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Na mapie Teresina pojawiło się nowe, niezwykle atrakcyjne miejsce, 
gdzie będą mogły spędzać czas na wspólnej zabawie całe rodziny, co 
ma służyć integracji międzypokoleniowej. - Ten pomysł chodził mi po 
głowie od lat. I mamy to! - nie kryje swego zadowolenia wójt Marek 
Olechowski. Po wyświęceniu obiektu i oficjalnym przecięciu wstęgi, 
zaproszeni goście i mieszkańcy mogli podziwiać końcowy, imponu-
jący efekt.

3 września odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Urządzenie tere-
nu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice - przyjazne miejsce 
dla mieszkańców”. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. Adam 
Struzik - marszałek Województwa Mazowieckiego, Mirosław Adam 
Orliński - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go, o. Mariusz Książek - proboszcz Parafii Niepokalanów, wójt Gminy 
Baranów - Agata Trzop- Szczypiorska, Tadeusz Szmańczak - poseł na 
Sejm RP I. kadencji, zaproszeni samorządowcy, sołtysi, seniorzy, dzieci 
i młodzież, przedsiębiorcy oraz gospodarze - wójt Marek Olechowski 
i przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard. Na spotkanie przybyły 
tłumy mieszkańców i każdy z nich znalazł tu coś dla siebie, bo park za-
projektowano jako wielopokoleniowy, z atrakcjami dla wszystkich, od 
dzieci, po seniorów.
To największa tego typu inwestycja w powiecie sochaczewskim i niewąt-
pliwie jeden z atrakcyjniejszych terenów spacerowo-wypoczynkowych 
w regionie. Tworzenie tego obszaru trwało prawie dwa lata i kosztowało 
8,6 mln zł, z czego 3,4 mln zł to środki pochodzące z programu „Ma-
zowsze dla równomiernego rozwoju” realizowanego przez samorząd 
województwa mazowieckiego. Jak podkreśla wójt Olechowski, swój 
wkład w budowę parku mają także sołectwa, które ze swojego funduszu 
zgodziły się przeznaczyć na ten cel 500 tys. zł. Za realizację inwestycji 

w zakresie obiektów budowlanych, architektury krajobrazu i  zagospo-
darowania terenu odpowiedzialna była firma projektowo-wykonawcza 
Sorted z Piaseczna. - Przy okazji budowy infrastruktury, wzmacniania 
szkół, tworzenia nowych przestrzeni, jak nasz dworzec, potrzebne są miej-
sca, które będą scalały i jednoczyły naszą społeczność, i wierzę, że takim 
miejscem będzie park w Granicach. Jest żywy i będzie się zmieniał. To 
szczegóły tworzą całość, a tym najważniejszym jest zieleń, która będzie 
się zmieniać wraz ze zmianą pór roku. Dziś z wielką radością oddaje-
my ten obszar mieszkańcom i proszę, dbajmy o niego wszyscy. Jeszcze raz 
dziękuję mieszkańcom i naszym gościom za tłumne przybycie. Cieszcie się 
Państwo, odpoczywajcie i korzystajcie do woli z tego wspólnego, nowego 
nabytku!  - mówił podczas otwarcia wójt Olechowski. Wspomniał także 
o nieocenionej pomocy samorządu województwa mazowieckiego, któ-
ry wsparł inwestycję ponad trzymilionową dotacją. - Jest taki pomocnik, 
pan marszałek Adam Struzik. Chcę podziękować za coś, co jest niezwykle 
ważne w życiu samorządowym, pomocniczość. Bez pomocy zewnętrznej 
Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego inwe-
stycji tej nie udałoby się zrealizować. Pan marszałek dysponuje środkami 
własnymi, które, nie patrząc na barwy polityczne, przeznacza na mądre, 
konieczne do wykonania i dobre dla ludzi inwestycje na Mazowszu. Dzię-
kuję panie marszałku, bo blisko 3,5 mln zł to duże pieniądze. A obok stoi 
wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Adam Orliński, który jest z nami 
na co dzień, pomaga strażakom, wierci dziurę w brzuchu panu marszał-
kowi o różne pomocowe środki i dzięki temu, że strzegł tego wszystkiego, 
zrobiliśmy to, co zrobiliśmy.  W krótkim wystąpieniu marszałek Adam 
Struzik podkreślił doskonałą współpracę z naszym samorządem - Cie-
szymy się, że mogliśmy pomóc w tak znakomitym dziele, jakie zostało 
tu dokonane. To jest inwestycja, która poprawia warunki życia ludzi. 
Wpływa na to, że mamy pewien komfort dnia codziennego. Możemy  

PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY  
W GRANICACH OFICJALNIE OTWARTY!
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w tej zielonej, przyjaznej przestrzeni odpocząć. Macie dobrych gospoda-
rzy. Możecie być dumni z rozwoju waszej gminy i waszej wspólnoty. Niech 
to miejsce dobrze wam służy, spotykajcie się tutaj jak najczęściej - podsu-
mował Adam Struzik.
Głos zabrał także wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego Mirosław Adam Orliński. - Cieszy mnie niezmiernie, że jako 
mieszkaniec Ziemi Sochaczewskiej mogę wspólnie z państwem budować 
Mazowsze, razem budować Gminę Teresin. To ogromne wyzwanie, że 
potrafimy w dialogu, w porozumieniu dokonywać tak znaczących i tak 
ważnych inwestycji. To, co widzimy tutaj, jest najlepszym dowodem na to, 
że samorządy szczebla regionalnego i szczebla gminnego potrafią ze sobą 
współpracować na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego, rozwoju 
lokalnych społeczności. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to piękne 
dzieło za determinację, charyzmę i chęć wspólnego działania dla dobra 
nas wszystkich - podkreślił Mirosław Adam Orliński.
Powstało miejsce wyjątkowe. Na potrzeby parku w Granicach zagospo-
darowano teren o powierzchni prawie 9968 m2, wcześniej zaniedbany  
i zarośnięty, który na podstawie umowy przekazany został Gminie Tere-
sin w długoletnie użytkowanie przez parafię w Niepokalanowie. 

- W ramach projektu uporządkowano teren i wyznaczono ścieżki parkowe. 
Dokonano nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i pnączy. Powstał budy-
nek sanitarno-technologiczny wyposażony w  instalację fotowoltaiczną  
i pompę ciepła. Wdrożono ciekawe rozwiązania ekologiczne, takie jak zie-
lone ładowarki, które nie tylko naładują telefon, ale również umożliwią 
skorzystanie z  wi-fi. Będzie też na miejscu szansa na naprawę roweru. 
Latem stosowane w parku urządzenia zapewnią komfortowy odpoczy-
nek bez uciążliwych owadów. Park podzielono na pięć stref funkcjonal-
nych dostosowanych do różnych grup wiekowych: strefę wodnego placu 
zabaw o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 553 m2, wyposażoną  
w 16 urządzeń wodnych, strefę malucha z placem zabaw na nawierzch-
ni poliuretanowej wraz miasteczkiem rowerowym i grami podwórko-
wymi z masy plastycznej na nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej  
o powierzchni 416 m2, strefę sportu wyposażoną w rozbudowany street 

workout i 4 podwójne urządzenia siłowni plenerowej na nawierzchni po-
liuretanowej i  powierzchni 305 m2, strefę seniora wyposażoną w ławkę 
parkową, półkolistą z oparciem oraz 4 urządzeniami sprawnościowymi 
dla seniorów i stolik do gry w szachy oraz strefę wypoczynku wyposażoną 
w pergolę i ławki parkowe z oparciem. Na szczególną uwagę zasługuje tęż-
nia solankowa (2,20x7m), 2 odcinki sztucznej rzeki z oddzielnymi obie-
gami wody. Wokół nie mogło zabraknąć stanowisk postojowych, oświe-
tlenia i obiektów małej architektury. Przez cały rok specjalne urządzenia 
audio dadzą możliwość odsłuchania nagranych ciekawostek o gminie. 
Wszystkie strefy relaksu zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Inwestycja ta niewątpliwie wpłynęła na poprawę estetyki 
otoczenia. Utworzyła również spójne połączenie z otaczającym terenem, 
komponując się harmonijnie z całością - informuje Arkadiusz Stańczak, 
kierownik referatu inwestycji Urzędu Gminy Teresin.
Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o nowym parku i czy zamierza-
ją spędzać tu swój wolny czas. - Jest bardzo ładnie, miło się spaceruje. 
Szczególnie podoba mi się tężnia solankowa - mówi pani Maria. - To cie-
kawe, piękne miejsce. Na pewno będę tu częstym gościem - dodaje pan 
Henryk. - Jestem zadowolona, że w końcu stworzono nam miejsce, w któ-
rym możemy się spotkać w miłych okolicznościach przyrody. Jest tu gdzie 
posiedzieć, pochodzić, pograć w gry i poczytać książkę - komentuje pani 
Anna. Jak zaznacza kobieta, w parku ważne jest również, zwłaszcza wie-
czorem, dobre oświetlenie, które tworzy klimat i bezpieczeństwo. Swo-
jego zadowolenia, szczególnie ze strefy wodnego placu zabaw, nie kryją 
Adaś i Maciek. - Super zabawa!  Szkoda tylko, że to już koniec wakacji, 
ale na pewno będziemy tu często przychodzić.
A wady? Mieszkańcy zauważają, że drzewa nie dają dostatecznie dużo 
cienia, są młode, ale jednocześnie dodają, że już  za kilka lat zdążą 
urosnąć i będą spełniać swoje zadanie jak należy.
Wielopokoleniowy park rekreacyjno-wypoczynkowy w Granicach jest 
jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. Zapraszamy do 
jego licznego odwiedzania.

Redakcja
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Jesteśmy po pierwszym okresie użytkowania parku, mamy pierwsze spostrzeżenia i  wnioski, dlatego też wprowadza-
my pewne korekty w regulaminie - informuje wójt Marek Olechowski. Podstawowym zadaniem parku jest wypoczynek  
i rekreacja.  Spacery, chłonięcie świeżego powietrza i podziwianie w ciszy przyrody - to główne założenia. Wprowadzone 
ograniczenia, choć wiążą się z negatywnym odbiorem, chronią park przed zniszczeniami i wpływają na poprawę bezpie-
czeństwa korzystających z jego infrastruktury.

• Po pierwsze, wśród zakazów znalazł się przepis o konieczności zdjęcia obuwia przed wejściem na teren wodnego placu 
zabaw. To świetna rozrywka, a korzystanie z niego powinno być wyłącznie radością, dlatego warto użytkować go w sposób 
świadomy. Woda jest tu specjalnie oczyszczana i filtrowana.  Jeśli nie będziemy stosowali się do obowiązujących zasad, 
urządzenia filtrujące nie zdołają w odpowiedni sposób oczyścić wody i będzie dochodziło do niepotrzebnych awarii i gene-
rowania kosztów. 

• Po drugie, w parku obowiązuje zakaz jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnodze. W tym przypadku zadecydowały względy 
bezpieczeństwa. Będzie je można zostawić na stojakach przy wejściu głównym. 

• I po trzecie, do parku nie będzie można wprowadzać psów. Czworonogi pozostawione bez właściwej opieki, zała-
twiają swoje potrzeby fizjologiczne w miejscu, które na pewno temu nie służy. Warto wiedzieć, że w psich odcho-
dach znajdują się pasożyty, które mogą być nosicielami różnych chorób. Zakażenie nicieniami, tasiemcami oraz 
lamblią może być niebezpieczne szczególnie dla bawiących się w parku dzieci. Ponadto samo zachowanie psów  
i generowany przez nie hałas (np. szczekanie) może mieć także negatywny wpływ na wypoczywających tu mieszkańców. 
Pamiętać także należy, że psie odchody mogą znacząco wpłynąć na roślinność znajdującą się w parku, która mogłaby tego 
nie przeżyć. 

Park w Granicach to bardzo ważne miejsce na mapie Gminy Teresin. Jeżeli chcemy w nim zmian, porozmawiajmy o nich 
- struktury gminne są otwarte na dialog z mieszkańcami. Pamiętajmy jednak, że to miejsce wspólne - nie kierujmy się pobud-
kami osobistymi, na uwadze mając fakt, że z parku korzystać może każdy mieszkaniec, każdy z innymi potrzebami.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PARKU 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO 

W GRANICACH

Umowy z beneficjentami 12.09.2022 r. w domu zakonnym w Szymano-
wie podpisał prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka.  
W spotkaniu wzięli wiceminister aktywów państwowych Maciej Małec-
ki oraz wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Gminę Te-
resin reprezentowali wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Agnieszka 
Rosa.

W ramach otrzymanego przez Gminę Teresin dofinansowania (koszt 
kwalifikowany - 7 919,60 zł, kwota dofinansowania - 3 167,84 zł, % 
dofinansowania - 40,00) po-
kryte zostaną koszty demon-
tażu, zbierania, transportu 
oraz unieszkodliwiania wy-
robów zawierających azbest. 
Dzięki wsparciu WFOŚiGW 
w Warszawie szkodliwy azbest 
zostanie w bezpieczny sposób 
zdemontowany z dachów 
przez specjalistyczne firmy  
i unieszkodliwiony na skła-
dowiskach odpadów niebez-
piecznych. Marek Ryszka, 
prezes zarządu WFOŚiGW 
w Warszawie przypomniał, 
że od 2018 roku Fundusz 
przekazał mazowieckim sa-
morządom ponad 40 mln zł 
na usuwanie azbestu. W tym 
roku zaplanowano na ten cel 
kolejne 6 mln 800 tys. zł.

Fundusz dofinansuje również wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytko-
wego drzewostanu w XVIII wiecznym przypałacowym parku w Szyma-
nowie. Dotacja na ten cel w wysokości 50 tys. zł trafi do Zgromadzenia 
Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP.
W 2022 roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie na działania związa-
ne z ochroną przyrody 1 mln 240 tys. zł, z kolei na edukację ekologiczną 
3 mln 274 tys. zł.

źródło: wfosigw.pl

WFOŚiGW W WARSZAWIE PRZEKAZAŁ 
DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU  
I OCHRONĘ PRZYRODY W GMINIE TERESIN
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Teresin!

Specjalnie dla Was, z myślą o dostępie do rzetelnych informacji urucho-
miliśmy bezpłatną mobilną aplikację MOJA OKOLICA.
Dysponując nią, zawsze będziecie Państwo na bieżąco z najważniejszy-
mi informacjami pochodzącymi z jednostek gminnych, takich jak szko-
ły, przedszkola, ośrodek pomocy społecznej, Urząd Gminy, Teresiński 
Ośrodek Kultury, apteki czy ośrodki zdrowia.  
Aplikacja będzie systematycznie przypominać mieszkańcom o wywozie 
odpadów z ich posesji, o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych  
i informować o bieżących sprawach gminnych.

MOJA OKOLICA to aplikacja, która zbiera wszystkie najważniejsze 
informacje, zaproszenia, komunikaty lokalne. Informuje i przypomina!

JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI?
• Pobierz aplikację MOJA OKOLICA, by mieć w jednym miejscu 
wszystkie gminne informacje. Aplikację można bezpłatnie pobrać na 
telefon z systemem Android i iOS. 
• Zarejestruj się, by utworzyć konto.

• Wybierz swoją lokalizację, czyli Teresin.
• Nie zapomnij włączyć w USTAWIENIACH 
powiadomień, dzięki temu nie ominą Cię 
żadne aktualności.
• Aby otrzymywać powiadomienia o no-
wych aktualnościach, subskrybuj wizytówki 
gminnych jednostek (znajdziesz je na mapie 
lub w formie listy).

Dzięki aplikacji możemy wskazać intere-
sującą nas lokalizację i śledzić następujące 
moduły:
• KOMUNIKACJA (WIADOMOŚCI)
Otrzymujemy ważne i potwierdzone informacje względem swojej lo-
kalizacji. 
• KALENDARZ WYDARZEŃ
Sprawdzamy dostępne wydarzenia w okolicy i ustawimy przypomnie-
nia w swoim kalendarzu.
• ZDROWIE - BEZPIECZEŃSTWO
Nawigujemy do najbliższych placówek pomocy medycznej oraz otwar-
tych aptek.
• USŁUGI
Szybko znajdujemy poszukiwane produkty i usługi w najbliższym są-
siedztwie.
• RYNEK
Publikujemy ogłoszenia i zachęcamy do swoich produktów lub usług. 
Przeszukujemy bazę ogłoszeń z Mojej Okolicy i nie tracimy czasu ani 
pieniędzy na przesyłki.
• HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
Sprawdzamy najbliższe zaplanowane wywozy śmieci we wskazanej oko-
licy. Kalendarz odbioru odpadów umożliwia monitorowanie wywozu 
śmieci w okolicy każdego mieszkańca. Z poziomu aplikacji mobilnej dla 
użytkownika dostępne są odbiory takich frakcji jak: odpady zmieszane, 
szkło, tworzywa, papier, bioodpady oraz gabaryty.

MOJA OKOLICA – JEDNA APLIKACJA, WIELE KORZYŚCI

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” prowadzi prace 
nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Będzie ona dotyczyła ob-
szaru dziesięciu gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiec-
ki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha 
oraz Rybno. 

20 września w teresińskim Dworcu TO.Kultura odbyło się spotkanie 
konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2023-2027. Wzięli w nim udział, obok mieszkańców, przedsiębiorców  
i organizacji pozarządowych, przedstawiciele naszego samorządu. Spo-
tkanie otworzyła Magdalena Podsiadły - Prezes Zarządu LGD „Ziemia 
Chełmońskiego”, która przedstawiła efekty dotychczasowej działalności 

LGD i przybliżyła zakres dzia-
łania Stowarzyszenia. Modera-
torem konsultacji była Marzena 
Cieślak - ekspert zewnętrzny. 

- W związku z prowadzonymi 
działaniami, których konsekwen-
cją będzie przygotowanie nowej 
LSR, podjęliśmy starania włącze-
nia lokalnej społeczności w ten 
proces. W tym celu konieczne jest 
przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie każdej z gmin plano-
wanej do objęcia LSR, które są poświęcone w szczególności analizie potrzeb 
rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii - infor-
muje Magdalena Podsiadły.
Podczas spotkania ekspertka powołana przez LGD „Ziemia Chełmoń-
skiego” dokonała diagnozy 
potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców naszej gminy. W trakcie 
rozmów podjęto m.in. takie zagadnienia jak potencjał, potrzeby, kierunki 
rozwoju obszaru LGD oraz wydatkowanie środków w nowej perspekty-
wie. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, będzie wytycza-
ła kierunki prac Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości wsparcia ini-
cjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek 
sektora publicznego i mieszkańców. Prezes LGD „Ziemia Chełmońskie-
go” Magdalena Podsiadły podkreśla, że opinie oraz propozycje działań 
sformułowane przez uczestników spotkania będą niezwykle pomocne 
w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej 
LSR.

Redakcja

POWSTAJE LOKALNA STRATEGIA 
ROZWOJU NA LATA 2023-2027



6

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

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski oraz 
seniorzy z Klubu „Radosna Jesień” oddali 
hołd obrońcom Ojczyzny i pomordowanym 
w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej 
i złożyli wspólnie wiązankę pod Pomnikiem 
20. Rozstrzelanych z Pawiaka.

1 września 1939 r. jest dla nas Polaków datą 
szczególną. To właśnie wtedy hitlerowskie 
Niemcy rozpętały najtragiczniejszą w dziejach 
ludzkości wojnę, która pochłonęła kilkadzie-
siąt milinów ludzkich istnień. Wrzesień ’39 to 
także symbol bezkompromisowej walki Pola-
ków z niemieckim i sowieckim najeźdźcą. Na-
ród polski zdobył się na największy w swych 
dziejach wysiłek, broniąc się przed ekstermi-
nacją i prowadząc walkę ofensywną. Przewaga 
militarna wojsk niemieckich oraz atak wojsk 
Związku Socjalistycznych Republik Sowiec-
kich 17 września 1939 roku, spowodowały 
upadek II Rzeczypospolitej i początek naj-
większej wojny w dziejach ludzkości.
II wojna światowa wycisnęła swoje piętno tak-
że na mieszkańcach Gminy Teresin. Pierwsze 
bomby spadły m.in. na klasztor Sióstr Niepo-
kalanek w Szymanowie. W listopadzie 1939 
roku okupant niemiecki zniósł samorząd 
wiejski, pozostawiając wójta i sołtysów oraz 
urząd gminy z  sekretarzem. Mimo bardzo 
surowych rygorów okupacyjnych, wielu wój-
tów i sołtysów współpracowało z podziemiem. 

Represje nie ominęły również duchownych. 
W 1941 roku Niemcy aresztowali i wywieźli 
do Auschwitz założyciela i gwardiana Nie-
pokalanowa, o.  Kolbego. Sam Niepokala-
nów stał się miejscem schronienia dla pol-
skiej ludności wysiedlanej z Poznańskiego 
oraz ukrywających się Żydów. Miejscowa 
ludność poddawana była okrutnemu apa-
ratowi okupacyjnemu. W 1943 roku obok 
stacji PKP Niemcy rozstrzelali 20 więźniów 
z  Pawiaka w odwecie za wysadzenie przez 
oddziały AK niemieckiego transportu ko-
lejowego w  pobliżu Teresina. I właśnie  
w tym miejscu 1 września 2022 r. odbyły 
się gminne uroczystości związane z tymi 
tragicznymi w dziejach naszej Ojczyzny wy-
darzeniami. Wójt Marek Olechowski oraz 
przedstawiciele Klubu Seniora „Radosna 
Jesień” oddali hołd obrońcom Ojczyzny 
i pomordowanym w 83. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i złożyli wspólnie wią-
zankę pod Pomnikiem 20. Rozstrzelanych 
z Pawiaka.

Redakcja
fot. Janusz Frychel, TOK

WÓJT GMINY TERESIN I SENIORZY Z KLUBU 
„RADOSNA JESIEŃ” UCZCILI 83. ROCZNICĘ 

WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego z udzia-
łem nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, dzieci i zaproszonych gości. 

W tym roku inauguracja miała szczególny charakter. Wójt gminy Teresin Marek Olechowski podziękował panu dyrektorowi Grzegorzowi Fabisza-
kowi za długoletnią współpracę i życzył mu pięknych chwil na zasłużonej emeryturze. Pan wójt powierzył obowiązki dyrektora szkoły pani Jolancie 
Daczko, nauczycielce matematyki i fizyki. Życzył jej pomyślności i sukcesów w pracy zawodowej oraz radości w życiu osobistym.
Dzieci naszej szkoły nie zapomniały o 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Bartosz Lot i Magdalena Niewiadomska przywołali tych boha-
terów, co szli na śmierć po kolei/ Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Dominika Dylik pięknie zaśpiewała wymowną i wzruszającą pieśń 
patriotyczną „Warszawskie Dzieci”. 
Dzień rozpoczęcia roku szkolnego na długo pozostanie w naszej pamięci.    Zbigniew Biederka 

                                                                                  nauczyciel Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Paprotni

UROCZYSTOŚĆ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PAPROTNI
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Msza święta na ołtarzu polowym w Niepokalanowie rozpoczęła tegoroczne Święto Plonów 
Gminy Teresin, które odbyło się w niedzielę, 04 września. Po pandemicznej przerwie, impreza 
wróciła w dobrze znanej formule. Mszę Dziękczynną odprawił i homilię wygłosił proboszcz 
o.  Mariusz Książek. Ołtarz wypełniły barwne wieńce dożynkowe przygotowane przez miesz-
kańców sołectw gminy Teresin. Dalsza część uroczystości miała miejsce na Placu Rekreacyjnym 
przy Al. XX-lecia. 

Dożynki to czas podziękowania za zebrane przez rolników plony. To tradycja, która przekazywana 
przez pokolenia, dotrwała do dzisiaj. W tradycję tę wpisane jest dzielenie chleba wśród mieszkań-
ców tak, aby nie zabrakło go nikomu. Najważniejszym zwyczajem dożynkowym jest tworzenie 
wieńca dożynkowego z zebranych plonów oraz przejście w dożynkowym korowodzie. To szczegól-
ny dzień radości po zakończonych żniwach i czas przygotowania na sezon zimowy.
W wydarzeniu, oprócz rolników, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i urzędu: 
wójt Marek Olechowski, skarbnik Agnieszka Rosa, sekretarz Grażyna Cierpis-Przysucha, prze-
wodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, a także radni, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Teresin.
W trakcie Eucharystii zgromadzeni podziękowali Stwórcy za tegoroczne zbiory i kolejny rok 
owocnej pracy. Po zakończonej uroczystości w świątyni, ulicami Paprotni i Teresina ruszył barw-
ny, dożynkowy korowód złożony m.in. ze Starostów Dożynek, delegacji sołectw oraz mieszkańców 
naszej Gminy. Honory gospodarzy pełnili w tym roku państwo Iwona i Paweł Stychlerzowie, któ-
rzy w Serokach Wsi prowadzą własne gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, specjalizujące się 
w produkcji ziemniaków. 
W miasteczku dożynkowym rolników, mieszkańców oraz zaproszonych gości powitali: wójt Marek 
Olechowski i przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard. Włodarz Gminy Teresin, dziękując 
rolnikom za ich trud i wysiłek, podkreślił rolę i znaczenie pracy rolnika. Wspomniał także, jak 
ciężki był to rok i jakim wyzwaniem była i jest nadal susza oraz złożona sytuacja na rynku rolnym. 
Wójt Olechowski wyraził ogromną wdzięczność za pracę na roli i chleb, który dzięki temu wysiłko-
wi wszyscy możemy spożywać. Bochny chleba upieczone z tegorocznych zbiorów jako wymowny 
symbol Dożynek, na ręce Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy złożyli Starostowie Dożynek. 
Gospodarze Święta Dożynkowego, jak każe tradycja, otrzymanym chlebem podzielili się z zebra-
nymi na placu rekreacyjnym mieszkańcami i gośćmi.
Jednym z istotnych punktów programu tegorocznych Dożynek było rozstrzygnięcie konkursu na 
najpiękniejszy wieniec. W wyniku prac komisja w składzie: Bogusław Bęzel, Bożena Bęzel oraz 
Agnieszka Rosa postanowiła wyróżnić i nagrodzić następujące wieńce dożynkowe: I miejsce wie-
niec dożynkowy Sołectwa Paprotnia, II miejsce wieniec dożynkowy Sołectwa Skrzelew, III miejsce 
(ex equo) wieńce dożynkowe Sołectw Granice i Paski Stare.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, składając rolnikom 
życzenia. Byli wśród nich prezydent Żyrardowa Lucjan Chrzanowski, dyrektor Delegatury Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie Grzegorz Dobrowolski oraz 
sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba. W swoim przemówieniu 
poseł na Sejm RP pierwszej kadencji Tadeusz Szymańczak odniósł się nie tylko do dożynkowego 
święta, ale także planów budowy na naszym terenie CPK. Pytał retorycznie, czy to ostatnie dożyn-
ki dla wysiedlanych? Mówił o braku informacji, ogromnej niepewności i uzasadnionych obawach 
o to, że ewentualne wywłaszczenia bezpowrotnie pozbawią ich możliwości wykonywania zawodu 
rolnika i produkowania żywności, utracie rodzinnych majątków, które wypracowywane był przez 
wiele pokoleń. W specjalnie zaaranżowanym stoisku zainteresowani mogli zapoznać się ze stano-
wiskiem Stowarzyszenia „NIE dla CPK!”. 
Następnie przyszedł czas na wyśmienitą zabawę, o co zadbali prezentujący się na scenie artyści. 
Wśród zespołów, które umilały zebranym świętowanie, znalazły się m.in. Pogotowie Artystycz-
ne z Łowicza ze specjalnym programem dożynkowymi zatytułowanym „Antek i Jagna” oraz ze-
spół „Pogwizdani” z Łącka, łączący tradycyjne, góralskie melodie ze współczesnym brzmieniem 
i ciekawymi aranżacjami. Obchody tegorocznego Święta Plonów w naszej gminie zwieńczył kon-
cert zespołu grającego do tańca „Chaber’s”. Roztańczona widownia długo jeszcze po zmroku ba-
wiła się na dechach.
Ci, którzy odwiedzili tegoroczne Święto Plonów, mogli skosztować pysznego bigosu oraz ciast 
i słodkości przygotowanych przez poszczególne sołectwa. I jak to zwykle bywa podczas takich 
wydarzeń, nie zabrakło licznych kramików z rękodziełem, parku zabaw dla dzieci, cukrowej waty, 
lodów i gofrów. Do swoich stoisk zapraszały także Sołectwa Seroki Parcela i Szymanów. To ostat-
nie przygotowało loterię fantową na rzecz mieszkańca Szymanowa, który walczy z chorobą spo-
wodowaną udarem. 
Wójt Marek Olechowski, doceniając radosną i przyjazną atmosferę, składa serdeczne podzięko-
wania sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania 
tegorocznego Święta Plonów Gminy Teresin.  

Redakcja

TERESIŃSKIE ŚWIĘTO 
PLONÓW ‘2022
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Żoliborz Oficerski to 
niewątpliwie jedno  
z ciekawszych miejsc  
w Warszawie. Dworkowe 
wille, kameralne ulice, 
czerwona kostka na jezdni, 
dom Andrzeja Wajdy, Plac 

Słoneczny czy budynek szkoły z ponad trzema tysiącami śladów 
ostrzału - to tylko niektóre z ważnych punktów na mapie tego miejsca. 

Żoliborz Oficerski należy do najpiękniejszej części dzielnicy. Ta cicha  
i spokojna Kolonia Oficerska powstała w pierwszej połowie lat 20 i jest 
jednym z ulubionych miejsc spacerowych warszawiaków i nie tylko. 
Zatopione w zieleni osiedle skrywa mnóstwo ciekawostek, m.in. histo-
rycznych czy związanych z architekturą. Osiedle założono w 1921 roku 
przez Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów. Głównym 
założeniem było stworzenie osiedla według koncepcji miasto-ogród, 
z niską, luźną zabudową, a przede wszystkim znacznym udziałem te-
renów zielonych - ogrodów, skwerów, parków. Wille mają charaktery-
styczne spiczaste dachy poryte dachówkami oraz pięknie wykończone 
ganki z kolumnami. Pierwsze wybudowane domki znajdują się przy 
ul. Czarnieckiego. Osiedle zamieszkiwało ponad 30 generałów i wielu 
pułkowników, m.in. Władysław Anders, Władysław Bortnowski, Józef 
Haller, Marian Kukiel, Stefan Rowecki, Stanisław Sosabowski i Lucjan 
Żeligowski.
Nasz spacer rozpoczęliśmy w Parku Żeromskiego pod fontanną z rzeźbą 

„Dziewczyny z Dzbanem” Henryka Kuny, by następnie przejść na ulicę 
Czarnieckiego, gdzie mogliśmy podziwiać willę Zygmunta Rakowicza. 
Willa ta powstała w 1936 roku na działce należącej wcześniej do mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Wysokie kolumny wspierające płaski dach 
nad wejściem przypominają podobne rozwiązania zastosowane w bu-
dynku dolnej stacji kolejki linowej w Kuźnicach. Podobieństwo nie jest 
przypadkowe, gdyż projektantami zarówno willi, jak i wszystkich stacji 
kolejki linowej na Kasprowy Wierch było małżeństwo p. Kodelskich. 

Poznaliśmy historię 
budynku szkoły przy 
ulicy Czarnieckiego. 
Szkoła powstała w la-
tach 1930-34 według 
projektu Jana Wit-
kiewicza-Koszczy-
ca, dzięki staraniom 
Funduszu Kwate-
runku Wojskowego  
i Stowarzyszenia 

„Rodzina Wojskowa” - 
organizacji zrzeszają-
cej żony podoficerów 
i oficerów, utworzo-
nej w 1925. Przewod-
niczącą Sekcji Szkol-
nej Stowarzyszenia 
była ówcześnie Mar-
szałkowa Aleksandra 
Piłsudska. Budynek 
ten ma liczne dziu-
ry w murach – to 
celowo do dziś za-
chowane świadectwo 
pamięci – ślady kul 
z czasów Powstania 
Warszawskiego.
Na chwilę zatrzyma-
liśmy się przy domu 
Stanisława Sosabow-
skiego, generała bry-
gady, organizatora  
i dowódcy pierwszej 
w historii Wojska 
Polskiego 1 Samo-
dzielnej Brygady 
Spadochronowej, by 
następnie przejść 
na Plac Słoneczny. 
Nazwa placu nie 
jest przypadkowa. 
Nie tylko bowiem 
jego okrągły kształt  
z okrągłą wysepką 
na środku i promie-
niście odchodzącymi 
uliczkami przypomi-
na słońce. Architekci 
i pomysłodawcy tego 

SPACEREM PO ŻOLIBORZU OFICERSKIM
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Pszczoły - moja pasja, która leczy. Przychodzi taki czas w życiu każdej 
rodziny, kiedy gniazdo uwite pustoszeje, życie nabiera innego tempa, 
czasem powolnieje. W moim przypadku życie nabrało innych barw, 
zmienił się klimat, zostałam pszczelarką, o czym marzyłam od lat. 
Praca w pasiece, która istnieje od niedawna, sprawia mi ogromną ra-
dość. Lubię podglądać pracę pszczół oraz zbierać informacje, dlaczego 
w określony sposób się zachowują, co się dzieje w danym momencie, jak 
pogoda wpływa na ich zachowanie, dlaczego ta sama rodzina pszczela 
raz jest łagodna, innym razem nerwowa, co sprawia, że mają zły na-
strój. Przebywanie na pasieczysku, w wytworzonym przez pszczoły 

mikroklimacie pachnącym woskiem, miodem i ziołami, po prostu jest 
fantastyczne, uspokaja, wycisza, ładuje akumulatory, relaksuje. Jest po 
prostu cudnie. W obecnych czasach pędu, wojny (nie tylko na Ukra-
inie), złośliwości w mediach, wolę zagłębić się w lekturze miesięcznika 

„Pszczelarstwo” przy kromce chleba z masłem i miodem, a to wszystko  
z pracy swoich rąk. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie, wypełni-
łam czas i robię to, co sprawia mi przyjemność. A na odporność pole-
cam pyłek pszczeli, pierzgę, propolis i miód, czyli lekarstwa z ekologicz-
nej pasieki, aby cieszyć się zdrowiem na długi czas.

Danuta Olejnik 
fot. Pixabay

PSZCZOŁY – MOJA PASJA

projektu - Antoni Jawornicki i Kazimierz Tołłoczko zaplanowali więcej 
słonecznych nawiązań. Wokół placu, od strony północnej ustawionych 
jest półkoliście 12 domów.  Na środku placu, na owej słonecznej wysep-
ce tworzącej „twarz” słońca w aureoli obiegającej ją dokoła jezdni miała 
rosnąć strzelista topola włoska. Placyk swym układem miał tworzyć ze-
gar słoneczny, a smukła topola o określonych porach miała wskazywać 
swym cieniem godziny. Jak wygląda ten plac dzisiaj widzimy na załą-
czonej fotografii.  Spacerując ulicą Forteczną zatrzymaliśmy się przy 
willi z pamiątkową tablicą na ścianie. Widnieje na niej napis o treści: 

„W podziemiach tego domu od 1940 do 1944 działała tajna radiostacja 
ZWZ - AK pod nazwą «Łódź Podwodna» - jej dowódcą był Stanisław 
Rodowicz.” Warto przytoczyć kilka zadań o niezwykłej historii z czasów 
okupacji hitlerowskiej. W 1940 r. Stanisław Rodowicz skonstruował ra-
diostację, dzięki której konspiracyjne Związek Walki Zbrojnej i Armia 
Krajowa utrzymywały łączność z polskimi ośrodkami w Europie. Ro-

dowicz zbudował pod swoim domem bunkier, w którym umieszczono 
sprzęt. Kryjówka była tak wymyślna, że hitlerowcy przeszukujący bu-
dynek w 1941 r. nie znaleźli radiostacji. Nie potrafili także wytropić jej 
przy pomocy posiadanych urządzeń namiarowych. Stacja nadawała do 
upadku powstania warszawskiego w 1944 r.
Jeszcze wiele barwnych opowieści o historii, wydarzeniach i postaciach 
mniej i bardziej znanych, związanych z Żoliborzem Oficerskim przybli-
żył nam Warszawski Przewodnik Adrian Sobieszczański, nie sposób je 
wszystkie opisać. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia tej pięknej dziel-
nicy Warszawy. 
Spacer po Żoliborzu Oficerskim został zorganizowany w ramach pro-
jektu „AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA” - 2. Edycja, dofinanso-
wanego ze środków Gminy Teresin. 

Stowarzyszenie IMPULS
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Stadion im. Stanisława Wójcika w Teresinie przez weekend 10-11 
września stał się areną strażackiego współzawodnictwa w gminnych  
i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, którym towarzy-
szyły wspaniała atmosfera, doping publiczności i zdrowy duch rywa-
lizacji.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 
Do rywalizacji przystąpiło 7 jednostek. Były one eliminacjami do zma-
gań powiatowych. Pierwszego miejsca z 2019 roku bronili druhowie  
z OSP Paprotnia. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Rywalizacja 
pomiędzy drużynami dostarczyła kibicom wielu emocji. Czwarty raz 
z rzędu najlepsi okazali się zawodnicy z Paprotni. Na drugim miejscu 
uplasowali się przedstawiciele OSP Szymanów.
Szczegółowe wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Grupa A (mężczyźni): 1. OSP Paprotnia - 96,35 pkt, 2. OSP Szyma-
nów - 104,66 pkt, 3. OSP Budki Piaseckie - 112,38 pkt, 4. OSP Teresin 

-122,29 pkt. 
Grupa C (kobiety): 1. OSP Budki Piaseckie - 120,80 pkt.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze gr. 1 - chłopcy (12- 15 lat): 1. OSP 
Szymanów - 97,53 pkt.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze gr. 2 - chłopcy (16 – 17 lat): 1. OSP 
Szymanów - 127,47 pkt, 2. OSP Budki Piaseckie - 191,50 pkt.
Zawodom bacznie przyglądał się wójt Gminy Teresin Marek Olechow-
ski. Nie zabrakło również władz Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych na czele z Prezesem Powiatowym dh. Andrzejem Tkaczykiem 
oraz Prezesów i Naczelników jednostek OSP Gminy Teresin.
Wójt Marek Olechowski, gratulując uczestnikom i zwycięzcom zawo-

dów, podkreślił, że są chlubą naszej gminy. Życzył wszystkim strażakom 
satysfakcji z pełnionej misji, zawsze udanych akcji i bezpiecznych po-
wrotów do domów.

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 
Był to swego rodzaju finał tegorocznych zmagań strażaków ochotników 
z naszego powiatu. Organizatorem imprezy, która odbyła się pod ho-
norowym patronatem starosty sochaczewskiego p. Jolanty Gonty, była 
Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie i Zarząd Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Sochaczewie. Wzięły w niej udział najlepsze drużyny 
z jednostek OSP z terenu powiatu sochaczewskiego, wyłonione w dro-
dze eliminacji gminnych. 
Celem organizacji tego typu współzawodnictwa jest w szczególności 
mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, 
ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, a także popularyzacja wśród 
społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, Zawodnicy rywa-
lizowali w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50m z prze-
szkodami oraz w ćwiczeniach bojowych z udziałem drużyn seniorów, 
zarówno mężczyzn jak i kobiet oraz drużyn młodzieżowych.
W otwarciu wzięło udział 20 drużyn startujących w zawodach, zapro-
szeni goście oraz przybyli na zawody mieszkańcy powiatu sochaczew-
skiego. Swoją obecnością zawody uświetnili m.in. Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, Wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński, 
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski oraz wójtowie z te-
renu powiatu sochaczewskiego, wśród których nie zabrakło Wójta Gmi-
ny Teresin Marka Olechowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
Bogdana Linarda. Nie zabrakło również władz Związku Ochotniczych 

WEEKEND POD ZNAKIEM STRAŻACKIEGO 
WSPÓŁZAWODNICTWA
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Straży Pożarnych na czele z Prezesem Powiatowym dh. Andrzejem 
Tkaczykiem, podinspektorem ds. ochrony przeciwpożarowej, obro-
ny cywilnej i zarządzania kryzysowego, komendantem gminnym OSP  
w Teresinie Dariuszem Tartanusem oraz Prezesów i Naczelników 
jednostek OSP powiatu sochaczewskiego. Komendę Powiatową PSP  
w Sochaczewie reprezentował Komendant Powiatowy st. bryg. Piotr 
Piątkowski.
Zawody po raz kolejny zdominowała drużyna OSP Paprotnia  
w składzie: Łukasz Jagodziński, Dariusz Smoliński, Konrad Króliczak, 
Jarosław Wróblewski, Tomasz Ziąbski, Dariusz Ziąbski, Kamil Baczyński, 
Maciej Liberadzki oraz Mariusz Tkaczyk, która udowodniła, że nie ma 
od niej lepszej! W nagrodę będzie reprezentowała powiat sochaczew-
ski podczas finału Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych. 
Druhowie z OSP w Szymanowie zajęli doskonałe 3. miejsce. Równie 
wyśmienicie zaprezentowali się zawodnicy OSP Budki Piaseckie, któ-
rzy stanęli na czele rywalizacji w grupie młodzieżowej 16-17 lat. W tej 

kategorii drugie miejsce wywalczyli młodzi strażacy z OSP Szymanów.  
W kategorii drużyn młodzieżowych 12-15 lat najlepsza okazała się OSP 
w Szymanowie. Z kolei OSP Budki Piaseckie zajęła 2. miejsce w katego-
rii kobiet. Okazuje się zatem, że strażacy w Gminie Teresin należą do 
jednych z najlepiej wyszkolonych w powiecie sochaczewskim.
Zwycięskie drużyny uhonorowano pucharami, okolicznościowymi dy-
plomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wydarzenie to było doskonałą 
okazją do obserwowania zmagań strażaków-ochotników na najwyż-
szym poziomie oraz spróbowania wyśmienitego bigosu i wspaniałych 
słodkości specjalnie na tę okazję przygotowanych wespół w zespół 
przez Koła Gospodyń Wiejskich „Mazowianki” z Budek Piaseckich 
oraz „Szymanowianki” z Szymanowa.
Gratulujemy i jesteśmy dumni, że „strzegą” nas tak wyśmienici strażacy!

Redakcja
fot. OSP Paprotnia
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Szkoła dawno już nie istnieje. Są za to ludzie, którzy nigdy jej nie zapo-
mną. Pełne wspomnień, wzruszeń i ciepłych emocji spotkanie absol-
wentów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Paskach Nowych odbyło 
się w sobotę 27 sierpnia w remizie strażackiej w Starych Gnatowicach.

Odrestaurowany 
i obecnie użyt-
kowany przez 
prywatnych wła-
ścicieli pałacyk  
w Paskach za-
chwyca swoim 
wyglądem, a nie-
zaprzeczalnego 
uroku dodaje mu 
okalający go za-
dbany park. Jest to 
zdecydowanie miejsce wyjątkowe. I tu właśnie, po II wojnie światowej, 
najprawdopodobniej w 1947 roku, utworzono szkołę podstawową. Jak 
twierdzą jej absolwenci, była ona dla nich drugim domem. O spędzonych 
w jej murach chwilach wspominali na zjeździe absolwentów i nauczycie-
li, który zorganizowano w  sobotę 27 sierpnia. Zarówno uczniowie, jak  
i nauczyciele szkoły, przyjechali na to spotkanie z mnóstwem wspomnień, 
wspomnień ciepłych i ciekawych. - Ta szkoła była naprawdę wyjątko-
wa - mówi jedna z absolwentek Maria Zduńska, dodając, że w Paskach 
przestrzegano zasady wzajemnego szacunku, a żaden z uczniów nie był 
anonimowy. - Czuliśmy się tu bezpiecznie, a wyniesiony stąd bagaż cen-
nych nauk, mocno wpłynął na naszą przyszłość - uzupełnia.
Pałac Karnkowskich, który zaadaptowano na szkołę, był zrujnowany, ale 
uporządkowano kilka pomieszczeń na potrzeby uczniów. Od 1952 roku 
kierownikiem był pan Aleksander Kaźmierczak. Jego poprzednicy - na-
uczyciele: to pani Kubiak, pan Adam Malon i pani Antonina Budnicka. 
W 1952 roku rozpoczęto przebudowę budynku szkoły. Projekt wyko-
nał architekt z  Łowicza, pan Kwiatkowski. Wymianie podlegał przede 
wszystkim strop i dach, który przeciekał. Remont finansował Powiatowy 
Inspektoriat Oświaty. Dzięki staraniom pana Aleksandra Kaźmierczaka 
szkoła była doskonale wyposażona w pomoce dydaktyczne do wszyst-
kich przedmiotów. Wyróżniała się pracownia fizyczno-chemiczna,  
w której prowadzili zajęcia pani Emilia Pawik (potem Włodarczyk) i pan 
Aleksander Kaźmierczak. Duży księgozbiór posiadała również biblioteka, 
zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Prenumerowane były również cza-
sopisma pedagogiczne. Szkoła była centrum życia kulturalnego okolicz-
nych wsi. Odbywały się w niej przedstawienia teatralne (przygotowane 
przez p. Marię Kaźmierczak z udziałem nauczycieli i młodzieży), od lat 
60 seanse kinowe, bale karnawałowe. Młodzież ucząca się w szkole wy-
jeżdżała regularnie na wycieczki krajoznawcze i przedstawienia teatralne 
do Warszawy. W okresie wakacji i ferii zimowych szkoła organizowała 
zajęcia dla dzieci. Drużyna harcerska, którą prowadziła pani Emilia Pa-
wik, podczas wakacji uczestniczyła w Nieobozowej Akcji Letniej. Dzieci 
budowały bazy w terenie, spotykały się, zdobywały sprawności harcerskie. 
Jako wyróżniona drużyna, harcerze ze swoją opiekunką zostali zaproszeni 
do programu telewizyjnego, w którym opowiadali o swojej drużynie i jej 
działalności. Przy szkole podczas zimy działało lodowisko, z którego ko-
rzystali starsi i młodsi mieszkańcy. Szkoła zakończyła swoją działalność  
w 1973 roku, kiedy to zaczęto tworzyć zbiorcze szkoły gminne. Ze wzglę-
du na zmianę stopnia organizacji dzieci z Pask i okolic zaczęto dowozić 
do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Teresinie, a na stanowisko jej dyrektora 
powołano pana Aleksandra Kaźmierczaka, który wcześniej pełnił funkcję 
kierownika Szkoły Podstawowej w Paskach. Tyle historii. 
Życiowe drogi uczniów i nauczycieli rozeszły się.  Nie znaczy to jednak, 
że zapomnieli o „bezgrzesznych latach” spędzonych w Paskach. Zawsze 
myślami wracali w to miejsce. Stąd też zrodził się pomysł zjazdu absol-
wentów i nauczycieli. Część z nich miała ze sobą stały kontakt, innych 
udało się odnaleźć przy pomocy portali społecznościowych albo poczty 
pantoflowej. I udało się! 27 sierpnia do remizy strażackiej w Gnatowi-
cach Starych zawitało blisko 150 gości. Nie wszyscy od razu się rozpoznali. 
Podczas spotkania nieśmiało rozglądali się po sali bankietowej, próbując 
odnaleźć znajome twarze. Inni zdecydowanym krokiem szli, aby wpaść  
w ramiona przyjaciół ze szkolnej ławki, których nie widzieli wiele, wie-

le lat.  I zgodnie twierdzą, że nigdy nie zapomną spędzonych w szkole  
w Paskach lat, często najlepszych lat życia. 
Wśród gości znaleźli się przedstawiciele grona pedagogicznego, w tym pa-
nie Helena Żakowska, Emilia Pawik (Włodarczyk), Jadwiga Jędrzejewska, 

Anna Szmechtig, 
Barbara Sowa, 
Barbara Mach-
nicka, Irena 
Bońkowska, Mi-
rosława Burzyń-
ska. Wszystkim 
wręczono bukie-
ty róż, dziękując 
za lata nauki. 
Na u c z y c i e l k i 
przyznały, że 
twarze uczniów 

pamiętają, gorzej z nazwiskami. - Z czasem wspomnienia się zacierają, ale 
po to właśnie są takie spotkania, aby odświeżyć pamięć - dodaje pani He-
lena Żakowska. Na spotkaniu pojawili się także obecni właściciele pałacu  
w Paskach Państwo Elżbieta i Mirosław Naderowie.  
Po krótkim, oficjalnym otwarciu, którego dokonała absolwentka, obecnie 
emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich, pani 
Ewa Piotrowska, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych uczniów i na-
uczycieli. Uczestnicy zjazdu wznieśli toast za udane spotkanie po latach, 
a następnie odśpiewali gromkie sto lat. Potem zasiedli do stołów, rozma-
wiając godzinami o „starych czasach”. Nie zbrakło również zabawy na 
parkiecie. Wszystko to razem sprawiło, że zjazd absolwentów i nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej w Paskach na długo pozostanie w pamięci jego 
uczestników. Nic więc dziwnego, że pojawiły się plany na kolejny zjazd, 
czego serdecznie życzymy.
Msza św. w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli i absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Paskach odbędzie się 19 listopada 2022 r. w Niepokala-
nowie.

Redakcja

ZJAZD ABSOLWENTÓW I UCZNIÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W PASKACH NOWYCH
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Zwiększenie nakładów na edukację, większy udział w dochodach z po-
datków, otwarcie na dialog z samorządowcami i stroną społeczną, rów-
ne traktowanie mieszkańców miast i wsi. To główne postulaty liderów 
wspólnot lokalnych i przedstawicieli strony społecznej do rządu podpi-
sane 31 sierpnia w Gdańsku w 42. rocznicę Porozumień Sierpniowych. 
Uroczystości zaszczycili swoją obecnością m.in. Danuta Wałęsowa, 
Henryka Krzywonos-Strycharska oraz Margaritis Schinas, wiceprze-
wodniczący Komisji Europejskiej.

W wydarzeniu tym wziął także udział wójt Gminy Teresin Marek Ole-
chowski, który z ponad 200 samorządowcami zrzeszonymi w Ruchu 
Samorządowym „Tak! Dla Polski”, przedstawicielami związków zawodo-
wych i przedsiębiorstw komunalnych, oddał hołd Bohaterom Solidarno-
ści przed pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

- To postulaty nas - Polaków, naszych Gminnych Ojczyzn, nas teresinian - 
komentuje wójt Olechowski. Główne postulaty to: większy udział społecz-
ności lokalnych w wypracowywanych przez nie dochodach, stały dialog 
rządu ze stroną samorządową i ze wszystkimi największymi centralami 
związkowymi, wsparcie dla wspólnot lokalnych, bo mieszkańcy i pracow-
nicy nie mogą ponosić konsekwencji szkodliwej polityki monetarnej rzą-
du, a samorządy nie mogą pozostać same z 300, 400, 500-procentowymi 
podwyżkami dla miejskich/gminnych przedsiębiorstw, zwiększenie na-

kładów na publiczną edukację i równe traktowanie mieszkańców miast  
i wsi, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania, nie tylko węglem.
Z okazji 42. rocznicy Sierpnia ’80 w Gdańsku trwało kilkudniowe Świę-
to Wolności, w ramach którego odbyły się debaty, działania artystyczne  
i różnego rodzaju wydarzenia symboliczne. Jednym z elementów były ob-
rady Okrągłego Stołu Samorządowego „Jak drożyzna zniszczy wspólnoty 
lokalne”. W ramach wydarzenia zaprezentowano również raport „Polki  
i Polacy o samorządności. W poszukiwaniu obywatelskiej opowieści o sa-
morządzie lokalnym” przygotowany przez Fundację Batorego. Z Rapor-
tem można zapoznać się na stronie Fundacji Batorego.

źródło: ruchtakdlapolski.pl

Kilka minut spędzone na świeżym powietrzu ma dobry wpływ na 
poprawę koncentracji oraz samopoczucia, dlatego tak ważne jest, aby 
przebywać choć chwilę na zewnątrz. Rozpoczęte tuż przed wakacjami 
prace nad zagospodarowaniem zielonej przestrzeni szkoły dobiegły 
końca. Od teraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koperni-
ka w Szymanowie mogą cieszyć się nowym patio. 

Jest to wyjątkowe miejsce nie tylko ze względu na 
jego estetykę, ale co ważne, ze względu na funkcjo-
nalność. Tuż po przekroczeniu wejścia możemy do-
strzec niewielkich rozmiarów plac wyłożony kost-
ką, na którym znajdują się nowoczesne ławeczki ze 
stylowymi koszami na śmieci. Ogromne znaczenie 
ma fakt, iż miejsce to jest otoczeniem przyjaznym 
przyrodzie. Na nowo przyciętym trawniku ucznio-
wie chętnie spędzają przerwy i korzystają ze sprzętu 
sportowego.  Jest to czas, kiedy mogą odetchnąć od 
lekcji, porozmawiać z przyjaciółmi oraz poćwiczyć. 

Jesteśmy przekonani, że owe patio będzie cieszyć się dużą popularnością 
zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.

Natalia Panek
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Szymanowie

SAMORZĄDOWCY I ZWIĄZKI ZAWODOWE  
Z APELEM DO RZĄDZĄCYCH W 42. ROCZNICĘ 

POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

AKTYWNE PRZERWY NA NOWYM PATIO  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYMANOWIE 

fot. Marek Olechowski Fb
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7011,93 zł taką kwotę udało nam się zebrać podczas charytatywnego 
turnieju piłki siatkowej Gramy dla Darka. 

Nasz event rozpoczęliśmy turniejem piłki plażowej, w którym wzięło 
udział aż 11 drużyn. Muszę tutaj nadmienić, iż triumfatorem naszego 
turnieju jest drużyna, która przyjechała z Płocka, tak aż z Płocka. To tylko 
świadczy o tym, iż pomaganie drugiej osobie nie ma granic i liczą się tyl-
ko chęci i dobre serce. Turniej rozegrany został systemem „brazylijskim”, 
a cztery pierwsze miejsca zajęli: 1. LEWANDOWSCY w składzie: Łukasz 
Lewandowski, Filip Lewandowski; 2. PLISZKA w składzie: Kacper Paw-
łowski, Patryk Pliszka; 3. PIASTY w składzie: Adrian Kucharewicz; Mate-
usz Ostrowski; 4. OSP SZYMANÓW w składzie: Marcin Kamiński, Piotr 
Witak.
W trakcie trwania turnieju siatkówki plażowej zgromadzeni goście mogli 
podziwiać również towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy OSP Szyma-
nów a OSP Budki Piaseckie. Po zakończeniu zmagań strażaków na boisku 
mogliśmy podziwiać mecz unihokeja. To nie był zwykły mecz. Naprze-
ciwko siebie stanęli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Szymanowie 
oraz mieszkańcy Szymanowa.
Podziękowania kieruję do Gminy Teresin, Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Teresinie, radnego Gminy Teresin z okręgu Szymanów, Soł-
tysa i Rady Sołeckiej Szymanowa, OSP Szymanów, OSP Budki Piaseckie, 
Koła Gospodyń Wiejskich „Szymanowianki”, Biblioteki w Szymanowie, 
Stowarzyszenia Aktywni Sochaczew, Joanny Kosiorek oraz do mieszkań-
ców Szymanowa, którzy indywidualnie oraz bezinteresownie włączyli się 
w pomoc przy organizacji naszego EVENTU dla DARKA.
Ze sportowym pozdrowieniem

Justyna Kamińska

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
w dniach 7 i 8 września br., korzystając z uprzejmo-
ści gospodarzy posesji sołtysa wsi Granice, przepro-
wadziła dla dwóch grup pań spotkania z dietetykiem 
panią Magdaleną Kamińską oraz warsztaty kulinarne 
prowadzone przez samą panią Annę Gogół. 

Kompetencje. Kreatywność. Kobiecość. Słowa te definiują i wyznaczają 
kierunek wyjątkowego projektu, który skierowany był do kobiet powra-
cających na rynek pracy. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu 
współpracy „KOMPETENCJE, KRE-
ATYWNOŚĆ, KOBIECOŚĆ” – akro-
nim „3K”, których celem jest aktywizacja 
mieszkańców obszaru LSR i wzmocnie-
nie kapitału społecznego do 2023 roku. 
Projekt ten współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.3. „Przygotowanie i re-
alizacja działań w  zakresie współpracy  
z lokalną grupą działania” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Projekt współpracy realizuje zadania dotyczące aktywizacji i integracji 
kobiet współtworzących zintegrowaną społeczność lokalną poprzez prze-
szkolenie kobiet z obszarów wiejskich i małych miast w zakresie aktyw-
ności społecznej i kompetencji koniecznych do zmiany, wchodzenia lub 
powrotu na rynek pracy, podniesienie kompetencji społecznych i gospo-
darczych kobiet oraz wspieranie rozwoju osobistego. 
Panie skorzystały z warsztatów, jak również miały okazję podziwiać umie-
jętności i pomysłowość pani Anny Gogół. Poznały także tajniki na wszel-
kiego rodzaju przetwory, a także wiedzy na temat ziół i ich zastosowania 

w kuchni. Uczestniczki warsztatów były 
oczarowane urokiem świetnie zagospo-
darowanej przestrzeni użytkowej domu 
i działki pełnej kwiatów, owoców, ziół  
i warzyw. 

Dorota Tyszkowska
Koordynator ds. grantów

Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Chełmońskiego”

Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie wzięła udział w rokrocznej 
akcji społecznej pod tytułem „Narodowe Czytanie”. Podczas 11 edycji 
lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, a spotkanie zo-
stało zorganizowane w pięknej sali teresińskiego Dworca TO.Kultura. 
W tym roku o pomoc w prezentacji poezji najwybitniejszego polskie-
go twórcy romantycznego poprosiliśmy członków stowarzyszenia So-
chaczewskie Wieczory Literackie „ATUT” z  Sochaczewa. Dzięki ich 
interpretacji utworów narodowego wieszcza każdy mógł przenieść się  
w czasy niepokojów i walki o wolność, oczami duszy czy serca wyobra-
zić sobie piękno kultury i przyrody Rzeczypospolitej. Pamiętajmy o tym, 
że utwory te przyczyniały się do zachowania i rozwoju języka, budziły 
patriotyzm i budowały wspólnotę i kulturę. Utwory deklamowane przez 
Teresę Zagajewską, Janusza Budnika, Danutę Kłos, Zbigniewa Smusa, 
Barbarę Felczak, Jana Sota oraz Elżbietę Sztypok to „Lilije”, „Powrót taty”, 

„Pierwiosnek”, znana wszystkim „Świtezianka” i „Romantyczność”. Jeden 
z utworów został również odczytany przez dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Teresinie Aleksandrę Starus. 
Akcja ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej,  
w której odczytywane są publicznie dzieła wybitnych twórców.  

W spotkaniu wzięli udział goście, którzy lubią czytać, którzy kochają 
polską literaturę, a przede wszystkim chcą spędzić czas w miłym gronie 
i  w  wyjątkowym miejscu - wśród nich pojawili się uczniowie Zespołu 
Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, człon-
kowie klubu seniora „Radosna Jesień” oraz niezastąpieni wolontariusze 
z teresińskie biblioteki. 
Atrakcją wieczoru dodat-
kowo była prezentacja 
twórczości artystów sto-
warzyszenia ATUT. Na za-
kończenie uczestnicy spo-
tkania zostali zaproszeni 
na skromny poczęstunek.

tekst i fot. 
Aleksandra Starus 

GBP w Teresinie

SZYMANÓW ZAGRAŁ DLA DARKA

KOMPETENCJE, KREATYWNOŚĆ, KOBIECOŚĆ. 
WARSZTATY KULINARNO-DIETETYCZNE 

U SOŁTYSKI GRANIC

NARODOWE CZYTANIE TERESIN ‘2022
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESIN 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpieniu do opra-
cowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin oraz, że  

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę  
Nr LVIII/434/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Teresin i, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu. 

Granice obszaru objętego zmianą stanowią granice działek ewidencyjnych:
	 w obrębie ewidencyjnym SHRO Skotniki – działki nr 6/2, 6/3, 8/2, 8/3,
	 w obrębie ewidencyjnym Topołowa – działki nr 160, 161/1, 161/2,
	 w obrębie ewidencyjnym Stare Paski – działki nr 72/4, 73, 74, 75, 76, 77, 78 i część działki nr 69,
	 w obrębie Nowe Gnatowice – działki nr 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 131.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

Ten rajd jest inny niż wszystkie, które znamy. Nie 
ma sztywno ustalonej trasy, wygodnych hoteli ani 
wsparcia organizatorów i tym bardziej serwisu  
w przypadku awarii. Uczestnicy znają jedynie datę 
i godzinę startu oraz krańcową datę dotarcia do 
mety. No i co najważniejsze, na trasie mogą pojawić 
się jedynie pojazdy, które zostały wyprodukowane 
w  byłym bloku wschodnim. Niezmienny pozosta-
je cel - obok przeżycia niezapomnianej przygody 

- zbiórka pieniędzy na potrzeby podopiecznych do-
mów dziecka.

Takim wyzwaniom postanowiło sprostać 950 załóg, 
w tym teresińska ekipa Bondar Team, która 3 wrze-
śnia wystartowała w 16. edycji Rajdu Złombol. To 
rajd ekstremalny, organizowany od 2007 roku. Każdy, 
kto zdecyduje się na uczestnictwo w nim, jedzie na 
własny koszt i własne ryzyko. Tegoroczna trasa wio-
dła do Albanii. Była długa (blisko 4 tys. km) i wymagała niezłego sa-
mozaparcia, by sprostać wyzwaniom. Bałkany to w wielu przypadkach 
teren nieco zapomniany, dziewiczy, stąd wielokrotnie odcinki wiodły 
po kamienistych bądź szutrowych drogach. Uczestnicy wyprawy nie 
podróżowali w kolumnie, choć często łączyli się w grupki. Mieli dzięki 
temu pewną swobodę w układaniu trasy. Wieczorami spotykali się na 
proponowanych przez organizatorów campingach czy miejscach noc-

legowych. 
Wyzwanie to zakończyło się dla teresińskiej ekipy 
pełnym sukcesem. Bondar Team na czele z Pawłem 
Przedpełskim dotarł do mety w wyznaczonym li-
micie czasu, a wysłużony lublin spisał się na medal. 
Obyło się bez awarii, ale co najważniejsze, udało się 
połączyć ze sobą miłość do starych samochodów, 
pasję poznawania świata z chęcią pomagania in-
nym. Aby wziąć udział w eskapadzie, każda załoga 
musiała uzbierać minimum 2022 złotych pocho-
dzących od firm i  osób prywatnych, których na-
klejki widnieją na samochodzie. W 16. edycji rajdu 
z wpłat wszystkich uczestników uzbierano 2,6 mln 
zł. Swoją cegiełkę do tego pięknego dzieła dołożyli 
także nasi krajanie. Za uzbierane w ten sposób pie-
niądze organizatorzy m.in. kupują dzieciom pre-
zenty rzeczowe (rowery, komputery, konsole i inny 
sprzęt), opłacają wypoczynek i dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, np. naukę pływania. Projekt służy wyrównywaniu szans 
dzieci wychowywanych w domach dziecka. 
Organizatorzy rajdu zapewniają, że pieniądze trafiają na cele zgodne  
z potrzebami i oczekiwaniami dzieci i ich opiekunów.

Redakcja
fot. Bondar Team Fb

DO ALBANII W SZCZYTNYM CELU. ZŁOMBOL '2022
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Przez pięć kolejnych dni, od 25 do 29 sierpnia, ojcowie franciszkanie gościli w  Niepokalanowie 
uczestników Max Festiwalu - rekolekcyjnego spotkania młodych. Festiwal ten odbywa się od 2009 r. 
Ma przede wszystkim przybliżyć młodym postać Maryi, Matki Jezusa i naszej. W tym roku na festi-
walu próbowano zrozumieć na nowo, co czyni skutecznym nasze modlitwy i praktyki, choćby takie 
jak czynienie znaku krzyża. 

- Na Max Festiwalu co roku poruszamy inny temat, ale zawsze to, na co liczymy, to Twoje spotkanie  
z Niepokalaną. Św. Maksymilian napisał kiedyś: „My wierzymy, że Niepokalana to realnie istniejąca oso-
ba, która niezmiernie nas kocha”. Jeśli tym, czego szukasz, jest pokój w rodzinie, w twoim sercu, w pracy, 
wśród znajomych, itd. to niezawodnie w Maryi znajdziesz to, czego szukasz i nie pomylisz się, jeśli uznasz, 
że Ona jest receptą na wszystko, co zabiera ci pokój - informują ojcowie franciszkanie. Temat tegoroczne-

go Max Festiwalu brzmiał: Drzewo życia, a jego uczestnicy 
zastanawiali się nad tym, co znaczy żyć Pełnią Życia. 
Spotkanie młodych w Niepokalanowie rozpoczęła wspól-
na kolacja, Msza św. i koncert zespołu „Regau”, formacji  
z kręgu muzyki chrześcijańskiej. Kolejne dni modlitewnego 
skupienia przeplatane były szkołą śpiewu, świadectwami  
i medytacją w ciszy. Nie zabrakło nocy konfesjonałów, Dro-
gi Krzyżowej czy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Młodzi 
mieli niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń, roz-
mów i wspólnej zabawy. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: Bartosz Madej - finalista 12. edycji The Voice of Poland, 
Aleksandra Tołomanow - brązowa i srebrna medalistka Mi-
strzostw Europy w kolarstwie torowym, Lech Dyblik - aktor filmowy, teatralny, telewizyjny, pieśniarz 
oraz o. Piotr Szczepański - redaktor naczelny „Rycerza Niepokalanej”. W ramach Festiwalu odbył się 
także koncert zespołu „Pokój i Dobro” złożonego z kleryków franciszkańskiego seminarium w Łodzi 
Łagiewnikach oraz spektakl teatralny „16670” w wykonaniu grupy teatralnej Niezależna z Chełmka, 
który jest opowieścią o niezłomnej wierze i niewzruszonej nadziei św. Maksymiliana Marii Kolbego - 
więźnia nazistowskiego obozu zagłady KL Auschwitz.
Kolejne rekolekcyjne spotkanie młodych w Niepokalanowie planowane jest już za rok. 

Redakcja
fot. Facebook.com/MaxFestiwal

W VI Ogólnopolskim Spotkaniu Dzieci w Niepokalanowie, które od-
było się 17 września, wzięło udział ponad 300 grup zorganizowanych 
i wielu pielgrzymów indywidualnych z całej Polski. Szlak rycerski, 
warsztaty ceramiczne i różańcowe, robienie kolorowych warkoczy-
ków, zjeżdżalnia, lektura chrześcijańska, koncert i zabawy z klaunem 
to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano w tym roku dla dzieci 
w Grodzie Maryi.

Postacią przewodnią tegorocznego spotkania był św. Franciszek  
z Asyżu – rycerz pokoju, bo właśnie 17 września w kościele katolickim 
obchodzone jest święto stygmatów św. Franciszka. 

- On tak się upodobnił do Jezusa, że miał rany na rękach, na nogach  
i w boku. Jego siła polegała na tym, że całkowicie poszedł za Jezusem. Nie 
dał się zniewolić przez otaczający go świat - wyjaśniał podczas swojej 
homilii biskup pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial.
Centralnym punktem wydarzenia była Msza św. sprawowana w Bazy-
lice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Tuż po niej, w Grodzie 
Maryi, na dzieci czekała cała moc atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Ci, którzy zapragnęli dowiedzieć się, czym jest Rycerstwo Nie-
pokalanej, wkraczali na „Szlak rycerski”. Uśmiechnięci wolontariusze 
opowiadali o tym, co znaczy na co dzień być rycerzem Niepokalanej. 
Następnie wręczali Cudowny Medalik i  wspólnie modlili się z dzieć-
mi, które pasowano na prawdziwych rycerzy i giermków Matki Bożej. 
Każdy mały uczestnik otrzymał kolejną figurkę do kolekcji, tym razem 
św. Franciszka. Nie zabrakło zabaw z klaunem, warsztatów ceramicz-
nych, robienia kolorowych warkoczyków, malowania buziek, uciechy 
na dmuchanej zjeżdżalni, foto kącika, loterii czy kolorowania komik-
su. Muzyczną gwiazdą spotkania był łódzki „Mały Chór Wielkich Serc”. 

Oprócz wolontariuszy, tegoroczny zlot wspierało wojsko, które w ry-
cerskiej oberży serwowało gorący posiłek. Miłośnicy książek i czytania 
mieli nie lada okazję spotkania się z autorem lektury chrześcijańskiej 
Romciem Tomciem ze Szczecina.
VI Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie mogło odbyć się 
dzięki pracy wielu wolontariuszy, którzy nie szczędząc wysiłku i ogrom-
nego zaangażowania sprawili, że wydarzenie to na długo pozostanie  
w pamięci wszystkich uczestników.

Redakcja
fot. warszawa.gosc.pl

MAX FESTIWAL '2022. REKOLEKCYJNE SPOTKANIE 
MŁODYCH W NIEPOKALANOWIE

ŚWIĘTO DZIECI W GRODZIE MARYI
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MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW 

W dniach 3-4 września 2022 roku w Głuchołazach odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Młodzików.
Impreza przyciągnęła 100 zawodników i 119 zawodniczek, wśród któ-
rych nie zabrakło reprezentantów LKS Mazowsze Teresin. 
Nasi zawodnicy spisali się na medal i to nie jeden! Mikst w składzie Jan 
Lisiecki i Alisa Kabluchko zdobył złoty medal. Indywidualnie Jan Li-
siecki, strzelając 2x40 metrów, zdobył drugie miejsce, a w konkurencji 
2x20 metrów wywalczył brąz Rewelacyjnie spisała się także Alisa Ka-
bluchko, która na odległości 20 metrów zajęła bardzo wysokie 8. miej-
sce. Gratulacje także dla naszej zawodniczki Karoliny Jurczak, za ducha 
walki. Wielkie brawa dla zwycięzców! Trzymamy kciuki za kolejne osią-
gnięcia. 

źródło: LKS Mazowsze Teresin łucznictwo
fot. Katarzyna Klata i Robert Lisiecki

Zespoły rywalizujące w Decathlon V Liga Grupa Warszawska 2, roze-
grały już pięć kolejek ligowych. Dużo i zarazem niewiele, biorąc pod 
uwagę, że ostatnia w bieżącym roku – XV kolejka rundy jesiennej, zo-
stała zaplanowana na weekend 20-21 listopada. Niemniej, podział na 

„mocnych” i „słabszych”, jest już widoczny.

Działacze radomskiego Zamłynia jeszcze przed rozpoczęciem rozgry-
wek podjęli decyzję o wycofaniu swojej drużyny, dlatego w grupie dru-
giej - podobnie jak w grupie pierwszej - rywalizuje piętnaście drużyn. 
Tym samym w każdej kolejce jedna z nich musi pauzować. Co gorsza, 
pojawiają się opinie, w pełni uzasadnione, że w przerwie zimowej ko-
lejne kluby mogą się wycofać, głównie z powodów finansowych (czy-
taj: rezygnacja sponsorów indywidualnych i znaczące obcięcia samo-
rządowych dotacji). Kryzys ekonomiczny wszystkim daje się we znaki,  
w pierwszej kolejności amatorom sportu i społecznikom zarządzający-
mi klubami.  
Piłkarze KS Teresin, chyba jednak nie z tego powodu rozpoczęli piątoli-
gowe zmagania... z wielką nieśmiałością. Ich debiut w wyższej lidze nie 
doszedł do skutku w planowanym terminie, albowiem boisko, z które-
go korzysta były czwartoligowiec, ekipa Płomienia Dębe Wielkie, po 
każdorazowych intensywnych opadach deszczu nie nadaje się do użyt-
ku. W drugiej kolejce rozgrywek teresinianie podejmowali silny zespół 
Tygrysa z Huty Mińskiej, który zdobył aż pięć bramek, z tego cztery 
przy wydatnej pomocy gospodarzy. Drużyna gości w pełni zasłużyła na 
zwycięstwo, ale na pewno nie w tak wysokich rozmiarach.
Bramkowy remis, uzyskany w kolejnym, zaległym starciu z Płomie-
niem, również potraktować należy za porażkę, biorąc pod uwagę, że 
podopieczni trenera Sebastiana Kęski praktycznie do ostatniej minuty 
meczu nie potrafili złapać właściwego dla siebie rytmu, zawodziła rów-
nież skuteczność. Jeszcze większy zawód nasi piłkarze sprawili w Siedl-
cach, będąc bowiem zespołem prowadzącym grę, dłużej utrzymującym 
się przy piłce i częściej atakującym, ostatecznie ulegli rezerwom Pogoni. 
W racjonalny sposób trudno wytłumaczyć przyczyny dwubramkowej 
porażki, najlepszy dowód, że przeciwnik do przerwy nie oddał żadnego 
strzału na bramkę KS, mimo to prowadził 1:0. - Odkąd jestem trenerem 
drużyny KS, zawsze rozpoczynamy ligowe zmagania na wstecznym bie-
gu. Bez względu - jesienią czy wiosną – w głosie trenera Kęski słychać 
nutę rozgoryczenia. - W szatni ustalamy taktykę gry. Wszyscy wiedzą, co 
mają robić, tymczasem na boisku biegamy jak we mgle. Gramy wakacyj-
ny futbol, gubimy punkty, tracąc dystans do czołowych ekip.
Przełamanie teresinian nastąpiło późno, bo dopiero w czwartej kolejce, 
w wyjazdowym meczu przeciwko rezerwom Mazovii Mińsk Mazowiec-
ki. Dwie szybko zdobyte bramki pomogły piłkarzom KS w nabraniu 
pewności siebie i przejęciu pełnej kontroli nad boiskowymi wydarze-

niami. Cztery strzelone gole ucieszyły trenera, ale i tym razem zabrakło 
czystego konta po stronie bramkowych strat. Po raz pierwszy w nowym 
sezonie, na „zero z tyłu” podopieczni trenera Kęski zagrali w konfron-
tacji z Milanem. Mimo że ekipa z Milanówka wypracowała przewagę  
i stwarzała duże zagrożenie, po przerwie teresinianie pokazali wreszcie 
lwi pazur. Objęli prowadzenie, którego już nie oddali, prezentując nie-
samowitą waleczność, ale również mądrą i poukładaną grę. Taką, do 
jakiej przyzwyczaili kibiców w poprzedniej rundzie, walcząc o miejsce 
premiowane awansem, a obecnie gwarantującą miejsce w górnej części 
tabeli piątej ligi w grupie 2.
Dodajmy jeszcze, że w przerwie letniej do zespołu KS dołączyło kilku 
młodych i  perspektywicznych piłkarzy. Michał Nowakowski to mło-
dzieżowiec, który w poprzednim sezonie był zawodnikiem Unii Bory-
szew. W starciu z Milanem popisał się znakomitym wyczuciem i to jego 
celny strzał zapewnił drużynie komplet punktów. Inny młodzieżowiec, 
Adam Żółtowski, to były piłkarz Unii Iłów. Karol Gadziała - rocznik 
2007, jest wychowankiem KS Teresin, a do niedawna reprezentował 
klub Ursus Warszawa. Bartosz Kuźmiński i Mateusz Tyszkiewicz re-
prezentowali poprzednio barwy Żyrardowianki. Denis Pidvalnyi to 
wychowanek Warmiaka Łukta, Kacper Wawryło przeszedł z Błonianki,  
a Cezary Czarnecki z  Piasta Feliksów. Wychowanek Unii Boryszew 

- Mateusz Figat, po kilku sezonach wrócił do Teresina. Ostatnio grał  
w Promyku Nowa Sucha. Do sztabu szkoleniowego dołączył natomiast 
trener bramkarzy Piotr Michalik, w przeszłości był bramkarzem Przy-
szłości Włochy. Niestety, głównie ze względów zdrowotnych kadra ze-
społu KS doznała kilku ubytków, ale o tym napiszemy przy następnej 
okazji.

Tekst i fot. PiWo

PIĄTOLIGOWE REALIA

WIEŚCI Z ŁUCZNICZYCH TORÓW
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MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW 

W dniach 26-28 sierpnia odbyły się LXXXVI Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w Łucznictwie. Zawody rozgrywały 
się na torach łuczniczych w Dobrczu. Nasze zawodniczki 
spisały się na medal.
Reprezentantki LKS Mazowsze Teresin zakończyły zmaga-
nia drużynowe na 3. miejscu. Brąz wystrzelały w składzie: 
Oliwia Dylik, Alicja Zygmunciak, Małgorzata Macią-
gowska i Maria Małolepsza. Męska drużyna w składzie: 
Miłosz Olczak, Krystian Kryszkiewicz i Michał Winnic-
ki także wypadła bardzo dobrze. Chłopaki zakończyli zma-
gania na 7. Miejscu.

źródło: LKS Mazowsze Teresin łucznictwo
fot. AnnaTobolewska

TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH W RZESZOWIE

4 września w Rzeszowie odbył się III Turniej Nadziei Olimpijskich 2022 w zapasach 
w stylu wolnym dzieci i młodzików.
Do stolicy Podkarpacia przyjechało około 120 zawodników z Węgier, Ukrainy i Polski. 
Zawody stały na wysokim zapaśniczym poziomie. Walki były zacięte, co mogło się 
podobać kibicom zgromadzonym w Hali Stadionu Miejskiego. Najmłodsi zawodni-
cy Mazowsza Teresin spisali się na medal. W silnie obsadzonym turnieju zawodnicy 
LKS Mazowsze Teresin wywalczyli medalowe miejsca. I. miejsce: Adam Karaś, Makar 
Astapeev; II. miejsce: Oskar Izak, Milena Chojnacka, Maciej Chojnacki; III. miejsce: 
Filip Kuśmirek, Piotr Karaś, Ksawery Szymaniak. 
Gratulujemy zawodnikom, zawodniczkom i ich trenerom!

MISTRZOSTWA POLSKI LZS KADETÓW

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach kobiet i mężczyzn (styl 
wolny i klasyczny) rozgrywane były w ramach XXV Jubileuszowych Ogólno-
polskich Igrzysk LZS. 
Na matach w  Kostrzynie nad Odrą rywalizowano w kategoriach kadet i mło-
dzieżowiec. Startowało 254 zawodników i zawodniczek, rozegrano 367 walk. 
Tytuł wicemistrzowski w kategorii 51 kg wywalczył zawodnik LKS Mazowsze 
Teresin Dawid Bielski.  
Wielkie Gratulacje i ogromne brawa!

Z ZAPAŚNICZYCH MAT

Bardzo dobrą postawę zaprezentowali młodzi zawodnicy LKS Ma-
zowsze Teresin podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski Szkół 
Podstawowych w Zapasach, które odbyły się w dniach 16-17 września 
w Stargardzie Szczecińskim. 
W zawodach wystartowało 400 zawodników i zawodniczek z ponad 40 
klubów z Polski, Czech i Niemiec. W klasyfikacji klubowej zawodnicy 
Mazowsza Teresin uplasowali się na III. miejscu. 
Mistrzami Polski Szkół Podstawowych w Zapasach zostali: Adam Karaś, 
Oskar Izak, Hanna Nowakowska, Makar Astapeev, Mateusz Zawadz-
ki oraz Aleksander Bielski. Po wicemistrzowskie tytuły sięgnęli: Mi-
lena Chojnacka, Filip Kuśmirek i Yevgeni Pawliuk. Brązowe medale 
zdobyli: Piotr Karaś, Szymon Solski i Filip Nowakowski.
Wszystkim medalistom, reprezentantom LKS Mazowsze Teresin, a tak-
że ich trenerom składamy serdeczne gratulacje.

źródło: LKS Mazowsze Teresin (zapasy)

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH



• 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, 05 października 2022 roku o godzinie 9.30  
rozmowa z pracownikami GOPS w Teresinie 
p. Magdaleną Przybylską i p. Tomaszem Rutkowskim

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 21 października 2022 roku o godzinie 13.10 
rozmowa z pracownikami GOPS w Teresinie  
p. Magdaleną Przybylską i p. Tomaszem Rutkowskim

94,9 FM 102,7 FM


