
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

. . .NUMER 12/2022   ISSN 1509-9814     www.teresin.pl    bip.teresin.pl. . .

WW ten  ten 
wyjątkowy czaswyjątkowy czas

Bożego NarodzeniaBożego Narodzenia
tradycyjnie życzymytradycyjnie życzymy

sobie szczęścia.sobie szczęścia.
Niech tym szczęściem będzieNiech tym szczęściem będzie
zdrowie – bez niego trudnozdrowie – bez niego trudno
o uśmiech i pogodę ducha.o uśmiech i pogodę ducha.

Niech będą nim również najbliżsiNiech będą nim również najbliżsi
– to oni są źródłem miłości.– to oni są źródłem miłości.

Niech szczęściem będzie dostatek,Niech szczęściem będzie dostatek,
– bo dzieląc się nim, dzielimy się radością.– bo dzieląc się nim, dzielimy się radością.

I takiego szczęścia życzymy Państwu I takiego szczęścia życzymy Państwu 
nie tylko od święta. nie tylko od święta. 
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Marek  OlechowskiMarek  Olechowski

Przewodniczący Rady Gminy Teresin Przewodniczący Rady Gminy Teresin 
Bogdan Linard Bogdan Linard 

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia, wielu  Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia, wielu  
wzruszeń przy wigilijnym stole, przy którym zawsze znajdzie się  wzruszeń przy wigilijnym stole, przy którym zawsze znajdzie się  

miejsce dla zbłąkanego wędrowca, a także realizacji marzeń i planów miejsce dla zbłąkanego wędrowca, a także realizacji marzeń i planów 
w nadchodzącym 2023 roku życząw nadchodzącym 2023 roku życzą
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Sesja LXIII (8 grudnia 2022 r.)

Na przedostatniej w tym roku sesji radni podjęli decyzje dotyczące 
budżetu gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go oraz nowych zasad zwrotu kosztów przewozu do placówek oświa-
towych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Gminie Teresin.

Sesję rozpoczęto od podjęcia uchwały w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Teresin obejmujące-
go działkę ew. nr 410/1 położoną w obrębie 
Teresin. - Uchwalenie nowego planu ma na 
celu zmianę parametru dotyczącego wysokości 
zabudowy. W obecnie obowiązującym miej-
scowym planie nieprzekraczalna wysokość bu-
dynków ustalona jest na 12 m. Dach budynku,  
w którym znajduje się ośrodek zdrowia, wyma-
ga przebudowy (podniesienia) ze względów na 
zbyt mały spadek dachu. W związku z powyż-
szym, aby umożliwić przebudowę konstrukcji 
dachu, niezbędna jest zmiana zapisów w miej-
scowym planie dotyczących wysokości zabudowy - wyjaśniła w trakcie 
obrad inspektor Ewa Rogala. 
Następnie Rada Gminy określiła w drodze uchwały stawkę za 1 kilo-
metr przebiegu pojazdu, uwzględnianą przy obliczaniu zwrotu rodzi-
com kosztów przewozu do placówek oświatowych niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży w Gminie Teresin. - W wyniku nowelizacji ustawy 
Prawo oświatowe, opublikowanej 12.10.2022 r. zwrot kosztów przewozu 
dzieci obliczany będzie wg zmienionego wzoru, którego elementem nie bę-
dzie już średnia cena jednostki paliwa w gminie, ale ustalona przez gminę 
stawka za 1 km przebiegu pojazdu, którym rodzice przewożą dzieci, przy 
czym stawka ta nie będzie mogła być niższa, niż określona w przepisach 
wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym - poinformo-
wał pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel. W związku z tym 
radni ustalili odpowiednią stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu:  

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 
cm3 - 0,5214 zł oraz 2) dla samochodu osobowego o pojemności sko-
kowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł (wysokości stawek określone 
jak w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o transporcie drogowym).
W dalszej części radni zdecydowali o zmianach budżetowych, wynika-
jących z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych 

potrzeb. Zmiany te omówiła skarbik Agniesz-
ka Rosa. Najistotniejsze z nich to zwiększenie 
dotacji dla przedszkoli w kwocie 100 tys. zł: 
dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego 
w  Teresinie o  kwotę 22 tys. zł, Przedszkola 

„Studio Dziecka Figiel” w Teresinie o kwotę 
8 tys. zł oraz Przedszkola „Leśna Akademia” 
w  Teresinie o kwotę 70 tys. zł. Zwiększono 
także dotację na rzecz Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej o kwotę 238 tys. 
zł. 140 tys. złotych wyasygnowano na obsłu-
gę długu z przeznaczeniem na koszty emisji 
samorządowych papierów wartościowych 
oraz inne opłaty i prowizje od samorządowych 

papierów wartościowych. Zwiększeniu uległo także zadanie inwestycyj-
ne pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Teresinie”. Zmniejszeniu uległy plany wydatków w Szkole 
Podstawowej w Szymanowie o 250 tys. zł oraz w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej 208.555,00 zł. Plan wydatków został pomniejszony 
w rozdziale Oddziały specjalne w szkołach o 109 tys. zł.  O tę kwotę 
uległ jednak zwiększeniu w Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich.

Redakcja

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

„Rada Gminy Teresin” „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

24 listopada w warszawskim kinie Atlantic od-
była się uroczysta Gala Rankingu Gmin Woje-
wództwa Mazowieckiego, podczas której po-
znaliśmy tegorocznych liderów. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskie-
go we współpracy z Urzędem Statystycznym  
w Warszawie. Wydarzenie uświetnił swoją obec-
nością Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, który objął je honorowym patronatem.

Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządo-
wych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-go-
spodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców było wpro-
wadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy 
pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki 
przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w  dyskusjach 
dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i  strategicznych 
kierunków rozwoju regionów. Pod uwagę brano wiele wskaźników, 
wśród nich wydatki na administrację publiczną, wysokość środ-
ków dla NGO, wyniki egzaminu ósmoklasistów, wydatki na ochro-
nę powietrza, zadłużenie samorządów, wydatki na opiekę nad 
dziećmi i  oświatę, skanalizowanie, planowanie przestrzenne czy 
wydatki na szkolenia radnych i  pracowników urzędów - łącznie 
16 składników.

Gmina Teresin powtórzyła ubiegłoroczny sukces, 
zajmując I miejsce w kategorii Lider Powiatowy.
Ranking został przygotowany na podstawie da-
nych za rok 2021.

Redakcja
fot. frdl.mazowsze.pl

II EDYCJA RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 
GMINA TERESIN PO RAZ DRUGI LIDEREM POWIATU SOCHACZEWSKIEGO
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Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił 25 li-
stopada wyniki rankingu samorządów,  
w którym pod lupę wzięto dane za 2021 rok. 
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 
uznawany jest za jeden z najbardziej wiary-
godnych w Polsce. 

Wybrano najlepsze w Polsce gminy i miasta 
pod względem zrównoważonego rozwo-
ju. W  rankingu wyróżniono te samorządy, 
które najlepiej dbają o kondycję finansową, 
podnoszą jakość świadczonych przez siebie 
usług publicznych, w jak największym stop-
niu współpracują z mieszkańcami i organiza-
cjami pozarządowymi oraz wspierają przed-
siębiorczość.
W tym roku nasza gmina znalazła się na  
9. miejscu wśród gmin wiejskich z Mazow-
sza i na 61. miejscu w kraju spośród 1523 
gmin wiejskich ujętych w zestawieniu. 
Od 18 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz 
w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają 
o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Ka-

pituła, której przewodniczy były premier 
RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą 
także przedstawiciele organizacji samorzą-
dowych, organizacji pozarządowych, władz 
publicznych oraz przedstawiciele redakcji 

„Rzeczpospolitej”. Zgodnie z  przyjętą przez 
Kapitułę metodologią, ranking ten weryfi-
kuje skuteczność działań władz samorzą-
dowych w  kształtowaniu zrównoważonego 
rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego 
w strategicznych kategoriach: trwałości eko-
nomicznej, trwałości środowiskowej, trwa-
łości społecznej oraz w  zakresie jakości 
zarządzania. Kryteria oceny Rankingu Sa-
morządów 2022 to około 50 wskaźników. 
Maksymalna liczba punktów, jaką można 
uzyskać wynosi 100 dla gmin i miast (Tere-
sin uzyskał 57,66 pkt). Zestawienie Ranking 
Samorządów jest przygotowywane odrębnie 

dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 
gmin wiejskich. Z pełnym zestawieniem można zapoznać się na stro-
nie rankingsamorzadow.rp.pl

Redakcja

RANKING SAMORZĄDÓW „RZECZPOSPOLITEJ”. 
GMINA TERESIN PONOWNIE W ZŁOTEJ „100”

PRZYSZŁOŚĆ MAZOWSZA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
23 listopada w Mszczonowie odbyła się konferencja poświęcona 
Funduszom Europejskim na Mazowszu, głównie nowemu progra-
mowi - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wydarzenie 
zorganizowane zostało przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie a także Delegaturę Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie.
Konferencji towarzyszyło hasło przewodnie: „Przyszłość Mazowsza 
z Funduszami Europejskimi”. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
Gminy Mszczonów, Gminy Teresin, Powiatu Grójeckiego oraz Mia-
sta Żyrardów.

W Mszczonowskim Ośrodku Kultury zaprezentowali się beneficjenci 
z regionu żyrardowskiego. Jakie inwestycje zostały zrealizowane i jak 
wpłynęły one na życie mieszkańców? Ile środków z Unii Europejskiej 
zasiliło gospodarkę regionu? O tym wszystkim opowiedzieli zaproszeni 
goście, przedstawiciele lokalnych samorządów. Wśród nich znalazła się 
reprezentantka Gminy Teresin, Julita Labus-Kowalska, kierownik Ze-
społu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych, która przedstawiła 
prezentację dotyczącą pozyskiwanych dofinansowań z Funduszy Euro-
pejskich i realizowanych przy ich wsparciu inwestycji na terenie Gminy 
Teresin. - Gmina Teresin w ciągu 18 lat obecności w UE zmieniła swo-
je oblicze. Nasze doświadczenia z  funduszami unijnymi zdobywaliśmy 
od pierwszych dni członkostwa. W pierwszym okresie programowania 
(budżet UE na lata 2004-2006) wybudowaliśmy dwa obiekty sportowe: 
halę sportową i kompleks boisk. Był to czas intensywnego inwestowa-
nia w infrastrukturę sportową w całej Polsce, jakby zaspokajania głodu 
brakujących sal gimnastycznych, a organizacyjnie czas nabierania do-
świadczenia. Zamiast 16 regionalnych programów, zarządzanych przez 
zarządy województw, funkcjonował jeden program zarządzany wspólnie 
przez samorządy wojewódzkie i wojewodów (ZPORR - Zintegrowany 
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) - informuje Julita Labus-

-Kowalska. Drugi okres programowania (2007-2013) to dojrzałość in-
stytucjonalna - 16 regionalnych programów wojewódzkich i dojrzałość 
przygotowanych projektów. - W gminie Teresin to przede wszystkim 
projekty infrastrukturalne, projekty wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnia 
ścieków. Wszystkie do dziś spełniają swoje zadanie, choć w przypadku 
oczyszczalni przygotowujemy się do rozbudowy ze względu na dynamicz-

ny rozwój gminy. W tym czasie zrealizowaliśmy też naszą najważniejszą  
i najbardziej modelową inwestycję - budowę drogi dojazdowej do tere-
nów inwestycyjnych, która jednocześnie pełni funkcję obwodnicy naj-
większych miejscowości gminy. Inwestycja ta utrwaliła funkcjonalny po-
dział miejscowości na część gospodarczą i mieszkalną. Realizowana była  
w dwu etapach z 30 milionowym dofinansowaniem. Modelowa, bo dzięki 
zrealizowaniu tego projektu przygotowaliśmy źródło dochodów własnych, 
najbardziej efektywne i strategiczne podejście do wykorzystania funduszy 
zewnętrznych - podkreśla kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Fundu-
szy Pozabudżetowych UG Teresin.
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Jak podkreśla Julita Labus-Kowalska, wśród inwestycji trzeciego 
budżetu UE, w którym Gmina Teresin także uczestniczyła (obecnie 
rozliczany i zamykany 2014-2020) to realizacja najatrakcyjniejszej in-
westycji polegającej na modernizacji dworca PKP. Wpłynęła ona rady-
kalnie na zmianę wizerunku centrum Teresina. - Jesteśmy częścią UE. 
W ostatnich latach w Teresinie obserwujemy dynamiczny rozwój. Poza 
wymierną kasą, wartością dodaną jest projektowe, strategiczne podejście 
do inwestycji, jakiego się nauczyliśmy - podsumowuje przedstawicielka 

teresińskiego samorządu.
Podczas spotkania przedstawiono także założenia nowego programu 
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, który będzie w pełni 
uruchomiony w 2023 r. 
6-7 grudnia natomiast odbyło się 12. Forum Rozwoju Mazowsza, stano-
wiące najważniejsze wydarzenie poświęcone funduszom europejskim 
w regionie. Podczas tego wydarzenia podsumowano efekty unijnych 
inwestycji oraz dyskutowano o przyszłych możliwościach, w  szcze-
gólności w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 
Mazowsza 2021-2027. Program wydarzenia obejmował aktywności  
w ramach trzech stref tematycznych: Rozwoju Mazowsza, Zdrowia  
i Młodych. Dwudniowe spotkanie wypełnione było debatami, warszta-
tami, symulacjami i rozmowami z udziałem ponad 80 ekspertów i prze-
szło 40 partnerów reprezentujących różne środowiska - administrację, 
biznes, sektor naukowy i pozarządowy

Redakcja

Pod koniec listopada Gmina Teresin rozpoczęła procedurę wydawania 
sprzętu komputerowego w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie 
dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”. 

Osoby, których oświadczenia pozytywnie zweryfikowano jako spełniają-
ce kryteria Programu oraz zakwalifikowane do udzielenia wsparcia, ode-
brały zakupiony sprzęt. Jego przekazywanie odbyło się w sali konferen-
cyjnej UG Teresin. Komputery, laptopy oraz tablety przekazane zostały 
nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny zawar-
tej między darczyńcą (gmina Teresin) a obdarowa-
nym, który w przypadku osób niepełnoletnich repre-
zentowany jest przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi Priory-
tetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfro-
wej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia dotyczy realizacji projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPPG”.

Celem projektu jest  wsparcie rodzin popegeerow-
skich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu kom-
puterowego.

Wartość projektu: 149 801,70 PLN
Dofinansowanie: 149 801,70 PLN

WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH 
PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM
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Mieszkańcy Gminy Teresin uczcili pamięć 20 więź-
niów z Pawiaka rozstrzelanych 1 grudnia 1943 roku 
w odwecie za wysadzenie w pobliżu ówczesnej stacji 
kolejowej Szymanów niemieckiego transportu wo-
jennego. 

Społeczność Teresina, mimo 79 lat dzielących ją od 
tamtych tragicznych wydarzeń, pamięta o  rozstrze-
lanych. Co roku mieszkańcy naszej gminy spotyka-
ją się przy pomniku na Skwerze Niepodległości, by 
oddać hołd zamordowanym i pielęgnować pamięć  
o ofierze, jaką poniósł polski naród w czasie II wojny 
światowej. 
Uroczystości rozpoczęła msza święta w niepokalanow-
skiej bazylice. Przewodniczył jej o.  Mariusz Książek, 
proboszcz Niepokalanowa, który we wstępie Eucha-
rystii przybliżył wiernym historię egzekucji sprzed 
79 lat. Po mszy zebrani udali się na przydworcowy 
Skwer Niepodległości, aby złożyć kwiaty i zapalić zni-
cze przy Pomniku 20 Więźniów z Pawiaka. W  oto-
czeniu pocztów sztandarowych Szkoły Podstawo-
wej im. św. Maksymiliana Kolbego w  Teresinie oraz 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni,  
w obecności wójta Marka Olechowskiego, przed-
stawicieli Stowarzyszenia „Teresin - nasze korzenie”, 
Klubu Seniora „Radosna Jesień”, radnych, dyrekto-
rów gminnych jednostek organizacyjnych oraz dzieci 
i  młodzieży szkolnej, odśpiewano hymn państwowy  
i złożono kwiaty pod pomnikiem. Przebudowany  
w 2010 roku monument został zaprojektowany przez 
Jarosława Trojanowskiego i Klarę Zawadzką. Trzyme-
trowy krzyż nawiązuje do najwyższej ofiary - życia, 
złożonego na ołtarzu Ojczyzny. Symbolika fragmentu 
bramy i kolczastego drutu stanowi nawiązanie do Pa-
wiaka, miejsca, skąd przewiezieni zostali więźniowie. 
Z kolei prowadzące do pomnika tory kolejowe sym-
bolizują okoliczności zamachu na niemiecki pociąg 
wojskowy.

- W przyszłym roku będziemy obchodzić 80. rocznicę 
tych tragicznych wydarzeń. Na pewno przybierze ona 
bardzo odświętny i podniosły charakter – zapowiedział 
wójt Gminy Teresin Marek Olechowski.

Redakcja

79. ROCZNICA ROZSTRZELANIA 20 WIĘŹNIÓW Z PAWIAKA
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Prawie 4 lata minęły od teatralnego spotkania tradycyjnych górali 
z nowoczesnymi warszawiakami. Wtedy los połączył ich rodziny  
i zmusił do wspólnego spędzenia Świąt w domu Gazdów. 

Pomimo różnic i przeciwności okazało się, że górale polubili swoich 
gości z Warszawy, a warszawiacy pokochali tradycje świąteczne. Nade-
szła pora na odwiedziny górali w stolicy...

- Pomysł na zrealizowanie spektaklu pojawił się już podczas realizacji 
pierwszej części w 2018 roku. Scenariusz zaczęłam pisać w czasie pan-
demii z nadzieją, że kiedyś uda się go jeszcze zrealizować. Nieco uaktu-
alniony trafił w ręce seniorów i młodzieży na jesieni tego roku i od razu 
ruszyliśmy z próbami. Wyboru kolęd dokonała nasza nieoceniona akom-
paniatorka Joanna Cieśniewska. Tym razem postawiliśmy na piosenki 
bardziej nowoczesne i znane, choć nie zawsze oczywiste. Od listopada 
grupy pracowały już wspólnie, co nie było łatwe, bo w sumie na próbach 
było 23 aktorów - relacjonuje autorka scenariusza i reżyserka Kasia Ro-
spędowska.
Powstał wspaniały i mądry spektakl z bardzo czytelnym przesłaniem - 
nieważne, gdzie spędzamy święta, ale z kim i w jakiej atmosferze. Przed-

stawienie skłania do refleksji nad siłą więzi międzyludzkich, naszymi 
małymi słabostkami, pośpiechem i zagubieniem w poszukiwaniu tego, 
co w życiu najważniejsze. - Zawsze przed premierą mojego autorskiego 
tekstu najbardziej mnie stresuje reakcja widowni - czy widzowie odczyta-
ją moje intencje, czy będą śmiać się z moich żartów. Kiedy tak się dzieje 
(a myślę, że właśnie tak się wydarzyło na pierwszym spektaklu), to czuję 
ogromną satysfakcję i radość, że mogliśmy dać ludziom nieco wzruszeń  
i radości. Bardzo się cieszę, że tegoroczne spektakle świąteczne 
połączyliśmy z wystawą Pracowni Plastycznej Beaty Sałacińskiej. Dzięki 
ich pracom to wydarzenie stało się pełniejsze i piękniejsze - ocenia pomy-
słodawczyni projektu Kasia Rospędowska.
W spektaklu wystąpił Seniorski Teatr „Od Czapy” i młodzieżowa Grupa 
teatralna „Ciszej Tam Za Kulisami”. Za stronę muzyczną przedstawienia 
odpowiedzialna była Jaoanna Cieśniewska, a nagrania dźwiękowe przy-
gotował Jakub Kamiński z działającego przy TOK-u studia BoTOKs.

Redakcja
fot. Daniel Staniak

PREMIERA SPEKTAKLU „WARSZAWIACY I GÓRALE 2: REWIZYTA” 
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Szkoła Podstawowa w Teresinie w bieżącym roku miała przyjemność 
już po raz trzeci wziąć udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON 

- włącz historię! 

Akcja miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Po-
wstania Warszawskiego - jednego z najważniejszych przykładów oporu 
Polaków przeciw nazistowskim Niemcom w  trakcie II wojny świato-
wej. Na lekcjach historii i języka polskiego uczniowie klas 4-8 nie tylko 

poznawali fakty historyczne, ale też rozwijali swoją empatię, słuchając 
opowiadań o małych powstańcach czy opisując uczucia tych bohaterów. 
Aby zostawić ślad po naszych lekcjach uczniowie klas 5 i 8 przygotowali 
specjalną patriotyczną fotografię – „kotwicę”. 
Cześć i chwała Bohaterom!

Koordynatorzy 
Piotr Szlachetko

Klaudia Kantorska

BohaterON W NASZEJ SZKOLE!

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Szymanowie wy-
walczyli czołowe miejsca w dwóch konkursach wokalnych. 

W Konkursie Patriotycznym „Polskie Drogi”, organizowanym przez 
Sochaczewskie Centrum Kultury, uczennica klasy 6, Michalina Bodzak 
zdobyła I miejsce. Michalina pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. Ja-
nusza Przydworskiego przygotowała i wykonała piękny oraz niezwykle 
trudny utwór Jacka Kaczmarskiego „Mury”. 
Udział w Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej dla 
Szkół Podstawowych, organizowanym przez Zespół Szkół Kształcenia 
Zawodowego w Sochaczewie przyniósł nam również ogromne sukcesy. 
Tematem przewodnim konkursu było zaprezentowanie piosenki obcoję-
zycznej z lat 80. Uczniowie naszej szkoły z pomocą nauczycielki języka 
niemieckiego p. Natalii Panek wybrali dwa utwory w języku angielskim 
oraz jeden w języku niemieckim. Łucja Niedzińska, uczennica klasy  
6 wykonała piosenkę grupy Survivor „Eye of the tiger”, Wiktor Podkań-
ski, uczeń klasy 6 zaśpiewał świąteczny utwór Shakin’ Stevens’a „Merry 
Christmas Everyone”, natomiast uczennica klasy 8, Milena Pawłowska 
zaprezentowała piosenkę w języku niemieckim „Ein bisschen Frieden” 
Nicole. Profesjonalne wykony uczniów zostały docenione. Jury przy-
znało Wiktorowi II miejsce, zaś Milenie III. Jesteśmy dumni z fanta-
stycznych osiągnięć naszych wychowanków. Pragniemy im jeszcze raz 
pogratulować oraz życzyć kolejnych sukcesów!

Natalia Panek
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Szymanowie

SUKCESY WOKALNE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SZYMANOWIE
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28 listopada w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Spo-
ru i Rekreacji w Teresinie odbyło się spotkanie informacyjno-konsul-
tacyjne w sprawie budowy Kolei Dużych Prędkości na terenie naszej 
gminy. Wzięli w  nim udział przedstawiciele Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego oraz mieszkańcy terenów, na których zaplanowano 
inwestycję. 

Budowa megalotniska pod Baranowem od samego początku wzbudza 
wiele kontrowersji. Podnoszone są wątpliwości co do zasadności tak 
kosztownej inwestycji, kosztów społecznych, jak i linii kolejowych, któ-
re mają łączyć je z największymi polskimi miastami.

„Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych,  
w tym 12 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do War-
szawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1981 km nowych linii 
kolejowych, których inwestorem jest Centralny Port Komunikacyjny Sp.  
z o.o. Całość programu ma zostać zrealizowana do 2034” - informuje na 
oficjalnej stronie CPK. 
Przedstawiciele CPK, jak i biura projektowego przedstawili możliwe 
warianty budowy torowiska biegnącego od lotniska w Baranowie przez 
Sochaczew, Płock do Włocławka i Lipna. Przez teren naszej gminy 
przebiegają warianty: W1, W4, W6, W6A, W8, W9. 21 listopada 2022 
r. dokonano aktualizacji rozwiązań projektowych w zakresie powiązań 
torowych istniejącej linii kolejowej nr 3 z projektowaną linią kolejową 
nr 5 na terenie gminy Teresin oraz gminy Sochaczew. Zaprezentowane 
tam linie kolejowe to dramat wywłaszczonych obywateli i degradacja 
środowiska. Mieszkańców miejscowości położonych w Gminie Tere-
sin, przez które mają przebiegać planowane siatki połączeń, niepokoją 
zamysły projektantów. Nie zgadzają się na opuszczenie zajmowanych 
przez dziada pradziada własnych domów i ziemi. Temat ten podnoszą 
też ekolodzy, którzy uważają, że przebiegające przez cenne przyrodni-
czo tereny trasy szybkiej kolei, zniszczą je bezpowrotnie.
Rada Gminy Teresin już kilka miesięcy wcześniej podjęła stosowną 
uchwałę, w której wyraziła stanowczy sprzeciw wobec przedstawionych 
wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości na jej terenie, podkreśla-
jąc, że poniesie szereg dotkliwych strat w wielu aspektach dotyczących 
jej funkcjonowania, w tym w aspekcie społecznym, przestrzennym, 
przyrodniczym i gospodarczym. Budowa i późniejsza eksploatacja KDP, 
niezależnie od wyboru któregokolwiek z zaproponowanych warian-
tów, będzie miała bezpośredni wpływ na pogorszenie zdrowia i życia 
mieszkańców gminy poprzez generowanie permanentnego hałasu, 
kumulującego się z  hałasem powodowanym przez startujące i lądują-
ce samoloty. Ta inwestycja będzie miała także wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego spowodowanego po-
trzebą zmiany lokalnego układu komunikacyjnego. Proponowany przez 
CPK przebieg linii kolejowej zniszczy wiele gospodarstw i przedsię-

TERESIŃSKIE KONSULTACJE 
SPOŁECZNE W SPRAWIE 

KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI. 
CZY NAS NA TO WSZYSTKO STAĆ…?
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biorstw, zniechęci osoby, które planowały osiedlić się w Gminie Teresin 
oraz doprowadzi do ogromnej liczby wywłaszczeń i zburzenia domów 
mieszkańców. Samorząd gminny od wielu lat prowadzi konsekwentną 
politykę przyciągania na ten teren nowych inwestorów, tymczasem tak 
poprowadzone linie KDP negatywnie wpłyną na rozwój gminy i zde-
cydowanie obniżą jej wiarygodność jako miejsca dobrego do inwesto-
wania. 
Jeszcze przed prezentacją planów wystąpił poseł na Sejm I kadencji z ra-
mienia PSL Tadeusz Szymańczak, aktywista #NIEdlaCPK, który głośno 
i dobitnie wyraził w imieniu mieszkańców sprzeciw wobec planowanej 
inwestycji. Obecni na spotkaniu mieszkańcy naszej gminy byli zainte-
resowani przede wszystkim losem swoich posesji, ponieważ z budową 
linii KDP wiążą się wywłaszczenia, utrudnienia w dojazdach, a także 
hałas. Nierealne, a wręcz czasami absurdalne założenia CPK punkto-
wali zabierający głos mieszkańcy, podając konkretne powody ich zde-
cydowanego sprzeciwu - dzielenie, utratę atrakcyjnych terenów, szkody, 
niepewną wysokość odszkodowań, brutalną ingerencję w środowisko 
naturalne. Bardzo ważne jest w  tym wszystkim nieprzejednane stano-
wisko Tadeusza Szymańczaka, jednego z liderów STOP dla CPK, któ-
ry mówił o łamaniu praw nabytych, niezbywalnych i konstytucyjnych. 
Wielokrotnie podkreślał, że nie kreski na prezentowanych planach są 
ważne, ale warunki, na jakich ludzie będą pozbawiani swojej własności 
i wysiedlani.

Padło wiele istotnych pytań, na które przybyli na spotkanie przedstawi-
ciele CPK albo nie umieli odpowiedzieć, albo odpowiadali wymijająco. 
Tak więc nadal nie ma konkretów, a postawione pytania pozostały bez 
jednoznacznej odpowiedzi. Jak zwykle w przypadku CPK.
Doskonałą puentą tego spotkania była wypowiedź znanej społeczniczki 
i sołtyski wsi Izbiska Beaty Brymory. -  Chciałabym, żebyśmy zastanowi-
li się jako Polacy, czy w kraju, w którym dzieje się tak dużo złego, szcze-
gólnie w ciągu ostatnich trzech lat, kiedy naprawdę widzimy, jak bieda 
zaczyna zaglądać nam wszystkim dosłownie do kuchni i zaczynamy zaci-
skać pasa, nad sensownością tej inwestycji. To dzisiejsze spotkanie jest cią-
gnięciem na siłę koncepcji wydatków ponad miarę. Jestem osobą bardzo 
ambitną. Wróciłam do tego kraju po emigracji, bo go kocham i bardzo 
mi zależy na tym, żeby pieniądze, które idą z naszych podatków, były 
wydawane rozsądnie, rozważnie. Nie stać nas na dobrą edukację, nie stać 
nas na dobrą opiekę medyczną, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, 
a dyskutujemy o inwestycji, bez której bez problemu dalibyśmy radę żyć. 
Zastanówmy się, czy to nie jest dobry moment, aby w tak trudnej sytuacji 
ekonomicznej kraju, ktoś w końcu podniósł głowę i powiedział - Wstrzy-
majmy to! Nie brnijmy z tymi wydatkami, zablokujmy to, dopóki ten po-
ciąg nie jest jeszcze tak bardzo rozpędzony! Czy nas stać na tak kosztowną 
inwestycję? Ostatnie dwa lata dały sygnał, że nigdy tego nie osiągniemy. 
Czy to jest nam potrzebne? Czy tego potrzebujemy jako Polacy? 

Redakcja

Zbliżający się koniec roku to czas refleksji nad tym, co dobrego mogliśmy zrobić. Sięgamy myślą wstecz do planów, które założyliśmy. Roz-
myślamy, podsumowujemy i z nadzieją wyznaczamy nowe cele.

Mijający rok był dla nas wszystkich czasem próby naszego człowieczeństwa. Nie planując tak trudnego „egzaminu”, zdaliśmy go bez wątpienia na 
najwyższą ocenę. Pragnę gorąco podziękować mieszkańcom i przyjaciołom Sołectwa Granice za to, że kiedy w moich rodzinnych stronach tysiące 
ludzi uciekających przed wojną potrzebowało pomocy, nasz dom błyskawicznie zamienił się w magazyn. Było wspólne pakowanie darów, wyjazdy 
na granicę i organizowanie pomocy tym, którzy zamieszkali w pobliżu. Było mnóstwo ciepłych słów i niemniej gorzkich łez. Zapamiętamy ten czas 
jako ten najcenniejszy, bo wspólny i spędzony w najsłuszniejszej sprawie.
W związku z dramatem wojennym nasze sołeckie sprawy zostały przesunięte  
w czasie. Jesienią mogliśmy dokończyć budowę boiska dla placu gminnym w Gra-
nicach. Jak zwykle mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Serdecznie dziękuję 
tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i energię, aby pracować przy ogrodze-
niu boiska, porządkowaniu terenu, zakładaniu łąki kwietnej, sadzeniu roślin cebu-
lowych jak również dbaniu o systematyczne wykaszanie placu zabaw i terenu wokół.  
Zawsze podczas prac społecznych mogliśmy liczyć na tych, którzy przygotowali 
wspólne śniadanie, talerz smacznej zupy, pachnące ciasta czy coś na zakończenie 
dnia. Takiego społecznego zaangażowania, bezinteresowności i pracy na rzecz do-
bra wspólnego, nie 
da się wycenić.
Zatem niech czas 
Świąt będzie dla Pań-
stwa radością i okazją 
do najpiękniejszych 
spotkań, głębokich 
refleksji, wzruszeń  
i wytchnieniem. 
Nadchodzący Nowy 
Rok niech pozwoli 
realizować się Wa-
szym planom i speł-
niać się Waszym 
marzeniom. Nade 
wszystko niech to-
warzyszy Waszym 
rodzinom zdrowie, 
jedność i pokój.
Z wyrazami szacun-
ku 

Anna Gogół
Sołtyska Sołectwa 

Granice 

SOŁECTWO GRANICE DZIĘKUJE
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4 grudnia poznaliśmy laureatów 
III Powiatowego Konkursu Lite-
rackiego „Szuflada”. Gala wręcze-
nia nagród tradycyjnie odbyła się 
w Teresińskim Ośrodku Kultury. 

W tej edycji konkursu nadesłane 
zostały 63 prace. - Zgłosić mógł 
się każdy mieszkaniec powiatu 
sochaczewskiego, który samodziel-

nie napisał dowolny tekst literacki - felieton, wiersz, opowiadanie, skecz, 
piosenkę, scenkę teatralną, esej, anegdotę, recenzję, pastisz i przesłał go 
do organizatorów. Konkurs skierowany był do amatorów, których teksty 
nigdzie do tej pory nie były publikowane - informuje Katarzyna Rospę-
dowska, instruktorka teatralna i pomysłodawczyni konkursu.
Jury w składzie Jolanta Śmielak-Sosnowska - przewodnicząca, wielolet-
nia redaktorka naczelna „Ziemi Sochaczewskiej”, Natalia Fijewska-Zda-
nowska - dramatopisarka, reżyserka, instruktorka teatralna, prezeska 
Fundacji Artystycznej Młyn, Joanna Cieśniewska - piosenkarka, autor-
ka tekstów, instruktorka śpiewu oraz Tomasz Daczko - polonista, redak-
tor prowadzący „Prosto z Gminy” z wielką uważnością i wrażliwością 
podjęło się oceny nadesłanych tekstów. Po raz kolejny okazało się, że  
w naszym regionie mamy wielu utalentowanych twórców, o czym 
świadczy długa lista nagrodzonych i wyróżnionych. W  ocenie jury 
autorzy ukazali poprzez słowo pisane wielobarwny świat, pachnący 
różnorodnymi emocjami, wielość znaczeń, przekraczali granice oczy-
wistości. Poruszali w tekstach interesujące tematy, dawali wyraz swoim 
przekonaniom, upodobaniom, zamiłowaniom, także niechęciom. Wy-
kazali się przy tym pomysłowością, interesującymi koncepcjami, ale 
także dojrzałością przemyśleń i ciekawymi literackimi ujęciami tematu. 
Cieszy zatem fakt, że w świecie, w którym wartość słowa tak bardzo 

„spsiała”, są tacy, którym nie jest to obojętne i ze słowem tym twórczo 
pracują. 
W III edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Szuflada” przyzna-
no następujące nagrody i  wyróżnienia: I miejsce: Majce Adamczyk 

(pseudonim) za teksty „Motywy” i „Sąsiedzi”, Antoninie Gogół za 
tekst „Czy każdy może pomóc na granicy?”, Filipowi Kisiołkowi za 
tekst „Mierniczy” oraz Maciejowi Matarzyńskiemu za tekst „Wielka 
przygoda amurka Pazurka i  suma Bum Buma”. II nagrody trafiły do 
Niny Lewandowskej („Cyrk”), Piotra Błaszczyka („Ławeczka”), Jo-
anny Wilczyńskiej („Muzeum międzygalaktyczne na Proximie”) oraz 
Zbigniewa Smusa („Izba”). III miejsce otrzymały teksty Ewy Kaczma-
rek „Przekupka” i „Hej, wodo”, Agaty Góreckiej „Historia przez życie 
pisana” i Jolanty Małczak „Kochanek jednej nocy”. Wyróżniono prace 
Karoliny Jędrzejewskiej „Sprawa życia i śmierci”, Ani Kopiec (pseudo-
nim) „Wschód”, Izabeli Szymańskiej „Biały adorator”, Michała Gawiń-
skiego za fragment pierwszy opowiadania „Pustułka”, Julii Wieczorek 

„Na zawsze i na wieczność”, Joanny Żyśko „O dobrej śmierci”, Mykyty 
Yervtushoka „Monstrum spod łóżka”, Romany Bieleckiej „Oczy kro-
wy”, Marii Pietrak „Koty”, Juliusz Sowackiego „Na imię mam Juliusz”, 
Anny Gogół „A więc wojna” oraz Renaty Ogrzebacz „Tajemniczy gość” 
i „Samotność”. Specjalnymi wyróżnieniami Teresińskiego Miesięczni-
ka Samorządowego „Prosto z Gminy” nagrodzone zostały teksty Filipa 
Kisiołka „Mierniczy”, Antoniny Gogół „Czy każdy może pomóc na 
granicy?” i Majki Adamczyk (pseudonim) „Motywy” i „Sąsiedzi”. Wy-
różnienie od gazety „Ziemia Sochaczewska” odebrała Antonina Gogół 
(„Czy każdy może pomóc na granicy?”). Laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez organizatora. Wszystkie wyróżnione 
i  nagrodzone teksty będą umieszczone na facebookowym profilu Te-
resińskiego Ośrodka Kultury, a niektóre utwory zostaną opublikowane  
w kolejnych wydaniach „Prosto z Gminy”. 
Wydarzenie wzbogacił recital wokalistów Teresińskiego Ośrodka Kul-
tury, którym akompaniowała na pianinie jurorka konkursu Joanna Cie-
śniewska. Biorąc na warsztat nieco już dziś zapomniane piosenki, nasto-
letni piosenkarze dotknęli obszarów naturalnie wywołujących nostalgię. 
Otrzymaliśmy smacznie przygotowaną muzyczną ucztę, która stała się 
pięknym dopełnieniem zaprezentowanych podczas gali nagrodzonych 
utworów nadesłanych na konkurs. Było melancholijnie, nastrojowo … 
po prostu cudnie i wspaniale.

Redakcja

FINAŁ III EDYCJI POWIATOWEGO 
KONKURSU LITERACKIEGO „SZUFLADA”
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Antonina Gogół
Czy każdy może pomóc na granicy? 

Wstrząsająca informacja o wojnie obiegła cały świat w niecałe 24 godziny. 
Każdy próbuje pomóc w sposób, jaki może. Jak pomóc osobom, które są 
tuż przy granicy z walczącym państwem? Czy w ogóle można im pomóc?

Wczesnym rankiem 24 lutego Putin, posługując się wojskiem rosyj-
skim, zaatakował Ukrainę. Kilka godzin po tym strasznym wydarzeniu 
przez polsko-ukraińską granicę zaczęli tłumnie przechodzić przerażeni 
uciekinierzy. Moja mama wstrząśnięta sytuacją, w jej rodzinnej, przy-
granicznej miejscowości, postanowiła zorganizować zbiórkę żywności 
potrzebnej na granicy. Wszyscy, którzy bez chwili wahania zaczęli orga-
nizować łyżkę gorącej zupy i choćby skrawek podłogi do odpoczynku 
dla strudzonych ciężką wędrówką matek z dziećmi, to jej znajomi, przy-
jaciele i rodzina. Na Hrubieszowszczyźnie zawsze wszyscy się dobrze 
znali. Po wielu latach, spędzonych tam w szkole i pracy moi rodzice 
pozostawili tam wielu bliskich im sercu. Jedni z tych przyjaciół rozwi-
nęli swoje kariery biznesowe, inni polityczne, a jeszcze inni zajęli się 
sumiennie swoim skromnym życiem na Kresach. Wszyscy zawsze byli 
serdeczni i życzliwi podczas różnych spotkań, szczególnie świątecznych, 
kiedy to rodzice odwiedzali krewnych, spotykając tam mniej lub bar-
dziej przypadkowo swoich przyjaciół.
W tej spontanicznej mobilizacji, nijak zaplanowanej, wszyscy ruszyli na 
ratunek tym, którzy stanęli u bram z beznadziejnym strachem w oczach 
i nadzieją na bezpieczne schronienie.

Zbiórka żywności
Bez wahania napisała prośby do prezesów lokalnych firm produkują-
cych żywność. W czwartek, 3 marca, odebrała cztery palety cennych 
produktów żywnościowych. Mieszkańcy i przyjaciele teresińskiego 
sołectwa Granice, w którym mieszkamy, bardzo aktywnie włączyli się  
w pomoc. Przynosili słodycze, owoce, artykuły higieniczne, ubrania, za-
bawki, materace i wszystko, co uznali za potrzebne w tak dramatycznej 
sytuacji.

Droga
Okazuje się, że bus, który mama otrzymała z wypożyczalni, nie pomie-
ści wszystkich darów. Mój tata zabiera drugiego busa od siebie z pra-
cy. Nasz niezawodny sąsiad deklaruje swoją pomoc. 
W piątek rano o godzinie 8:03 wyjeżdżamy razem  
z mamą, sąsiadką chodzącą do równoległej klasy i jej 
tatą prowadzącym drugiego busa. Zabieramy z Tere-
sina Ukrainkę, która potrzebuje wrócić do Lwowa.

Granica z Ukrainą
Na przejście graniczne w Dołhobyczowie dociera-
my o 17:15. Wolontariusze rozpakowują nasze dary 
z ogromnym zaangażowaniem. Jedna z dziewczyn 
niemal płacze ze szczęścia, kiedy widzi, że przywieź-
liśmy całą paletę tak niezbędnych wtedy musów owo-
cowych dla dzieci.

Przemyślenia
W pewnym momencie zostaję sama w zimnym sa-
mochodzie, czekając na mamę, która jeszcze coś za-
łatwia. Patrzę na malutkie dzieci, które płaczą z zim-
na, głodu i ogromnej dezorientacji. Wszystkie z nich  

w towarzystwie matek, 
które próbują pocie-
szać i uspokajać je 
słowami, że wszystko 
będzie dobrze. Zadaję 
sobie niby proste py-
tanie. Czy trzeba być 
aż tak zachłannym? 
Bo jak inaczej nazwać 
tę wojnę, jak nie za-
chłannością Putina? 
Nie odpowiadam so-
bie na to pytanie, bo 
właśnie wraca moja 
mama i wyrywa mnie 
z zamyślenia.

Rodzinne spotkanie
Po tym dniu pełnym 
trudnych wrażeń je-
dziemy do mojej cioci. 
Jemy kolację i moja koleżanka wraz z jej tatą udają się w drogę powrot-
ną do domu. My z mamą zostajemy na noc, aby kolejnego dnia, choć 
w najmniejszy sposób wyręczyć tych, którzy od tygodnia niewiele śpią. 
W sobotę organizujemy smażenie naleśników w punkcie recepcyjnym 
w Mirczu. Stolik ustawiamy na dworze, a gotowe już placuszki z nadzie-
niem truskawkowym zanoszę do sali pełnej matek z dziećmi. Chłodne 
powietrze miesza się z domowym zapachem sobotniego popołudnia. 
Ukraiński wolontariusz podaje dzieciom ciepłe kakao. Moja mama 
przygotowuje termosy aromatycznej kawy dla dorosłych.

Powrót z granicy na Granice
W niedzielę 6 marca, po południu, planujemy powrót do domu. Oka-
zuje się, że 30-letnia pani potrzebuje dojechać do Warszawy, a stamtąd 
udać się w podróż do Niemiec. Mamy jedno wolne miejsce w busie, dla-
tego zabieramy ją ze sobą. W czasie naszej podróży, tata kupuje jej bilet 
i organizuje nocleg. Do domu docieramy przed północą. Następnego 
dnia po tej bardzo emocjonującej podróży, zaczynam układać sobie my-
śli w głowie. Uparcie nasuwa mi się jeden wniosek, że przemoc nigdy 
nie była, nie jest i nie będzie dobrym rozwiązaniem.

Tego reportażu o postawie Polaków w pierwszych dniach wojny na Ukrainie i exodusie jej mieszkańców nie powstydziłby się zawodowy dzienni-
karz. Wiem co mówię, bo sama uprawiam ten zawód od blisko 30 lat. Autorka pokazała nam, jak wyglądały te dni pod koniec lutego z jej perspek-
tywy. Uczestniczyła w zbiórce darów i wyjeździe na granicę, widziała co się tam dzieje, mimo to nie zafundowała nam łzawej historyjki, a rzetelny 
przekaz. Czytając ten tekst mamy wrażenie, że jesteśmy tam razem z całą grupą wolontariuszy i uchodźców i na własne oczy oglądamy wielki 
ludzki dramat. Tych, którzy uciekają przed wojną i tych, którzy próbują im pomóc. Taka historia nie może mieć dobrego zakończenia. Pisze o tym 
12-letnia autorka, z którą już zawsze pozostaną wspomnienia i emocje tamtych dni.
I jeszcze jeden aspekt - formalny. Tekst zawiera lead, czyli krótką zapowiedź tego, co znajdziemy w artykule, jest przedzielony śródtytułami i spraw-
nie napisany. Jednym słowem - kawał porządnej dziennikarskiej roboty. Gratuluję.

Jolanta Śmielak-Sosnowska /jurorka/
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Drodzy Seniorzy,
mija kolejny rok działalności naszego Klubu. Był to rok niezwykły i bardzo bogaty w różnego rodzaju atrakcje i wydarzenia. Pomimo trudnej sytu-
acji geopolitycznej i gospodarczej, agresji Rosji na Ukrainę, wysokiej inflacji, problemów z opałem na zimę, bardzo wysokich cen w sklepach, nasza 
klubowa społeczność dobrze sobie radziła.
Największe wydarzenie w tym roku to 10-lecie Klubu Seniora. Nasza klubowa poetka Teresa Zdanowicz w pięknych słowach opisała naszą działal-
ność. Cały poemat jest dość długi, ale chciałabym zacytować chociaż niewielki jego urywek:

Jesień życia - toteż piękna pora,
dlatego chcieliśmy by powstał Klub Seniora,
by nasze życie choć częściowo odmienić,
więc przyjął nazwę Klub Radosnej Jesieni’.

Niech aktywność w Klubie ciągle się rozwija,
niech radość i otucha nigdy nie przemija,
niechaj jak najdłużej działa Klub Seniora,
 bo Klub Seniora to nasza podpora. 

A teraz mija 10 lat istnienia,
dzięki naszej pracy oraz poświęcenia,
mieliśmy różne przed sobą wyzwania,
wyjazdy, atrakcje, zabawy, spotkania.
(…)

Nic więcej nie muszę dodawać, żeby potwierdzić, jak ważny dla seniorów jest ten Klub. W imieniu Zarządu Klubu i całej naszej społeczności skła-
damy serdeczne podziękowania Panu Markowi Olechowskiemu, wójtowi naszej Gminy za ogromną życzliwość okazywaną naszemu Klubowi oraz 
Panu Mariuszowi Cieśniewskiemu, dyrektorowi TOK-u za zaangażowanie i wspieranie naszej działalności.
W tym wydaniu, zamiast dodatkowych artykułów, działalność Klubu ujęta w fotografii.

Bożena Dentko
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Pod koniec września 30 osobowa grupa seniorów pojechała do parku 
rozrywki i wypoczynku „PARK OF POLAND” we Wręczy na terenie 
gminy Mszczonów. Dla wielu osób był to pierwszy wyjazd na te base-
ny, które zostały niedawno otwarte.  

W parku SUNTAGO znajduje się 18 różnych basenów o łącznej po-
wierzchni 3500 m2, są różne zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży, sauny, 
strefa wypoczynku oraz wiele innych atrakcji.   Baseny usytuowano na 
zewnątrz budynku oraz wewnątrz. Jest basen termalny, basen z falami, 
basen z barem, baseny z wodami leczniczymi: solankowy, siarkowy, 
wapniowy, magnezowy i wiele innych. W czasie czterogodzinnego po-
bytu grupa zaliczyła dwie strefy: JAMANGO i RELAX, gdzie kąpaliśmy 
się we wszystkich basenach z wodami leczniczymi. Dla zrelaksowania 
się skorzystaliśmy z wygodnych leżanek usytuowanych pod prawdziwy-
mi palmami. Skorzystaliśmy również z usług gastronomicznych w miej-
scowej kawiarni i restauracji. Bardzo mile spędzony czas na długo po-
zostanie w pamięci seniorów, bo już w drodze powrotnej pytano, kiedy 
następny raz poczujemy atmosferę tego cudownego miejsca. Cały pobyt 
upłynął we wspaniałej i koleżeńskiej atmosferze. 

***

28 października grupa seniorów „NASZA KAPELA z Klubu „Ra-
dosna Jesień” odwiedziła mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Czubinie gm. Błonie - odpowiadając na zaproszenie dyrekcji.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej to pacjenci w różnych grupach 
wiekowych, osoby niepełnosprawne, osoby na wózkach inwalidzkich  
i z różną świadomością. Grupę pod nazwą „NASZA KAPELA” tworzą 
miejscowi seniorzy, grający na różnych instrumentach muzycznych 
oraz chór damsko-męski. Aby umilić czas mieszkańcom Domu „Nasza 
Kapela” zagrała i zaśpiewała 12 różnych utworów. Pierwszym z nich był marsz, który pięknie zagrali nasi muzycy w składzie: dwa akordeony, trzy 
saksofony, gitara i perkusja. Te dźwięki na długo pozostaną w pamięci naszych słuchaczy. Miło było popatrzeć i posłuchać, jak niektórzy mieszkań-
cy Domu wspólnie z nami śpiewali i bawili się, były nawet tańce na wózkach.

Jadwiga Durczak

Z ŻYCIA KLUBU

WESOŁE JEST ŻYCIE ... TAK NAM MINĄŁ ROK!
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Wizyta Świętego Mikołaja to ogromne przeżycie i radość, zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych. 6 grudnia, na specjalne zaproszenie wójta 
Marka Olechowskiego, na teresiński Skwer Niepodległości przybył 
święty Mikołaj w asyście Śnieżynek, aby spotkać się z najmłodszymi. 

Mimo niesprzyjającej aury licznie zgromadzona dziatwa cierpliwie cze-
kała na przybycie św. Mikołaja. Radości i zadowolenia wśród naszych 
milusińskich nie było końca. Wbrew temu, co głosi znana piosenka, 
dzieci nie miały ani chwili, by się nudzić. W dobrej zabawie na pewno 
nie przeszkodził im padający deszcz. Skwer Niepodległości rozświetliła 
świąteczna iluminacja. W tak magicznej atmosferze, na którą czekamy 
cały rok, dzieciaki z wielkim zaciekawieniem i radością przywitały nie-

codziennego gościa. Wszystkie otrzymały słodkie upominki, miały też 
niepowtarzalną okazję złapać św. Mikołaja za brodę i zrobić sobie z nim 
pamiątkowe zdjęcie. Nie zabrakło popisów wokalnych w wykonaniu 
młodych artystów z Teresińskiego Ośrodka Kultury pod opieką Joanny 
Cieśniewskiej. 
Był to niezapomniany wieczór, spędzony w radosnej, przedświątecznej 
atmosferze. Dziękujemy pracownikom Teresińskiego Ośrodka Kultury 
za perfekcyjne przygotowanie tego spotkania, za czas poświęcony bu-
dowaniu magii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Redakcja

MIKOŁAJKI NA DWORCU TO.KULTURA!
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To motto Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie od lat buduje 
klimat tej instytucji. Dobre miejsce, czyli takie, gdzie każdy czuje 
się jak u siebie. GBP w Teresinie jest otwarta na mieszkańców i ich 
pomysły i gdzie każdy i każda czuje się bezpiecznie i jest mile wi-
dziany/a. 

Jedną z takich grup jest młodzież. Zaprosiliśmy ją do współtworzenia 
naszego dobrego miejsca. Młodzież szczególną! Wolontariuszy! Obec-
nie blisko 30 młodych ludzi dzieli się swoim czasem, umiejętnościami, 
talentami z użytkownikami i czytelnikami GBP w Teresinie. Wolonta-
riat działa w bibliotece głównej przy al. XX-l ecia 32, jak również Filii 
nr 1 w Szymanowie.
Wolontariusze na dyżurach przygotowują pomoce na zajęcia animacyj-
ne, dekoracje biblioteczne, oznakowania książek. Każdy wolontariusz 
jest opiekunem wybranego przez siebie regału. Dba o porządek (by 
książki równiutko stały, ułożone wg alfabetu) stara się zaprezentować 
pozycje ze swojego regału tak, by zachęcić do wypożyczenia. Dbamy 
o wygląd książek: obkładamy, wymieniamy oznakowania. Przygotowy-
wane są autorskie wystawy książek, organizowane spotkania, czytamy 

przedszkolakom. Wolontariusze uczestniczą w akcjach bibliotecznych: 
Noc w bibliotece, Zaproponuj Książkę, Pozdrowienia dla następnego 
Czytelnika.  Młodzież tworzy grupy tematyczne związane ze swoimi 
zainteresowaniami. Tak powstał Klub Mangi, Dyskusyjny Klub Książki. 
Obecnie szyjemy patchwork Dobrych Myśli do strefy relaksu. Jednym 
słowem DZIEJE SIĘ!  Bo Biblioteka to dobre miejsce dla człowieka!
6 grudnia nasza rodzina wolontariacka obchodziła Międzynaro-
dowy Dzień Wolontariusza.  Tak opisała to wydarzenie wolonta-
riuszka Tamara Olivia Pielaszek uczennica kl. IV SP w Teresinie:  
Dzień wolontariusza odbył się 6 grudnia o godzinie 17:30. Miał miejsce  
w szkole Podstawowej w Szymanowie. Najpierw było powitanie i rozda-
nie torebek z małym prezentem. Była to koszulka z nadrukiem bibliote-
ki i wolontariatu. Po powitaniu głos zajął gość specjalny Mateusz Karaś 
znany jako „Białas”. Potem nastąpiły pytania do gościa. Te zaplanowane 
były najpierw, a potem te od nas. Gdy wszystko było już wyjaśnione, ten 
kto chciał, mógł dostać autograf „Białasa”, zrobić sobie z nim zdjęcie lub 
nagrać dla kogoś pozdrowienia. Na końcu był tort. Bardzo podobała mi 
się impreza. Było bardzo fajnie.

Aleksandra Starus

DZIEŃ WOLONTARIUSZA W GMINNEJ 
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TERESINIE

     
 Biblioteka- dobre miejsce dla człowieka!
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26 listopada 2022 roku w miejscowości Leśna w gminie Olesno, odbyły 
się 94. Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Na starcie pojawiło 
się blisko 600 zawodników, którzy walczyli o kwalifikacje do Mistrzostw 
Europy. W zawodach nie zabrakło reprezentantów UKS Filipides Tere-
sin, którzy wywalczyli dwa medale.

W Leśnej było wszystko to, co kojarzy się nam z biegami crossowymi - 
upadki, błoto i ostra walka na finiszu. Rywalizacja toczyła się na różnych 
dystansach - od 2 do 8 kilometrów. Podczas tegorocznych mistrzostw 
pogoda nie rozpieszczała uczestników, ale dość płaska trasa sprzyjała 
szybkiemu bieganiu. W takich warunkach doskonale odnalazły się za-
wodniczki trenera Andryszczyka. Mistrzynią Polski U18 w biegu kobiet 
na 3 kilometry została znana już w biegowym świecie Eliza Galińska 
(10:12), która bardzo szybko wyszła na czoło stawki i na mecie nie 
dała żadnych szans rywalkom. Dla biegaczki UKS Filipides to kolejne 
złoto krajowego czempionatu. Drugie miejsce zajęła Anna Łada (10:16),  
a trzecie Aleksandra Szulska (10:22). Lena Suchowolak (U18) zajęła  
2. miejsce i wywalczyła tytuł wicemistrzyni Polski w biegu na 2 kilome-
try w czasie 6:53. Na mecie lepsza od niej okazała się Zuzanna Wiernic-
ka (6:40). Trzecie miejsce zajęła Roksana Piechowska (6:59).
Zawodnicy UKS Filipides Teresin wracają z tych zawodów niezwykle 
podbudowani. Najbardziej cieszy forma, jaką udało się zbudować na 

najważniejszą imprezę jesieni oraz dwa niezwykle cenne medale. Pod-
opieczne Andrzeja Andryszczyka miały niezwykle trudne zadanie, po-
nieważ w ich biegach znalazły się medalistki Mistrzostw Polski i Euro-
py. Taka sytuacja pokazuje, że teresińska lekkoatletyka ma się bardzo 
dobrze. Z roku na rok podnosi swój poziom i dorównuje najlepszym 
klubom w Polsce.
To trzeba zaakcentować - w rywalizacji klubowej UKS Filipides Teresin 
zajął doskonałe 3. miejsce na 80 zgłoszonych do rywalizacji klubów.
Medalistkom Mistrzostw Polski oraz ich trenerowi Andrzejowi  
A n d r y s z -
c z y k o w i 
s k ł a d a m y 
s e rd e c z n e 
gratulacje.

Redakcja
fot. UKS 
Filipides 

Teresin

Zawodnicy UKS Filipides Teresin świetnie zaprezentowali się pod-
czas Mistrzostw Mazowsza i Warszawy w biegach przełajowych, któ-
re odbyły się 19 listopada 2022 roku na warszawskim AWF-ie odbyły 
się Mistrzostwa Mazowsza i Warszawy  
w biegach przełajowych. W zawodach wy-
startowało ponad pół tysiąca zawodników. 

Teresiński klub reprezentowali niezawodni 
jak zwykle: Eliza Galińska, Lena Suchowo-
lak, Oliwia Rylska, Oliwia Matyska, Pola 
Giejbatow, Wiktoria Śniadoch, Michał Le-
wandowski oraz Mikołaj Olejnik.  Młodzi 
lekkoatleci wrócili z zawodów z trzema zło-
tymi medalami. Swoje konkurencje wygrali 
Eliza Galińska (2km), Lena Suchowolak 
(1,5km) oraz Mikołaj Olejnik (3km). Bar-

dzo dobrze spisali się również pozostali zawodnicy, którym życzymy 
coraz lepszych wyników!
A oto pozostałe wyniki:

Młodzicy:
Michał Lewandowski 2 km - 13. miejsce
Kategoria dzieci starsze:
Oliwia Rylska - 5. miejsce
Oliwia Matyska - 20. miejsce
Kategoria dzieci młodsze:
Pola Giejbatow 1 km - 17. miejsce
Wiktoria Śniadoch 1 km - 20. miejsce
Zawodnikom i ich trenerowi Andrzejowi 
Andryszczykowi składamy gratulacje, życząc 
kolejnych sukcesów.

Redakcja
fot. UKS Filipides Teresin

ZŁOTO I SREBRO MISTRZOSTW POLSKI 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

MISTRZOSTWA MAZOWSZA I WARSZAWY 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Łącząc się w bólu i żałobie, pragniemy przekazać wyrazy głębokiego 
współczucia oraz słowa wsparcia 

 Panu Krzysztofowi Łopacińskiemu 
z powodu śmierci 

Mamy

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie  
Marek Jaworski 

wraz z pracownikami
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W dniach od 18 do 20 listopada 2022 roku w Koszalinie odbywały 
się Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym. Start 
ośmioosobowej reprezentacji LKS Mazowsze Teresin zaowocował 
zdobyciem trzech medali. 

Srebrne medale zdobyli: Mateusz Zawadzki w kategorii wagowej do 62 
kg i Aleksander Bielski w kategorii wagowej do 75 kg. Brązowy medal 
kategorii do 52 kg wywalczył Filip Nowakowski.
Pozostałe wyniki: Maciej Chojnacki - VII miejsce w kat. wagowej do 
38 kg, Stanisław Guzik - XXI miejsce w kat. wagowej do 52 kg, Bartosz 
Nowakowski - XVIII miejsce w kat. wagowej do 57 kg, Karol Selerski -  
V miejsce w kat. wagowej do 68 kg, Arsenii Bondarenko - XI miejsce 
w kat. wagowej do 85 kg.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

źródło: LKS Mazowsze Teresin /zapasy/

Wśród wielu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży różnego 
szczebla od lokalnego po ogólnopolski są też zawody z udziałem 
ministrantów. Osobną kategorię stanowią Mistrzostwa Polski LSO 
w piłce nożnej halowej o puchar KnC, które w przyszłym roku będą 
rozegrane po raz 28, tym razem w Gnieźnie. Do udziału uprawnia 
wygranie eliminacji diecezjalnych albo staranie się w ostatniej chwili 
o przyznanie tzw. dzikiej karty. 

Od zeszłego roku wśród uczestników Mistrzostw Polski jest reprezen-
tacja wyłoniona spośród parafii franciszkańskich. W tym roku takie 
eliminacje odbyły się 26 listopada br., ponownie w hali sportowej GO-
SiR w Teresinie. Punktem głównym była Msza święta w Bazylice Matki 
Bożej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Termin ostatniej 
soboty listopada nawiązuje do Uroczystości Wszystkich Świętych Za-
konu Serafickiego, dlatego zaproszenie zostało wystosowane do wszyst-
kich kurii zakonów franciszkańskich w Polsce. W tym roku do udziału  
w rozgrywkach zostały też zaproszone zaprzyjaźnione środowiska spor-
towe i  harcerskie. Triumfatorem rozgrywek byli ministranci z parafii 

św. Maksymiliana w Siedlcach, a drugie miejsce na podium wywalczyła 
reprezentacja harcerzy z Hufca ZHP Sochaczew. Mistrzowie, oprócz 
pucharu za zwycięstwo, otrzymali okazały złoty puchar ufundowany 
przez Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej o. Grzegorza 
M. Bartosika OFMConv dla zwycięzcy eliminacji do XVIII Mistrzostw 
Polski LSO - Gniezno 2023. 
Medale i puchary oraz pamiątki dla pozostałych uczestników zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego i Gmi-
nę Teresin. Gospodarzami turnieju byli klasztor oo. Franciszkanów 
w Niepokalanowie oraz GOSiR w Teresinie. Partnerem głównym, jak 
zwykle, został ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów „KnC”. Opie-
kę medyczną oraz techniczną zapewnili bracia z OSP Niepokalanów,  
a sędzią głównym turnieju był p. Dariusz Tartanus. Wsparciem organi-
zacyjnym służył Piotr Bieńkowski wraz z Akademią Sportowych Dia-
mentów, a harcerze podzielili się ze wszystkimi „firmowymi” słodko-
ściami. 

o. Jacek Szczepanik

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW  
W ZAPASACH – KOSZALIN 2022

II MISTRZOSTWA POLSKI W FUTSALU MINISTRANTÓW 
Z PARAFII FRANCISZKAŃSKICH
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W dniach od 3 do 4 grudnia 2022 roku w hali sportowo widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się XVI Międzyna-
rodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapa-
sach w stylu wolnym - Memoriał Wiesława Stempnia - Teresin 2022. 
W turnieju udział wzięło czternastu zawodników z Teresina, a start 
ich zaowocował zdobyciem ośmiu medali.

Złote medale wywalczyli Aleksander Bielski i Braian Kowalski. Srebr-
ne krążki zawisły na szyjach Filipa Kuśmirka, Kacpra Chojnackiego, 
Patryka Kutyłowskiego i Krzysztofa Chudeckiego. Na trzecim stop-
niu podium stanęli Karol Selerski i Adrian Kowalski.
Wyniki pozostałych zawodników LKS Mazowsze Teresin:
Piotr Karaś - V miejsce w kat. wagowej do 35 kg
Maciej Chojnacki - V miejsce w kat. wagowej do 38 kg
Filip Nowakowski - V miejsce w kat. wagowej do 52 kg
Dawid Bielski - V miejsce w kat. wagowej do 52 kg

Stanisław Guzik - XII miejsce w kat. wagowej do 52 kg
Arsenii Bondarenko - V miejsce w kat. wagowej do 85 kg

Zorganizowany po raz szesnasty wspólnymi siłami przez LKS Mazow-
sze Teresin i ULKS Ryś Kampinos turniej z roku na rok staje się jednym 
z najlepszych turniejów międzynarodowych dla młodzików w zapasach 
w stylu wolnym w Polsce. W zawodach wzięło udział 84 zawodników 
z 14 klubów, w tym 45 spoza granic naszego kraju - z Ukrainy, Litwy, 
Łotwy, Czech, Słowacji i Węgier. Zawody stały na bardzo wysokim 
poziomie, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. 
Wszystkie ekipy zagraniczne i krajowe były bardzo zadowolone z udzia-
łu w zawodach i zapowiedziały swe przybycie na kolejny turniej o Pu-
char Mazowsza w przyszłym roku.
W punktacji drużynowej zawodnicy z Mazowsza Teresin zajęli II 
miejsce. Rywalizację drużynową wygrali zawodnicy Zbaraża z Ukrainy,  
a trzecie miejsce przypadło drużynie z Łotwy.
Dodatkową nagrodę dla najlepszych zawodników zawodów ufundowa-
ła i wręczyła pani Teresa Stempień, żona zmarłego Wiesława Stempnia, 
założyciela klubu LKS Mazowsze Teresin i wieloletniego trenera sekcji 
zapasów naszego klubu. Nagrodę tę otrzymali Aleksander Bielski i Bra-
ian Kowalski.
Podczas uroczystego otwarcia zawodów, drużynie ze Zbaraża, w związ-
ku z wojną na Ukrainie, zostały przekazane dwa agregaty prądotwórcze 
ufundowane przez Gminę Teresin i Samorząd Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. 
Serdeczne gratulacje dla naszych młodych zawodników i ich trenerów.
Podziękowania dla wszystkich instytucji, urzędów, sponsorów i osób, 
dzięki którym udało się zorganizować XVI Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w  zapasach w stylu wol-
nym.

źródło: mazowszeteresin.com

XVI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ ZAPAŚNICZY 
O PUCHAR MAZOWSZA – TERESIN 2022
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W dniach od 2 do 4 grudnia na kortach klubu tenisowego Kampino-
sport już po raz jedenasty rozegrane zostały Halowe Mistrzostwa Pol-
ski Samorządowców w tenisie. Wystartowało w nich 33 urzędników 
samorządowych z całej Polski. Organizatorem turnieju była Gmina 
Teresin przy współudziale Gminy Stare Babice oraz Starostwa Powia-
towego Warszawa-Zachód. 

Zawodnicy rywalizowali ze sobą w kilku kategoriach wiekowych, a także 
w kategorii VIP dla osób pełniących najwyższe funkcje w samorządach 
lokalnych oraz w grze podwójnej. 

- Do Teresina przyjechali zarówno tenisiści, którzy wystąpili we wszystkich 
dotychczasowych edycjach (4 zawodników), jak i nowi gracze - Starosta 
Skarżyski, a łącznie w ciągu 11 lat, w Mistrzostwach zagrało 89 samorzą-
dowców - informuje sędzia główny Ariel Lisowski, którego dzielnie wspie-
rał sędzia pomocniczy Jakub Załuski.
Podczas tegorocznych mistrzostw, we wszystkich kategoriach, rozegrano 
41 pojedynków i aż 12 z nich zakończyło się super tie-breakiem. Wiele 
meczów stało na bardzo wysokim poziomie, godnym Mistrzostw Pol-
ski.  Wśród medalistów na wyróżnienie zasługują Artur Gałach (Radny 
Miasta Łuków), który, mimo że mógł wystąpić w kategorii 60+, zagrał  
z młodszymi kolegami w kategorii 50+ i wygrał cały turniej, dzięki czemu 
utrzymał się na pierwszym miejscu na liście wszech czasów najlepszych 
zawodników Mistrzostw organizowanych przez Gminę Teresin. Drugą 
osobą zasługującą na wyróżnienie jest Paweł Szmalc (pracownik Kujaw-
sko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego), który piąty raz z rzędu,  
a szósty w ogóle wygrał najmłodszą kategorię wiekową (do lat 50), dzięki 
czemu awansował na drugie miejsce list wszech czasów i już w przyszłym 
roku może zająć pozycję lidera. W tym roku z powodu kontuzji nie wy-
stąpił Hubert Konecki, radny Szymanowa, który za to znakomicie wywią-
zał się z funkcji gospodarza turnieju. Gminę Teresin na kortach repre-
zentował wójt Marek Olechowski, który w grze podwójnej (w parze ze 
Sławomirem Dorywalskim, reprezentantem UM Sochaczew) dotarł do 
ćwierćfinału. Z pełnymi wynikami można się zapoznać na stronie www.
kampinosport.pl

Uczestnicy zapowiedzieli, że już teraz wpisują w swoje kalendarze kolej-
ne XII Mistrzostwa, które odbędą się na początku grudnia 2023 r., jak 
zwykle podkreślając miłą atmosferę i profesjonalną organizację zawodów. 
Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak pogratulować perfekcyjnego 
przygotowania Mistrzostw i życzyć kolejnych sukcesów w rywalizacji na 
samorządowym korcie!

- XI Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Teresin 2022 
są już za nami. Jak zwykle minęły one za szybko, ale to dzięki Wam ten 
grudniowy weekend upłynął w okamgnieniu. Stworzyliście miłą, przyjazną 
atmosferę, sprzyjającą nie tylko tenisowej rywalizacji na bardzo wysokim 
poziomie, ale również koleżeńskim spotkaniom, podczas których mogliśmy 
wymienić się doświadczeniami oraz poglądami z pracy w naszych samo-
rządach w mijającym roku. Korzystając z okazji, życzymy Państwu na zbli-
żające się Święta Bożego Narodzenia dużo zdrowia, radości, ciepłych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie, wszelkiej pomyślności w  Nowym Roku  
i samych wygranych forehandów, smeczów oraz asów serwisowych - czyta-
my w komunikacie wieńczącym XI Halowe Mistrzostwa Polski Samorzą-
dowców w Tenisie Ziemnym.

Redakcja
fot. kaminosport.pl

XI HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW 
W TENISIE ZIEMNYM TERESIN’2022



• 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,
• 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. 
• 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 .

• 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.

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 stycznia 2023 roku o godzinie 9.30  
rozmowa z panią Aleksandrą Starus -  dyrektorką 
GBP w Teresinie

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 20 stycznia 2023 roku o godzinie 13.10 
rozmowa z panią Aleksandrą Starus -  dyrektorką 
GBP w Teresinie

94,9 FM 102,7 FM


