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Sołtysi Gminy Teresin. Kadencja 2014-2018

Mirosława Brodowska 
Gaj

Katarzyna Klata 
Teresin

Janusz Paradowski 
Elżbietów

Jan Mitrowski 
Paprotnia

Halina Ziółkowska 
Topołowa

Grażyna Grzegorek 
Skrzelew

Kazimierz Antczak 
Granice

Sylwester Szajewski 
Nowa Piasecznica

Witold Zdanikowski 
Witoldów

Kazimierz Dąbrowski 
Teresin-Gaj

Robert Ziomski 
Szymanów

Andrzej Szymański 
Stare Paski

Paweł Zdanowski 
Seroki-Wieś

Krystyna Pietrzak 
Seroki-Parcela

Jan Bluszcz 
Pawłówek

Sylwester Gmurek 
Pawłowice

Tomasz Lesiński 
Nowe Paski

Marek Zygmunciak 
Nowe Gnatowice

Andrzej Szufliński 
Mikołajew

Stanisław Jarzyna 
Maurycew

Marek Wódka 
Maszna

Jarosław Barański 
Lisisce

Mariusz Zagajewski 
Kawęczyn

Jerzy Włodarczyk 
Izbiska

Wojciech Cudnik 
Dębówka

Tomasz Wysocki 
Budki Piaseckie

Wioletta Koch 
Ludwików

Paweł Wróblewski 
Granice Osiedle

Na przełomie lutego i marca br. odbyły się wy-
bory we wszystkich sołectwach na terenie Gmi-
ny Teresin. Na 28 sołectw w 11 zmienili się soł-
tysi. Dokonano też wyboru nowych rad sołec-
kich. Wszytkim wybranym sołtysom i  radom 
sołeckim gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
w pracy na rzecz swoich miejscowości. 

Poniżej przedstawiamy wszystkich wybranych 
sołtysów.
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To dobra wiadomość nie tylko dla 
mieszkańców gminy Teresin. Drogą Pa-
protnia – Kampinos przemieszczają się 
nie tylko miejscowi; to ważny szlak tu-
rystyczny łączący Sanktuarium w  Niepo-
kalanowie z Puszczą Kampinoską. Na tej 
wąskiej jezdni z rosnącymi w skraju drze-
wami dochodziło w przeszłości do wielu 
tragicznych wypadków z  udziałem pie-
szych, rowerzystów, motocyklistów i  sa-
mochodów. Co jakiś czas można było zo-
baczyć nowe palące się przydrożne znicze 
i stawiane przydrożne krzyże.

W  trosce o  poprawę bezpieczeństwa 
jeszcze w  ubiegłym roku władze powia-
tu sochaczewskiego wraz z gminą Teresin 
pozyskały z Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych środki finanso-
we na generalną przebudowę tej drogi na 
długości ponad 3, 6 km (do granicy z gmi-
ną Kampinos). Wkład Teresina w tę inwe-
stycję to 2 mln złotych. Przetarg ogłoszo-

ny przez Powiatowy Zarząd Dróg w  So-
chaczewie wygrała firma „Prima” z  Kar-
wowa za kwotę 4,5 mln.

Po podpisaniu umowy z  wykonaw-
cą ruszą właściwe roboty drogowe. Jesz-
cze w  poprzednim roku wycięte zosta-
ły przydrożne drzewa. Droga po przebu-
dowie będzie zdecydowanie szersza. Na 
pierwszym odcinku drogi, od „krajówki” 
do skrzyżowania z  ul. Gnatowicką, uło-
żona zostanie ścieżka rowerowa z  kostki 
brukowej; na pozostałym jezdnia łącznie 
z częścią rowerową (po obydwu stronach 
drogi) będzie miała szerokość 9 metrów. 
Przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. 
Kampinoskiej z  ul. Gnatowicką, Skośną 
i drogą na Masznę. Przy Szkole w Paprot-
ni powstanie zatoka autobusowa. Całość 
nowej drogi zostanie oświetlona.

Tak ogromny zakres robót wymaga 
zorganizowania sprawnej organizacji ru-
chu. W I etapie robót ruch samochodów 
odbywać się będzie wahadłowo; w  ostat-
nim – przy kładzeniu masy asfaltowej ca-
łość będzie podzielona na cztery etapy 
i dla każdego z nich będzie zorganizowa-
ny objazd.

Mamy nadzieję, że roboty pójdą spraw-
nie, a z uzyskanego efektu będziemy zado-
woleni wszyscy. Zakończenie tej najwięk-
szej tegorocznej drogowej inwestycji pla-
nowanie jest na koniec października tego 
roku. Teraz wypada tylko czekać na kon-
tynuację przebudowy przez powiat war-
szawsko – zachodni, kampinoskiego od-
cinka drogi.

SIEĆ KANALIZACYJNA, 
WODOCIĄGOWA, DROGI

Dobra aura pogodowa sprzyja prowa-
dzonym robotom kanalizacyjnym i  wo-
dociągowym na terenie gminy. Przypo-
mnijmy, iż przetarg na to zadanie za 6,4 
mln złotych wygrało Konsorcjum Bango 

– Hydropol – ZWK Siekierski. Połowę tej 
kwoty Teresin pozyskał z  funduszy unij-
nych w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego. Nowe odcinki sieci kanalizacyjne 
powstają w  Granicach, Paprotni i  Teresi-

nie Gaju. Prawie w 100 % wykonano sieć 
kanalizacyjną – ul. Książęca (Teresin), ul. 
Świerkowa (Paprotnia), ul. Wiktorii (Gra-
nice). W  połowie roboty zaawansowa-
ne są na ul. Modrzewiowej i  Poziomko-
wej w Paprotni; w tej części do wykonania 
pozostanie droga dojazdowa do ul. Świer-
kowej. W sumie wykonano ponad 3,7 km 
sieci sanitarnej.

W  Gnatowicach Nowych, Nowej Pia-
secznicy i  Paprotni powstało 1,8 km no-
wej sieci wodociągowej. Rozpoczęły się 
też pierwsze wiosenne remonty dróg: 
m.in. nową nawierzchnię tłuczniową po-
łożono na drodze Pawłowice – Cholewy 
oraz na ulicy Jarzębinowej w  Serokach 

– Parceli. Pozostałe zadania inwestycyjne 
zapisane w  uchwale budżetowej na 2015 
rok są na etapie dokumentacji projektowo 

– technicznej bądź przetargowej.

Rusza przebudowa drogi kampinoskiej

Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie;
Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. 46 86 138 15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 691 277 424,
e-mail: marcin.odolczyk@op.pl
Skład i druk: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów,
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, tel. 46 864 22 08, wof@niepokalanow.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Budowa kanalizacji w Granicach

Droga Cholewy – Pawłowice

Tłuczeń na ul. Jarzębinowej  
w Serokach Parceli

GMINA TERESIN W RADIO 
NIEPOKALANÓW 102.7 FM
Piątek 8 maja 2015 roku  
o godzinie 13.10 – rozmowa 

z Markiem Jaworskim,
zastępcą wójta Gminy Teresin.
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Z  uwagi na prace remontowe w  Urzę-
dzie Gminy Teresin V sesja Rady Gminy 
odbyła się w świetlicy OSP Paprotnia. To 
historyczne wydarzenie, bo po raz pierw-
szy radni debatowali na terenie jednej 
z gminnych jednostek strażackich.

W  dniu 27 marca br. sesja rozpoczęła 
się od przedstawienia zabranym sprawoz-
dania z  tegorocznych wyborów sołtysów 
i  rad sołeckich. Wójt Marek Olechowski 
wyraził słowa wdzięczności za dotych-

czasową pracę sołtysów zakończonej wła-
śnie kadencji. Szczególne podziękowania 
otrzymali z rąk wójta i przewodniczącego 
Rady Gminy Bogdana Linarda ci, którzy 

wybierani byli sołtysami przez sześć ko-
lejnych kadencji. Helena Chaber (Nowe 
Paski), Marianna Tondera (Skrzelew), 
Krzysztof Antczak (Seroki-Wieś) oraz 
Tadeusz Mikulski (Lisice) za swą wie-
loletnią pracę otrzymali brawa od ca-
łej sali. Teraz czeka ich zasłużony odpo-
czynek, wykazywać się będą ich następcy. 
Z kolei wszystkim sołtysom wybranym na 
obecną kadencję wójt wraz z przewodni-
czącym pogratulowali i  życzyli owocnej 
pracy, obdarowując ich drobnymi upo-
minkami.

Podczas sesji podjęto 9 uchwał. Pierw-
sza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości rolnej położonej 
w obrębie SHRO Kawęczyn. Wystawione 
na sprzedaż zostanie pięć działek o  łącz-
nej powierzchni 133 ha. Sprzedaż nastąpi 
w drodze przetargu pisemnego nieograni-
czonego. Środki pozyskane ze sprzedaży 
będą przeznaczone na wkład własny ce-
lem uzyskania dofinansowania z  Urzędu 
Marszałkowskiego na dwie jakże istotne 
dla mieszkańców naszej gminy inwesty-
cje. Pierwsza z  nich dotyczy budowy tu-
nelu pod przejazdem kolejowym w  cen-
trum Teresina i  Paprotni, zaś druga roz-

budowy gminnej „obwodnicy” i połącze-
nie jej z krajową „pięćdziesiątką”.

Następnie Rada przyjęła program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Teresin w 2015 roku.

Poprzez kolejne trzy uchwały Rada 
Gminy wyraziła zgodę na nabycie nie-
zabudowanych nieruchomości – dział-
ki położonej w obrębie Nowa Piasecznica 
(pow. 2639 m2) oraz dwóch działek o po-
wierzchni 1200 m2 i  578 m2 położonych 
w  obrębie Granice. Wszystkie te grunty 
stanowią drogę.

Podjęto też uchwałę w  sprawie emi-
sji obligacji oraz zasad ich zbywania, na-
bywania i wykupu. Zgodnie z nią, Gmina 
Teresin wyemituje 4 tys. obligacji o warto-
ści nominalnej 1 tys. zł, przy czym maksy-
malna wartość nominalna emisji obliga-
cji nie przekroczy kwoty 4 mln zł. Emisja 
obligacji nastąpi poprzez propozycję na-
bycia skierowaną do indywidualnych ad-
resatów.

Ponadto Rada dokonała zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na lata 
2015 – 2022 oraz w uchwale budżetowej 
na rok bieżący.

Pierwsze zebranie nowej rady sołeckiej Szymanowa odbyło się w tamtejszej świe-
tlicy wiejskiej. Uczestniczyli w nim m.in. sołtys Robert Ziomski, członkowie rady so-
łeckiej w składzie – Dorota Matela, Dariusz Rybicki, Jarosław Kupski, Dominik Wój-
cik oraz radny sołectwa Szymanów Hubert Konecki. Pierwszym obradom przewod-
niczył radny Konecki.

Na wstępie przywitał zebranych i pogratulował nowej radzie sołeckiej i sołtysowi 
zwycięstwa w  wygranych wyborach. Wręczył wszystkim zebranym statut Sołectwa 
Szymanów oraz na ręce sołtysa podarował kronikę i skromne upominki. Podczas ob-
rad zebrani ustalili plan działań na obecny rok. Oto on:

Marzec – wiosenne sprzątanie wsi Szymanów; maj – włączenie się do organizacji 
pikniku pod nazwą „Rodzina Razem”, który odbędzie się na boisku Orlik przy szyma-
nowskiej Szkole Podstawowej; czerwiec – udział w rajdzie rowerowym „Od Chełmońskiego do Ślewińskiego”; czerwiec/lipiec – or-
ganizacja turnieju środowiskowego w piłkę nożną o Puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej; sierpień – zabawa integracyjna mieszkańców 
wsi Szymanów; wrzesień – zebranie w sprawie funduszu sołeckiego, listopad – udział w gminnych obchodach Święta Niepodległo-
ści w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego; grudzień – podsumowanie roku 2015 oraz ustalenie planu na rok 2016. Powyższe propozycje 
przegłosowano jednogłośnie.

Podczas obrad zebrani dyskutowali na temat dalszego losu świetlicy wiejskiej. Uznaliśmy, że dzieci i młodzież z naszej miejscowo-
ści zasługują, aby miały miejsce do spotkań (szczególnie jeśli chodzi o okres jesienno-zimowy). Radny Hubert Konecki zobowiązał 
się, iż podejmie rozmowy z wójtem gminy Markiem Olechowskim o pozyskaniu funduszy na remont świetlicy wiejskiej.

Ponadto rada wraz z sołtysem zobowiązała się społecznie pomóc w pracach remontowo-porządkowych. Ostatnim tematem ze-
brania były sprawy bieżące.

Wśród nich radny Konecki zaproponował, aby tablica ogłoszeń sołectwa Szymanów znajdowała się w centrum miejscowości. Jest 
to bardziej istotne, iż dostęp do informacji będzie miała większa liczba mieszkańców.

Z kolei członek rady sołeckiej Dominik Wójcik poinformował zebranych, iż dotarł do niego sygnał o konieczności dostawienia 
koszy przy ulicy Szkolnej. Radny zobowiązał się do szybkiej interwencji. Całe zebranie przebiegło w miłej i sympatyczniej atmosfe-
rze, a wszyscy zebrani doszli do wniosku, że najważniejszą sprawą jest dobro naszej wsi.

Rada Sołecka Szymanów

Z prac Rady Gminy

Szymanów w akcji
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie po raz kolejny ogłasza zbiórkę odzieży używanej (w dobrym stanie), któ-
ra będzie przekazana osobom potrzebującym z naszego terenu. Najbardziej potrzebne są: koce, pościel, odzież wiosenna zarów-
no dla dzieci jak i osób dorosłych. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej mogą w sposób systematyczny korzy-
stać z pomocy „naszego regału” zlokalizowanego w siedzibie Ośrodka (Teresin, ul. Zielona 18).

Odzież, która zalega bezużytecznie w szafach mieszkańców naszej gminy może stanowić ogromne wsparcie dla osób potrzebują-
cych.

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.
Jolanta Linard

dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ODDAM/PRZYJMĘ  G R AT I S
Uruchamiamy na łamach naszego miesięcznika bezpłatne ogłoszenia. Oferty prosimy zgłaszać WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie, ul. Zielona 18. Tel. 46 861 30 45.
• Oddam gratis telewizor marki Universum 20 cali. Tel. 604–529–693

Na terenie Gmin-
nego Ośrodka Spor-
tu i  Rekreacji tuż 
obok Gminnej Bi-
blioteki Publicznej 
w  Teresinie powsta-
ła pięcioelementowa 
siłownia na otwar-
tym powietrzu. Si-
łownia czynna jest 
każdego dnia i  prze-
znaczona do pro-
stych ćwiczeń fizycznych dla każdego, komu nieobca jest dbałość 
w zdrowie i własną tężyznę fizyczną.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w zakresie „Małych projektów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Wartość inwestycji pn. „Stre-
fa Olimpijczyka – atrakcją dla mieszkańca i turysty” wyniosła ponad 
30 tys. zł, z czego Gmina uzyskała dofinansowania w kwocie 20.807 zł.

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do bezpłatnego korzy-
stania z urządzeń wraz z całymi rodzinami!

Wielkie otwarcie – niedziela 24 maja godzina 16.00
Średnie i starsze pokolenie Czytelników zapewne pamięta zabawę harcerskie podchody, młod-

si znają już nowe określenie – gra terenowa. Połączeniem tych dwóch jest questing, choć zdecy-
dowanie ubogacony o poznawanie dziedzictwa miejsca. Każda miejscowość może poszczycić się 
czymś, co ją wyróżnia. Dla niektórych miejsc będzie to wyjątkowy zabytek, dla innych ciekawa 
postać bądź tajemnicza historia. Oprócz funkcji edukacyjnej questing jest też dobrą rodzinną za-

bawą. Uczestnik zabawy staje się poszukiwaczem skarbów. Na początku dostaje mapkę i opis wierszem do zrealizowania.
Wędruje zgodnie z  instrukcjami rozwiązując zagadki i  łamigłówki. Na końcu wytrwały i uważny wędrowiec odkrywa skarb – 

przeważnie skrzynkę z pieczątką poświadczającą rozwiązanie testu. Questy są doskonałą i atrakcyjną formą zwiedzania ciekawych 
miejsc. Ale nie tylko to. Czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi to coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze świata. Z tą myślą 
również Gmina Teresin we współpracy ze stowarzyszeniem LGD,,Ziemia Chełmońskiego” przygotowała swój questing.

Wielkie otwarcie – w niedzielę 24 maja o godzinie 16.00 obok,,Leśnego Zacisza” przy Alei ks. Druckiego – Lubeckiego w Te-
resinie. Tytuł questingu, trasa i  reszta atrakcji niech pozostaną na razie zagadką. Wszystkich serdecznie zapraszamy, a najmłod-
szych – tylko pod opieką dorosłych.

UWAGA – ZMIANA TERMINU 
RAJDU ROWEROWEGO!

Uprzejmie informujemy, iż tegoroczny rajd rowerowy „Od 
Chełmońskiego do Ślewińskiego” na trasie Teresin – Szyma-
nów – Strugi – Skotniki – Mikołajew odbędzie się w czerwcu 
2015 roku. Szczegóły podamy w majowym numerze ,,Prosto 
z Gminy”. Za zmianę terminu przepraszamy.

Urząd Gminy Teresin

Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej 
zapraszamy w  niedzielę 10 maja 2015 roku na gminne 
obchody tego wydarzenia. Program uroczystości:
godz.10.00 – Msza święta (Bazylika w Niepokalanowie)
godz.11.00 – przejście do Pomnika 20 Rozstrzelanych 
z Pawiaka (obok stacji PKP)

– odśpiewanie hymnu państwowego
– złożenie kwiatów
– wystąpienia okolicznościowe

Teresińskie podchody albo „Questing”

Strefa Olimpijczyka zaprasza 70. rocznica 
zakończenia II wojny 
światowej – zaproszenie

Mogę – chcę pomóc
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TERESIN 
z dnia  9 kwietnia 2015 r.  

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r.  Nr 21, poz. 112 z późń. zm. ), podaję do publicznej 
wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika   w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej   zarządzonych  na dzień 10 maja 2015 r. 
 
 

Numer obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania  Siedziba  

obwodowej komisji wyborczej 

1. 

Teresin: 1 Maja, Aleja Ks. Druckiego-Lubeckiego,  
Aleja XX lecia 1-16, 20-22, od 24 do końca numery parzyste,  
Guzowska, Krótka, Lipowa,  Szymanowska 4–55 (oprócz numeru 
46), Świętokrzyska, Torowa, Wąska, Załamana, Zielona, 
 
Teresin-Gaj: ul. Książęca. 

Gimnazjum 
w Teresinie 

96-515 Teresin 
Al. XX lecia  2 

tel. 46 861 37 35 

2. 

Teresin: 3 Maja, 15 Sierpnia,  Akacjowa, Baśniowa, Brata 
Cherubina Pawłowicza, Dębowa, Długa,  Działkowa, Graniczna, 
Kaska, Kasztanowa, Kwiatowa, Pocztowa,  Poprzeczna, Rynkowa, 
Szkolna,  Szymanowska 46, od 57 do końca, Teresińska,    
Warszawska, Wiśniowa. 

Gimnazjum 
w Teresinie 

96-515 Teresin 
Al. XX lecia 2 

tel. 46 861 37 35 
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

3. 

Elżbietów, (oprócz numeru 74),  Gaj,  
Granice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, 
Graniczna, Kaska, Leśna, Łąkowa, Mieszka I, Miła, Nowa, 
Piastowska, Południowa, Spokojna, Stefana Batorego, Strażacka, 
Wiejska, Wiktorii, Wschodnia, Zaciszna,  
Granice: 1A, 54, 
Teresin: Aleja XX lecia 19-19C nieparzyste, od 23 do końca 
numery nieparzyste, 
Teresin-Gaj: posesje bez ulicy, Nadrzeczna, Spacerowa. 

Gimnazjum 
w Teresinie 

96-515 Teresin 
Al. XX lecia2 

tel. 46 861 37 35 
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

4. Budki Piaseckie,  Dębówka, Kawęczyn, Nowa Piasecznica, 
Stara Piasecznica,  Witoldów. 

Szkoła Podstawowa 
w Budkach Piaseckich 

96-516 Szymanów 
tel.46 861 46 20 

5. Maurycew,  Mikołajew, Pawłówek, Skotniki, Skrzelew, Strugi, 
Szymanów,  Elżbietów 74. 

Szkoła Podstawowa 
w Szymanowie 

96-516 Szymanów 
ul. Szkolna 35 

tel. 46 861 35 33 
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

6. 

Paprotnia: Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Daleka, Generała 
Władysława Andersa, Gnatowicka,  Kampinoska, Klonowa 
Koralowa, Krańcowa, Leśna, Ogrodowa, Ojca Maksymiliana 
Kolbego, Okrężna, Miła,  Parkingowa, Perłowa, Piaskowa, 
Poziomkowa, Projektowana IV,  Radosna, Sadowa, Skośna, 
Słoneczna, Sochaczewska, Spacerowa, Srebrna, Środkowa, 
Świerkowa,  Topolowa, Wesoła, Wypoczynkowa, Zachodnia, 
Ziołowa, Żytnia.  

Szkoła Podstawowa 
w Paprotni 

96-515 Teresin 
ul. Sochaczewska 10 

tel. 46 861 53 93 

7. 

Granice: posesje bez ulicy (oprócz numeru 1A oraz 54 ) 
Familijna, Fińska, Jałowcowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Złota, 
Izbiska, Maszna, Nowe Gnatowice, Nowe Paski,   
Pawłowice: 73-94, Stare Paski,  Topołowa. 

Szkoła Podstawowa 
w Paprotni 

96-515 Teresin 
ul. Sochaczewska 10 

tel. 46 861 53 93 

8. Lisice,  Ludwików , Pawłowice: 1-71, od 100 do końca,   
Seroki-Parcela,  Seroki-Wieś.  

Szkoła Podstawowa 
w Paprotni 

96-515 Teresin, 
ul. Sochaczewska 10 

tel. 46 861 53 93 
 
Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  odbędzie się 10 maja 2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00. 
 
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie   o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mogą głosować przez pełnomocnika.  
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do dnia 4 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20,   pokój nr 1. 
 
Każdy wyborca może głosować również korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony   w Urzędzie Gminy, 
w którym wyborca  jest wpisany do rejestru wyborców do dnia 27 kwietnia 2015 r.  
Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Teresin wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą nr 2, Obwodową Komisję 
Wyborczą nr 3 z siedzibami  w Gimnazjum w Teresinie oraz  Obwodową Komisję Wyborczą nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Szymanowie. 

                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Teresin 

/Marek Olechowski/ 
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Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozosta-
li wyborcy, jednakże przysługują im dodatkowe poniższe uprawnienia.

1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach – tzn. informacji o właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodo-
wych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach przystosowanych dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborcy w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów 
oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na Prezyden-
ta RP i o warunkach oraz formach głosowania.

2. Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także wyborcy po-

siadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do 
rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Peł-
nomocnictwa udziela się przed wójtem lub upoważnioną przez niego osobą. W tym celu wyborca składa wniosek do wójta gminy 
do dnia 4 maja 2015 r. Do wniosku załącza się pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do dnia 8 maja 2015 r.

3. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a
W dniu wyborów Obwodowa Komisja Wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, 

nakładkę sporządzoną w alfabecie Braille´a. Po oddaniu głosu wyborca zwraca nakładkę do Obwodowej Komisji Wyborczej.

4. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepeł-

noletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub 
na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Osobą pomagającą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

5. Ponadto wyborca niepełnosprawny może korzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy takich jak:
◆ głosowanie korespondencyjne
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w Urzędzie Gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru 

wyborców do 27 kwietnia 2015 r.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, PESEL, oznaczenie wyborów, których doty-

czy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, ew. deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w UG oraz oświadcze-
nie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem, lub w for-
mie elektronicznej.

Wyborca otrzyma z Urzędu Gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy, oprócz karty 
do głosowania będzie zawierał oświadczenie

o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcję głosowania korespondencyjnego. Zwrotny pakiet wy-
borczy wysyła się pocztą na adres stosownej Obwodowej Komisji Wyborczej lub dostarcza się osobiście do Urzędu Gminy (zgodnie 
z wcześniejszą deklaracją) albo w dniu głosowania, bezpośrednio, do Obwodowej Komisji Wyborczej.

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II 
tury wyborów).

Jeżeli wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego w I turze wyborów tzn. do 27 kwietnia 2015 r., chce za-
głosować korespondencyjnie w II turze wyborów, może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić 
zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 14 maja 2015 r.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach odrębnych tzn. w szpitalach, do-
mach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych, domach studenckich, a także ci którzy wcześniej udzielili pełno-
mocnictwa do głosowania.

◆ głosowanie w wybranym obwodzie, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub w któ-

rej będzie przebywać w dniu wyborów.
Pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie należy złożyć w Urzędzie Gminy, w której znajduje się 

wybrany lokal wyborczy do 5 maja 2015 r. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze 
spisu w miejscu stałego zamieszkania.

◆ głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowa-

nia. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek 
o wydanie zaświadczenia składa się w Urzędzie Gminy do 8 maja 2015 r. w formie pisemnej, faksem lub w formie elektronicznej. 
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałe-
go zamieszkania

Informację na temat wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin, pokój nr 7 
lub 1, tel: 605 57 20 40 lub 46 864 25 46, email: sekretarz.gminy@teresin.pl lub j.milczarek@teresin.pl.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
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W dniu 28 listopada 2014 roku Sejm 
przyjął nowelizację ustawy o  utrzyma-
niu czystości porządku w gminach, któ-
ra weszła w  życie 1 lutego 2015 roku. 
W  ustawie tej nałożono na gminy obo-
wiązek utworzenia stacjonarnego Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych tzw. PSZOK samodziel-
nie lub w  porozumieniu z  innymi gmi-
nami.

W  PSZOK-ach gmina musi zapewnić 
przyjmowanie następujących rodzajów 
odpadów: przeterminowane leki, przeter-
minowane chemikalia, zużyte baterie, zu-
żyte akumulatory, zużyty sprzęt elektrycz-
ny i  elektroniczny, meble i  inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne.

Na terenie naszej gminy odpady wiel-
kogabarytowe, zużyty sprzęt elektronicz-
ny i  elektryczny oraz odpady zielone od-
bierane są bezpośrednio od mieszkań-
ców. Zrezygnowanie z  dotychczasowego 
rozwiązania przyczyniłoby się do utrud-
nień dla mieszkańców (konieczność oso-
bistego dowozu odpadów) oraz do obni-
żenia poziomów odzysku poszczególnych 
frakcji. W  związku ze zmianami ustawy 
mieszkańcy dodatkowo będą mieli moż-
liwość oddawania w/w  frakcji odpadów 
do zorganizowanego punktu odbioru od-
padów poza wyznaczonymi przez urząd 
terminami. Należy jednak zaznaczyć, że 
koszty prowadzenia PSZOK-ów mu-
szą być również uwzględnione w  stawce 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, co nakazuje znowelizowana 
ustawa sejmowa.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Go-
spodarki Odpadami dla Mazowsza na 

lata 2012 – 2017 z  uwzględnie-
niem lat 2018 – 2023 Gmina Te-
resin, jak większość gmin na-
szego powiatu, została włączo-
na do płockiego regionu odpa-
dowego. Firma odbierająca od-
pady komunalne tj. Konsorcjum 
Remondis – Zebra przekazuje je 
do instalacji zastępczej – Przed-
siębiorstwa Produkcyjno – Han-
dlowo – Usługowego „ZEBRA” 
Sp. j. sortownia odpadów ko-
munalnych zmieszanych i  zebra-
nych selektywnie w Sochaczewie. 
Odpady przewożone są na nie-
wielką odległość, co jest bardzo korzyst-
ne dla mieszkańców ze względów ekono-
micznych, ponieważ wiąże się to z  niż-
szymi kosztami transportu, a tym samym 
z  niższą stawką opłaty za odbiór odpa-
dów. Mała odległość przewozu odpadów 
jest również korzystna dla środowiska, że 
względu na mniejszą emisję spalin.

Niestety, w związku ze zmianami prze-
pisów oraz informacjami o  wolnych mo-
cach przerobowych Regionalnych insta-
lacji do przetwarzania odpadów komu-
nalnych należy założyć, że firma wyłonio-
na w  nowym przetargu na odbiór odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych będzie musiała 
oddawać w/w  odpady do instalacji, któ-
re są oddalone od gminy Teresin o ponad 
70 km. Taka odległość wpłynie na wzrost 
kosztów transportu, co przełoży się na 
stawkę opłaty za odbiór odpadów komu-
nalnych.

Należy zauważyć, że dwa wyżej opisa-
ne czynniki, a mianowicie konieczność 
zorganizowania PSZOK-ów oraz wzrost 
odległości przewożenia odpadów mogą 

wpłynąć na wzrost stawki za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunal-
nych w najbliższym czasie po przetargu.

Umowa z  firmą odbierającą odpady 
kończy się 30 czerwca 2015 roku. Mając 
na terenie powiatu sochaczewskiego in-
stalację zastępczą do przetwarzania odpa-
dów komunalnych, firmy odbierające od-
pady komunalne zmuszone będą do prze-
wożenia odpadów do instalacji regional-
nych. Wątpliwości może budzić zasad-
ność przewożenia odpadów na tak dużą 
odległość pod kątem ochrony środowi-
ska. Według ostatnio przekazywanych ko-
munikatów, Polska jest jednym z  krajów 
europejskich o  największym zanieczysz-
czeniu powietrza, którego zanieczyszcze-
nia pochodzą głównie z  indywidualnych 
instalacji grzewczych oraz ze środków 
transportu. Dlatego organy ochrony śro-
dowiska oraz ustawodawcy powinny pod-
jąć wszelkie działania mające na celu mi-
nimalizację emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery, a nie podejmować działania ma-
jące na celu zwiększenie tych emisji.

Marzena Rucińska
Urząd Gminy Teresin

Nowelizacja ustawy.  
Wyższe koszty dla samorządów i mieszkańców

W  niedzielę 31 maja serdecznie zapra-
szamy na I  festyn rodzinny połączony 
z  Dniem Dziecka. Impreza odbędzie się 
obok Szkoły Podstawowej w Szymanowie, 
w  tym na boiskach ,,Orlik”. Dla wszyst-
kich uczestników, małych i dużych, przy-
gotowaliśmy dużo atrakcji. Nie zabraknie 
ciekawych konkursów i zabaw integracyj-
nych, rywalizacji sportowej oraz wystę-
pów muzycznych. Oczywiście – WSTĘP 
WOLNY.

Szczegółowy program tego festynu 
podamy w  majowym numerze ,,Prosto 
z Gminy”.

Zaproszenie na festyn rodzinny i dzień dziecka  
„RODZINA RAZEM”
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W  związku z  Ogólnopolskim Tygo-
dniem Zawodowca w Zespole Szkół im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego od-
były się spotkania i konferencje na te-
mat przyszłości kształcenia zawodo-
wego w naszym powiecie i całym kra-
ju. W  teresińskiej placówce akcja zo-
stała wzbogacona poprzez liczne po-
kazy owoców pracy uczniów techni-
kum i  szkoły zasadniczej. Największą 
popularnością cieszyły się natomiast 
warsztaty przeprowadzone przez pra-
cowników Wyższej Szkoły Kosmetyki 
i  Pielęgnacji Zdrowia w  Warszawie. To w  związku z  planowa-
nym uruchomieniem od września br. liceum kosmetologii i pie-
lęgnacji zdrowia. Zaproszeni uczniowie z  gimnazjów uczestni-
czyli w warsztatach mydlarskich, akademii makijażu, zabiegach 
pielęgnacyjnych na dłonie oraz konkursach z nagrodami.

Przypomnijmy, że od roku szkolnego 2014/2015 w  Zespole 

Szkół w  Teresinie będzie można pod-
jąć naukę w  następujących szkołach: 
technikum urządzeń i systemów odna-
wialnych źródeł energii, technikum lo-
gistycznym, mechanicznym, mechani-
zacji rolnictwa, agrobiznesu, w  zasad-
niczej szkole zawodowej – mechanik 
samochodowy oraz we wspomnianym 
już liceum kosmetologii i  pielęgnacji 
zdrowia. Więcej informacji pod nr tel. 
46 861 38 13.

Warto też zaznaczyć, iż Firma Pol-
skie Młyny SA objęła swoim patro-

natem działalność technikum mechanizacji. – Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, to ogromny prestiż dla szkoły współpracować z  tak 
znaną i  doświadczoną firmą – przyznał Wojciech Kruszewski, 
dyrektor szkoły. To kolejna znana marka na polskim i zagranicz-
nym rynku, która zdecydowała się na współpracę z Zespołem 
Szkół w Teresinie.

Za nami dwudniowy (17 i 18 kwietnia) maraton teatralny czy-
li artystyczny Galimatias na scenie Teresińskiego Ośrodka Kul-
tury. Podczas czternastej edycji widzowie mogli obejrzeć dwa-
naście spektakli, a  także pozakonkursową prezentację w wyko-
naniu teresińskiej grupy CBA czyli Czasem Bywamy Aktorami.

Podczas tegorocznego Festiwalu jury przyznała nagrodę 
Grand Prix Galimatiasu. Otrzymała ją grupa pod nazwą Strefa 
Otwarta za spektakl „H(2)O” na podstawie fragmentów „Ham-
leta” Wiliama Szekspira. Ponadto komisja konkursowa w  skła-
dzie Natalia Fijewska-Zdanowska, Katarzyna Flader-Rzeszow-
ska, Dominik Nowak i Helena Radzikowska przyznała wiele na-
gród i wyróżnień. Listę swoich zwycięzców podało również jury 

młodzieżowe, a także sztab dziennikarski. Jak co roku, nie zabra-
kło nocnych dyskusji czy specjalnej festiwalowej gazetki „Mę-
tlik” wydawanej przez teresińską młodzież. Na scenie oklaski-
wano artystów, którzy przez dwa dni serwowali prawdziwą kul-
turalną ucztę.

Teresiński Galimatias znany jest w całej Polsce na tyle dobrze, 
że o udział w nim, poszczególne teatry wcześniej muszą stoczyć 
sceniczną walkę w eliminacjach. W Teresinie występują już tyl-
ko najlepsi z najlepszych. To świadczy, jak wielkiej rangi docze-
kał się Festiwal organizowany od czternastu lat przez Teresiński 
Ośrodek Kultury.

Marcin Odolczyk

XIV Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
Niesfornych „Galimatias 2015”

Tydzień Zawodowca
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Piątą rocznicę katastrofy smoleńskiej mieszkańcy gminy Teresin uczcili uroczystą Mszą świętą w Niepokalanowie, której prze-
wodniczył Gwardian Niepokalanowa o. Mirosław Bartos. W piątek 10 kwietnia tuż po wieczornym nabożeństwie złożono kwiaty 
i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy rządowego Tupolewa w 2010 roku w Smoleńsku. Wśród delegacji sa-
morządowców z Gminy Teresin był zastępca wójta Marek Jaworski oraz radny Zbigniew Biederka. Starostwo Powiatowe reprezen-
tował przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski. Wiązanki kwiatów pod symbolicznym pomnikiem tragicznie zmarłych 
złożyli też parafianie, mieszkańcy gminy Teresin oraz liczna grupa motocyklistów z Teresina i Sochaczewa.

Pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem
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Uroczysta Msza święta a po niej dalsze obchody pod Dębem Pamięci. Tak wyglądały pełne wzruszeń gminne obchody 75. roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej. W Niepokalanowie powrócono pamięcią do tych, którzy oddali swe życie za wolność naszej Ojczyzny.

Uroczystości odbyły się w niedzielę 12 kwietnia. Rozpoczęła je Msza św. w Bazylice Mniejszej o godz. 10.00 pod przewodnictwem 
o. Andrzeja Sąsiadka, Proboszcza niepokalanowskiej parafii. Wierni modlili się za ofiary zbrodni katyńskiej, dokonanej w 1940 roku 
przez NKWD na polskich jeńcach wojennych.

Po Mszy wszyscy zebrani, wśród nich duchowni, samorządowcy, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP, harcerze z drużyny 
im. św. Maksymiliana Kolbego oraz liczna grupa parafian udała się pod Dąb Pamięci upamiętniający śmierć kapitana Feliksa Me-
losika, nauczyciela Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie, zamordowanego strzałem w tył głowy w Charkowie w 1940 
roku. Jest on symbolem wszystkich Polaków zamordowanych przez Sowietów w okresie wojny.

Wierni odśpiewali hymn państwowy, złożyli kwiaty i wysłuchali programu patriotycznego pt. „Ostatni list” w wykonaniu m.in. 
uczniów i dyrektorów szkół, nauczycieli oraz radnych gminy Teresin. Aktorzy kolejno odczytywali fragmenty listów znalezionych 
przy ciałach pomordowanych w Katyniu. Czytali je – Paulina i Jarosław Żejmo z dziećmi: Władkiem, Łucją i Miłoszem, Małgorzata 
Staniaszek, Paweł Zdanowski i Paweł Wróblewski, zaś Zbigniew Biederka zaprezentował wiersz „In hora Mortis” autorstwa Wojcie-
cha Wencla. Uroczystą wartę przy Dębie zaciągnęli teresińscy harcerze.

Hołd pamięci Pomordowanym oddały również władze gminy Teresin z wójtem Markiem Olechowskim i przewodniczącym rady 
Bogdanem Linardem, a także kapitan Henryk Kucharski, Honorowy Obywatel Gminy Teresin. Głównymi organizatorami uroczy-
stości byli – Marek Jaworski, zastępca wójta oraz Zbigniew Biederka, radny gminy Teresin przy wsparciu Klasztoru w Niepokalano-
wie oraz Teresińskiego Ośrodka Kultury.

75. rocznica Zbrodni Katyńskiej
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W  ramach Wirtualnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy seniorów do 
Teresińskiego Ośrodka Kultury na ciekawe wykłady. Najbliższy wykład odbędzie się 
13 maja 2015 o godz. 11:00, podczas którego pani Małgorzata Borkowska opowie nam 
jak wygląda maj w  ogrodzie i  na stawach przy Dworze w  Mościbrodach. Natomiast 
10 czerwca, również o  godz. 11:00 pan Jarosław Gresser przybliży nam zagadnienia 
prawne dotyczące zabezpieczenia przyszłości naszych najbliższych, czyli co powinni-
śmy wiedzieć o testamentach. Wstęp wolny!

Już w maju stowarzyszenie nasze rozpocznie realizację projektu „Aktywny Senior”, 
skierowany także do osób w wieku emerytalnym z terenu naszej gminy. Projekt prze-
widuje wiele ciekawych działań, uwzględnia realizację oczekiwań w zakresie pożytecz-
nego wypełnienia wolnego czasu, a także poprawy kondycji psychicznej i fizycznej oraz 
potrzeby więzi społecznych, przynależności i aktywności, min.: zwiedzanie Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego w War-
szawie, wyjazd do teatru w Warszawie lub innym mieście, wyjazd do kina w Błoniu, 
sesje urody, warsztaty rękodzieła, letnią kawiarenkę internetową w  Gminnej Biblio-
tece Publicznej, wycieczkę krajoznawczą – Zamość i Roztocze, kurs pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, wykład na temat zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia życia, 
wykład na temat bezpieczeństwa.

Harmonogram zajęć i wyjazdów będzie dostępny na stronie naszego stowarzyszenia 
oraz na plakatach.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie będzie można uzyskać u pre-
zes Zarządu Stowarzyszenia IMPULS Agnieszki Ptaszkiewicz, pod numerem telefonu: 
501 54 25 64.

Impuls dla dzieci
Stowarzyszenie IMPULS ma także propozycję dla naszych najmłodszych mieszkań-

ców. Jak co roku zaprosimy dzieci na piknik do Chabrowego Dworku. Tegoroczny pik-
nik oprócz zabawy i  integracji w  swoim programie zawierał będzie elementy eduka-
cyjne dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Szczegółowe informacje na temat pikniku 
będą dostępne na stronie stowarzyszenia i plakatach.

Powyższe zadania dofinansowano ze środków Gminy Teresin.
Agnieszka Ptaszkiewicz

W  piątek 10 kwietnia w  Teresińskim 
Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze 
spotkanie Klubu Aktywnych Mam. Przy-
było na nie dziesięć pań, młodych mam 
i  nie tylko. – Byłam bardzo mile zasko-
czona liczbą gości podczas pierwszego spo-
tkania – mówi Karolina Krukowska po-

mysłodawczyni Klubu. Jak przyznała, pa-
nie zadeklarowały chęć współtworzenia 
i  dalszego rozwoju organizacji. Z  rozmo-
wy, która przebiegała w  miłej i  luźnej at-
mosferze, wynikało, że większość kobiet 
pochłoniętych obowiązkami domowymi 
i  wychowaniem dzieci, nie ma możliwo-
ści poznania innych mam ze swojego naj-
bliższego otoczenia. – Zapraszam chętne 
panie do poznania nowych koleżanek, po-
dzielenia się swoją pasją, zainteresowania-
mi i doświadczeniem nie tylko wychowaw-
czym – dodaje Karolina Krukowska.

Wszystkie mamy, które nie mają moż-
liwości pozostawienia dzieci pod inną 
opieką, a  chciałyby dołączyć do klubu, 
pani Karolina zaprasza na spotkania wraz 
dziećmi. Na maluchów czeka bowiem 
specjalnie przygotowany kącik zabaw.

Wielka akcja sprzątania 
sołectwa Szymanów odby-
ła się w  sobotę 28 marca br. 
Uczestniczyli w  nim m.in. 
radny Hubert Konecki, soł-
tys Robert Ziomski i wszyscy 
członkowie rady sołeckiej 
oraz mieszkańcy wsi, w tym 
młodzież i rodzice z dziećmi. 
Łącznie zebrało się nas oko-
ło trzydzieści osób.

Podzieliliśmy się na trzy grupy, każda miała swojego lidera i zbierała odpady w in-
nym rejonie. Po dwóch godzinach zabrakło nam worków i dokupiliśmy kolejnych czter-
dzieści sztuk. W sumie zebraliśmy ponad 75 sztuk worków pełnych śmieci.

Sprzątanie trwało około pięciu godzin, ale z efektu zadowoleni byli wszyscy uczest-
nicy oraz sami mieszkańcy. Następne sprzątanie za rok.

Zapraszamy i  wierzymy że dołączą do nas inni którym zależy na estetyce i  pięk-
nym wyglądzie Naszej miejscowości. Składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Markowi Misiakowi za pomoc w od-
biorze śmieci oraz w zakupie worków.

Mamy nadzieje że nasza współpraca będzie rozwijać się jak najlepiej dla dobra na-
szego sołectwa.

radny Hubert Konecki

Impuls dla seniorów Klub Aktywnych 
Mam zainaugurował 
działalność

Społeczny czyn w Szymanowie
Zapraszamy na finał

XXX Katolickiego Festiwalu 
Filmów i Multimediów 

w Niepokalanowie
– 10 maja 2015 roku

Inauguracja tegorocznej jubileuszowej edy-
cji Festiwalu miała miejsce podczas XXI 
Targów Wydawców Katolickich w  War-
szawie w połowie kwietnia. Uroczysta gala, 
podczas której wręczone zostaną nagrody 
tradycyjnie odbędzie się w Niepokalanowie, 
tym razem w drugą niedzielę maja.
Hasło tegorocznego Festiwalu brzmi „Me-
dia a kultura spotkania” i nawiązuje do Orę-
dzia Papieża Franciszka na ubiegłoroczny 
Dzień Środków Społecznego Przekazu.
W tym roku nadesłano 117 filmów, 33 pro-
gramy radiowe, 15 teledysków i 22 progra-
my multimedialne z 17 krajów m.in. z Au-
stralii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Cze-
skiej Republiki, Chorwacji, Indii, Indonezji, 
Filipin, Hiszpanii, Madagaskaru, Niemiec, 
Rosji, Słowacji, Ukrainy, Włoch, USA i Pol-
ski. WSTĘP WOLNY. ZAPRASZAMY!
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SKLEPY
 y Sklepy EFEKT PLUS Piotr Ksit – Paprotnia, ul. o. Maksymiliana Kolbego; Teresin, ul. Kaska; Szymanów, 

ul. Szkolna; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart 
telefonicznych, cukru oraz artykułów promocyjnych.

 y Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały 

asortyment.
 y Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep obuwniczy KACPER Kamil Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 19, 10% zniżki na obuwie 
z wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki na obuwie skórzane. Rabat nie dotyczy artykułów objętych promocją.

 y Sklep odzieżowo-obuwniczy REd-StAR Cezary Szymaniak – Teresin, ul. Szymanowska 1, zniżka 8% 
na cały asortyment.

 y Sklep wielobranżowy Hanna Guzik – Teresin, ul. Szymanowska 2, zniżka 5% na podręczniki i artykuły 
szkolne, oraz lektury.

 y Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – Paprotnia, ul. Cmentarna, 10% zniżki na wszystkie artykuły.
 y Sklep odzieżowy AVANtIS Anna Bargieł – Teresin, ul. Kwiatowa 1, 5% zniżki na cały asortyment z wyjątkiem artykułów objętych przeceną. 
 y P.H.U VIKA Nowak Sylwia – Elżbietów 23B, 5% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem wyrobów tytoniowych. 
 y FERMA dROBIU Mateusiak Jarosław i Katarzyna – Czerwonka Parcel 93, 20% zniżki na jaja. 
 y F.H.U. dE-FACtO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart 
telefonicznych, artykułów promocyjnych.

GAStRONOMIA
 y Pizzeria PIERROt Renata Olechowska – Teresin, ul. Lipowa, zniżka 10% oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

USŁUGI
 y Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%, tel. 608 516 983.
 y Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO Leszek Ćwikliński (nauka jazdy, jazdy doszkalające, płyta poślizgowa) – ul. 1 Maja 27a, zniżka 5% na 
lekcje nauki jazdy + 2 godziny gratis.

 y Firma PIGUŁKA Beata Sadzisz-Kotowoda – Teresin, ul. Szymanowska 29, zniżka 20% na wstęp do Fitness Club „SLIMKA”, 10% zniżki na 
wypożyczenie sprzętu sportowego oraz 5% na zakup suplementów dla sportowców.

 y Poprawki krawieckie „U KASI” Katarzyna Pietruszewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22, zniżka 10% na wykonywane usługi krawieckie.
 y Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – Teresin, ul. Szymanowska w budynku TER-MED, 20% zniżki na usługi dentystyczne.
 y Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska – Granice, ul. Południowa 47, 30% zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych.
 y Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska – Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na strzyżenie włosów. 
 y PROGRESS Szkoła języków obcych Karolina Sałyga – GOSIR Teresin ul. Aleja XX-lecia 32 , bezpłatny podręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs 
przy zapisie na cały rok szkolny.

 y IGIEŁKA Beata Bachura – Teresin-Gaj, ul. Spacerowa 100, 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na skracanie odzieży, na haft dekoracyjny, na 
haftowanie liter na odzieży, na reperowanie odzieży, na wszywanie zamków do odzieży. 

 y towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – „tUW” Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska 19, 15% zniżki na OC 
i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagroda-mienie, 30% 
zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. 

 y AP SERVICE Sp. z o. o. Agnieszka Rudnicka – Teresin, ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10, 15 % zniżki na usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły 
szkolne oraz zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu komputerowego oraz usługi komputerowe.

 y„tWS” UBEZPIECZENIA Sławomir tomaszewski – punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska 19, Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 
27/6, 15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów i mieszkań „ Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna 
zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków 
rolniczych.

 y Najlepsze Biuro Rachunkowe tomasz Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy 
w wypełnianiu PIT-ów rocznych.

 y Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi doradztwa podatkowego.

PRZEdSZKOLA
 y Przedszkole Niepubliczne StUdIO dZIECKA FIGIEL Katarzyna Klata – Granice ul. Zaciszna 1, 15% zniżki na czesne. 
 y Niepubliczne Przedszkole LEŚNA AKAdEMIA damian tymorek – Teresin, Aleja XX-lecia 3, 15% zniżki na wpisowe.

INStYtUCJE SAMORZĄdOWE
 y teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji.
 y Błonie – 50% na ceny biletów do kina w Centrum Kultury.
 y Sochaczew – 50% na ceny biletów na basen w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Partnerom programu dziękujemy za wspieranie 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, 603 660 300.

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA SENIORA”
Lista firm, które wspierają Seniorów na terenie gminy Teresin:
 y F.H.U. dE-FACtO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart 
telefonicznych, artykułów promocyjnych.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, 16 czerwca 2014 r. uruchomiona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Uprawnia ona do zniżek w wielu 
atrakcyjnych miejscach w całej Polsce. Szczegóły na temat Ogólnopolskiej Karty na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA 3+”
Lista firm, które wspierają Rodziny 3+ na terenie gminy Teresin:
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W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni odbyło się świetne spotkanie au-
torskie, jego gościem była gościem Joanna Olech, autorka książek dla dzieci m.in. „Ro-
dzina Miziołków”, „Czerwony kapturek”, „Różowy prosiaczek”.

Uczniowie poznali bohaterów książek, przekonali się, że każdy bez względu na wiek 
może zostać pisarzem. Nasi milusińscy chętnie brali udział w konkursach, za co byli 
wynagradzani słodyczami. Po spotkaniu była możliwość kupienia książki autorki wraz 
z autografem.

Pragnę podziękować dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Paprotni panu Grzegorzo-
wi Fabiszak, za możliwość zorganizowania spotkania, tym bardziej, że odbywało się 
ono w trakcie lekcji. Serdecznie podziękowania kieruję także do pani Natalii Król za 
cudowną oprawę graficzną oraz do pani Anny Szymańskiej za wielką pomoc w przy-
gotowaniach. 

Aleksandra Starus
p.o. Dyrektor GBP

W sobotę 11 kwietnia br. w Szkole Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w  Szy-
manowie obchodziliśmy uroczyście Dzień 
Ziemi. Z tej okazji przygotowany był apel 
poświęcony ekologii, zwracający szcze-
gólną uwagę na konieczność segregowa-
nia odpadów. Program uroczystości prze-
widywał także konkurs, w  którym każ-
da klasa miała możliwość zaprezentowa-
nia w formie scenki teatralnej czy piosen-
ki wybranych aspektów ekologii.

Podobnie jak w  latach ubiegłych, uro-
czystość połączona była z  Dniem Otwar-
tym w  szkole. Szczególnymi gośćmi byli 
rodzice i  dzieci przyszłorocznych „zeró-
wek”. Specjalnie dla nich została zorgani-
zowana lekcja otwarta, prowadzona przez 
Martę Maciejewską. Uroczystościom to-
warzyszyły wystawy prac uczniów i życie 
szkoły upamiętnione na fotografii.

Miesiąc Zdrowia
Kwiecień w szymanowskiej Szkole Pod-

stawowej jest Miesiącem Zdrowia. Pro-
gram przewiduje m. in. degustację soków, 
sałatek i  surówek przyrządzanych przez 
uczniów we współpracy z radą rodziców; 
dni owoców, nasion i  pestek (promocja 
zdrowych przekąsek), dzień wody niega-
zowanej czy dzień sportowca. We wtorek 
14 kwietnia odwiedzili nas dżudocy z So-
chaczewskiego Centrum Sportów Walki, 
które reprezentował trener Marcin Nie-
miec.

Koordynatorem Miesiąca Zdrowia jest 
Joanna Kosiorek, nauczycielka wychowa-
nia fizycznego i przyrody. Dodajmy, że SP 
Szymanów jest obecnie szkołą kandydują-
cą do wojewódzkiej sieci Szkół Promują-
cych Zdrowie.

SP Szymanów

Wraz z  rosnącym zapotrzebowaniem 
na miejsca w  przedszkolu i  żłobku pod-
jęliśmy decyzję o  rozbudowie przedszko-
la. Nowe sale dostępne będą od września 
2015 roku. Powstanie także multimedial-
na sala rekreacyjno-widowiskowa o po-
wierzchni 150 m2. Zostaną wydłużone 
również godziny pracy od 6.30 do 18.00. 
Zapraszamy do naszej placówki i  odwie-
dzenia naszego facebooka – www.facebo-
ok.com/lesnaakademia

W naszym przedszkolu już od długiego czasu trwały przygotowania w do najważ-
niejszego dnia w ciągu całego roku – Wielkiej Nocy. To czas, w którym dzieci pozna-
ły polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne. Wspólnie wykonaliśmy palmy wielkanocne 
i bawiliśmy się w staropolską zabawę „bitki”, w której z wielką satysfakcją mogliśmy tłuc 
jajka. Na przedszkolnych parapetach zagościł wielkanocny owies i rzeżucha. Pogłębia-
niem przeżyć estetycznych był kontakt ze sztuką decoupage, którą to dzieci wykonały 
pisanki do koszyka wielkanocnego. Czas kultywowania tradycji wielkanocnych był nie-
zwykły i niezapomniany dla nas i dzieci.

Martyna Włudarczyk
Nauczyciel wychowania przedszkolnego „Studio Dziecka Figiel”

Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Paprotni zapre-
zentowały swoje umiejętności ak-
torskie przed najwdzięczniejszą wi-
downią – Członkami Klubu Seniora 
z Teresina. Tremę mieli wszyscy, ale 
chyba największą sami opiekunowie 

– Marta Baranowska, Katarzyna Bo-
dych i  Agnieszka Rędzińska. Oka-
zało się że niepotrzebnie, bowiem 
uczniowie stanęli na wysokości za-
dania i  zaprezentowali prawdziwy 
kunszt aktorski.

Na początek pełna humoru bajka Igora 
Sikiryckiego w  błyskotliwej interpretacji 
Julii Rumińskiej z kl. V okazała się świet-
ną propozycją na czwartkowy podwie-
czorek. Kolejna propozycja to mała lekcja 
dykcji z udziałem publiczności.

Prowadzili ją uczniowie klasy piątej: Ju-
lia Rumińska, Katarzyna Krystosiak, Na-
talia Panasiuk, Jakub Bartczak i  Nata-
lia Pietrzak wykonując piosenkę „Dykcja” 
Marcina Sosnowskiego

Z przyjemnością słuchaliśmy też utwo-
ru Anny German „Człowieczy los” w wy-
konaniu Jakuba Bartczaka i  innych prze-
bojów z  lat 70-tych i 80-tych przy akom-
paniamencie Agnieszki Rędzińskiej. Na 

„deser” uczniowie klasy IIIa zaprosili nas 
do świata zabawek, w  którym wszystkie 
lalki tańczą twista, tylko śpioszek – Miś 
Pluszowy (Weronika Lipińska) nie daje 
się namówić do zabawy, a  jedyna realna 
postać – mama (Zuza Gołębiewska) nie 
kryje swego oburzenia wszechobecnym 
bałaganem w  pokoju dzieci i  demonstra-
cyjnie pokazuje swoje zdenerwowanie. 
Kiedy jednak pojawia się laleczka (Natal-
ka Michalczyk) oraz opowiadająca mu-
zyczną bajkę – Marysia Olender, a  póź-
niej książę (Mariusz Pol), nawet najwięk-
sze zmęczenie i senność ustępują. Dziew-
czynki swoim tańcem dorównywały bo-
wiem najlepszym baletnicom.

KB

Dzień Otwarty 
i Dzień Ziemi

„Podwieczorek czwartkowy” 
w Paprotni dla seniorów

„Leśna Akademia” 
w rozbudowie

Biblioteczne wieści

Wielkanoc w Figielku
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Zakład Pogrzebowy

sc.
Dariusz Szymaniak & Ryszard Siennicki

tel. 666-869-323 tel. 698-920-800
JAKTORÓW ul. Warszawska 4, tel. zak. 46-895-11-55

PAPROTNIA ul. o. M. Kolbego 6 (obok poczty),
tel. zak. 22-245-23-65

Zakład czynny od pon. do pt., 8.00 do 17.00, w sob. do 13.00
Pełna obsługa całodobowa

e-mail: haron0@op.pl www.haron.ns48.pl
Przewozy z domów, mieszkań, hospicjów i szptali.

Transport międzynarodowy.
Trumny, urny, tabliczki, nekrologi, zdjęcia, obrazki, 

stroiki, wieńce, wiązanki, odzież pogrzebowa.

MATEMATYKA
Korepetycje z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej

tel. 728 593 932
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W  dniach od 20 do 22 marca 
2015 roku we Włodawie odbył się 
Puchar Polski Kadetów w  zapa-
sach w  stylu wolnym. Klub nasz 
na tych zawodach reprezentowało 
jedenastu zawodników, a ich start 
zaowocował zdobyciem złotego 
medalu przez Kamila Banaszka 
oraz srebrnego medalu wywalczo-
nego przez Adriana Wagnera.

Pierwszy tegoroczny start na-
szych zawodników w grupie wiekowej kadetów należy uznać za udany, zawody te były 
również pierwszą eliminacją od Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2015, awans 
uzyskiwało ośmiu pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych, 
z naszego klubu oprócz medalistów, awans uzyskali Marcin Kluczek, Mateusz Selerski, 
Jakub Antolak i Bartosz Staniaszek. W klasyfikacji klubowej pucharowych zmagań za-
wodnicy LKS Mazowsze Teresin zostali sklasyfikowani na drugim miejscu na 46 star-
tujących klubów.

Kamil Banaszek po raz pierwszy wygrał zawody rangi Pucharu Polski Kadetów, co 
jest największym sukcesem w dotychczasowej karierze sportowej tego zawodnika.

Adrian Wagner zdobył swój kolejny medal z pucharowych zmagań i niewiele mu za-
brakło, by był to złoty medal.

Serdeczne gratulacje dla naszych zawodników i ich trenerów: Ryszarda Niedźwiedz-
kiego, Ryszarda Śliwińskiego, Krzysztofa Walencika, Sławomira Rogozińskiego, Jacka 
Szymańskiego, Roberta Rybickiego oraz trenera prowadzącego kadetów, juniorów i se-
niorów – Artura Albinowskiego.

/LKS/

W poprzednim numerze pisaliśmy o tym, jak młodzi piłkarze 
ręczni ze Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego zdo-
byli tytuł mistrzów powiatu. Teraz przyszedł czas na kolejny suk-
ces podopiecznych Macieja Starusa, tym razem w zawodach wyż-
szego szczebla. W turnieju międzypowiatowym w mini piłce ręcz-
nej nasi mali szczypiorniści wywalczyli brązowy medal. W fazie 
grupowej pokonali rywali z  Jaktorowa 13:7 oraz zanotowali po-
rażkę z późniejszym triumfatorem turnieju – SP Stare Babice 6:12. 
W meczu o trzecie miejsce pokonali reprezentantów SP nr 3 Gro-
dzisk Mazowiecki 13:8. Drużyna grała w składzie: Mikołaj Staniak, 
Oktawian Pela, Gabriel Hemka, Maksymilian Zyzek, Patryk Zda-
nowski, Damian Paradowski, Mateusz Wysocki, Patryk Walencik, 
Szymon Bońda, Filip Kacprzak, Jakub Woźniak, Vanik Aloyan.

Tenisowy sukces zanotowały dwie nasze jakże utalento-
wane tenisistki stołowe. Aleksandra Paruszewska i  Aleksan-
dra Wojtczak stanęły na najwyższym stopniu podium pod-
czas Drużynowych Mistrzostw Mazowsza w kategorii kadetek. 
Zawody rozegrane zostały w Wyszogrodzie, a nasze reprezen-
tantki ULKS Tęcza 
Budki Piaseckie sta-
nowiły klasą dla po-
zostałych zespołów. 
W  finale podopiecz-
ne trenera Radosła-
wa Jurzyka po świet-
nym meczu pokonały 
Hals Warszawa. Gra-
tulujemy!

Sześcioro sportowców, w  tym lekko-
atletyczne siostry bliźniaczki, reprezentu-
jących kluby z  terenu gminy Teresin zo-
stało wyróżnionych w  tegorocznej edy-
cji plebiscytu Sportowiec Roku 2014. Or-
ganizatorem i  pomysłodawcą konkursu 
jest redakcja tygodnika „Express Socha-
czewski”.

Głosami czytelników najwyżej spośród 
naszych, na piątej pozycji uplasował się 
zapaśnik Kamil Rybicki (1881 pkt), który 
w  ubiegłym roku sięgnął m.in. po brązo-
wy medal Mistrzostw Europy. Tuż za nim 
znalazł się Mateusz Selerski (1778 pkt), te-
nisista stołowy z  ULKS Tęcza Budki Pia-
seckie. Na miejscu siódmym był Filip Za-
łuski (1248 pkt), czołowy łucznik LKS 
Mazowsze Teresin. Dziewiąte miejsce gło-
sami czytelników zdobyła piłkarka noż-
na KS Teresin Marta Pierzchała (563pkt). 
Pierwszą dziesiątkę wyróżnionych spor-
towców zamknęło rodzeństwo Dagmara 
i Klaudia Cybulskie (496pkt), najszybsze 
bliźniaczki w  Polsce, reprezentujące sek-
cję lekkoatletyczną LKS Mazowsze.

W  plebiscycie Expressu nominowa-
nych było łącznie trzydziestu sportowców 
z  terenu całego powiatu sochaczewskie-
go. Jakże zatem miło, że zdaniem miesz-
kańców powiatu, ponad połowa najlep-
szych to reprezentanci klubów gminy Te-
resin. Im wszystkim, jak również ich tre-
nerom serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów w  rywalizacji zarów-
no krajowej jak i międzynarodowej.

Kamil Banaszek zdobywcą 
Pucharu Polski

Wyróżnieni 
w Plebiscycie 
SPORTOWIEC 
ROKU 2014

Medal w międzypowiatowej 
rywalizacji

Tęczowe mistrzynie 
województwa

fo
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Agent Ubezpieczeniowy
Michał Sowiński
UBEZPIECZENIA:
○ komunikacyjne
○ majątkowe
○ firm
○ rolne

KONTAKT: tel. 791 712 999 lub 46 8613443
Granice, ul. Kaska 63, 96-515 Teresin

STOMATOLOGIA
lek. dent. Mariusz Cierech

NZOZ Ter-Med Teresin, ul. Szymanowska 17

Zapisy 

726 718 849

Stomatologia Zachowawcza
Protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów
Zdjęcia RTG
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Jubileuszowa edycja turnieju zorganizowanego przez klub 
LKS Greiner Mazowsze Teresin wspólnie z ULKS Kampinos po-
kazała, że nie na darmo mówi się, że to największa tego typu im-
preza w województwie, a może i w całej Polsce jeśli chodzi o tę 
kategorię wiekową. Do wysokiego poziomu organizacyjnego do-
stosowali się też nasi zapaśnicy. Reprezentanci Teresina cztero-
krotnie stawali na podium, w tym dwukrotnie na najwyższym 
jego stopniu.

Klub LKS Greiner Mazowsze wywalczył ponadto srebrny me-
dal w klasyfikacji drużynowej. Cały turniej jak i osiągnięcia te-
resińskich zawodników doskonale wpisują się na listę sukcesów 
w obecnym roku 50-lecia istnienia sekcji zapasów w Teresinie.

Tegoroczny Międzynarodowy Turniej o  Puchar Mazowsza 

skupił na starcie 167 zapaśników z 25 zespołów. Do hali widowi-
skowo-sportowej GOSiR zjechali zapaśnicy z klubów całej Pol-
ski, ale też z Ukrainy, Rosji, Litwy, Niemiec, Białorusi i Słowacji. 
Reprezentacja gospodarzy liczyła 23 sportowców.

Złoty medal dla naszej ekipy wywalczył w kategorii wagowej 
do 30 kg Fabian Niedźwiedzki, który w ten sposób obronił tro-
feum sprzed roku. Również Mateusz Selerski sięgnął po złoto 
walcząc przed własną publicznością. Był niepokonanym w  ka-
tegorii do 66kg. Rewelacyjny występ zanotowali Hubert Antolak 
(kat. wag. do 85 kg) oraz Bartosz Staniaszek (kat. wag. do 100 kg). 
Obaj wywalczyli srebrne medale. Gratulujemy zawodnikom, tre-
nerom i organizatorom!

Marcin Odolczyk

10. Międzynarodowy Turniej o Puchar 
Mazowsza Młodzików Teresin 2015




