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Z PRAC RADY GMINY TERESIN
 LXVII sesja /31 stycznia 2023 r./
Radni spotkali się, by po raz kolejny podjąć ważne decyzje dla samorzą-
du gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali widowisko-
wo-kinowej „Dworca TO.Kultura”.

Na początku przyjęto uchwałę w sprawie nawiązania współpracy pomię-
dzy Gminą Teresin a  Miastem Zbaraż w Ukrainie. Nawiązanie współ-
pracy partnerskiej może umożliwić podjęcie wspólnych przedsięwzięć  
w obszarze edukacji, kultury, turystyki, przedsiębiorczości, realizowa-
nych przez społeczności obu jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem 
stworzenia warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych 
środowisk artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz wzajemnej wy-
miany grup, w szczególności młodzieży. Szczegółowy zakres współpracy 
określi umowa bliźniacza pomiędzy Gminą Teresin a Miastem Zbaraż  
w Ukrainie, do zawarcia której upoważniono wójta Marka Olechowskiego.
Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii na 2023 rok. Określa on lokalną strategię w zakresie zapobiegania uza-
leżnieniom oraz minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu, 
narkotyków oraz z zachowań nałogowych. Na wszystkie działania w ra-
mach programu została zaplanowana kwota w wysokości 310.000 złotych. 
Jak poinformowała Maria Wójcicka, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, program będzie realizowany 
z funduszy, które pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi. 
Najważniejsze działania realizowane w  ramach tego programu i  konty-
nuowane co roku to: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzi-
nom, w  których występują problemy alkoholowe pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej 
i informacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależ-
nieniom behawioralnym w  szczególności dla dzieci i młodzieży, wspo-
maganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji. Nowością  
w programie są konsultacje psychologiczne, które będą odbywać się raz  
w tygodniu (czwartek, hala GOSiR I piętro, 16.00 – 18.00).
Radni dokonali także zmian w rocznym programie współpracy Gminy 
Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 
Rada Gminy zatwierdziła ponadto plan pracy Komisji Rewizyjnej na 
2023 rok, w którym uwzględniono kontrolę inwestycji gminnej pn. 

„Przebudowa nawierzchni ulicy Poziomkowej w miejscowości Granice” 
(marzec/kwiecień 2023 r.), ocenę wykonania budżetu gminy za 2022 rok  
i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy Teresin (maj/czerwiec 2023 r.), ocenę realizacji budżetu 
gminy Teresin za I półrocze 2023 r. (wrzesień 2023 r.) oraz kontrolę wy-
konania uchwał Rady Gminy podjętych w roku 2022 w  zakresie naby-
wania nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy oraz sprze-
daży nieruchomości gminnych (październik 2023 r.). Jednocześnie radni 
zatwierdzili protokól Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji 
gminnej pn. „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków 
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki”.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Hubert Konecki 
przedstawił stanowisko w sprawie skargi na bezczynność wójta Gminy 
Teresin w zakresie udostępniania zbioru danych przestrzennych miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku prze-
prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków  
i Petycji stwierdziła, że zarzut niewykonywania przez wójta Gminy 
Teresin czynności zgodnie z prawem jest bezzasadny. Gmina zapewnia 
prawidłowy i kompletny dostęp do danych zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa, udostępnia zbiór danych aktów planowania przestrzennego 
za pomocą usługi pobierania, zbiór danych zawiera wymagane typy obiek-
tów i jest zgodny ze specyfikacją. W ocenie Komisji zarzuty postawione  
w skardze nie znajdują odzwierciedlenia w stanie prawnym i faktycznym 

- czytamy w konkluzji. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Skarg, Wnio-
sków i Petycji postanowiła wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o uzna-

nie przedmiotowej skargi za bezzasadną. 
Radni dokonali także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Teresin. Zwiększono o kwotę 125.000,00 zł zadanie „Zwiększenie bezpie-
czeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termo-
modernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie” z przeznaczeniem na 
inspektora nadzoru. W uchwale budżetowej, po wprowadzeniu autopo-
prawki, dochody uzupełniono o kwotę 20.910,00 zł na wypłatę rekom-
pensat dla podmiotów uprawnionych do otrzymania zgodnie z ustawą  
z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sy-
tuacją na rynku energii elektrycznej. Jak wyjaśniła skarbnik Agnieszka 
Rosa przewidziane są dwa poziomy finansowe dodatku energetycznego 
do prądu: 1000 zł - otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wyko-
rzystują urządzenia na prąd: pompy ciepła, bojlery, piece akumulacyjne, 
1500 zł natomiast - gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym go-
spodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5000 kWh.

- Aby otrzymać dodatek energetyczny, trzeba spełnić dwa podstawowe 
warunki: beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego 
podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd - pompa cie-
pła, bojler lub piec akumulacyjny. Niezbędne jest także uzyskanie wpisu 
lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB). Dopłaty do ogrzewania prądem nie otrzymają gospodar-
stwa, które korzystają z fotowoltaiki, mają pozytywnie rozpatrzony wniosek 
o dodatek energetyczny węglowy lub do innych źródeł ciepła. Co bardzo 
istotne, brane będą pod uwagę zgłoszenia lub wpisy do CEEB dokonane do 
11 sierpnia 2022 r. Późniejsza data może być zaakceptowana tylko wów-
czas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest 
po raz pierwszy. W praktyce dotyczy to najczęściej nowo wybudowanych 
nieruchomości - informuje skarbnik Gminy Teresin. O kwotę 469.388,08 
zł zwiększono także środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospo-
darstw domowych.
W wydatkach o kwotę 125.000,00 zł  zwiększono zadanie „Zwiększenie 
bezpieczeństwa i  dostępności usług społecznych poprzez przebudowę  
i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie” z przezna-
czeniem na inspektora nadzoru. Wprowadzono jednocześnie środki  
w kwocie 20.910,00 zł na wypłatę rekompensat dla podmiotów uprawnio-
nych do otrzymania dodatku elektrycznego. O 469.388,08 zł zwiększono 
środki na wypłatę dodatków węglowych  dla gospodarstw domowych. 
Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego „Utwardzenie placu manew-
rowego  przy budynku strażnicy OSP Teresin” opiewającego na kwotę 
150.000,00 zł. Wprowadzono jednocześnie nowe zadanie „Dostawa wraz 
z montażem wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP 
Teresin” na kwotę 86.039,00 zł. Wprowadzono także zmiany na wniosek 
dyrektora GOSiR.

LXVII sesję zakończyło sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy 
Teresin o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

Redakcja

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

„Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).
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Inwestycje dofinansowane z Funduszy Europej-
skich wpłyną na poprawę życia mieszkańców. 
Dwa budynki użyteczności publicznej w gmi-
nie Teresin przejdą wkrótce termomoderniza-
cję. Realizacja projektu w Szkole Podstawowej 
w Szymanowie oznacza polepszenie warunków 
do nauki i pracy w tej placówce. Zmiany szy-
kują się także w Teresińskim Ośrodku Kultury, 
który przejdzie remont w zakresie moderniza-
cji systemu ogrzewania. 

Po zakończeniu prac placówki będą estetyczne, cieplejsze i bardziej 
oszczędne, ponieważ zmniejszą się generowane przez nie koszty ogrze-
wania. Projekt ma charakter ekologiczny i jest ważny dla mieszkańców 
regionu. Bez wsparcia z UE jego realizacja nie byłaby możliwa. Całko-
wita wartość inwestycji wyniesie ponad 3,9 mln zł. Dofinansowanie  
z Unii Europejskiej to przeszło 2,5 mln zł. Środki pochodzą z programu 
regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). 
23 stycznia w Szkole Podstawowej w Szymanowie umowy z benefi-
cjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wzięli udział 
wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław 
Adam Orliński i Marcin Podsędek. Gminę Teresin reprezentowali wójt 
Marek Olechowski, skarbnik Agnieszka Rosa oraz dyrektorzy jednostek, 
w których przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne – dy-
rektor SP w Szymanowie Jarosław Żejmo i dyrektor TOK-u Mariusz 
Cieśniewski.

Fundusze Europejskie wspierają subregion żyrardowski
Teresiński Ośrodek Kultury to prężnie działająca instytucja, która orga-
nizuje imprezy cykliczne, spektakle, wystawy, pokazy filmów czy kon-
certy. Budynek przejdzie wkrótce kompleksową termomodernizację. 
Zostaną wymienione drzwi wejściowe, będzie zmodernizowana insta-
lacja centralnego ogrzewania, a w kotłowni zostanie wymieniony piec. 
Dodatkowo będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. 
Dzięki środkom z UE uda się także przeprowadzić remont w Szkole 
Podstawowej w Szymanowie. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie 
ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę okien. Zostanie wyko-
nana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  

Ważnym elementem inwestycji będzie także 
przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródła 
ciepła. Efekty dla uczniów i kadry pedagogicznej 
będą długofalowe. 
Po zrealizowaniu projektu w obu placówkach 
zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną. Dzięki wymianie okien w pomieszcze-
niach będzie ciepło i komfortowo. Kolejne plusy 
to ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów,  
a także zwiększenie ilości energii wytwarzanej ze 
źródeł odnawialnych.

źródło: mazovia.pl

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-
nej w Gminie Teresin 
Beneficjent: Gmina Teresin
Całkowita wartość projektu: 3 937 950,85 zł
Dofinansowanie z UE: 2 561 268,85 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

UMOWA WSPARCIA PODPISANA.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SZYMANOWIE 
I TERESIŃSKI OŚRODEK KULTURY PRZEJDĄ TERMOMODERNIZACJĘ
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Spełniło się wieloletnie marzenie strażaków 
ochotników z OSP w Teresinie. Otrzymali 
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który 
zastąpi wysłużonego, blisko trzydziestoletnie-
go jelcza. W sobotę 4 lutego w niesamowitej 
oprawie, przy dźwiękach syren, zapalonych 
racach oraz świecach dymnych odbyła się pre-
zentacja i przekazanie w użytkowanie pierw-
szego w  historii Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Teresinie fabrycznie nowego samochodu 
pożarniczego MAN TGM 18.320. 

Wóz bojowy o wartości 1.150,000 złotych został zakupiony dzięki ini-
cjatywie wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego, a także Rady 
Gminy poprzez zaplanowanie w budżecie na rok 2022 115 000 złotych 
z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go. Jak informuje Komendant OSP Gminy Teresin dh Dariusz Tartanus, 
wraz z urzędnikami wystosowali wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zakupu nowego wozu 
bojowego. 

- Potrzeby naszej jednostki doskonale rozumie Wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego Mirosław Adam Orliński, którego po-
moc pozwoliła nam uzyskać dotację w wysokości 
100 tys. złotych w ramach wsparcia Mazowsza 
dla OSP-2022 - dodaje Adam Krukowski, prezes 
teresińskiej OSP.
Poza wyżej wspomnionymi źródłami finanso-
wania, jednostka miała problem ze znalezie-
niem innych możliwości pozyskania środków 
na zakup samochodu. Przełom nastąpił w mar-

cu, kiedy to do jednostki zwrócił się Centralny Port Komunikacyjny,  
a dokładniej Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK z dyrektor Ka-
tarzyną Dobrońską na czele. W ramach społecznej odpowiedzialności 
spółki CPK, jednostka OSP Teresin otrzymała 900.000 złotych dotacji 
na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Braku-
jącą kwotę w postaci 35 tys. złotych, jednostka wyasygnowała ze środ-
ków własnych. 

- W sprawę kupna samochodu zaangażowani byli wszyscy strażacy naszej 
jednostki, a także wiele osób dobrego serca, którym zależy na bezpieczeń-
stwie w naszej miejscowości i powiecie, dlatego dziękujemy wszystkim, 
którzy nawet w małym stopniu przyczynili się do tego dzieła - podkreśla 
Adam Krukowski.
Zabudowany przez firmę Stolarczyk nowy wóz jest wyposażony w wy-
sokiej jakości sprzęt do gaszenia pożarów oraz interwencji w wypad-
kach drogowych.  Dzięki tej inwestycji podniesiona została zdolność 
bojowa jednostki. Strażacy ochotnicy z Teresina będą pojawiać się na 
miejscu ewentualnych zdarzeń szybciej, działać sprawniej, a to na pew-
no bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców.  
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!

#Mazowszepomaga     #programywsparcia  #solidarnośćmazowiecka

Redakcja
fot. OSP Teresin

TERESIŃSCY STRAŻACY OTRZYMALI NOWY 
WÓZ RATOWNICZO-GAŚNICZY!
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TERESIN
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpieniu 
do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część ob-
rębów ewidencyjnych Nowe Gnatowice i Stare Paski oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr LXV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów ewiden-
cyjnych Nowe Gnatowice i Stare Paski oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków reali-
zacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TERESIN
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpieniu do 
opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ew. nr 
138/13, 138/14, 138/7 położone w obrębie Teresin Gaj oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr LXV/477/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ew. nr 138/13, 
138/14, 138/7 położone w obrębie Teresin Gaj oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skut-
ków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TERESIN
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpie-
niu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część 
obrębów Paprotnia i Maszna oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  

o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr LXV/479/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów Paprotnia i Maszna oraz, że wszczęto 
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski
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Ukraina już od roku heroicznie broni swej wolności. 24 lutego mi-
nął rok, odkąd Rosja napadła na Ukrainę i wszczęła na jej terytorium 
wojnę. Nasza redakcja na swoich łamach informowała o tych tragicz-
nych wydarzeniach. 

Mieszkańcy naszej gminy masowo mobilizowali się do pomocy uchodź-
com. Urząd Gminy Teresin udzielał pomocy i informacji obywatelom 
Ukrainy, koordynował pracę organizacji pomocowych oraz wolonta-
riuszy. Przygotowano i wdrożono obsługę administracyjną uchodźców 
oraz koordynowanie pomocy charytatywnej od podmiotów zewnętrz-
nych. Zbieraliśmy żywność, odzież i środki czystości. Zainteresowane 
edukacją dzieci i uczniowie z Ukrainy przyjmowane były do gminnych 
szkół podstawowych. Specjalnie dla nich utworzono tam oddziały 
przygotowawcze i zatrudniono ukraińskich pomocników nauczycie-
li.  Gościliśmy w swoich domach ofiary wojny. Mimo upływu czasu,  
w Ukrainie wciąż nie jest bezpiecznie i nie wiadomo, jak długo to jesz-
cze potrwa.

O to, jak ten czas wspominają, zapytaliśmy przebywjące i pracujące na 
terenie naszej gminy obywatelki Ukrainy.

Tetiana Kulakova, Martynowka, region Sumy (оkoło 80 km od grani-
cy z Rosją)
Do Polski dotarła 13 mar-
ca. Była na urlopie macie-
rzyńskim. Wcześniej pra-
cowała w przedszkolu jako 
psycholog i nauczycielka. 
Od 26.04.2022 r. pracu-
je w Szkole Podstawowej 
im. Maksymiliana Kolbego  
w Teresinie w charakterze 
pomocy nauczyciela.

Prosto z Gminy: Czy przed 
wybuchem wojny były ja-
kieś sygnały, że Ukraina 
może spłynąć krwią?
Tetiana Kulakova: Słyszałam, że niektórzy politycy zakładali, że Ukra-
ina może spłynąć krwią. Jednak do końca w to nie wierzyłam i miałam 
nadzieję, że wojna nie wybuchnie. I tak każdy wierzył i miał nadzieję do 
ostatniej chwili.
PzG: W jakim momencie zastała Panią wojna?
TK: Był 24 lutego 2022 r., godzina 05.30 rano. Spałam spokojnie z córką, 
a mama obudziła mnie słowami: „Na Ukrainie zaczęła się wojna. Rosja-
nie już weszli na Ukrainę, przekroczyli granicę i jadą wielkimi kolumnami 
czołgów”. 10 minut wcześniej brat zadzwonił do mamy i poinformował ją, 
że na Ukrainie wybuchła wojna.
PzG: Czy było gdzie się schronić? Czy zostaliście w swoich domach, 
mieszkaniach, bombardowanych budynkach?
TK: Zostałyśmy w naszym domu, ponieważ nasz dom nie został zbom-
bardowany. Ale w dniu rozpoczęcia wojny i tydzień po jej rozpoczęciu, 
przez naszą wieś przejeżdżały konwoje rosyjskich czołgów. I dlatego ja  
i moja rodzina musieliśmy się ukrywać w piwnicy, bo nie wiadomo było, 
co Rosjanie mają w głowach.
PzG: Wiedziała Pani, gdzie iść, gdzie uciekać, czy czuła Pani tylko bez-
radność?
TK: Na początku czułam bezradność, strach i niepewność. Musiałam 
jednak zebrać myśli i siły, i zastanowić się, jak dalej żyć. Dlatego, gdy 
sytuacja nieco się uspokoiła, po 13 dniach opuściłam rodzinny dom i wy-
jechałam do Polski.
PzG: Uciekła Pani z piekła, które rozpętał szaleniec. Skąd wzięła Pani 
na to siłę?
TK: Przede wszystkim musiałam myśleć o mojej córce. Ma 3 lata i nie 
rozumie, co się dzieje. Z drugiej strony mój mąż pracował wtedy w Polsce 
i miałam od niego wsparcie i byłam pewna, że w obcym kraju znajdę 
schronienie i bezpieczeństwo. Stąd wzięłam swoją siłę, ale bardzo trudno 

było mi opuścić moich bliskich i rodzinny dom.
PzG: Ktoś z Pani bliskich został w Ukrainie?
TK: Wszyscy moi bliscy tam zostali. Mama i babcia, brat i bratowa  
z bratanicą, rodzice mojego męża i inni krewni.
PzG: Ma Pani z nimi kontakt? 
TK: Mam kontakt telefoniczny i przez internet za pomocą kamery wideo. 
To też daje mi siłę i do pewnego stopnia wewnętrzny spokój.
PzG: Czy dziś czuje się Pani bezpieczna?
TK: W tej chwili tak, ale cały czas martwię się o moich bliskich. I boję się 
też, że ten szaleniec pojedzie do innych krajów, w tym do Polski. Martwię 
się, co będzie dalej. Niepewność wokół, a także wojna informacyjna, bar-
dzo wpływają na moją świadomość.
PzG: Jakie ma Pani plany? Zostanie Pani w Polsce, czy będzie chciała 
wrócić do Ukrainy?
TK: W tej chwili nie mam żadnych planów. Wojna zniszczyła zarówno 
plany, jak i pragnienia. Mam tylko marzenie, żeby wojna w Ukrainie 
skończyła się jak najszybciej, żeby ludzie przestali umierać, żeby w na-
szej Ojczyźnie zapanowały spokój i cisza. Na razie zostanę w Polsce, ale 
kiedy skończy się wojna, na co mam wielką nadzieję, na pewno pojadę 
do rodzinnego domu. Jestem bardzo zmęczona martwieniem się o moich 
bliskich, bardzo za nimi tęsknię. 

Diana Medvid, Lozowa, obwód charkowski
Do Polski dotarła 4 marca. Do czasu wybuchu wojny pracowała jako na-
uczycielka muzyki w szkole i przedszkolu. Od września pracuje w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni w charakterze pomocy na-
uczyciela.

Z zawodu jestem nauczycielką muzyki. Mam córkę, która studiuje na 
Politechnice w Charkowie filologię germańską. Do wybuchu wojny ży-
łam zwykłym życiem, planowałam przyszłość i nie dopuszczałam do 
siebie myśli, że wojna na taką skalę może się w ogóle rozpętać. Jednak 
wczesnym rankiem 24 lutego wszystko się zmieniło. Atak rakietowy 
wojsk rosyjskich na teren Ukrainy wzbudził we mnie ogromny lęk. Ba-
łam się nie tyle o własne życie, co o życie mojej córki, która przebywała 
wówczas na studiach w Charkowie. Ogarnęła mnie panika, nie wie-
działam, co robić. Nie miałam odwagi zadzwonić do córki, by jej o tym 
opowiedzieć. To ona zadzwoniła pierwsza. Dowiedziałam się od niej, 
że ukrywa się w metrze. Usilnie szukałam sposobu na wyciągnięcie jej 
z bombardowanego miasta. Te dwa dni poszukiwań były dla mnie jak 
wieczność. W końcu jednak udało się ją stamtąd ewakuować. Myślałam, 
że jesteśmy bezpieczne, ale były to złudne nadzieje. Nasze miasto także 
znalazło się się pod ostrzałem rakietowym. Wtedy ostatecznie postano-
wiłam wywieźć córkę do Polski. Droga ku bezpieczeństwu była bardzo 
wyczerpującą zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Na granicy przywi-
tali nas wolontariusze z ciepłym posiłkiem, środkami higienicznymi 
i personelem medycznym. Byłyśmy zdumione poparciem Polaków.  

ROCZNICA ATAKU ROSJI NA UKRAINĘ
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Majka Adamczyk 
(pseudonim) 
Sąsiedzi

Nie możesz już słuchać 
tak wiele nieswojego języka, na swojej ulicy. 
Mówisz, że wystarczy już 
wystarczy pomocy. 
Nam też się należy 
zwłaszcza nam. 
Dlaczego oni? 
Czy to nie zbyt wiele? 
Tłumaczą Ci jak głupcowi na forum 
że bomba 
że wojna 
że gwałt. 
Że dzieci giną. 
I co, jeśli nie ma już tego w nagłówkach na czerwono 
trzeba głębiej poszukać 
aby wiedzieć. 
To może nie istnieje już tak bardzo 
rozpacz 
lęk 
ból 
rany 
i nie - życie. 
Przyjechali, to super, wystarczy. 
To nasze, to nam w lesie śpiewają ptaki 

wiatr szumi 
My chcemy spokoju. 
Niech wracają tam, gdzie chcą, a nie mogą. 
A przynajmniej niech nie rzucają się w oczy. 
Człowieku! 
Zamknij oczy zmęczone i wyobraź sobie 
Twoje dziecko w krwi na chodniku 
latające nad głową samoloty 
i bezsilność pomieszaną z płaczem - bo się boisz, 
bo nie wiesz, który pokój będzie bezpieczny. 
I czy się uda. 
Wyobraź sobie 
w Twoim lesie teresińskim 
znajdują zbiorową mogiłę. 
I jutro rozmawiasz z sąsiadem, któremu się udało 
kogo znaleźli 
i że to straszne. 
Sąsiedzie! Bądź sąsiadem, niczym więcej. 
Nie żałuj ptaków w karmniku 
lasu 
i dziecku kolorowych liści. 
Ani socjalu. 
Rób swoje. 
Wyciągnij rękę albo nie 
zrozum 
uśmiechnij się na ulicy. 
Pomóż albo idź do swoich spraw. 
Tylko tyle.

Takiego wsparcia w tym momencie bardzo potrzebowałyśmy, za co  
w swoim i w imieniu wszystkich moich rodaków pragnę gorąco podzię-
kować polskiemu rządowi, wszystkim dobrym ludziom, którzy udzielili 
nam pomocy, nadal nas wspierają i stwarzają warunki do dalszego poby-
tu w Polsce. Jestem bardzo wdzięczna panu Mariuszowi Cieśniewskie-
mu za możliwość pracy z utalentowaną ukraińską młodzieżą. Dyrektor 
Teresińskiego Ośrodka Kultury umożliwił mi prowadzenie dla niej zajęć 
śpiewu. Praca w TOK-u z kreatywnym i profesjonalnym zespołem była 
dla mnie odskocznią od traumatycznych przeżyć. Tu poczuliśmy się jak 
w domu, jak wśród swoich. Wielkim przeżyciem dla nas wszystkich był 
występ na scenie razem z polskimi dziećmi podczas Dnia Dziecka.
Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni. 

Pomagam ukraińskim dzieciom w przystosowaniu się do nowego śro-
dowiska i polskiego systemu nauczania. Dyrektor, nauczyciele i pracow-
nicy techniczni stwarzają bardzo dobre warunki do nauki i bezpieczne-
go pobytu dzieci w szkole. Bardzo się cieszę, że mam taką pracę i tak 
dobrych i życzliwych ludzi wokół siebie.  Dziękuję za pomoc finansową, 
dzięki której ja i moja rodzina możemy w miarę normalnie funkcjonować.
Bardzo tęsknię za czasami, kiedy mogłam prowadzić regularne lekcje  
z moimi uczniami, komunikować się z dziećmi i kolegami z pracy. Pra-
gnę jak najszybciej być blisko nich. Marzę o zwycięstwie Ukrainy. Wie-
rzę w to! Wierzę w naszych obrońców, niezłomnego ducha Ukraińców  
i wsparcie naszych sojuszników.

4 grudnia poznaliśmy laureatów III Powiatowego Konkursu Literackiego „Szuflada”. W tym numerze prezentujemy pracę Majki Adamczyk 
– laureatki I nagrody oraz specjalnego wyróżnienia Teresińskiego Miesięcznika Samorządowego „Prosto z Gminy”, który doskonale wpisuje 
się w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie.
Przejmujący i poruszający wiersz o problemie, z którym spotykamy się nawet w rodzinach. O braku zrozumienia, braku akceptacji i o zmęczeniu.  
Zmęczeniu wojną. Wszyscy już jesteśmy nią zmęczeni i stąd agresja, niezrozumienie, brak empatii. Piękna metafora tego, co jeden zakompleksiony 
człowiek może zrobić z całym światem. Z ludźmi. Sam jeden. 

Joanna Cieśniewska /jurorka/

fot. got.freepik.com

***
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W przeddzień zbrojnej agresji Rosji na 
Ukrainę, 22 lutego 2023 roku, podpisana 
została umowa partnerska pomiędzy Gmi-
ną Teresin a  miastem Zbaraż. Umowę pod-
pisali  wójt Marek Olechowski i mer Roman 

Polikrowski.  W  spotkaniu uczestniczyli ponadto ze strony pol-
skiej przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard, a ze stro-
ny ukraińskiej Tatiana Polikrowska- radna oraz Petro Korol - trener 
szkoły sportowej. 

Podpisanie umowy zostało poprzedzone podjęciem stosownych uchwał 
w obu samorządach. Wójt Marek Olechowski i mer Roman Polikrow-
ski,  zawierając umowę, zadeklarowali wolę współpracy i partnerstwa, 
służącą dobru gmin partnerskich, ich rozwojowi i integracji. W ramach 
umowy o partnerskiej współpracy partnerzy zobowiązali się inicjować 
i podtrzymywać współpracę w zakresie: oświaty, wychowania i edukacji, 
kultury, rekreacji, sportu i turystyki, wymiany młodzieży, współpracy 
między jednostkami ochotniczej straży pożarnej oraz kołami gospo-

dyń wiejskich, promowania kultury regionalnej, 
zadań o charakterze ogólnospołecznym, wspie-
rania i upowszechniania idei samorządowej  
i promocji gminy Teresin i miasta Zbaraż.  
Ponadto partnerzy dążyć będą do wspierania 
szkół, organizacji i stowarzyszeń w ich staraniach do nawiązania  
i kontynuacji stosunków przyjacielskich z  odpowiednimi grupami  
i organizacjami w gminie partnerskiej. 
Podpisanie umowy o  współpracy otwiera nowe możliwości w zakre-
sie rozwoju dalszej współpracy Gminy Teresin i miasta Zbaraż. W ten 
sposób miasto Zbaraż dołączyło do grona gmin partnerskich Gminy 
Teresin, tj. do Santi Cosma e Damiano (Włochy) oraz Szabli (Bułga-
ria).  Mamy nadzieję, że rozpoczęta współpraca zaowocuje wymianą 
doświadczeń i  realizacją wielu wspólnych projektów. Partnerstwo to 
nabiera szczególnego wymiaru w  obliczu trwającej od roku zbrojnej 
agresji Rosji na Ukrainę.  

Redakcja

POLSKO – UKRAIŃSKIE PARTNERSTWO. 
TERESIN I ZBARAŻ GMINAMI PARTNERSKIMI
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XXVIII ZEBRANIE ZWIĄZKU GMIN KOLBIAŃSKICH
W dniach 16–17 lutego w Teresinie i Niepokalanowie odbywało się XXVIII Zebranie Delegatów Związku Gmin Związanych z Życiem św. Mak-
symiliana Marii Kolbego. Delegaci na zaproszenie Gminy Teresin corocznie spotykają się w tym czasie w związku z przypadającą 17 lutego 
rocznicą aresztowania o. Maksymiliana Kolbego. 

Było to pierwsze od czasów pandemii koronawirusa stacjonarne spotka-
nie przedstawicieli czterech samorządów związanych z osobą św. Mak-
symiliana Kolbego, tj. Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina i Oświęcimia. 
Przez okres pandemii delegaci odbywali zebrania w systemie on-line. 
Teresińskie spotkanie było więc podsumowaniem działalności Związku 
w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przewodniczący Zarządu Marek 
Jaworski poinformował delegatów o  działaniach swoich i poszczegól-
nych kolbiańskich gmin. Stan finansów stowarzyszenia omówiła skarb-
nik Agnieszka Rosa. Ważnym punktem obrad była dyskusja nad budo-
wą i wizerunkiem nowej strony internetowej związku. Przypomnijmy, iż 
po hakerskim ataku strona przestała funkcjonować. Pracami nad nową 
witryną kieruje Miasto Oświęcim. Choć nowa strona już funkcjonuje, 
jest w ciągłej budowie. Tradycją kolbiańskich spotkań jest przyznawa-
nie nagród im. św. Maksymiliana. Tegoroczny laur Zarząd przyznał pani 
Annie Opęchowskiej-Ciak, bardzo znanej teresińskiej społeczności po-
licjantce, autorce wyjątkowej w skali ogólnopolskiej charytatywnej akcji 

„Niebieska Gwiazdka”. Podczas zjazdu delegaci zaplanowali też działania 
Związku na bieżący rok. Dyskutowano m.in. o potrzebie zrealizowania 
konkursu dla dzieci i młodzieży „Tylko miłość jest twórcza…”, reaktywa-
cji „Szlaku kolbiańskiego” a także „MaksyMili”, czyli biegu na dystansie 
16  670 metrów. Uroczystym podsumowaniem XXVIII Zebrania była 
Msza święta w niepokalanowskiej bazylice koncelebrowana pod prze-
wodnictwem o. prof. Grzegorza Bartosika, Prowincjała Franciszkańskiej 
Prowincji Warszawskiej. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem św. Mak-
symiliana Kolbego delegaci i goście udali się do Sali św. Bonawentury, 
gdzie przedstawiciele Zarządu wręczyli tegoroczną „Nagrodę im św. 
Maksymiliana”. Na zakończenie zebrani obejrzeli przejmujące Miste-
rium o św. Maksymilianie pt. „I otrze łzę Bóg z ich oczu…” wystawioną 
przez miejscową niepokalanowską wspólnotę. 

Redakcja
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Mieszkańcy Gminy Teresin kolej-
ny raz udowodnili, że nie są głusi 
na potrzeby ludzi wymagających 
wsparcia. 29 stycznia dołączyli do 
milionów Polaków, którzy „zagrali” 
z  Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-

mocy. „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i du-
żych!” - to hasło przewodnie tegorocznej akcji. Właśnie dlatego WOŚP 
chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie 
diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze 
wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 

W tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie mogło 
zabraknąć teresińskich akcentów. 

Świętojański weekend na Łotwie od wójta Marka Olechowskiego
Kolejny raz swój udział w wydarzeniu zaznaczył wójt Gminy Teresin 
Marek Olechowski, który wystawił na internetową licytację świętojański 
weekend na Łotwie, czyli atrakcyjną wyprawę dla dwóch osób do Jurma-
ły, znanego uzdrowiska położonego nad Zatoką Ryską (do zrealizowania  
w weekend 23-25 czerwca). Włodarz Teresina zapewnia transport z nim 
w roli kierowcy, nocleg i prawdziwą nadbałtycką przygodę. Tę nietuzin-
kową ofertę udało się wylicytować za 2.550 zł. 

Orkiestrowych licytacji ciąg dalszy
W aukcji internetowej na tu.sochaczew swoje gadżety wystawili także 
inni mieszkańcy naszej gminy. Kids Fly, całodniowe wypożyczenie wiel-
kich dmuchańców z przeszkodami i zjeżdżalniami (wylicytowane łącznie 
za 880 zł) oraz Anna Gogół, sołtyska Granic, nalewkę na czarnym bzie 
i białym winie (wylicytowana za 75 zł), nalewkę na owocach żurawiny 
(wylicytowana za 65 zł) i skrzynkę ze spiżarni pełną cudownych, zdro-
wych przysmaków wykonanych własnoręcznie wyłącznie z ekologicz-
nych surowców (wylicytowaną za 300 zł). 
Na e-sochaczew pani Anna wystawiła do licytacji 2 domowe, wieloziar-
niste chleby na zakwasie (wylicytowane za 45 zł) oraz 2 słoiki miodu  
z własnej pasieki (wylicytowane za 140 zł). Michał Odolczyk natomiast 
zaproponował licytującym swoją najnowszą książkę oraz spacer śladami 
teresińskiej historii w niej opisanej (wylicytowane za 100 zł). 
Jak poinformowała nas pani Anna Gogół, z przyczyn osobistych jej i córki 
kwestowanie, jak również udział w biegu „Policz się z cukrzycą”, nie odby-
ły się w tym roku. Puszki zostały zwrócone jako niebiorące udziału. Sta-
rannie przygotowane przez „Atelier Marzenie” stroje, które przygotowała 
jak zwykle pochodząca z Teresina niezawodna Marzanna Borkowska, po-
czekają do następnego roku. Od 12 lat wraz z córką Antoniną są wolon-
tariuszkami WOŚP. Ich historia opisana została w książce. Łączna kwota 
ich dotychczasowych zbiórek to 44.871,48 zł plus waluta obca (28,52 €, 
11 $, 20 £, 12 L).  - Dobrem dzielimy się w ciągu całego roku, zawsze tam, 

gdzie istnieje potrzeba, 
jednocześnie afirmując 
życiem i otaczającym 
światem. Wartości 
wyniesionych z domu 
rodzinnego nie gubimy 

- podkreślają.

WOŚP i morsowanie
Do akcji WOŚP włą-
czyły się także Szyma-
nowskie Morsy. Nie 
wystraszyły się zimne-
go wiatru ani lodowa-
tej wody. Z uśmiechem 
na ustach, spokojnie 
pluskały się w wodach 
Pisi. Przy okazji morsy 
wystawiły WOŚP-owe 
puszki, by ci, którzy  
w czapkach i szalikach 
przyszli podziwiać śmiałków, mogli wesprzeć akcję. 

Szkolne orkiestry
Jak co roku do wielkiego grania włączyły się również szkoły z terenu  
naszej gminy.

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
W piątek 27 stycznia uczniowie teresińskiej podstawówki zorganizowa-
li zbiórkę szkolną. Pieniądze zbierane były do puszek podczas przerw. 
Niestraszne były im również warunki pogodowe w niedzielę, kiedy pod 
opieką opiekuna RSU kontynuowali akcję na terenie Teresina. Efekt piąt-
kowej i niedzielnej kwesty przerósł najśmielsze oczekiwania. Uczniowie 
i mieszkańcy naszej gminy okazali się niezwykle hojni, czego dowodem 
były ciężkie od monet i banknotów puszki wolontariuszy. Po przeliczeniu 
znajdujących sie w nich pieniędzy okazało się, że w ciągu kilku godzin 
zebrano kwotę 2.890,01 zł!

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni
Tradycja grania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tej szkole 
sięga wielu lat wstecz. Uczniowie zbierali pieniądze dla Orkiestry niemal-
że od początku jej działania. Jednak najlepsze wyniki finansowe i dobrą 
zabawę osiągali przeważnie podczas szkolnych aukcji. Temu przedsię-
wzięciu zawsze towarzyszyło niemało wysiłku, ale i wiele zabawy. Nie 
inaczej było 31 stycznia 2023 roku, dwa dni po Wielkim, również trzy-
dziestym pierwszym, Finale. Uczniowie, z samodzielnie przyniesionych 
przedmiotów i rękodzieła, orkiestrowych gadżetów od sochaczewskiego 

GMINA TERESIN PO RAZ KOLEJNY ZAGRAŁA 
W ORKIESTRZE WIELKICH SERC

SP w Paprotni
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Sztabu WOŚP mieszczącego się w hufcu ZHP oraz tych przekazanych od 
sochaczewskiego radia, wylicytowali rekordową kwotę - 3.664,14 zł! Po-
nieważ w szkole uczy się 325 uczniów, łatwo obliczyć, że każdy z nich dał 
nieco ponad 11 złotych. W zbiórce swoich podopiecznych wspomagali 
nauczyciele i pracownicy szkoły. Szczególnie wzruszające było to, że dołą-
czyli do nich liczni koledzy z Ukrainy. 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego została zorganizowana zbiórka 
pieniędzy. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogli wziąć 
udział zarówno w licytacji przedmiotów, jak i w loterii fantowej. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu w akcję udało się zebrać 1.345,50 zł! Całą kwotę 
przekazano fundacji na walkę z sepsą.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Teresinie
Po raz kolejny Szkolne Koło Wolontariuszy wraz z Samorządem Uczniow-
skim zagrało dla WOŚP. Przez dwa kolejne dni (26 i 27 stycznia) w szkole 
sprzedawane były przepyszne, domowe ciacha przygotowane przez nie-
malże każdą klasę. Wiele emocji przysporzyła licytacja fantów. Uczniów 
tej szkoły mogliśmy spotkać też w niedzielę, kiedy kwestowali na ulicach 
Teresina. Dzięki tym wszystkim akcjom udało się zebrać rekordową kwo-
tę 4.576,93 zł!

Policzyła się z cukrzycą!
Pani Olga Chełchowska - nauczycielka SP w Teresinie - pobiegła w war-
szawskim biegu „Policz się z cukrzycą”, który od 17 lat towarzyszy finało-
wym wydarzeniom. Akcja ta ma na celu promocję zdrowego i aktywnego 
trybu życia oraz zwrócenie uwagi na problem cywilizacyjny, jakim jest 
cukrzyca. Bieg jest w pełni charytatywny, co znaczy, że za wszystkie ze-
brane środki z pakietów startowych kupione zostaną pompy insulinowe 
dla kobiet w ciąży.

Od 5 lat w tym samym miejscu
W tym roku to był już ich piąty raz. Pomysł, aby włączyć się aktywnie  
w zbieranie pieniędzy dla WOŚP, zrodził się 6 lat temu, kiedy to Han-
na i Sławomir Głuchowscy wyszli wczesnym popołudniem i mimo po-
szukiwań, nikogo z puszką nie spotkali. Pan Sławek zgłosił się do Hufca 
w Sochaczewie i od tej pory jest wolontariuszem. Żona dzielnie dzielnie 
go wspiera. Miejscem ich zbiórek jest Skwer Niepodległości przed dwor-
cem w Teresinie. Od 5 lat w tym miejscu pojawiają się często Ci sami 
mieszkańcy, specjalnie przyjezdżają lub przychodzą do nich. Jak pdkre-
ślają, zawsze mogą liczyć na wójta Olechowskiego, który pojawia się jako 
jeden z pierwszych. Spotkania z ludźmi, uśmiechy, miłe słowa dostarczają 
im mnóstwa dobrej energii. W tym roku zebrali do puszki papierowej 
3.583,27 zł, w e-skarbonce 1.130 zł, co daje razem 4.713,27 zł. To jak 
na razie ich rekord. Dotychczas, przez 5 lat zebrali łącznie nieco ponad 
15.000 zł. 

Wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy zaangażowali się w udział, 
bądź wsparli finansowo WOŚP, składamy serdeczne podziękowania.

Redakcja

SP w Teresinie

SP w Szymanowie
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25 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółki 
Wodnej w Teresinie. W  zebraniu udział wzięli goście, wśród których 
był m.in. dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek 
Jaworski.  Delegaci podsumowali działania Zarządu za okres ostatniej 
kadencji.

Władze spółki w składzie: Leszek Jarzyński - prezes, Mirosław Maty-
ska - zastępca i Sławomir Mitrowski - sekretarz, złożyły sprawozdanie  
z kadencji 2018-2022 r. Spółka swoim działaniem obejmo-
wała 3074 ha gruntów w 25 miejscowościach naszej gminy. 
Spółka w kadencji osiągnęła blisko 866 tys. zł przychodu,  
w tym dotacje to ok. 360 tys. zł, z czego na konserwacje wy-
dała prawie 740 tys. zł. W samym 2022 r. spółka wydała na 
konserwacje ponad 203 tys. zł, w tym ok. 90 tys. zł z dotacji. 
Prace wykonano na 25 rowach o łącznej długości ok. 30 
km. Wykonano również 26 napraw na drenowaniu. Współ-
działając z UG, doprowadziliśmy do wykrycia osoby, która 
poprzez podłączenie się do drenowania, spuszczała nie-
czystości do rowu. Wyciągane są wobec niej konsekwencje. 
Mieszkańców Elżbietowa po udrożnieniu zbieraczy i rowów 
już nie powinno podtapiać. 
Delegaci wybrali nowy skład zarządu na kadencję 2023-2027 
r. Prezesem pozostał Leszek Jarzyński, jego zastępcą Sławo-

mir Mitrowski, a sekretarzem Tomasz Tondera. W skład komisji Rewizyj-
nej weszli Jarosław Antczak, Piotr Grzegorek i Adam Solski. Na zebraniu 
przedyskutowano również sytuację w spółce i podjęto uchwały konieczne 
do jej działalności. Składka na 2023 r. pozostała na poziomie z 2022 r., 
czyli 40 zł za ha.

Leszek Jarzyński
fot. Tadeusz Szymańczak

Spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organi-
zacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby 
fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspo-
kajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospoda-
rowania wodami. Jedną z nich jest prężnie działająca Gminna Spółka 
Wodna w Teresinie. Zbliżające się stulecie teresińskiej spółki wodnej 
jest dobrym momentem, by przybliżyć jej historię na tym terenie.

Spółka Wodna w Teresinie skończy niedługo 100 lat. Pierwsze ślady dzia-
łalności prowadzą do Maurycewa w latach 20. ubiegłego wieku. Pierwsza 
wzmianka o spółce znajduje się w projekcie wykonanym przez Krajowe 
Towarzystwo Melioracyjne w Warszawie w 1927 r. Jest to powołanie się 
na uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki Mauryców z dnia 7 września 
1925 r. Dotyczyła ona zlecenia na wykonanie projektu drenowania wsi 
Mauryców. Tak brzmiała nazwa dzisiejszego Maurycewa. Oczywiście 
przygotowania musiały trwać dużo wcześniej. Przecież trzeba było za-
rejestrować spółkę, uchwalić statut, powołać zarząd, zgromadzić środki 
finansowe itp. Zatem przyjąć należy, że spółka powstała między rokiem 
1921, a 1924. Przewodniczącym został ówczesny dyrektor cukrowni Gu-
zów Jan Buczyński. Członków założycieli było 17 z zasobem 207,71 ha. 
Na przełomie lat 30. pod kierownictwem już Fryderyka Krettera spółka 
znajdowała się w ogromnych tarapatach finansowych. Miała problemy 
ze spłatą należności za wykonane drenowanie, które wykonano w latach 
1927-1929. Głównym wierzycielem był Państwowy Bank Rolny z którym 
to prowadzono rokowania w sprawie rozłożenia spłat z 15 na 30 lat oraz 
Krajowe Towarzystwo Melioracyjne w Warszawie. Warto zaznaczyć, że 
inwestycja była szacowana na kwotę 226 921,75 zł. W kosztorysie znaj-
dują się między innymi takie pozycje jak: „procenty od pożyczki tym-
czasowej i dyskont weksli” na kwotę 15 466,00 zł czy „ogłoszenie statutu” 
72,20 zł, a także transport kolejowy czy konny oraz nadzór techniczny  
i wiele innych.  
Na początku lat 30. do spółki przystąpiły Skrzelew, Duninopol i Brzezinki, 
by w ramach spółki wykonać drenowanie w tych miejscowościach. Rów-
nież wtedy wykonano drenowanie w majątkach Szymanów i Skotniki.  
W ślady Maurycewa poszli rolnicy Pawłówka, wsi Marianów i Małgo-
rzatów, powołując spółkę „Małgorzatów”. Dwa lata później wykonano 
tam drenowanie. Niestety na temat działalności tej spółki nie ma doku-
mentów. Posiadamy jedynie dokumentację techniczną drenowania. Wieś 
Małgorzatów dzisiaj nie istnieje. Została podzielona między Pawłówek  
i Maurycew.
 

 Od 1934 r. spółką kierował Władysław Mitrowski, a w 1954 r. na prze-
wodniczącego powołano Wincentego Prętkiewicza. Do lat 70. XX w. 
spółka działała samodzielnie.
Po reformie samorządowej w latach 70. powołano Wojewódzkie Związki 
Spółek Wodnych. Spółki z gminy Teresin trafiły obligatoryjnie do WZSW 
w Skierniewicach. Wtedy jako pracownik Urzędu Gminy, spółkami zaj-
mowała się pani Halina Kowalczyk z ramienia WZSW, a w imieniu Po-
wiatowego Inspektoratu Melioracji Wodnych działał Stanisław Nalborski. 
W tym też okresie zdrenowano ponad 3000 ha gruntów, to jest teren 20 
wsi i wszędzie tam powstały spółki, bowiem ich istnienie warunkowało 
dofinansowanie do drenowania ze skarbu państwa. Była to ogólnokrajo-
wa akcja melioracyjna.  
Po zmianach ustrojowych spółka uzyskała samodzielność. Wtedy po-
wołano Gminną Spółkę Wodną w Teresinie. Przewodnictwo objął pan 
Henryk Rosa z Dębówki, po nim w 1998 r. pan Franciszek Zdanowski  
z Lisic, a od 2003 r. kieruje nią Leszek Jarzyński z Nowej Piasecznicy. 
Spółka Maurycew znalazła się w jej strukturach.
Na przełomie wieków GSW znalazła się w kryzysie i wtedy to, w 1999 r., 
ze struktur spółki wystąpiła Paprotnia (część potem wróciła). Niebagatel-
ną rolę w działalności spółki odegrała długoletnia księgowa pani Stanisła-
wa Szczypińska z Maurycewa.
Dostęp do materiałów źródłowych z lat 20. ubiegłego wieku, spisanych 
pismem ręcznym na pergaminie, uzyskałem dzięki uprzejmości państwa 
Mitrowskich z Maurycewa. Zachowała się oryginalna dokumentacja 
drenowania w skali 1:2000 zarówno spółki Maurycew, jak i Małgorzatów, 
a co najważniejsze drenowanie to działa do dzisiaj. Oczywiście w dzia-
łalność spółki zaangażowanych było dużo więcej osób, ale nie sposob 
wszystkich tu wymienić.
To, że spółka przetrwała tyle czasu, potwierdza jedynie, że od-
grywa ona dużą rolę w życiu naszej wiejskiej społeczności, cho-
ciaż nie zawsze jej działania są doceniane. Na początku działal-
ności spółki były nastawione na drenowanie. Obecnie zajmują się 
tylko konserwacją i naprawami. W przyszłości prawdopodobnie zajmą 
się nawadnianiem. Głównym źródłem finansowania są składki człon-
ków, jak i pozyskane dotacje z Urzędu Gminy, Urzędu Wojewódz-
kiego i oczywiście z Ministerstwa Rolnictwa. Najwyższą władzą spół-
ki jest Walne Zgromadzenie, a organem założycielskim Starosta.  

Leszek Jarzyński

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SPÓŁKI WODNEJ W TERESINIE

100 - LECIE SPÓŁKI WODNEJ NA TERENIE GMINY TERESIN



T E R E S I Ń S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S A M O R Z Ą D O W Y

Numer 02/2023 13

28 stycznia w remizie OSP Skrzelew miało miejsce szkolenie, którego 
zadaniem było pogłębienie wiedzy z zakresu wysiedlania w związku 
z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Pręd-
kości.

Na spotkanie zorgnizowane przez WKC Grupę Doradztwa na czele  
z Tadeuszem Szymańczakiem przybyło ponad 150 osób. 

- W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznego 
Wspólnie dla Sikorza i Okolic, przedstawiciele Stowarzyszenia Skreśleni 
przez CPK, radni, sołtysi, członkowie Społecznej Rady ds. CPK, byli rów-
nież wykładowcy z zakresu geodezji i spraw związanych z wysiedlaniem, 
a  także rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy - informuje Tadeusz 
Szymańczak.
Podczas szkolenia zebrani mogli zapoznać się z informacjami na temat 
tzw. Programu Dobrowolnych Nabyć Nieruchomości (metody działa-
nia spółki, zagrożenia dla właścicieli nieruchomości, zagadnienia zwią-
zane z wyceną nieruchomości, pomoc prawna wywłaszczeń nierucho-
mości czy powództw cywilnych właścicieli nieruchomości).
Na spotkanie zaproszeni zostali m.in. członkowie komisji ds. CPK  
w sejmiku mazowieckim oraz posłowie.

- Spotkanie trwało trzy godziny, była cała masa pytań i wątpliwości, na 
które szczegółowo odpowiadali wykładowcy. Wyrażono deklarację pod-

jęcia z nami współpracy, a nawet reprezentowania nas w trudnym pro-
cesie wykupów czy wywłaszczeń. Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany 
współpracą w obronie naszych nieruchomości, zapraszamy do kontaktu -  
dodaje Tadeusz Szymańczak.

Redakcja
fot. Nie dla CPK fb

Miesięcznik „Wspólnota” po raz pierwszy zajął się wydatkami samo-
rządów na walkę ze smogiem i ochronę klimatu. Temat ten podjęto ze 
względu na społeczną wagę problemu, jakim jest jakość powietrza. Sa-
morządy mają tu poważną rolę do odegrania.

Pod uwagę wzięto wszystkie wydatki w rozdziale budżetowym 90005 
poniesione w latach 2018-2021, podzielone przez liczbę mieszkańców 
danej jednostki samorządowej. Okazuje się, że w prawie 1200 gmi-
nach nie przekroczyły one 50 zł na 
mieszkańca, były więc symboliczne. 
Na przeciwnym biegunie mamy 96 
gmin z kwotą 1000 zł na mieszkańca.
Gmina Teresin w zestawieniu gmin 
wiejskich zajęła 200. miejsce na 1365 
jednostek. W naszym przypadku to 
585,915 zł przypadające na miesz-
kańca. Nie jest to wynik zadowala-
jący, ale na pewno pokazujący, że 
samorząd gminny nie bagatelizuje 
problemu. 
Dotychczas podjęte przez Gminę 
Teresin działania, to m.in.  moderni-
zacje lokalnych kotłowni poprzez za-
stosowanie źródeł opalanych gazem 
ziemnym, podejmowanie przedsię-
wzięć związanych ze zwiększeniem 
efektywności wykorzystania energii 
cieplnej w obiektach gminnych (ter-
momodernizacja budynków, mo-
dernizacja wewnętrznych instalacji 
grzewczych, wspieranie organiza-
cyjno-prawne przedsięwzięć termo-
modernizacyjnych podejmowanych 
przez użytkowników indywidual-
nych (np. prowadzenie doradztwa, 
audytu energetycznego), wykorzy-
stywanie energii odnawialnej do za-
silania części infrastruktury gminnej 

(fotowoltaika), tworzenie oraz utrzymywanie w należytym stanie tere-
nów zieleni i  zadrzewienia, selektywne zbieranie odpadów komunal-
nych, prowadzenie bezpłatnego punktu doradztwa energetycznego na 
obszarze gminy czy w końcu zapewnienie miejsca, gdzie możemy od-
dać odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych lub zużyte sprzęty 
elektroniczne (PSZOK). Gmina Teresin uczestniczy także w Programie 

„Czyste Powietrze” - kompleksowym działaniu, którego celem jest po-
prawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

Zakłada on m.in. wymianę źródeł 
ciepła oraz poprawę efektywności 
energetycznej jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych. Warto tu 
wspomnieć również o najnowszej in-
westycji, czyli modernizacji oświetle-
nia ulicznego w całej gminie. Unowo-
cześnienie oświetlenia doprowadzi 
w efekcie do radykalnego obniżenia 
mocy zainstalowanych urządzeń 
oraz energochłonności oświetlenia 
w  przeliczeniu na jeden punkt 
świetlny, a co za tym idzie, do ogra-
niczenia zużycia energii elektrycznej,  
a następnie emisji gazów do atmosfe-
ry. Przewidywane jest roczne zużycie 
energii po modernizacji w wysokości 
356 MWh/rok (spadek zużycia ener-
gii - 415 MWh/rok, spadek emisji 
CO2 - 298,385 ton/rok).
To namacalne przykłady proekolo-
gicznych działań, które podejmują 
władze samorządowe naszej gminy 
w celu ochrony klimatu. Warto w nie 
inwestować, od nich bowiem zależy 
nasze zdrowie i jakość życia.
Pełne zestawienie rankingu można 
znaleźć na stronie wspolnota.org.pl

Redakcja

SZKOLENIE DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYSIEDLENIEM 
W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ CPK I KDP

WYDATKI NA OCHRONĘ POWIETRZA I KLIMATU. 
RANKING „WSPÓLNOTY”
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W mroźną grudniową sobotę w sali OSP w Granicach seniorzy spo-
tkali się na corocznym „opłatku wigilijnym”. Spotkanie to uświetni-
ła „Nasza Kapela”, z którą zebrane grono zaśpiewało wiele pięknych 
kolęd.  

Po kilku kolędach członkowie „Naszej Kapeli” zaproponowali wspól-
ne kolędowanie w terminie późniejszym, co też się stało 11 stycznia  
w Dworcu TO.Kultura. Wypełniona sala z radością śpiewała znane nam 
kolędy do muzyki na żywo.  

„Nasza Kapela” kolędowała jeszcze kilkakrotnie: w okresie między-
świątecznym, na zaproszenie dyrekcji, ponownie odwiedziliśmy DPS 
w Czubinie, gdzie zagraliśmy i  zaśpiewaliśmy 12 kolęd. Jakaż była ra-
dość podopiecznych DPS, kiedy mogli wspólnie z nami kolędować.   
8 stycznia, na zaproszenie proboszcza miejscowej parafii, odwiedzili-
śmy Krośniewice, gdzie po wspólnym kolędowaniu, podczas odpra-
wianej mszy, daliśmy godzinny koncert kolęd oraz różnych piosenek 
świeckich. Następne kolędowania odbyło się 15 stycznia - na zaproszeni 
dyrekcji Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku oraz 22 

stycznia - na zaproszenie proboszcza parafii w Giżycach. Pięknie zagra-
ne i zaśpiewane kolędy na długo zostaną w pamięci słuchaczy. Jakież 
było nasze zdziwienie, gdy do Wójta Gminy Teresin, wpłynęło podzięo-
wanie od dyrekcji Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku 
za miłe, wspólne kolędowanie z osobami tam zamieszkałymi oraz i ich 
rodzinami. 
To wspólne śpiewanie zachęciło „Naszą Kapelę” do dalszych spotkań  
i nowych aranżacji znanych melodii. 

Jadwiga Durczak

PRACOWITE SENIORÓW KOLĘDOWANIE

Poniedziałek 9 stycznia 2023 r. na długo pozostanie w pamięci wielu 
osób. Tego dnia o godzinie 17:00 w sali rekreacyjnej Szkoły Podsta-
wowej w Budkach Piaseckich odbył się Koncert Noworoczny. Na sce-
nie stanęło 52 artystów z klas 0-6. Licznie przybyła widownia została 
wprowadzona w atmosferę minionych świąt, szalonej zabawy sylwe-
strowej, nie zabrakło refleksji nad minionym rokiem oraz rytmów 
karnawałowych. 

Wielogodzinna praca, która polegała na doborze utworów, przygotowa-
niu kostiumów, scenografii oraz wyreżyserowaniu, otrzymała najwar-
tościowszą zapłatę, jaką może otrzymać aktor od widza, czyli gromkie 
brawa. Tego naszym młodym artystom nie szczędzili przybyli rodzice 
oraz goście. 
To była godzina niezwykłej magii, podczas której współczesny, zabie-
gany rodzic mógł na chwilę zapomnieć o problemach i trudach dnia 

codziennego, może nawet wrócić wspomnieniami do lat dzieciństwa, 
kiedy to sam stał na szkolnej scenie i występował dla swoich rodziców. 
Wzruszenie, łzy, radość na twarzach towarzyszyły każdemu. Dziękuje-

my wszystkim, którzy w tym dniu znaleźli czas i przyszli do naszej szko-
ły, aby dzielić z nami te emocje oraz podziwiać talenty naszych uczniów. 
Dla tych dzieci najważniejszym punktem programu było zobaczenie 
rodzica na widowni oraz zaprezentowanie się najlepiej, jak potrafią.  
Dziękujemy również za wszystkie pozytywne i miłe komentarze, które 
pojawiły się w mediach społecznościowych. 
Nic tak nie buduje poczucia własnej wartości jak pochwała oraz wspar-
cie rodzica.

Krystyna Grzywińska
nauczycielka SP w Budkach Piaseckich  

KONCERT NOWOROCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. FRYDERYKA CHOPINA W BUDKACH PIASECKICH
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Niebieska Gwiazdka to akcja charytatywna organizowana przez 
mieszkankę gminy Teresin Annę Opęchowską-Ciak i jej przyjaciół 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS. 

Jubileuszowa Niebieska Gwiazdka odbyła się na terenie gminy Teresin 
już dziesiąty raz. Tradycyjnie i w tym roku organizatorzy starali się po-
móc rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 
a wśród nich były: osoby samotnie wychowujące dzieci, chorzy oraz 
seniorzy. Do akcji przyłączyli się przede wszystkim mieszkańcy na-
szej gminy, ale również osoby z gmin ościennych. Wśród podarunków 
znalazły się głównie artykuły spożywcze z długim terminem ważności, 
artykuły chemiczne, higieniczne, medyczne, ale także różnego rodzaju 
sprzęt rtv i agd. Dary zbierane były w bazie, która w tym roku znalazła 
swoje miejsce w świetlicy wiejskiej w Masznie. Przed nadchodzącymi 
świętami przez cztery dni wolontariusze odwiedzili 20 potrzebujących 
rodzin i osób. Większość z nich to seniorzy mieszkający na terenie gmi-
ny Teresin, i to oni najbardziej uradowali się z obecności „niebieskiego 

patrolu”, cieszyli się z upominków, ale jeszcze bardziej z obecności dru-
giego człowieka. 

Redakcja

NIEBIESKA GWIAZDKA 2022

01 lutego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni odbył się 
VII Przegląd Chórów Szkolnych pod hasłem „Nasze wspólne kolędowa-
nie”. Wzięły w nim udział zespoły chóralne ze Szkoły Podstawowej im. św. 
Maksymiliana Kolbego w Teresinie, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Kątach oraz reprezentanci gospodarzy. W sumie na scenie 
zaprezentowało się 86 uczniów.

Wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor Szkoły Jolanta Daczko, cie-
sząc się, że po dłuższej przerwie w Paprotni znowu zabrzmią najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki. - Celem Przeglądu było przede wszystkim rozbu-
dzanie talentów wokalno-instrumentalnych, kultywowanie tradycji śpiewa-
nia najpiękniejszych utworów świątecznych, stworzenie możliwości zaprezen-
towania się przed szerszą publicznością oraz integrowanie dzieci i młodzieży 

- informuje Jacek Wiśniewski, nauczyciel muzyki w SP w Paprotni. - To wła-
śnie kolędy i pastorałki tworzą tę wyjątkową, uroczystą świąteczną oprawę, 

na którą czekamy cały rok, wzruszają i sprzyjają zadumie. Nic więc dziwnego, 
że wspólne uczniowskie kolędowanie wprowadziło ciepłą i rodzinną atmosfe-
rę - dodaje. Wszyscy artyści zaprezentowali się z jak najlepszej strony. Mo-
gliśmy usłyszeć śpiewy a cappella w dwugłosie, z towarzyszeniem skrzypiec 
i keyboardu oraz z półplaybacku. Niektórzy uczniowie wykonywali partie 
solowe wraz z chórem, co również uatrakcyjniło całą imprezę.
Uczestnicy Przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i obdarowani zostali 
słodkościami, które ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Paprotni.  Muzyczne wydarzenie pozwoliło wszystkim choć 
na chwilę powrócić wspomnieniami do atmosfery Świąt Bożego Narodze-
nia. Dziękujemy nauczycielom - opiekunom artystycznym wszystkich chó-
rów za wspaniałe przygotowanie dzieci i młodzieży do Przeglądu. Serdecz-
nie zapraszamy już za rok.

Redakcja

NASZE WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

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

Pani Annie Gogół
Sołtysce wsi Granice

z powodu śmierci
Mamy

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski 
Przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard wraz z Radnymi
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To pierwszy, znaczący, tegoroczny sukces młodzików i młodziczek Mazowsza Teresin. 
W Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Zapasach, które odbyły się 04.02.2023 
r. w Zgierzu wystartowało ponad 150 zawodników i zawodniczek. 

W punktacji klubowej dziewcząt zajęliśmy trzecie miejsce, natomiast chłopcy uplasowali 
się na miejscu drugim. Wyniki indywidualne: 
I miejsce - Wiktoria Bielska
II miejsce - Arsen Bondarenko, Antoni Solski, Oliwia Deleska, Oliwia Wilczek
III miejsce - Jan Piwowarski, Maciej Chojnacki, Piotr Karaś, Filip Kuśmirek
Tym razem poza podium znaleźli się Antoni Zaporozhchenko, Stanisław Guzik i Szymon 
Solski.
Gratulujemy wszystkim zwodnikom i ich trenerom.

Redakcja 
fot. LKS Mazowsze Teresin (zapasy)

Na rozgrywanych w dniach 10-11 lutego 2023 roku w Pelplinie Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym zawodnik LKS 
Mazowsze Teresin Eduard Grigorev wywalczył złoty medal w kategorii wagowej 
do 70 kilogramów. 

Eduard kolejno pokonał zawodnika z Wielkiej Brytanii, Francji, Ukrainy i ponownie 
w walce finałowej kolejnego reprezentanta Francji. W zawodach LKS Mazowsze Tere-
sin reprezentowali jeszcze Wojciech Wysocki i Jakub Sieczka. Mimo dobrej i ambitnej 
postawy Wojtek uplasował się na 5. miejscu w kategorii wagowej do 74 kilogramów,  
a Jakub na 8. miejscu w kategorii do 86 kilogramów.
Serdeczne gratulacje dla naszych zawodników i ich trenerów Ryszarda Niedźwiedz-
kiego, Ryszarda Śliwińskiego, Sławomira Rogozińskiego, Roberta Rybickiego oraz 
trenerów prowadzących kadetów, juniorów i seniorów - Pawła i Artura Albinowskich.
Podziękowania dla firmy GREINER PACKAGING - sponsora sekcji zapasów oraz 
Urzędu Gminy w Teresinie - wspierającego działalność LKS Mazowsze Teresin.

 źródło: LKS Mazowsze Teresin
fot. Przemek Kaliski - PZZ

Rewelacyjne zakończenie przygotowań do Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20 w lekkoatletyce, które w dniach 10-12 lutego odbyły się  
w hali Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do mistrzowskiej rywalizacji przystąpiło blisko tysiąc lekkoatletów z niemal 220 klubów z całego kraju!  

Dla zawodników UKS Filipides Teresin start w rzeszowskiej hali był niezwykle udany. Wywalczyli oni trzy wicemistrzostwa Polski! Regina Brudny 
poprawiła PB na 1000 m, a Wiktor Sot na 2000 m zbliża się do swojej życiówki. To ogromne osiągnięcie dla malutkiego klubu z Teresina, uzyskane 
w lekkiej atletyce - jednej z najbardziej wymagających dyscyplin na największej halowej imprezie w Polsce!

Eliza Galińska U18 2000 m 6:27.77 PB 
– srebrny medal 
Mikołaj Olejnik U18 1000 m 2:31.74 
PB – srebrny medal 
Lena Suchowolak U20 1500 m 4:27.15 
PB – srebrny medal 
Regina Brudny U18 1000 m 3:02.56 (6. 
miejsce) PB
Wiktor Sot U18 2000 m 6:03.96 (12. 
miejsce)

Dziękuję za wsparcie Gminie Teresin, 
GOSiR w Teresinie oraz trenerom pra-
cującym w UKS Filipides Teresin.

Andrzej Andryszczyk

DOSKONAŁY POCZĄTEK SEZONU MŁODZIKÓW  
I MŁODZICZEK LKS MAZOWSZE TERESIN

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW  
W ZAPASACH – ZWYCIĘSTWO I ZŁOTY MEDAL EDUARDA GRIGORIEVA

TRZY WICEMISTRZOSTWA POLSKI TERESIŃSKICH LEKKOATLETÓW
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Wraz z końcem I półrocza roku szkolnego 2022/2023 pokusiłem się  
o podsumowanie sportowych zmagań uczniów Szkoły Podstawowej 
im. św. M. Kolbego w Teresinie.

Było to półrocze, które można śmiało zaliczyć do bardzo udanych, 
bowiem obfitowało w  liczne sukcesy. Uczniowie szkół podstawowych 
rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych, roczniki 2008-2009 to 
młodzież, a 2010 i młodsi - to dzieci. I tak w kategorii dzieci na szcze-
blu powiatowym nasza szkoła zajęła: I miejsce w turnieju mini piłki 
siatkowej chłopców, I miejsce w turnieju piłki ręcznej chłopców, I miej-
sce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt, II miejsce w szta-
fetowych biegach przełajowych chłopców, II miejsce w turnieju mini 
piłki siatkowej dziewcząt, II miejsce w turnieju koszykówki dziewcząt, 
III miejsce w turnieju piłki ręcznej dziewcząt. Natomiast w kategorii 
młodzież wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce w turnieju 
siatkówki chłopców, I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych 
chłopców, II miejsce w turnieju piłki nożnej chłopców, II miejsce w tur-
nieju koszykówki chłopców, II miejsce w turnieju siatkówki dziewcząt, 

II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt.
Z niecierpliwością wyczekujemy zawodów rangi międzypowiatowej, 
miejmy nadzieje też tak udanych.
Serdecznie gratulujemy reprezentantom szkoły oraz ich nauczycielom  
i życzymy dalszych tak wspaniałych osiągnięć! 

Krystian Krawczyk
nauczyciel SP w Teresinie

POWIATOWE SUKCESY SPORTOWE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. MAKSYMILIANA 

KOLBEGO W TERESINIE
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Cóż to była za wyprawa! W piątek i sobotę (27.-28.01.) członkowie 
grupy „Szymanowskie Morsy” zażywali kąpieli w lodowatych wodach 
Bałtyku. To kolejna impreza zorganizowana przez klub morsów z Szy-
manowa i ich lidera Sylwestra Bielskiego. 

- Ten dwudniowy wyjazd przyniósł nam wiele radości 
i frajdy. Gdańsk przywitał nas iście zimową aurą, ale 
o to przecież w tym sporcie chodzi! Piątkowa, nocna 
kąpiel było mega! A w  sobotę powtórka. Morsowanie 
to fantastyczna sprawa, poprawia ukrwienie, podno-
si ilość endorfin. To niesamowite uczucie. Kąpiąc się  
w ogóle nie odczuwa się dyskomfortu związanego z kon-
taktem z zimną wodą. Dlatego tak ważna jest dobrze 
wykonana rozgrzewka - relacjonuje Sylwester Bielski. 
Nad Bałtyk pojechał pełen autokar zapaleńców, żąd-
nych ekstremalnych doznań. Mimo napiętego har-
monogramu, uczestnicy wypadu znaleźli czas na 
podziwianie uroków Gdańska, Westerplatte i Sopotu, 
krótki odpoczynek oraz inne atrakcje.
Organizatorzy i uczestnicy składają serdeczne po-
dziękowania panu wójtowi Markowi Olechowskie-
mu oraz Urzędowi Gminy Teresin za życzliwość, 

pomoc i wsparcie przy organizacji tego przedsięwzięcia. Serdeczne 
podziękowania płyną także do pana Piotra Szymańskiego, właściciela 
firmy transportowej „Omnibus” za bezpieczny i komfortowy przewóz 
do Gdańska i z powrotem do Teresina.

Redakcja

SZYMANOWSKIE MORSY NAD BAŁTYKIEM!

11 lutego odbył się I turniej rocznika 2016 Diament Cup po patrona-
tem Dyrektora GOSIR Teresin pana Krzysztofa Walencika.

Turniej został podzielony na dwie sesje, poranną i popołudniową. Ce-
lem takiego systemu jest to, aby było dużo grania, a mało czekania.  
W obydwu sesjach wzięło udział po 6 drużyn, w tym dwie drużyny, któ-
re reprezentowały naszą Gminę. W porannej sesji wystąpili: MKS Znicz 
Pruszków, KS Ursus Warszawa, AP Pelikan Łowicz, AP Żyrardowianka, 
KS Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, UKS AS Diament Teresin. w dru-
giej sesji wzięli udział: KP Orkan Sochaczew, UKS Unia Boryszew, KS 
Ursus Warszawa, KS Partyzant Leszno, Szopen Sanniki, UKS AS Dia-
ment Teresin. Wszystkie drużyny, jak na wiek sze-
ścio, siedmiolatków zaprezentowały wysoki poziom. 
Było dużo pojedynķow 1 na 1 oraz wiele prób gry 
zespołowej. Wszystko to zaowocowało gradem bra-
mek. W tej kategorii wiekowej większość turniejów 
odbywa się bez klasyfikacji końcowej, aby nie kłaść 
nacisku na wynik, a przede wszystkim na rozwój 
zawodników. Tak też było i tym razem. Doceniając 
wysiłek uczestników, zostały wręczone nagrody in-
dywidualne: MVP każdej drużyny, Króla Strzelców  
i Najlepszego Bramkarza. Dzięki ofensywnej grze 
AS Diament Teresin w jednej i drugiej sesji zgarnęli-

śmy tytuł korony króla strzelców. Również dwóch zawodników naszego 
klubu otrzymało statuetki MVP. Poza sportowym aspektem, świetną 
pracę wykonali rodzice zawodników ASD, przygotowując przepyszny 
bufecik dla zawodników oraz kibiców. Najlepszym podsumowaniem 
całego turnieju jest opinia jednego z przyjezdnych rodziców: 

- Tak wspaniałej organizacji turnieju to jeszcze nie widziałem. Na sam 
koniec, po wręczeniu nagród, od trenera ASD Piotra Bieńkowskiego, 
popłynęły podziękowania dla Dyrektora GOSIR Teresin pana Krzysz-
tofa Walencika za objęcie patronatem naszego turnieju i pomoc w jego 
organizacji. 

Piotr Bieńkowski

DIAMENT CUP – PIŁKARSKIE ŚWIĘTO 
NAJMŁODSZYCH ADEPTÓW FUTBOLU

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ





• 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, 01 marca 2023 roku o godzinie 9.30  
rozmowa z panem Mariuszem Cieśniewskim, 
dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 17 marca 2023 roku o godzinie 13.10 
rozmowa z panem Mariuszem Cieśniewskim, 
dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury

94,9 FM 102,7 FM


