 
Seniorów w zapasach kobiet. W zawodach udział wzięło dziewięciu 
zawodników i jedna zawodniczka z naszego klubu, a ich start zaowo-
cował zdobyciem sześciu medali. 

Tytuł Mistrza Polski w kategorii wagowej do 65 kilogramów zdobył 
Eduard Grigorev. Srebrne medale zdobyli Adrian Wagner i Kamil Ry-
bicki, a brązowe medale wywalczyli Fabian Niedźwiedzki, Wojciech 
Wysocki i Patryk Ciurzyński.
Swój drugi tytuł Mistrza Polski zdobył nasz tegoroczny brązowy meda-
lista Mistrzostw Europy Seniorów Eduard Girgorev. Eduard w bydgo-
skich zmaganiach wygrał swoje wszystkie walki przez przewagę tech-
niczną, kończąc je już 
w pierwszych rundach 
i nie tracąc żadnego 
punktu technicznego. 
Adrian Wagner po raz 
drugi stanął na po-
dium zawodów rangi 
Mistrzostw Polski Se-
niorów i podobnie jak 
przed czterema laty  
w Teresinie, zdobył ty-
tuł Wicemistrza Polski.
Fabian Niedźwiedzki 
w Bydgoszczy zdobył 
swój pierwszy medal 
Mistrzostw Polski  
w grupie wiekowej se-
niorów. Kamil Rybicki 
tym razem nie obronił 
tytułu mistrzowskiego 
sprzed roku, w walce 
finałowej uległ ak-
tualnemu Mistrzowi 
Świata Magomedmu-
radowi Gadzhievowi. 

Aktualnie Kamil ma już cztery medale z seniorskich Mistrzostw Polski, 
w tym dwa tytuły mistrzowskie. Wojciech Wysoki uległ tylko temu sa-
memu zawodnikowi co Kamil i zdobył podobnie jak w zeszłym roku  
w Rzeszowie brązowy medal. Patryk Ciurzyński powiększył swój do-
robek medalowy z seniorskich zmagań o brązowy medal. Stał się więc 
posiadaczem już trzech medali Mistrzostw Polski Seniorów - dwóch 
srebrnych i jednego brązowego.
Marta Mechocka, Kamil Makowiecki, Jakub Sieczka i Bartosz Stania-
szek nie zdołali powiekszyć swych zdobyczy medalowych, ale ich posta-
wa zasługuje również na duże brawa. 
W klasyfikacji klubowej w zapasach w stylu wolnym, zawodnicy Ma-
zowsza Teresin zajęli pierwsze miejsce na 35 sklasyfikowanych klubów. 
Również w klasyfikacji wojewódzkiej wolniacy z województwa mazo-

wieckiego zdobyli 
pierwsze miejsce. 
Serdeczne gratulacje 
dla naszych zawod-
niczek i ich trenerów 
Ryszarda Niedźwiedz-
kiego, Ryszarda Śli-
wińskiego, Sławomira 
Rogozińskiego, Ro-
berta Rybickiego oraz 
trenera prowadzącego 
kadetów, juniorów  
i seniorów - Pawła Al-
binowskiego.
Podziękowania dla 
firmy GREINER 
PACKAGING - spon-
sora sekcji zapasów 
oraz Urzędu Gminy  
w Teresinie - wspiera-
jącego działalność LKS 
Mazowsze Teresin.

źródło: 
mazowszeteresin.com

Zawodnik LKS Mazowsze Teresin Eduard Grigorev w kapitalnym sty-
lu wygrał kategorię wagową 65 kg w silnie obsadzonym 31. Memoriale 
im. Wacława Ziółkowskiego w zapasach w stylu wolnym.

Popularny Edek warszawski turniej rozpoczął od zwycięstwa (3:2) nad 
Chińczykiem  Wurenibaiem Nuerlanbiekem. W kolejnej rundzie spo-
tkał się z mistrzem świata Gruzinem Beką Lomatadze, którego nadzwy-
czaj łatwo wypunktował (7:0). W boju półfinałowym na naszego zawod-
nika czekał już aktualny mistrz świata U-23 Ukrainiec Erik Arushanian, 
którego nasz reprezentant niczym profesor zapasów pokonał na punkty 
(2:1) W finale teresinianin znów pokazał wielką klasę i po kapitalnym 
boju ograł 7:0 reprezentanta Mongolii Tsereensurenema Tsegbadrakha 
i stanął na najwyższym turniejowym podium. Wielkie gratulacje dla za-
wodnika i jego trenerów. 
Przypomnijmy, że Eduard Grigoriev to akademicki mistrz świata z 2018 
roku, a także dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Europy z tego 
i zeszłego roku. W czerwcu wywalczył tytuł mistrza Polski w swojej ka-
tegorii wagowej.

źródło: Polski Związek Zapaśniczy 
fot. Przemek Kaliski

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW  
W ZAPASACH - BYDGOSZCZ 2022

EDUARD GRIGORIEV ZWYCIĘZCĄ 31. 
MEMORIAŁU IM. WACŁAWA ZIÓŁKOWSKIEGO



• 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, 07 września 2022 roku o godzinie 9.30 rozmowa  
z Markiem Olechowskim - wójtem Gminy Teresin

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 16 września 2022 roku o godzinie 13.10 
rozmowa z Markiem Olechowskim - wójtem Gminy 
Teresin

94,9 FM 102,7 FM


