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Z PRAC RADY GMINY
Sesja LXI /28.10.2022 r./
Podczas LXI sesji, która odbyła się 28 października, radni zdecydo-
wali o przyjęciu 10 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych 
oraz przyjęto stanowisko Rady Gminy Teresin dotyczące „Planu Ge-
neralnego Lotniska - Port Solidarność na lata 2022-2060”.

Radni rozpoczęli sesję od przyjęcia uchwały w sprawie stanowiska Rady 
Gminy Teresin dotyczącego „Planu Generalnego Lotniska - Port Soli-
darność na lata 2022-2060”. Projekt procedowanej uchwały przedstawi-
ła Joanna Kucharek-Matos, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzen-
nej UG. Z konkluzji zaprezentowanego radnym uzasadnienia wynika, 
że CPK przesłało właściwemu organowi Gminy Teresin tylko wybrane 
elementy „Planu Generalnego Lotniska - Port Solidarność na lata 2022-
2060”. W związku z tym nie sposób ocenić wybranych elementów tego 
planu w oderwaniu od reszty jego treści. Jednocześnie przedstawienie 
planu w takiej formie uniemożliwia Gminie Teresin zajęcie stanowiska 
i przedstawienie uwag w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 usta-
wy Prawo lotnicze. Z uwagi na powyższe Rada Gminy Teresin negatyw-
nie odniosła się do treści przesłanego 27 września 2022 r. do Urzędu 
Gminy Teresin przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny pisma 
zatytułowanego „Plan Generalny Lotniska - Port Solidarność na lata 
2022-2060” i stwierdziła brak możliwości jego zaopiniowania.
W kolejnej części obrad radni wysłuchali informacji o przebiegu wy-
konania budżetu Gminy Teresin oraz o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Teresin za I półrocze 2022 r. Wynika  
z niej, że dochody zostały zrealizowane na poziomie 58,58% (plan - 
75.214.208,67 zł, wykonanie 44.062.903,76 zł), wydatki natomiast na 
poziomie 44,22% (plan - 98.765.799,91 zł, wykonanie - 43.674.000,24 
zł). Inwestycje jednoroczne zostały zrealizowane na niskim poziomie 
3,88%. Zadania ujęte w WPF zrealizowano na poziomie 45,22%, co sta-
nowi kwotę 7.503.110,18 zł. W przychodach (na 30.06.) nie wyemito-
wano planowanych na kwotę ponad 20 mln zł obligacji. Wprowadzone 
zostały wolne środki na kwotę 2.258.948,04 zł oraz niewykorzystane 
środki pieniężne na rachunku bankowym 2.732.793,20 zł. W rozcho-
dach z planowanej spłaty na rok 2022 dokonano wykupu obligacji na 
kwotę 1.500.000,00 zł.  Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie z re-
alizacji budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. bez uwag.
Radni zdecydowali również o nadaniu nazwy Miodowa ulicy w Nowej 
Piasecznicy oraz nabyciu niezabudowanych nieruchomości stanowią-
cych drogi położonych w tej samej miejscowości. Rada wyraziła zgodę 
na sprzedaż przez Gminę Teresin w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego 20 nieruchomości niezabudowanych (działki budowlane) 
usytuowanych w obrębie Nowa Piasecznica. 
Rada Gminy z przyczyn formalno-prawnych odrzuciła petycję pana Pa-
tryka Janusza Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 
Okazuje się bowiem, że z inicjatywą utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy mogą wystąpić mieszkańcy gminy, młodzież, organizacje spo-
łeczne działające na terenie Gminy Teresin, jak również organy gminy. 
Wnoszący petycję nie reprezentuje żadnego z tych środowisk, zatem 
nie posiada uprawnienia do złożenia wniosku o utworzenie w Gminie 
Teresin Młodzieżowej Rady Gminy.  Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Hubert Konecki stwierdził ponadto, że w ocenie Ko-
misji utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy byłoby zasadne wyłącznie 
w  odpowiedzi na oczekiwania samej młodzieży zamieszkującej Gminę 
Teresin, ponieważ to jej zaangażowanie, aktywność i chęć działania jest 
warunkiem sensu i celowości istnienia takiego organu. Sam pomysł jed-
nak zainteresował radnych. Władze samorządowe Gminy Teresin mogą  
w przyszłości rozważyć kwestię utworzenia takiego gremium, jeśli 
wśród lokalnej społeczności pojawi się taka inicjatywa i złożony zosta-
nie stosowny wniosek.
Radni udzielili Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja Apostoła  
w Pawłowicach dotację w kwocie 60 tys. zł na dofinansowanie odtwo-
rzenia części zachodniej zabytkowego ogrodzenia z 4 kaplicami i bramą 
w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła. 
Następnie Rada Gminy Teresin w drodze uchwały zatwierdziła wyso-
kości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Decyzję 

w tym zakresie radni podjęli jednogłośnie. Korektę opłat i podatków 
lokalnych wprowadzono w konsekwencji legislacyjnych zmian w  sys-
temie podatkowym. Jak podkreśliła skarbnik Agnieszka Rosa budżet 
Gminy konstruowany jest tak, by zmiany wysokości opłat lokalnych 
były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców (patrz tabela: Podatki 
lokalne 2022-2023).

W dalszej kolejności dokonano zmian w uchwale budżetowej oraz 
WPF. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.888.418,57 zł z wpływów 
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody majątko-
we o kwotę 2.400.000,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Urządzenie terenu 
rekreacyjno- parkowego w miejscowości Granice”. Zadanie zostało 
rozliczone, a dotacja należna Gminie Teresin wpłynęła w całości na jej 
konto. Do budżetu wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Wyko-
nanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Pogodnej  
w m. Paprotnia” na kwotę 14 tys. zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Łąkowej w m. Granice” na kwotę 100 tys. zł, „Wykonanie projek-
tu kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w m. Paprotnia” na kwotę 38 
tys. zł, „Odtworzenie nawierzchni na dz. nr ew. 123 obr. geod. Nowe 
Gnatowice” na kwotę 86 tys. zł oraz „Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej sieci energetycznej wraz z przebudową w ul. Spacerowej w m. 
Paprotnia” -16 tys. zł. Jednocześnie decyzją radnych urealniono plan  
w rozdziałach: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Pla-
ny przestrzenne, Administracja publiczna, Promocja jednostek samo-
rządu terytorialnego, Oświetlenie ulic, placów i dróg. W Wieloletniej 
Prognozie Finansowej zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł zadanie in-
westycyjne „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miej-
scowości Teresin”. Zadanie to ujęte zostało w Wykazie Przedsięwzięć do 
WPF na lata 2019-2022.
Radni wysłuchali także informacji sekretarza UG Teresin Grażyny 
Cierpis-Przysuchy dotyczących preferencyjnego zakupu węgla. Będzie 
on przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wy-
płaty dodatku węglowego lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku, 
gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy). Maksymalna ilość wę-
gla na jedno gospodarstwo domowe to 3 tony w sezonie grzewczym 
2022/2023 (1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 i 1,5 tony do dnia 30 kwiet-
nia 2023). Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł. 
Do wyboru mieszkańcy będą mieli węgiel typu orzech i groszek. Cena 
nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa 
domowego. Węgiel nie będzie pakowany w worki. Punkty dystrybucji 
będą znajdowały się na terenie gminy bądź w pobliżu. Mieszkańcy zain-
teresowani zakupem węgla będą zobowiązani do złożenia wniosku.
Wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców lub elektro-
nicznie.
W wolnych wnioskach głos zabrał Tadeusz Szymańczak, który podzię-
kował radnym za podjęcie negatywnej decyzji w sprawie zaopiniowa-
nia „Planu Generalnego Lotniska - Port Solidarność na lata 2022-2060”. 
Przedstawił także informacje dotyczące odbywających się spotkań 
z  mieszkańcami poszczególnych miejscowości zagrożonych budową 
CPK albo Kolei Dużych Prędkości. Mówił o ogromnych emocjach  
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i zdecydowanym NIE dla planów rządowej spółki. Poruszył wątek wy-
siedleń, wycen nieruchomości, niepewnej przyszłości, obniżenia war-
tości nieruchomości sąsiadujących z terenami zajętymi pod realizację 
inwestycji. Zauważył, że rząd, przygotowując projekt Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, zagwarantował sobie ustawową przewagę nad lokal-
nymi społecznościami. Wyraził także deklarację szerokiej współpracy 
z samorządem dotyczącej wszystkich aspektów budowy CPK.

Sesja LXII /14.11.2022 r./
Radni spotkali się 14 listopada, by po raz kolejny podjąć ważne decy-
zje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym 
w sali widowiskowo-konferencyjnej Dworca TO.Kultura. 

Rada Gminy jednogłośnie przegłosowała zmiany w lokalnym systemie 
podatkowym, uchwalając wysokość podatku od środków transportu  
i podatek rolny, jakie będą obowiązywały w Gminie Teresin w 2023 
roku. Radni podjęli decyzję o ustaleniu stawki podatku od środków 
transportowych na poziomie minimalnym określonym w obwieszcze-
niu Ministra Finansów z 12 października 2022 r. Jednocześnie obniżyli 
średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną 
w Komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2022 r. na rok podatko-
wy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1dt.
W dalszej kolejności dokonano zmian w uchwale budżetowej oraz WPF. 
Wzrośnie plan dochodów i wydatków o kwotę 92.848,00 zł w związku 
z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na 
wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywa-
nia niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania. 
Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym 
źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykie-
tem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.  

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrze-
wania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które 
chcą jeszcze złożyć wnioski o dodatek węglowy mają na to czas do 30 
listopada 2022 r. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Budo-
wa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr ew. 41 i 15 obręb 
geodezyjny Kawęczyn i dz. nr ew. 90 i 129 obręb geodezyjny Dębówka” 
na kwotę 128.000,00 zł oraz „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności 
usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku 
Urzędu Gminy w Teresinie” (zadanie to ujęte jest w Wykazie Przedsię-
wzięć do WPF na lata 2022-2024). Dokonano także zmian budżeto-
wych na wniosek dyrektorów szkół oraz GOPS.
W WPF zrezygnowano z zadania pn. „Wykonanie nadbudowy i roz-
budowy budynku Urzędu Gminy Teresin”. W to miejsce wprowa-
dzono, ze względu na rozszerzony zakres prac i  ujednolicenie nazwy  
z promesą z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, zadanie inwestycyj-
ne pn.  „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych 
poprzez przebudowę i  termomodernizację budynku Urzędu Gminy  
w Teresinie”. W tym przypadku ustalono limit wydatków w 2022 roku 
na kwotę 15 tys. zł, w 2023 roku na kwotę 5.635.000,00 zł, natomiast 
2024 roku na kwotę 4.165.000,00 zł.
W kolejnej części obrad radni przyjęli „Informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2021/2022”, którą 
przedstawił Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta ds. oświaty, a następ-
nie Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 omówiony 
przez specjalistę pracy socjalnej GOPS w Teresinie Daniela Klemczaka.
Redakcja

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce 
„Rada Gminy Teresin” - „Projekty uchwał”.
Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce 

„Rada Gminy Teresin” „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).
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31 października w niepokalanowskim klasztorze PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. oraz Powiat Sochaczewski i Gmina Teresin za-
warły umowę dotyczącą budowy tunelu drogowego. Jak informują 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A „nowe bezkolizyjne skrzyżowanie 
zwiększy poziom bezpieczeństwa na kolei oraz usprawni komunikację  
w Teresinie”.

Dokumentacja projektowa jest już gotowa. Jak zapowiadają władze 
powiatu, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to pod koniec 2025 roku 
tunelem przejadą pierwsze samochody. Na koniec tego roku planowane 
jest ogłoszenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy 
zadania.

- W Teresinie i Paprotni mieszkańcy zyskają dodatkowe bezkolizyjne 
skrzyżowanie w ciągu ul. Ojca Maksymiliana Kolbego / ul. Szymanow-
skiej (droga powiatowa nr 3837W) z dwoma torami linii kolejowej nr 3 
Warszawa - Kunowice. Efektem inwestycji będzie zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Przyjęte rozwiąza-
nie ograniczy ruch samochodów oraz znacznie usprawni komunikację. 
Obiekt zastąpi obecny przejazd, a kierowcy nie będą musieli czekać przed 
zamkniętymi rogatkami - czytamy w informacji prasowej PKP Polskich 
Linii Kolejowych. 
Porozumienie określa współpracę przy organizacji postępowań przetar-
gowych, budowie oraz przejęciu w zarządzanie infrastruktury drogowej. 
Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 50 mln zł netto. Fi-
nansowe zaangażowanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odbędzie 
się w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 
linii kolejowych z drogami - Etap IV”, który planowany jest do dofinan-
sowania ze środków unijnych. Inwestycja realizowana będzie w formu-
le „buduj”. Projekt obejmie swoim zakresem około 140-metrowy tunel 
drogowy pomiędzy Teresinem a Paprotnią wraz z przebudową układu 
przyległych ulic. Zastosowane rozwiązanie umożliwi poprowadzenie 
pod torami dwóch pasów ruchu dla samochodów oraz ciągu pieszo-

-rowerowego i chodnika.
- W tym miejscu przede wszystkim dziękuję posłowi Maciejowi Małeckie-
mu, którego pomoc jest nieodzowna, od początku pilotuje tę inwestycję, za 
co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Dziękuję również stale zabiegającym  
o tę inwestycję radnym powiatowym, szczególnie Janowi Aleksandrowi 
Łopacie i Anecie Sowińskiej. Dziękuję samorządowi gminy Teresin, wój-
towi Markowi Olechowskiemu za efektywną współpracę, a przecież tej 
przed nami jeszcze dużo, jeśli chodzi o realizację tej jakże istotnej i chy-
ba największej dotąd wspólnej inwestycji - mówiła podczas podpisania 
umowy starosta sochaczewska Jolanta Gonta.
 

Poza starostą i wójtem gminy Teresin podpisy pod umową złożyli 
wicestarosta Tadeusz Głuchowski, skarbnik powiatu Teresa Pawelak, 
skarbnik gminy Teresin Agnieszka Rosa oraz z ramienia PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Krzysztof Pietras - dyrektor Regionu Centralnego 
PKP PLK i jego zastępca Daniel Boruchalski.
Zgodnie z zapowiedziami budowa tunelu kolejowego w Teresinie ma 
zakończyć się w 2025 roku. - Tak więc po latach starań wielu ludzi, wie-
loletnich oczekiwaniach mieszkańców na likwidację znienawidzonych 

„szlabanów”, urzeczywistnia się wizja tego, co było moim i Państwa ma-
rzeniem - podsumowuje wójt Marek Olechowski. Przypomnijmy, że 
gmina Teresin wspiera to zadanie kwotą ośmiu milionów złotych.

Redakcja
fot. Karol Jakubowski, PKP PLK S.A.

radiovictoria.pl 

PIERWSZE SAMOCHODY PRZEJADĄ TUNELEM 
KOLEJOWYM W TERESINIE POD KONIEC 2025 ROKU

Tunel pod torami na trasie Warszawa Poznań. 
 Wizualizacja PKP PLK
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W listopadzie br. zakończyły się prace związane z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 3827W w miejscowości Dębówka, na odcin-
ku o długości ok 980 m. Roboty budowlane były prowadzone etapami i zostały wykonane przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg  
w Sochaczewie.

Droga powiatowa w miejscowości Dębówka w gminie Teresin to jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych, łączący gminę Sochaczew i Te-
resin. Łączy takie miejscowości jak Szymanów, Elżbietów, Dębówka z Budkami Piaseckimi czy Czerwonką. Sama droga była modernizowana na 
przestrzeni ostatnich lat. To, co jest bolączką dla wielu mieszkańców to brak dobrego pobocza czy chodnika. Dobrze wiedzą o tym w Powiatowym 
Zarządzie Dróg, gdzie systematycznie wpływają pisma, dotyczące próśb o budowę chodników przy drogach powiatowych. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańcom, jego pracownicy w ramach posiadanych środków własnych PZD dokonują drobnych prac, dotyczących poprawy jakości 
infrastruktury drogowej.

źródło: powiatsochaczew.pl

980 METRÓW NOWEGO CHODNIKA W DĘBÓWCE

Informujemy, że w październiku w Gminie Teresin realizowane było zadanie pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski”, współfinansowane ze środków Samorządu  
Województwa Mazowieckiego.
Kwota udzielonej dotacji: 284 000,00 zł. 
Całkowita wartość zadania: 685 493,27 zł.
Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 4 cm na długości 966,50 mb na terenie gminy Teresin w miejscowości Nowe 
Paski.

Kierownik Zespołu 
ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych Urząd Gminy

Julita Labus-Kowalska

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI NOWE PASKI



W tym roku obchodziliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości po 123 latach niewoli. Z tej okazji władze samorządo-
we, radni, delegacje instytucji kultury, szkół, klubów i stowarzyszeń 
oraz przybyli mieszkańcy i goście wspólnie uczcili Narodowe Święto 
Niepodległości. 

Po krótkiej przerwie związanej z pandemią w gminie Teresin wróciła 
tradycja przemarszu z Teresina do Szymanowa. Do tego uczestnikom 
sprzyjała pogoda. Na Skwerze Niepodległości, przy dworcu PKP poja-
wiła się spora grupa mieszkańców gminy i tych, którzy mieszkają gdzie 
indziej, ale czują się z nią emocjonalnie związani. Uroczystości rozpo-
częły się punktualnie o godzinie 10. Pierwszą ich częścią było odsłonię-
cie tablicy poświęconej Mieczysławowi Epsteinowi i pierwszemu prze-
jazdowi pociągu przez Teresin, który miał miejsce 15 listopada 1902 
roku. Tablica została umieszczona po północnej stronie budynku dwor-
ca, a inicjatorem jej zawieszenia było Stowarzyszenie „Teresin - Nasze 
Korzenie”. Rys historyczny związany z  historią kolei w naszej gminie 
przedstawił prezes stowarzyszenia Jarosław Żejmo, który tekst swoje-
go wystąpienia opracował we współpracy z lokalnym miłośnikiem ko-
lei - Szymonem Jaworskim. Po przemówieniu, wójt Marek Olechowski,  
w asyście samego marszałka Józefa Piłsudskiego (St. Goszcz), odsłonił 
pamiątkową tablicę. Po uroczystej odprawie wszyscy zgromadzeni wy-
posażeni w biało-czerwone flagi wyruszyli w Marszu Niepodległości do 
Szymanowa. Na jego czele mogliśmy podziwiać ułanów na koniach, za-
raz za nimi podążała bryczka z Marszałkiem w asyście harcerzy z 1 DH 

im. św. Maksymiliana Kolbego, rozśpiewany wóz z chórem i muzykami 
reprezentującymi Klub Seniora „Radosna Jesień” oraz licznie zgroma-
dzeni tego dnia mieszkańcy naszej gminy. Pochód zamykały auta - słyn-
ny z rajdów „Złombol” - lublin i strażacki jelcz. Marsz umilało wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych. 
W szymanowskim kościele odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny, 
którą koncelebrowali proboszcz parafii w Szymanowie ks. Robert Sierp-
niak oraz kapelan strażaków gminy Teresin o.  Wiesław Koc. Wierni,  
w ciszy kościoła, przed Najświętszym Sakramentem, otoczyli Polskę 
modlitwą i polecili ją Bogu. W homilii ks. proboszcz podkreślił rolę 
zachowania tożsamości jako wyznacznika szacunku dla niepodległości. 

- Dziś zachwyca nas wielki świat, wolność nie zawsze jest dobrze rozumia-
na, a wielu wstydzi się być Polakiem - mówił kaznodzieja.
Bezpośrednio po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod obe-
lisk Józefa Piłsudskiego, gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązan-
ki kwiatów w narodowych barwach. Nie zabrakło okolicznościowego 
przemówienia wójta Gminy Teresin. - Mamy niepodległość, ale trzeba  
o nią dbać. Przykładem jest walcząca z  rosyjskim agresorem Ukraina. 
Kraj ten cieszy się niepodległością od niedawna, a już musi zbrojnie bro-
nić swej suwerenności, chroniąc także naszą wolność - podkreślił Marek 
Olechowski.
Uroczystość zwieńczyła gorąca herbatka i pyszna grochówka wójta. 

 Piotr Szlachetko
fot. Grzegorz Szkop

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
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W tym roku mija 120. rocznica otwarcia linii 
kolejowej biegnącej przez Teresin. To ważne dla 
naszej gminy wydarzenie przybliża artykuł Szy-
mona Jaworskiego, lokalnego patrioty, miłośnika 
historii i kolejnictwa.

Kto wie, jak potoczyłyby się losy naszej gminy,  
a przede wszystkim samego Teresina, gdyby nie 
długowzroczność jego właściciela - Mieczysława 
Epsteina. Wykształcony w najlepszych europej-
skich uczelniach, terminujący u słynnych Rot-
schildów w Brukseli, dużo podróżujący po Europie 
Zachodniej, szybko docenił wartość powstających  
w całej Europie komunikacyjnych dróg żelaznych. Dlatego w 1900 roku 
bez większego wahania oddał swoją ziemię pod budowę kolei warszaw-
sko - kaliskiej, stawiając tylko jeden warunek, aby we wsi Teresin po-
wstały przystanek i stacja kolejowa.  Pierwotnie kolej miała biec przez 
Szymanów, a nie przez Teresin. Książę Lubomirski, zarządca majątku 
Szymanów, w zamian jednak za pozwolenie na budowę linii na swoim 
terenie, zażądał ogromnych pieniędzy, w związku z czym inwestorzy 
zmienili plany i zaczęli rozmawiać z Mieczysławem Epsteinem, wła-
ścicielem Teresina. Przyczyną powstania trasy przebiegającej obecnie 
przez naszą gminę, wcale nie była chęć ułatwienia życia mieszkańcom 
poprzez umożliwienie podróżowania, ale wyłącznie względy strategicz-
no- wojskowe.  Chodziło o to, aby dzięki kolei stało się możliwe jak naj-
szybsze przerzucenie wojsk rosyjskich ku zachodniej granicy imperium 
z Prusami. Było to zgodne z carską polityką ,,pustego zachodu ‘’, według 
której liczbę linii kolejowych na zachód od Wisły ograniczano ze wzglę-
dów militarnych do niezbędnego minimum, a rozbudowywano sieć na 
ścianie wschodniej.
Linia kolejowa numer 3 Warszawa - Kunowice, bo tak w oficjalnych 
dokumentach kolejowych figuruje obecnie nasza magistrala, powstała 
w 1902 roku jako Kolej Warszawsko-Kaliska. Dokładnie w roku 1900 
wydano ukaz carski zezwalający na rozpoczęcie budowy linii kolejowej 
łączącej Warszawę z Kaliszem. Była to piąta linia kolejowa wychodząca 
z Warszawy.
Do realizacji projektu zostało zmuszone Towarzystwo Kolei Warszaw-
sko - Wiedeńskiej, które dostało ultimatum od cara: albo rozpocznie bu-
dowę kolei do Kalisza, albo zostanie całkowicie upaństwowione. Szlak 
budowano w tzw. rozstawie szerokim - 152 cm. Budowa blisko 300 km 
linii trwała niecałe 2 lata, w czasie nieosiągalnym w obecnych czasach, 
a jej zwieńczeniem stało się uruchomienie pierwszego pociągu, który 
15 listopada 1902 r. o godz. 8:00 wyruszył ze stacji Warszawa Kaliska 
do Kalisza. Stacja w Warszawie mieściła się przy Al. Jerozolimskich, 
na obecnym skrzyżowaniu z ul. Żelazną. Pierwszy przejazd całej linii 
pomiędzy Warszawą a Kaliszem trwał 10 godzin. Na trasie Warszawa-

-Sochaczew istniały tylko stacje w Ożarowie, Błoniu i Teresinie.  Warto 
też odnotować, że wtedy nie było bezpośredniego połączenia Warszawy 
z Poznaniem ze względu na ówczesne położenie stolicy Wielkopolski 
na terenie Niemiec.
Z 1902 roku pochodzi pierwszy dworzec stacji kolejowej Teresin, któ-
ry był drewniany. Niestety nie dysponujemy jego fotografią. Znany jest 
natomiast wygląd drugiego dworca, zbudowanego z cegły. Z tego okre-
su pochodzi obecny dworzec w Sochaczewie. W 1914 roku wybuchła  
I wojna światowa: Niemcy dokonali zmiany torów na tzw. rozstaw nor-
malny, który jest o ok. 9 cm węższy od pierwotnego. Wtedy także wybu-
dowano drugi tor. W czasie wojny zniszczeniu uległ budynek dworcowy 
w Teresinie.
W latach 1920 -1922 na terenie Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej przy-
stąpiono do odbudowy dworców kolejowych po zniszczeniach wojen-
nych. W tym czasie powstał nowy budynek dworca w Teresinie, który 
był bliźniaczo podobny do istniejącego do dzisiaj w nieodległym Radzi-
wiłłowie.  Ówczesne budynki dworcowe wyróżniały się piękną sylwet-
ką i detalami, których źródła tkwiły w wieloletniej tradycji polskiego 
budownictwa. Styl architektoniczny tych dworców zwany obecnie na-
rodowym lub dworkowym, wspierał odradzające się państwo polskie, 
wiązał się z poszukiwaniem korzeni własnej tożsamości oraz z likwi-

dacją naleciałości kulturowych państw zaborczych. 
W 1927 roku dokonano na wniosek dziedzica Szy-
manowa Zygmunta Brudzińskiego, zmiany nazwy 
stacji PKP na Szymanów, uzasadniając tym, że 
stacja o nazwie Teresin istnieje już na linii Toma-
szów - Łódź - Kielce. W rzeczywistości bardziej 
chodziło o rozsławienie dóbr szymanowskich, 
produkujących duże ilości zboża i mleka. Przed 
wybuchem II wojny na naszej trasie kolejowej 
obowiązywała prędkość 100 km/h, co było tylko 
o 10 km/h mniejszą prędkością od największej  
w tamtym okresie na terytorium Polski. Wojny nie 
przetrwał budynek dworca Szymanów wysadzony 

przez Niemców 17 stycznia 1945 roku.
Obecny powstał na fundamentach poprzedniego. Do 1959 roku wszyst-
kie pociągi przejeżdżające przez Teresin, były obsługiwane lokomoty-
wami parowymi. W 1952 roku zelektryfikowano odcinek Warszawa 

- Błonie, a dopiero 7 lat później Błonie - Sochaczew. To otworzyło dro-
gę do wprowadzenia trakcji elektrycznej i zwiększenia ilości połączeń.  

HISTORIA „TERESIŃSKIEJ” KOLEI 

Zniszczony podczas I wojny 
światowej dworzec w Teresinie 

(niemiecka pocztówka)

Stacja kolejowa  
w Szymanowie (1934 r.)

Przedwojenny budynek  
dworcowy (1935 r.)
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W 1959 roku pociągi poruszały się przez naszą miejscowość z prędko-
ścią 115 km/h. Rok 1973 to kolejne podwyższenie prędkości do 130 
km/h na odcinku Witanów - Sochaczew. Ostatecznie, w latach 90 ubie-
głego wieku poddano modernizacji fragmenty trasy Warszawa - Po-
znań, kiedy to w Teresinie, wybudowano m.in. przejście podziemne, 
które zastąpiło kładkę, zmodernizowano perony, układ torowy, a całe 
sterowanie stacji odbywa się z Lokalnego Centrum Sterowania w Bło-
niu. Dzięki tym działaniom wprowadzono prędkość 160 km/h która 
obowiązuje do dzisiaj, a wykorzystują ją pociągi ekspresowe, kursujące 
kilkanaście razy w ciągu dnia przez naszą stację,  która od 1998 roku 
nosi nazwę Teresin Niepokalanów.
Dla każdej małej miejscowości istniejący dworzec jest jej sercem. Dla 
nas teresinian ma szczególne znaczenie. Historia nie wykreowała dla 
Teresina praw miejskich, nie ma więc u nas klasycznego miejskiego cen-
trum. Taką funkcję pełni nasz piękny dworzec i przylegający do niego 
Skwer Niepodległości.
Każdy dworzec to „okno na świat”. Teresiński jest też świadkiem wie-
lu znaczących dla lokalnej historii wydarzeń. Na teresińskiej stacji do-
szło do wykolejenia przez PPS - owskich kolejarzy pociągu z wojskiem 
jadącym do Warszawy z odsieczą siłom rządowym w czasie zamachu 
majowego w 1926 roku. Stąd w 1930 roku wyruszał do dalekiej Japo-
nii o. Maksymilian z misją zdobywania całego świata dla Niepokala-
nej. Przez teresiński dworzec w milionowym nakładzie wysyłany był do 
wiernych czytelników „Rycerz Niepokalanej”. W pobliżu ówczesnej 

stacji kolejowej Szymanów 1 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali 20 
więźniów z Pawiaka, co upamiętnia pobliski pomnik.  Z kolei 13 maja 
1944 roku w pobliżu dworca zginęło 3 żołnierzy AK w nieudanej akcji 
zlikwidowania Zdzisława Rafalskiego, agenta gestapo, stacyjnego bu-
fetowego. W 1956 roku z teresińskiego dworca o drugiej w nocy ru-
szył do odległego o 5 kilometrów Szymanowa z posługą rekolekcyjną 
młody krakowski kapłan - Karol Wojtyła. Wypadek na stacji kolejowej  
w latach 60-tych odwiódł ostatecznie ówczesne komunistyczne władze 
od planu usunięcia figury Niepokalanej z peronu.   Jako ciekawostkę 
warto odnotować też nagranie na naszym teresińskim dworcu teledy-
sku do piosenki „Góralskie tango” zespołu Golec uOrkiestra. I na ko-
niec rzecz chyba najważniejsza: powstanie w 1902 roku linii kolejowej 
w Teresinie przesądziło ćwierć wieku później o wyborze tego miejsca 
pod budowę Niepokalanowa, bez którego trudno sobie wyobrazić dzień 
dzisiejszy Gminy Teresin.

Szymon Jaworski
źródło: Stowarzyszenie Teresin – nasze korzenie

Stowarzyszenie „Teresin - nasze korzenie” zwraca się do mieszkańców 
Gminy Teresin z prośbą o przesyłanie skanów zdjęć dokumentujących 
istotne momenty historyczne Gminy Teresin lub fotografie pokazujące 
przemiany w zabudowie Teresina i innych miejscowości gminy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres e-mail: 
teresin.naszekorzenie@gmail.com

Stacja Teresin-Niepokalanów
- współcześnie

 fot. Janusz Frychel, TOK
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21 października w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbe-
go miała miejsce inauguracja „Laboratorium Przyszłości”. Oficjalnego, 
uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia dokonali dyrektor szkoły Joan-
na Kornacka i przewodniczący RSU Dawid Szarwas. 

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez 
Ministerstwo Edukacji i  Nauki we współpracy z Centrum GovTech  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tego programu jest stwo-
rzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów  
i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie szkoły w bu-
dowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STE-
AM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Podczas prezentacji uczniowie poznali możli-
wości gogli VR oraz kontrolerów, wykonując za-
dania związane ze zwiedzaniem Nowego Jorku  
i innych atrakcyjnych miejsc w USA. Zaznajomi-
li się także z możliwościami druku 3D. Doświad-
czyli również algorytmiki oraz programowania 
z wykorzystaniem minikontrolerów – ożywili 
urządzenie elektroniczne, tworząc program, któ-
ry porusza silnikami, miga diodami i korzysta  
z zewnętrznych czujników. Szczególne zaintere-
sowanie wzbudził robot Photon EDU. Poprzez 
specjalną aplikację na tablety i smartfony, dzieci 
uczyły go wszystkiego od podstaw – od porusza-

nia się w określonych kierunkach, rozpoznawania różnych kolorów, aż po 
reagowanie na różne bodźce i interakcję z otaczającą go rzeczywistością. 
Poprzez zabawę z wykorzystaniem Zestawu LEGO® Education SPIKE 
rozwijali umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i roz-
wiązywania złożonych, rzeczywistych problemów. W szkole, dzięki pozy-
skanemu w ramach programu sprzętowi audio-video, powstała MaksTv 
(szkolna telewizja), której zadaniem będzie przekazywanie i upowszech-
nianie informacji na temat naszych działań w ramach „Laboratoriów 
Przyszłości” na szkolnej stronie internetowej oraz w mediach społeczno-
ściowych. Ponadto kamera, aparaty fotograficzne, mikrofon i oświetlenie 
będą wykorzystywane przez okrągły rok szkolny w  realizacji różnego 
typu wydarzeń z życia szkoły i samorządu uczniowskiego, a także na za-
jęciach dodatkowych, kołach zainteresowań czy w przygotowaniach do 

konkursów.
To dopiero początek. Wszystko jest dla nas nowe, 
ale wierzymy, że z każdym miesiącem coraz 
efektywniej będziemy umieli wykorzystywać 
możliwości pozyskanego w ramach programu 
sprzętu. To wielka szansa, aby nasi uczniowie  
w nowoczesny sposób uczyli się współpracy, 
kreatywności i umiejętności rozwiązywania pro-
blemów w ramach różnych przedmiotów szkol-
nych, co w przyszłości może przełożyć się na ich 
zawodowe losy.

Opiekunowie
Laboratorium Przyszłości

21 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana 
Kolbego w Teresinie uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Małych 
Form Ludowych „Zlot Folk” zorganizowanym przez Sochaczewskie 
Centrum Kultury. Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie pre-
zentacji konkursowej bazującej na twórczości ludowej. 

Zespoły mogły prezentować śpiew, taniec, zabawy, obrzędy, zwyczaje czy 
wyliczanki ludowe. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły: „Wesołe 
nutki” z klas 2-3 oraz zespół „Fermata” w składzie Julia Bochyńska, Maria 
Włodarczyk, Marta Bednarz, Pola Misiak oraz Tymoteusz Danecki z klas 
4-5 przygotowane przez panie Renatę Kołodziejak i Agnieszkę Fortunę.
Prezentacje konkursowe inspirowane twórczością ludową oceniała 
między innymi pani Joanna Milczarska - instruktor, choreograf tańców 
ludowych związana z Regionalnym Zespołem Pieśni SANNIKI, obec-
nie prowadząca zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca MODROKI Gostynin,  
w Dziecięco-Młodzieżowym Zespole Pieśni i Tańca PACYNA i w Dzie-
cięco-Młodzieżowym Zespole Pieśni i Tańca BEDLNO. Komisja konkur-
sowa doceniła talent i  muzykalność wszystkich uczestników konkursu  

i postanowiła przyznać I miejsce naszemu zespołowi „Wesołe nutki”  
w kategorii dzieci młodszych oraz II miejsce zespołowi „Fermata”  
w kategorii dzieci starszych. Uczniowie otrzymali pamiątkowe statuetki 
oraz dyplomy i nagrody.
Wszystkim młodym artystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów!

Agnieszka Fortuna
nauczycielka SP w Teresinie

29 września 2022 r. wychowankowie świetlicy z klas 0-5 ze Szkoły Pod-
stawowej w Teresinie pod opieką p. Pauliny Sulikowskiej i p. Beaty Pa-
łuby odwiedzili Posterunek Policji w Teresinie. Głównym celem wizyty 
było spotkanie z policjantami i uzyskanie informacji na temat ich pracy 
oraz obejrzenie zmian po modernizacji budynku.

Podczas wizyty uczniowie mieli możliwość zobaczenia tzw. „dyżurki”, 
miejsc pracy policjantów, urządzenia do pomiaru trzeźwości kierowców, 
aresztu, a także kamizelek ochronnych i kajdanek.
Atrakcją spotkania okazał się radiowóz, ponieważ każdy uczestnik mógł 
zasiąść za kierownicą samochodu i wcielić się w rolę policjanta. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się również cela.

UROCZYSTA INAUGURACJA „LABORATORIUM 
PRZYSZŁOŚCI” W TERESIŃSKIEJ PODSTAWÓWCE

POWIATOWY KONKURS MAŁYCH FORM 
LUDOWYCH „ZLOT FOLK”

NA POSTERUNKU
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21 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina 
w Budkach Piaseckich o godz. 10.00 odbyła się wspaniała uroczystość - 
pasowanie i ślubowanie uczniów klasy pierwszej. 

Uroczystość ta byłą szczególnie doniosła, ponieważ przybył na nią zapro-
szony gość, Pan Bogusław Bęzel - Pełnomocnik Wójta do spraw oświa-
ty w Gminie Teresin. Udział w niej wzięli 
również nauczyciele, rodzice oraz cała spo-
łeczność szkolna.
Na wstępie Pani dyrektor Sylwia Pela po-
witała wszystkich zebranych, a szczególnie 
pięknie ubranych i uśmiechniętych pierw-
szaków. Pierwszoklasiści zaprezentowali 
swoje umiejętności, wiadomości oraz za-
śpiewali wyuczone piosenki, za które otrzy-
mali medale podczas pierwszego szkolnego 
egzaminu. Chociaż stres ich nie opuszczał, 
poradzili sobie doskonale. Po recytacji 

wierszy nastąpiła ceremonia ślubowania uczniów i pasowania, którego 
dokonała Pani Dyrektor Sylwia Pela. Uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i książki ufundowane przez rodziców pierwszoklasistów. Głos 
zabrał również Pan Bogusław Bęzel, który pogratulował nowym uczniom 
dołączenia do społeczności szkolnej oraz wręczył upominek w postaci 
dużego kosza z cukierkami. Na zakończenie uroczystości jeden z rodzi-

ców Pan Dominik Kalota podzięko-
wał za przygotowanie tak wspaniałej 
ceremonii oraz zaprosił nauczycieli 
oraz zaproszonego gościa na słod-
ki poczęstunek. Nie mogło również 
zabraknąć pamiątkowych zdjęć 
uczniów z rodzicami i nauczycielami. 
Ten dzień z pewnością na długo pozo-
stanie w pamięci pierwszaków.

Katarzyna Nowak
nauczycielka SP w Budkach Piaseckich

W piątek 28 października 2022 r. uczniowie klasy I zostali uroczyście przyjęci  
w poczet uczniów naszej szkoły. Jest to szczególny dzień, który na długo pozosta-
nie w pamięci każdego pierwszaka. 

Na uroczystość zostali zaproszeni zarówno rodzice uczniów, jak i całe grono peda-
gogiczne. Podczas tego wyjątkowego święta pierwszoklasiści pokazali, że potrafią 
pięknie śpiewać i recytować wiersze. Najważniejszą częścią apelu było ślubowanie. 
Każde dziecko przyrzekało być dobrym i pilnym uczniem oraz obiecało rzetelnie 
wypełniać swoje obowiązki. Po ślubowaniu, Pan Dyrektor Jarosław Żejmo dokonał 
aktu pasowania na ucznia, dotykając dużym ołówkiem ramienia każdego pierwszo-
klasisty. Później zostały wręczone dyplomy. Uczniowie otrzymali również upominki, 
ufundowane przez Radę Rodziców. Świętowanie zakończyło się wspólnym poczę-
stunkiem uczniów klasy I, ich rodziców oraz nauczycieli.

Natalia Panek
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Szymanowie

Już od wczesnych godzin porannych na korytarzach udekorowanych symbolicznymi plakatami rozbrzmiewały pieśni legionowe. W przeddzień 
Narodowego Święta Niepodległości cała społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w uroczystym apelu. 

Dzieci pod kierunkiem nauczycieli przygotowały piękne widowisko słowno-muzyczne 
zatytułowane ,,Gałązka rozmarynu”. Polskie pieśni i wiersze patriotyczne w wykonaniu 
młodych artystów miały szczególną wymowę. O godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy 
nasz hymn narodowy. W samo południe dzieci pod opieką nauczyciela uczestniczyły w II. 
Marszu Patriotycznym do Niepokalanowa. Przed pomnikiem kapitana Feliksa Melosika, 
nauczyciela Małego Seminarium Misyjnego, który został zamordowany przez NKWD 
strzałem w tył głowy w Charkowie, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz. Marsz ten 
wzbudził wielkie zainteresowanie przechodniów. Niektórzy kierowcy zatrzymywali się  
i z podziwem patrzyli na uczestników trzymających biało-czerwone flagi. Dzieci w czasie 
wędrówki donośnie śpiewały pieśni legionowe.  

Renata Kujawa, Anna Chojnacka, 
 Jacek Wiśniewski, Zbigniew Biederka

nauczyciele SP im. Jana Pawła II w Paprotni

PASOWANIE PIERWSZAKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. FRYDERYKA CHOPINA W BUDKACH PIASECKICH

JA, UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANOWIE ŚLUBUJĘ…

„GAŁĄZKA ROZMARYNU” W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W PAPROTNI

Przewodnikiem po komisariacie był p. Konrad Sowiński. To spotkanie 
było bardzo ciekawe i na długo pozostanie w pamięci uczestników.
Serdecznie dziękujemy kierownikowi posterunku p. Mariuszowi Browar-
skiemu oraz policjantom: p. Konradowi Sowińskiemu, p. Pawłowi Błasz-

czykowi, p. Patrycji Ziejewskiej i p. Annie Opęchowskiej-Ciak za poświę-
cony czas i przekazaną wiedzę. Życzymy spokojnej służby.

Paulina Sulikowska
nauczycielka SP w Teresinie
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21 października 2021 r. w teresińskim Dworcu TO.Kultura miała 
miejsce premiera drugiej książki Michała Odolczyka „Solanka”. Usły-
szeliśmy wybrane fragmenty powieści w  interpretacji Izabeli Gory-
niak, dziennikarki portalu e-Sochaczew, a jednocześnie jej redaktorki. 
Twórca zdradził źródła inspiracji przy pisaniu swojego utworu. Była 
też możliwość nabycia książki i zdobycia autografu autora.

Kim jest sam autor? Michał Odolczyk to podróżnik, miłośnik kolei, 
aktywista i działacz społeczny. Studiował socjologię na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako pisarz zadebiuto-
wał zbiorem reportaży „14:25 do Irkucka. Moja Syberia”, który został 
bardzo dobrze przyjęty przez czytelników. W swoich utworach anali-
zuje różnice społeczne i szuka ludzkich historii podszytych ważnymi 
tematami współczesnego europejskiego świata.
Podczas blisko godzinnej rozmowy z pisarzem, prowadząca spotkanie 

- Izabela Goryniak - dopytywała o to, co wpłynęło na taką a nie inną kre-
ację bohaterów i świata przedstawionego w powieści, skąd czerpał in-
spiracje, w jaki sposób zbierał materiał faktograficzny. I jak się okazało, 
było nią przede wszystkim zainteresowanie lokalną historią przefiltro-
wane przez bagaż własnych, życiowych doświadczeń, obserwacji, wie-
dzę i wrażliwość. Bardzo ważne są w „Solance” mocno wyeksponowane 
emocje, przede wszystkim zaś strach. Bo jak pisze jej redaktorka Izabela 
Goryniak, jest to powieść (…) gęsta od znaczeń, warstw i emocji, kłująca 
jak kolczasta roślina, niepozwalająca na obojętność. Osadzona w realiach 

Teresina i okolic z lat 60. XX wieku opowieść przenosi czytelnika do dro-
biazgowo odtworzonych wiejskich zagród, cukrowni w Guzowie, stacyjek 
i lasów i prowadzi przez cały wachlarz emocji - od wzruszeń pierwszej 
miłości, przez niepewność i obawę do obezwładniającego strachu, który 
eskaluje przemocą. Mazowiecka przyroda, zmierzch, świt i dym z komina 
wąskotorowego parowozu są równie ważnym bohaterami opowiadanej 
historii, jak ludzie i ich uczucia.
Spotkanie zgromadziło liczną publiczność, która po jego zakończeniu 
mogła zakupić powieść „Solanka” z autografem Autora.  Warto nadmie-
nić, że publikację wsparły Teresiński Ośrodek Kultury, Gmina Teresin, 
C.H. Robinson oraz e-Sochaczew.
Jeśli szukacie nietuzinkowych książek z lokalnym akcentem w tle,  
to powieść Michała 
Odolczyka na pew-
no spełni te oczeki-
wania. Zachęcamy 
zatem do lektury  
i zakupu. Zapra-
szamy do bezpo-
średniego kontaktu  
z autorem pod  
nr tel. 507 079 397.

Redakcja

VIII wydanie akcji „Noc Bibliotek” 
odbyło się w teresińskiej bibliotece 
w piątek 21 października 2022 r. 
pod hasłem „To się musi powieść”. 

To wielkie święto bibliotek i  czytania - ogólnopolska akcja w niekon-
wencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek 
jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla 
osób w  każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych 
centrów żywej kultury i edukacji.

Młodzież w wieku 10 - 12 lat zmierzyła się z zagadnieniem higieny na 
przestrzeni wieków, przygotowując argumentację do debaty oksfordz-
kiej w oparciu o książkę „Brud” oraz informacje znalezione w książkach 
dostępnych w bibliotece i innych źródłach. Młodzi ludzie poradzili 
sobie rewelacyjnie nie tylko z wyszukaniem argumentów, czasami 
zaskakujących, ale niesamowicie trafnych, ale przede wszystkim ze 
stresem i emocjami, jakie towarzyszyły wystąpieniu publicznemu  
i wejściu w rolę mówcy. Zwłaszcza, że wszystkie zasady i reguły debaty 

oksfordzkiej były zachowane ze szczególną starannością. Nam osobi-
ście trudno ocenić, czy teza „Częste mycie skraca życie” jest prawdziwa, 
czy fałszywa. Słuchając młodych mówców, chciało się przyznać rację 
zarówno przeciwnikom mycia, jak i zwolennikom. Temat debaty stano-
wił klamrę spinającą całą noc. Zaczęliśmy ogniskiem i spotkaniem ze 
strażakami. Druhowie z OSP w Szymanowie - naczelnik OSP Pan Grze-
gorz Wychowaniec, Pan Jakub Kuźnicki oraz Pan Mateusz Janasik - po-
prowadzili warsztaty na temat jednego z groźniejszych żywiołów, jakim 
jest ogień. Naładowani wiedzą na temat bezpiecznego obchodzenia się 
z ogniem, posileni lekko spaloną kiełbaską, bo taka jest najpyszniejsza, 
ruszyliśmy do biblioteki. Przy ciepłej herbacie uczestnicy rozwiązywali 
test wiedzy na temat higieny, który był przepustką do robienia mydełek, 
które wiadomo, jakie mają zastosowanie.
Najważniejsza obserwacja - mamy bardzo fajne dzieci, ciekawe świa-
ta, które kreatywnie i  świetnie radzą sobie z nowymi, trudnymi 
wyzwaniami.
Do zobaczenia za rok!

Ewa Bojarowska i Magdalena Zdanowska

„SOLANKA” – DRUGA KSIĄŻKA MICHAŁA ODOLCZYKA

NOC W BIBLIOTECE
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Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Teresin otrzymały dotacje 
na zakup nowego sprzętu i wyposażenia oraz wsparcie młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych. 17.10.2022 r. umowy z przedstawicielami 
jednostek w siedzibie OSP w Skrzeszewach (Gmina Pacyna, powiat 
gostyniński) podpisał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Rysz-
ka. W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy oraz minister 
Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwo-
wych.

Łącznie 88 890,75 zł w formie dotacji trafiło do czterech gminnych jed-
nostek OSP z  przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia służą-
cego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń 
oraz aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Wsparcie otrzymały OSP w Budkach Piaseckich, Mikołajewie, Paprotni 
i Teresinie.
OSP w Mikołajewie otrzymało 20 tys. zł dotacji na zakup sprzętu i wy-
posażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków zagrożeń. Na ten sam cel do OSP w Paprotni trafiło 18 890,75 
zł dotacji, a do OSP Teresin 20 tys.
Ponadto OSP w Budkach Piaseckich i OSP w Mikołajewie otrzymały po 
15 tys. zł dotacji na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn 
pożarniczych.
Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Od 2019 r. do mazowieckich Ochotniczych Straży Pożar-
nych trafiło ponad 90 mln zł. 

źródło: wfosigw.pl 

PRAWIE 90 TYSIĘCY ZŁOTYCH DOTACJI 
DLA OSP GMINY TERESIN Z WFOŚiGW
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Olimpiada Seniorów w Sochaczewie odbyła się już 8. raz. Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnił uczestnikom nie tyl-
ko wspaniałą zabawę, ale także niespodzianki, poczęstunek 
i  nowe konkurencje. Stałym punktem programu jest także 
wielka parada kapeluszy. Zwycięzcą Olimpiady Seniorów zo-
stał sochaczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wydarzenie 
odbyło się w środowe przedpołudnie 16 listopada w hali spor-
towej przy ul. Kusocińskiego 3. 

Sochaczewska Olimpiada Seniorów to jedno z najweselszych  
i najgłośniejszych wydarzeń organizowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Jeśli ktoś wyobraża 
sobie naszych kochanych seniorów wyłącznie pod kocem przed 
kominkiem i z książką, to nic bardziej mylnego. W środę w hali 
sportowej przy ul. Kusocińskiego rządziły sport, rekreacja, ta-
niec, muzyka i dobra zabawa. Wszystko to z nutą rywalizacji, 
ponieważ każda z drużyn biorących udział w Olimpiadzie Se-
niorów chciała wygrać. O świetną atmosferę zadbała także gru-
pa muzyczna Nasza Kapela wcześniej znana pod nazwą Czarne 
Ogiery. - Przyjechaliśmy tu spora grupą i w ogóle lubimy się ruszać, 
bawić, lubimy sport i wycieczki. Jeździmy często do teatru, także 
jesteśmy taką grupą bardzo rozrywkową i nastawioną na kulturę. 
Wspieramy także zespół, bo w naszym klubie mamy sekcje, także 
chór, sekcja wokalna. Dziś wspiera nas także Nasza Kapela. Bar-
dzo chętnie występujemy, więc jakby ktoś chciał nas zaprosić to 
bardzo chętnie, jesteśmy otwarci - mówi Henryka Jaworska, pre-
zes Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w  Teresinie, uczestniczka 
zawodów. - Przed chwilą Zbyszek grał partię finałową w warca-
by i to trzeci raz z tym samym przeciwnikiem. Dwa razy wygrał,  
a dziś, ten jeden raz niestety przegrał. No i rozmawialiśmy trochę 
o zasadach, ale trzeba przyznać, że drugie miejsce to bardzo dobry 
wynik. Braliśmy udział w procy, rzucie do kosza, także w kręglach. 
Mój doradca niestety podpowiedział mi zły ruch  - dodają Wło-
dek i Zbigniew z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy długo 
rozmawiali na temat finałowej partii rozegranej w warcaby. Na 
pytanie, kto był tym złym doradcą, okazało się, że nie kolega, ale 
żona. Choć partia była emocjonująca, to najważniejsze i tak są 
dobre emocje i wspólna zabawa. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie zwyciężył w 8. So-
chaczewskiej Olimpiadzie Seniorów o puchar i pod patronatem 
Burmistrza Miasta Sochaczew. Na miejscu drugim znalazł się 
Klub Seniora „Radosna Jesień” z Teresina. Trzecią lokatę zajęło 
Stowarzyszenie „Włókienko” z Sochaczewa. Na czwartym miej-
scu ex aequo znalazły się: Dzienny Dom Pomocy Społecznej  
w Sochaczewie, Klub Seniora w Iłowie, Klub Senior+ Sochaczew, 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Nowej Suchej.
W tym roku na uczestników czekały też nowe konkurencje 
sprawnościowe. W sumie w Olimpiada Seniorów przyciągnęła 
kilkadziesiąt osób. - Dziś gościmy seniorów z Sochaczewa, mamy 
4 stowarzyszenia z miasta, także mamy uczestników z terenu 
całego naszego powiatu, z Iłowa, Teresina i Nowej Suchej. My-
ślę, że w przyszłym roku odwiedzą nas także seniorzy z Łowicza, 
Żyrardowa i nie tylko. Co do konkurencji mamy punkty stałe, jak 
warcaby, memoriada, rzuty do kosza. W tym roku zadbaliśmy 
także o nowe atrakcje i zabawki. Gramy w kółko i krzyżyk,  
z tym, że nasi seniorzy nie zakreślają kółka i krzyżyka na kartce,  
a rzucają do celu rzutkami na rzepy. Mamy też konkurencję z 
procą i to całkiem dużą procą XXL, którą strzelamy do bramki, 
chociaż myślę, że w przyszłości wykorzystamy ją na wielu naszych 
innych wydarzeniach - tłumaczy Renata Kubik, kierownik obiek-
tów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 
Organizatorem Sochaczewskiej Olimpiady Seniorów jest Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

Bartłomiej Staniaszek, tusochaczew.pl

OLIMPIADA SENIORÓW. 
NOWE KONKURENCJE I MOC ATRAKCJI
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Stacja Dom 15.10.2022 miała zaszczyt zaprosić dzieci z powiatu So-
chaczewskiego oraz dzieci z rodzin przybyłych z Ukrainy na Sportowe 
Diamenty. Było to drugie spotkanie w ramach projektu „Stacja Dom – 
Przystanek Integracja Lokalna” zrealizowanego jako zadanie publiczne 
ze środków otrzymanych z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i  Porozumienie Organizacji Pozarządowych Po-
wiatu Sochaczewskiego oraz ze środków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach zadania „Działaj Lokalnie z POPPSem”.

Pierwszy przystanek - zajęcia sportowe na boisku GOSIR Teresin z tre-
nerem Piotrem Bieńkowskim z Akademii Sportowych Diamentów z Te-
resina. 
Była rywalizacja sportowa, współpraca zespołowa, wyzwolenie pozy-
tywnych emocji, ale przede wszystkim gra fair play! A wszystko po to by 
dzieci zwiększyły swoją sprawność fizyczną oraz miały możliwość posze-
rzenia swoich zainteresowań.
Drugi przystanek - koktaile mocy i owocowe szaleństwo ze Stacją Dom. 
Zaserwowaliśmy zdrowe soki owocowo-warzywne świeżo wyciska-
ne!!! Były także owoce i zdrowe słodkości, czyli suszone owoce i bakalie.  

A wszystko na zielonej trawce boiska. To lubimy najbardziej!
Trzeci przystanek - rywalizacja zespołowa - dorośli kontra dzieci. 
Jak myślicie, kto wygrał w „zbijaka”?
Czwarty przystanek - Czas na medale. Nie było przegranych. 
Wygraliśmy przecież wszyscy wyścig po zdrowie.
Dziękujemy: 
GOSIR-owi w Teresinie za udostępnienie świetnego obiektu sportowego 
i przemiłą współpracę!
Akademii Sportowych Diamentów - trenerowi Piotrowi Bieńkowskiemu 
- dzieci go słuchają i uwielbiają!
Miksologom - Arturowi, Pani Zosi, Panu Janowi, Oli, Monice - to dzięki 
Wam w koktajlach było samo zdrowie!
Małgorzacie Czerwińskiej – fotografowi na medal!
Kasi, Eli, Asi (nowym opiekunom grupy) – już wiemy, że możemy na Was 
liczyć! Przeszliście pozytywnie test wytrzymałości zdrowotnej w rywali-
zacji z dziećmi.
Do zobaczenia w kolejnych projektach!

Iwona Tkaczyk-Osińska
Stowarzyszenie Stacja DOM
fot. Małgorzata Czerwińska

Lubicie czytać książki i razem z ich bohaterami przeżywać ciekawe 
przygody? A czy poznaliście już jakiegoś pisarza? Dzięki „Stacji Dom” 
22.10.2022 dzieci z terenu gminy Teresin, z Ukrainy i rodzin zastępczych 
z terenu naszego powiatu miały okazję spotkać się i  spędzić miło czas 
z panem Jakubem Skworzem, autorem książek dla dzieci. 

Tym razem w progach Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie ugo-
ściły nas Panie Aleksandra Starus, Anna Jankowska i Lena Jodłowska, któ-
re przygotowały salę, prezentacje książek i upiekły dla dzieci pyszne ciasta. 
Było to już ostatnie spotkanie w ramach projektu „Stacja Dom - Przystanek 
Integracja” zrealizowanego jako zadanie publiczne ze środków otrzyma-
nych z Gminy Teresin.
Nasz autor - „Szalony wynalazca” opowiedział o swojej twórczości, a szcze-
gólnie o jednej ze swoich książek pt. „Mania Skłodowska” czyli o Marii 
Skłodowskiej - Curie, polsko - francuskiej uczonej zajmującej się fizyką 
doświadczalną i chemią fizyczną, podwójną noblistką - laureatką Nagrody 

Nobla z fizyki i chemii. I jeśli myślicie, że było nudno…… to nic bardziej 
mylnego. Pan Jakub wciągnął dzieci w świat małej Mani ciekawie o niej 
opowiadając, zadawał pytania i opowiadał anegdoty. Szczególną atrakcją 
było doświadczenie chemiczne polegające na stworzeniu mieszaniny płyn-
nej, która sama zmieniała kolor. Każde dziecko zostało obdarowane książką 
autorstwa pana Jakuba Skworza z jego autografem i osobistą dedykacją. 
Po zjedzeniu pizzy uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych 
przez wolontariuszy Stowarzyszenia, tj. z gier planszowych, tatuaży i malo-
wania buziek. Dzieci z własnej inicjatywy namalowały rysunki dotyczące 
spotkania z autorem książek i podarowały je Paniom, które obiecały stwo-
rzyć z nich wystawę w Bibliotece. 
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy z ciekawością przeczytają książki 
pana Jakuba Skworza i chętnie wypożyczą książki również innych autorów. 

Małgorzata Siekacz
fot. Małgorzata Czerwińska

STACJA DOM I SPORTOWE DIAMENTY

LEKARSTWO NA NUDĘ, CZYLI STACJA 
DOM – PRZYSTANEK INTEGRACJA
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To było wielkie święto dla całej społeczności polskich zapasów.  
21 października w Teatrze Polskim Warszawie odbyła się uroczy-
sta Gala Jubileuszowa, która zwieńczyła obchody stulecia Polskiego 
Związku Zapaśniczego. Goście mieli możliwość obejrzenia filmu 
podsumowującego olimpijskie sukcesy polskich zapasów. Uroczy-
stość poprowadzili znany dziennikarz Maciej Kurzajewski oraz pio-
senkarz i prezenter Rafał Brzozowski.

Polski Związek Zapaśniczy powstał 100 lat temu wraz z formowaniem 
się niepodległej Rzeczpospolitej. Wówczas to, 5 marca 1922 roku pod 
patronatem legendarnego atlety, mistrza świata - Władysława Pytla-
sińskiego, założone zostało Polskie Towarzystwo Atletyczne. Skupiło 
na sobie uwagę dawnych zawodników i działaczy, którzy wprowadzali 
nowatorskie metody i  formy do szkolenia sportowego, zapewniające 
sukcesy na arenie międzynarodowej. 

- Przez te 100 lat zapasy uplasowały się na czołowej pozycji polskiego 
sportu pod względem zdobytych medali w mistrzostwach Europy, świata 
i igrzyskach olimpijskich. Zdecydowanie jest więc co świętować - mówi 
Prezes Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron.
Szczególnym blaskiem wyróżnia się 27 medali olimpijskich. Mistrzowie 
olimpijscy: Kazimierz Lipień (IO Montreal 1976), Andrzej Wroński (IO 
Seul 1988, IO Atlanta 1996), Włodzimierz Zawadzki (IO Atlanta 1996) 
i Ryszard Wolny (IO Atlanta 1996) zajmują chlubne miejsce w historii 
Polskiego Związku Zapaśniczego.
Podczas gali, w trakcie której solidaryzowano się z napadniętą przed 
Rosję Ukrainą, wielu legendarnych polskich zapaśników otrzymało 
wysokie odznaczenia państwowe. Swoje wyróżnienia przygotowało 

również Ministerstwo Sportu i Turystyki, a  okolicznościowe medale  
z okazji 100-lecia przygotował Polski Związek Zapaśniczy.
W tę wielką historię wpisuje się także sekcja zapaśnicza LKS Mazowsze 
Teresin, która przez 57 lat istnienia miała wielu wyśmienitych trene-
rów, ale przede wszystkim wyszkoliła wybitnych zawodników, mistrzów 
Polski, zdobywców medali mistrzostw świata i Europy, uczestników 
igrzysk olimpijskich - Krzysztof Walencik (IO Barcelona 1992), Ka-
mil Rybicki (IO Tokio 2020). Słynie z doskonale zorganizowanej pracy  
z dziećmi i młodzieżą, odnosząc na tym polu spektakularne sukcesy. 
Nie dziwi więc, że podczas gali srebrną odznakę Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki za wybitne osiągnięcia w rozwoju sportu zapaśniczego 
otrzymał Ryszard Niedźwiedzki - prezes LKS Mazowsze Teresin i jed-
nocześnie wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Specjalne wy-
różnienie - złoty medal PZZ, powędrowało także do rąk wójta Marka 
Olechowskiego. W ten sposób Polski Związek Zapaśniczy uhonorował 
włodarza Gminy Teresin za całokształt jego działań na rzecz rozwoju 
i propagowania zapasów, a także za wspieranie wszelkich inicjatyw po-
pularyzowania sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży.
Na obchody 100-lecia PZZ z ramienia LKS Mazowsze Teresin zaprosze-
ni zostali byli i aktualni trenerzy Artur Albinowski, Ryszard Śliwiński, 
Ryszard Niedźwiedzki, Sławomir Rogoziński, Jacek Szymański, Janusz 
Matejko, Witold Wróblewski, Zenon Witte oraz Wojciech Zasadziński - 
prezes Greiner Packaging, sponsor teresińskiej sekcji zapaśniczej.
Przyłączamy się do gratulacji i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz 
polskich zapasów, dla dobra polskiego sportu.

Redakcja

100-LECIE POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO 
Z TERESIŃSKIM AKCENTEM W TLE
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Już od najmłodszych lat wiedzą, co to dyscyplina, sumienność, uczci-
wa rywalizacja i upór w dążeniu do celu. Tacy są młodzi sportowcy 
z  Mazowsza. Samorząd województwa nagrodził najlepszych z  nich. 
Podczas ceremonii, zawodniczkom i zawodnikom z Mazowsza, wrę-
czono nagrody za wybitne osiągniecia sportowe, a wśród nagrodzo-
nych znaleźli się wychowankowie LKS Mazowsze Teresin.

Podczas Gali Sportu w  Centrum Olimpijskim w  Warszawie marsza-
łek  Adam  Struzik  spotkał się z  młodymi medalistami, którzy w  2021 
r.  odnosili sukcesy na  krajowej i  międzynarodowej arenie sporto-
wej. W tym gronie znalazło się aż 342 sportowców z Mazowsza - byli 
to młodzi medaliści mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw 
Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii wiekowej 
młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca. Na gali obecna 
też była członek zarządu Elżbieta Lanc oraz wiceprzewodniczący Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński.

- Wszystkim zwycięzcom gratuluję tak spektakularnych wyników. 

Zdobycie ich kosztowało Was, drodzy sportowcy, wiele wysiłku i samoza-
parcia, ale trud włożony w treningi przyniósł oczekiwane efekty. Odnosi-
cie sukcesy w kraju i za granicą. Udowadniacie, że sport to nie tylko sława, 
ale przede wszystkim szlachetna rywalizacja i ciężka praca. Za ten trud 
oraz za determinację w osiągnięciu tak rewelacyjnych rezultatów z całego 
serca Wam teraz dziękuję - mówił marszałek Adam Struzik.
Wśród nagrodzonych znaleźli się również wychowankowie LKS Ma-
zowsze Teresin - reprezentanci sekcji zapaśniczej i łuczniczej. Zawodni-
cy, trenujący na co dzień w teresińskim klubie, zostali uhonorowani za 
zdobycie medali w sezonie 2020/2021.
Nagrodzeni zapaśnicy: Fabian Niedźwiedzki, Hubert Wiśniewski, 
Wojciech Wysocki, Patryk Ciurzyński, Bartłomiej Nowakowski, Ad-
rian Wagner, Kacper Selerski.
Nagrodzone łuczniczki: Natalia Skrok, Joanna Świerżewska, Marta 
Narloch, Oliwia Dylik, Alicja Zygmunciak, Maria Małolepsza, Iza-
bela Woźniak.

źródło: mazovia.pl

MAZOWIECKA GALA SPORTU
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W dniach 4-5.11. br. w Krotoszynie odbyły się Drużynowe Woje-
wódzkie Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym.

Reprezentacja województwa mazowieckiego zdobyła złoty medal. 
W grupie eliminacyjnej zapaśnicy z Mazowsza pokonali kolejno re-
prezentacje województw zachodniopomorskiego 8:2, łódzkiego 8:2, 
wielkopolskiego 7:3. W finale Mazowsze wygrało z Dolnym Śląskiem 
7:3. W drużynie złotych medalistów startowało trzech zawodników 
LKS Mazowsza Teresin - Dawid Bielski, Mateusz Nowakowski 
i Bartłomiej Nowakowski. Dla Dawida Bielskiego to drugi medal 
Wojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Polski. Tydzień wcześniej 
taka sama rywalizacja odbyła się w Poznaniu w zapasach w stylu kla-
sycznym. Mazowieckie wywalczyło srebrny medal, ulegając 6:4 woj. 
wielkopolskiemu.

 źródło: LKS Mazowsze Teresin

W dniach 11-13.11. br. młodzi zapaśnicy Mazowsza Teresin brali 
udział w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym w Pradze. 

W turnieju uczestniczyli zawodnicy z Ukrainy, Słowacji, Rumuni oraz 
Czech.   Najlepiej spisał się Arsenii Bondarenko, który zdobył złoty 
medal w kat. wagowej 75 kg. Tuż za podium, na czwartym miejscu, 
sklasyfikowani zostali bracia Antoni (43 kg) i Szymon (52 kg) Solscy. 
5. miejsce wywalczył Adam Karaś. Na dalszych miejscach sklasyfiko-
wani zostali Filip Kuśmirek, Piotr Karaś i Oskar Izak.

źródło: LKS Mazowsze Teresin

Piękne słońce i bezchmurne niebo towarzyszyło pierwszej, jesiennej 
kąpieli członków i  sympatyków „Morsów Szymanów”. Popularne  
w porze jesienno-zimowej morsowanie ma w Gminie Teresin swoich 
zwolenników, którzy propagują ten rodzaj aktywności już od dobrych 
kilku lat. 

W niedzielę 6 listopada odbyło się otwarcie sezonu zorganizowane 
przez „Morsy Szymanów”. Członkowie, entuzjaści, a także debiutan-
ci zanurzyli się w wodzie o temperaturze +8,5 stopnia. W wydarze-
niu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wszystkim dopisywały humory.  
Niskie temperatury im niestraszne, choć pierwszemu wejściu do wody 
w tym sezonie towarzyszyło słońce i złota polska jesień. Już od godziny 
11 nad Pisią w Szymanowie trwały przygotowania do wspólnej kąpieli. 
Jednak przed wejściem do wody szymanowskie morsy zrobiły jeszcze 
kilka podskoków, przysiadów i krótką przebieżkę, aby rozgrzać mięśnie. 

Morsowanie to ostatnio dość modny i powszechny sposób aktywności 
fizycznej, który polega na zanurzaniu się w wodzie o niskiej tempera-
turze. Uważa się, że taka praktyka przynosi wiele korzyści dla zdrowia  
i samopoczucia. 

„Morsy Szymanów” istnieją od kilku lat, a „sesje” wspólnego morsowa-
nia organizują każdego roku. Kto może morsować? Wydaje się, że każdy, 
kto ma chęci. - Można do nas dołączyć w każdej chwili i zapisać się do 
naszego klubu - wyjaśnia Sylwester Bielski, lider szymanowskich mor-
sów. Obecnie grupa liczy około 50 śmiałków, z czego około 25-30 syste-
matycznie uczestniczy we wspólnych kąpielach. Odbywają je regularnie 
w każdą niedzielę o godzinie 12 nad Pisią, przy moście w Szymanowie. 

- Jeżeli tylko ktoś czuje taką potrzebę spędzania czasu wolnego, to „Morsy 
Szymanów” serdecznie zapraszają! - dodaje Sylwester Bielski.

Redakcja

DRUŻYNOWE WOJEWÓDZKIE 
MISTRZOSTWA POLSKI 

KADETÓW W ZAPASACH

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
ZAPAŚNICZY W PRADZE

ZIMNA WODA ZDROWIA DODA,  
CZYLI SEZON NA MORSOWANIE ROZPOCZĘTY
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W przypadku teresińskiego klubu, jednym z największych wygranych 
rundy jesiennej sezonu 2022/2023 może okazać się Oliwier Janecki, 
absolwent Akademii Piłkarskiej UKS Teresin. Umiejętności młodego, 
bo zaledwie dwunastoletniego piłkarza, docenił szef skautingu MKS 
Polonia Warszawa Mateusz Sokołowski, który w piśmie skierowanym 
do prezesa Artura Wróbla, zaprosił zawodnika reprezentującego bar-
wy Naszego klubu do udziału w treningu testowym. Trening odbędzie 
się na bocznym boisku stadionu Polonii Warszawa, przy ulicy Konwik-
torskiej 6, w terminie 20 listopada. Serdecznie gratulujemy Oliwierowi,  
i znając jego zaangażowanie, ambicje oraz waleczność, jesteśmy pewni, 
że pozyska uznanie szkoleniowców klubu, który może nie cieszy się zbyt 
dużą popularnością, ale w pracy szkoleniowej z młodzieżą z Mazow-
sza osiąga doskonałe rezultaty. Wiele na ten temat mógłby powiedzieć 
Sebastian Kęska, szkoleniowiec pierwszego zespołu KS Teresin, który 
jako jeden z wielu wychowanków Polonii debiutował w rozgrywkach 
Ekstraklasy.
Tymczasem jesienną rundę piłkarską zakończyła już teresińska mło-
dzież, podobnie jak seniorzy z drugiego zespołu KS. O zespołach  
i zawodnikach Akademii UKS napiszemy więcej w przerwie zimowej, 
natomiast ich starsi koledzy, podopieczni trenera Krzysztofa Bargła na 
półmetku rozgrywek uplasowali się na piątej pozycji w tabeli, mając na 
koncie 24 zdobytych punktów. W porównaniu do poprzedniego sezony 
widoczny jest progres, nie zmienia to jednak opinii, że nasze rezerwy 
zdecydowanie lepiej, a raczej - zdecydowanie skuteczniej prezentują 
się w ligowych zmaganiach, gdy otrzymują personalne wzmocnienia  
z pierwszego zespołu. Systematyczna i konsekwentna praca szkole-
niowa przynosi już wymierne efekty, a  najlepszym przykładem może 
być Karol Gadziała, który trenując z pierwszą drużyną, wypracowuje 
i zdobywa bramki dla drugiego zespołu, coraz pewniej poruszając się 
w  ligowych realiach. Nie mamy wątpliwości, że wiosną utalentowany 
piętnastolatek będzie częściej pojawiać się w meczach z udziałem piąto-
ligowców. Na pewno zasługuje na to i posiada predyspozycje.
Skoro mowa o seniorach, warto podkreślić, że zespół trenera Kęski po-
woli staje się postrachem liderów grupy drugiej rozgrywek Decathlon 
V Ligi. W wyjazdowym meczu z  ówczesnym przodownikiem tabeli -  
z ekipą LKS Promna, który został rozegrany 15 października, teresi-
nianie wywalczyli punkt, ale wygrana była zdecydowanie w ich zasięgu. 
Zabrakło odrobiny determinacji, a zwłaszcza koncentracji, chociaż fa-
talny stan i kieszonkowe rozmiary boiska w Falęcicach wzbudzają wiele 
kontrowersji wśród trenerów i piłkarzy drużyn przyjezdnych, a nawet 
sędziów. 
Dwie kolejne ligowe wygrane z drużynami zajmującymi miejsca  
w ogonie tabeli - 3:0 z Żyrardowianką i 6:1 z Jabłonianką, uznać trzeba 
za zgodne z oczekiwaniami. Sprawdzianem aktualnej, już listopadowej 
dyspozycji zespołu trenera Kęski miało być domowe starcie z  druży-
ną Józefovianki. Niestety, nie pierwszy raz tej jesieni sympatyków KS 
spotkał srogi zawód, albowiem goście zaprezentowali na obiekcie te-
resińskiego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji bardzo przeciętny 
poziom gry, który jednak wystarczył im do zdobycia kompletu punktów. 
Wydaje się, że nasi seniorzy zlekceważyli rywala i zupełnie niepotrzeb-
nie dostosowali się do agresywnej, chaotycznej formy walki. Przyjezdni, 
ze względu na niesportowe zachowania, kończyli mecz w ośmiooso-
bowym składzie, mimo to teresinianie nie byli w stanie odrobić strat, 
ulegając niejako na własne życzenie 1:2.  Nie po raz pierwszy tej jesieni, 
ale wierzymy, że po raz ostatni, jako że w kolejnym starciu, z kolejnym 
zespołem liderującym wówczas w stawce grupy 2, a rozegranym w Dniu 
Święta Niepodległości, piłkarze KS zademonstrowali styl, którego nie 
powstydziłyby się zespoły choćby trzecioligowe. 

Na obiekcie w Kozienicach drużyna miejscowej Energii tylko po prze-
rwie potrafiła osiągnąć przewagę, zdołała również odrobić bramkową 
stratę, ale szybko otrzymała skuteczną kontrę, po której nie była już  
w stanie zdominować zespołu KS. Tym samym wygrana 2:1 była w peł-
ni zasłużona, a trener Kęska nie krył po meczu satysfakcji z postawy 
całego zespołu:  

- W Kozienicach nasz zespół zademonstrował duży potencjał. Każdy da-
wał z siebie wszystko, każdy grał na maksa i to jest największa satysfakcja 

dla mnie, jako trenera. Jak widać z najlepiej prezentujemy się z starciach 
z czołowymi zespołami naszej grupy, słabiej z drużynami ze środka tabeli, 
dlatego musimy jeszcze sporo popracować z piłkarzami w  kwestii men-
talnej i odpowiedniej motywacji. Przed nami ostatni mecz rundy, który 
rozegramy u siebie w dniu 19 listopada. Naszym rywalem będzie aktualny 
lider - Drogowiec Jedlińsk, drużyna która jesienią przegrała w lidze raz 

- 0:4 z ekipą Energii. Jeżeli podtrzymamy dyspozycję i moc z Kozienic, je-
steśmy w stanie nawiązać równorzędną walkę z głównym kandydatem do 
awansu. Wszystko zależy od piłkarzy, od ich nastawienia i wiary w swoje 
umiejętności. Mają świadomość, że są już postrachem liderów, a to już 
połowa sukcesu - podsumował z optymizmem szkoleniowiec KS Teresin. 

tekst, fot. PiWo

POSTRACH LIDERÓW – KS TERESIN NA FALI



• 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 przystąpienia 
do programu partnerskiego. Z naszej strony 
zapewniamy bezpłatną promocję na stronie 
internetowej oraz w naszym miesięczniku 
,,Prosto z Gminy”. Szczegóły pod nr tel. 46 864 
25 35.

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 grudnia 2022 roku o godzinie 9.30  
rozmowa z rozmowa z Katarzyną Rospędowską, 
instruktorką Teresińskiego Ośrodka Kultury

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 16 grudnia 2022 roku o godzinie 13.10 
rozmowa z rozmowa z Katarzyną Rospędowską, 
instruktorką Teresińskiego Ośrodka Kultury

94,9 FM 102,7 FM


