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Gmina Teresin po raz kolejny zdobyła uzna-
nie kapituły najbardziej rzetelnego i  prestiżowe-
go konkursu oceniającego krajowe samorządy. To 
ogromny sukces, bo w  tegorocznym XI Ogólno-
polskim Rankingu Samorządów na najlepsze mia-
sta i  gminy w  Polsce, Gmina Teresin w  kategorii 
gmin wiejskich zajęła 5 miejsce w kraju, a tym sa-
mym znalazła się w elitarnej „Złotej 100” samorzą-
dów. Jednocześnie Teresin został najwyżej ocenio-
ny spośród gmin wiejskich na Mazowszu!

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w re-
dakcji „Rzeczpospolitej”, wyróżnienie odebrał oso-
biście wójt Marek Olechowski. „Złota Setka Samo-
rządów” uważana jest za najbardziej prestiżowy 
ranking w kategorii osiągnięć i działań samorządów 
w Polsce. To wielki wspólny sukces całego teresińskie-
go samorządu. Jestem dumny, że niezależna kapituła 
konkursowa na czele z prof. Jerzym Buzkiem, byłym 
przewodniczącym Parlamentu Europejskiego tak wy-
soko oceniła naszą gminę, tym samym doceniając na-
szą wspólną pracę. To niezmiernie motywuje do ko-
lejnych działań na rzecz rozwoju gminy Teresin – po-
wiedział wójt.

Do oceny Teresina brane były pod uwagę m.in. 
następujące kryteria: dochody na mieszkańca, wy-
datki na mieszkańca, pozyskane środki unijne na 
mieszkańca, udział wydatków na organizacje poza-
rządowe, wydatki na promocje oraz nowe podmio-
ty gospodarcze.

Przypomnijmy, w  tym zaszczytnym gronie Tere-
sin znalazł się po raz kolejny. W dotychczasowych 
ośmiu edycjach plebiscytu organizowanego przez 

„Rzeczpospolitą” nasza gmina nagradzana była sied-
miokrotnie – w latach: 2001, 2002, 2005 (8 miejsce 
w Polsce, 1 na Mazowszu), 2007 (82 miejsce w kra-
ju), 2008 (85 miejsce w kraju), 2012 (94 w kraju, 8 
na Mazowszu) oraz w 2013 (38 w Polsce, 1 na Ma-
zowszu). Tegoroczny sukces jest jednak największy, 
bo jeszcze nigdy Teresin nie uplasował się tak wy-
soko – na piątej pozycji – wśród wszystkich gmin 
wiejskich w Polsce. Jako mieszkańcy Gminy Teresin, 
możemy więc czuć się bardzo dumni. 

Ranking przygotowywany jest przez niezależną 
kapitułę na czele z prof. Jerzym Buzkiem, b. prze-
wodniczącym Parlamentu Europejskiego. Gmina 
Teresin uzyskała ogólną liczbę punktów 56,89. Dla 
porównania: zwycięska Gmina Zielonki z  woje-
wództwa małopolskiego otrzymała 61,06 punktów. 

Marcin Odolczyk

Gmina Teresin  
w „ZŁOTEJ 100”samorządów
I na Mazowszu! V w Polsce!
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W sobotę 5 września 2015 roku organizowany jest rajd rowe-
rowy. Ubiegłoroczny rajd odbywał się pod hasłem „Śladami Jó-
zefa Chełmońskiego” i był zorganizowany w 100. rocznicę śmier-
ci tego wybitnego polskiego malarza. Tegoroczna druga edy-
cja tej imprezy „Od Chełmońskiego do Ślewińskiego” nawiązu-
je do znanego malarza, Władysława Ślewińskiego, ochrzczone-
go w kościele w Mikołajewie w 1856 roku, a zmarłego w Pary-
żu w 1918 roku. 

Rajd dobrze wpisuje się w obchodzony w tym roku Jubileusz 
200-lecia Parafii w  Mikołajewie. Zbiórka uczestników – godzi-
na 8.45 obok stacji PKP Teresin-Niepokalanów. Stąd ruszamy do 
Szymanowa, a następnie przez Strugi i Skotniki do Mikołajewa. 
Do pokonania jest ok. 12 km. Kończymy ogniskiem i pieczony-
mi kiełbaskami obok plebanii w Mikołajewie. Osoby niepełno-
letnie prosimy o zabranie ze sobą karty rowerowej.

Krzysztof Walencik
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie

Zapraszamy na obchody najważniejszego święta rolników, 
które stanowi zwieńczenie ich całorocznego trudu.

Dożynki parafialne
W niedzielę 6 września świętować będą rolnicy z  parafii 

w  Niepokalanowie. Parafialne dożynki, na które serdecznie za-
praszamy, rozpoczną się Mszą św. w Bazylice Mniejszej o godz. 
10.00. 

Dożynki Powiatowe 
Dwa tygodnie później, w niedzielę 20 września w Brochowie 

odbędą się dożynki Powiatu Sochaczewskiego. O  godz. 12.00 
rozpocznie się Msza św. dziękczynna w  brochowskim koście-
le. Po jej zakończeniu, część rozrywkowo-artystyczna odbędzie 
się na stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji, a wśród nich m.in. rozstrzygnięcie konkursu na miodo-
we przysmaki, konkursy wiedzy rolniczej oraz koncerty muzycz-

ne w wykonaniu Sochaczewskiej Orkiestry Dętej, Kapeli Mazo-
wieckiej z Sochaczewa, a także występy zespołów disco polo. Na 
dożynki Powiatu Sochaczewskiego zapraszają Jolanta Gonta, sta-
rosta sochaczewski oraz Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Rajd rowerowy 
„Od Chełmońskiego 
do Ślewińskiego”

Zaproszenie na Dożynki

W związku ze zjawiskiem suszy potwierdzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Wójt Gminy Teresin wystąpił do Wo-
jewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych tym niekorzystnym 
zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie. Termin składania 
wniosków – do dnia 4 września 2015 r., w Urzędzie Gminy Teresin. Do wniosku nale-
ży dołączyć kopię wniosku złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego 
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z Regulaminem Woje-
wody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania 
szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, 
w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do 
wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy 

niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno 
roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna 
powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub 
jej likwidacji.

Do dnia 27 sierpnia 2015 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 130 wniosków o oszacowanie szkód.
Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego aktualnie dokonuje szacowania zgłoszonych przez rolników strat. Wizja w te-

renie wykazała, iż straty wskazane przez rolników pokrywają się ze stanem faktycznym.

Pomoc dla rolników 
poszkodowanych przez suszę
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TERESIN 
z dnia  23 lipca  2015 r.  

Na podstawie art. 6, ust.  5 ustawy z dnia  14 marca 2003 r. - O referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. , poz. 318 ) podaję do 
wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych ds. referendum  oraz lokalach 
obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego w referendum 
ogólnokrajowym wyznaczonym  na dzień 6 września 2015 r.  
 
 

Numer obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania  Siedziba i adres 

Obwodowej Komisji ds. Referendum 

1. 

Teresin: 1 Maja, Aleja Ks. Druckiego-Lubeckiego,  
Aleja XX- lecia 1-18, 20, 21 od 22 do końca numery parzyste,  
Guzowska, Krótka, Lipowa,  Szymanowska 1–45, 47-55,  
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: 1-73, od 75 do końca,  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 19-19 C , od 23 do końca numery 
nieparzyste, 
Teresin-Gaj: posesje bez ulicy, Gajowa, Nadrzeczna, Spacerowa, 
Tęczowa. 

Gimnazjum 
w Teresinie 

96-515 Teresin 
Al. XX- lecia 2 

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 

Budki Piaseckie 17 
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,  Polna, 
Poziomkowa, Projektowana IV,  Radosna, Sadowa, Skośna, 
Słoneczna, Sochaczewska, Spacerowa, Srebrna, Środkowa, 
Świerkowa,  Tęczowa, 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: 72-95, 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 96 do końca,   
Seroki-Parcela,  Seroki-Wieś.  

Szkoła Podstawowa 
w Paprotni 

96-515 Teresin, 
ul. Sochaczewska 10 

tel. 46 861 53 93 
 
Głosowanie  odbędzie się 6 września 2015 r. w godz. od 6.00 do 22.00. 
Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Teresin wyznaczam lokal Obwodowej Komisji 
ds. Referendum Nr 2, Nr 3 i Nr 5.  
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 28 sierpnia 2015 r.  w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20,   pokój nr 1. 
Każdy wyborca może głosować  korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do wójta  do dnia 22 sierpnia  
2015 r.  
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 864 25 46 lub 605 57 20 40. 
 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Teresin 

/Marek Olechowski/ 
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Gmina Teresin jest jednym z  członków 
założycieli stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Chełmońskiego”. W 2008 
roku w  skład stowarzyszenia oprócz Teresi-
na weszły gminy: Baranów, Mszczonów, Ża-
bia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Radziejowi-
ce, Jaktorów, Nadarzyn. Trzy lata później do-
łączyły Nowa Sucha, Sochaczew i Rybno. 

Celem działalności Stowarzyszenia była 
aktywizacja lokalnych społeczności i  pozy-
skiwanie funduszy europejskich w  ramach 
tzw. Programu Lider. 

Środki unijne z  reguły nie są łatwymi do 
zdobycia – wnioski obudowane są mnó-
stwem dokumentów, a  co najważniejsze 

– muszą się wpisywać w  Lokalną Strategię 
Rozwoju. Teresin dobrze wykorzystał swo-
je członkostwo w  „Ziemi Chełmońskiego”. 
Przez ten okres pozyskaliśmy blisko 600 ty-
sięcy złotych. Powstały nowe obiekty: boisko 

wielofunkcyjne w Granicach, plac zabaw na 
Osiedlu RSP w Teresinie, dwie świetlice wiej-
skie – przy OSP Paprotnia i  OSP Skrzelew 
i adaptacja OSP Budki Piaseckie, Skwer Ma-
łego Rycerzyka w Teresinie-Gaju. 

Z tzw. małych projektów wykonana została 
uliczna wystawa fotograficzna „Teresin wczo-
raj i dziś” oraz wydane zostały materiały pro-
mujące Gminę Teresin, w tym okolicznościo-
wy album. Swego rodzaju porażką okazało 
się słabe zainteresowanie beneficjentów po-
zyskiwaniem środków na mikroprzedsiębior-
czość i  różnicowanie w  kierunku działalno-
ści nierolniczej. Pocieszeniem niech będzie 
fakt, że te dwa ostatnie priorytety cieszyły się 
słabym zainteresowaniem również w innych 
gminach, a  także w  pozostałych LGD woje-
wództwa mazowieckiego. Przed nami nowa 
perspektywa 2014-2020 i nowe szanse.

7 lat w ,,Ziemi Chełmońskiego” 
– krótki bilans

Nowe boisko na Osiedlu Granice

OSP Paprotnia – tu powstała  
świetlica wiejska

O tym, jak bardzo istotną rolę pełnią dzia-
łania Gminnej Spółki Wodnej w Teresinie 
przekonujemy się nie w  czasie obecnie 
trwającej suszy, ale wówczas, gdy przy-
chodzi pora obfitych opadów. Członko-
wie teresińskiej spółki na czele z  preze-
sem Leszkiem Jarzyńskim społecznie dba-
ją o  to, by woda z  pól miała gdzie spły-
nąć, a w efekcie nie zalewała naszych go-
spodarstw. Działają na terenie dwudziestu 
miejscowości, obsługują ok. 50 km rowów. 
Jednak nie wszyscy mieszkańcy zdają so-
bie sprawę, jak bardzo ważny jest spraw-
nie działający system melioracji. Są rowy 
znajdujące się na prywatnych posesjach, 
nie posiadamy na nie wstępu. Bardzo czę-
sto właściciele tych gruntów nie zawracają 
sobie głowy tym, jakie znaczenie ma pra-
widłowo funkcjonujące urządzenia melio-
racyjne. Tamtejsze rowy nie są więc kon-
serwowane, co burzy system melioracyj-
ny. Taka sytuacja występuje na przykład 
na pograniczu wsi Seroki-Parcela i  Sero-
ki-Wieś. Wielu rolników nie chce przystąpić 
do spółki wodnej, nie chce samemu konser-
wować rowów, a my nie możemy wejść na 
prywatną działkę, by udrożnić przepływ 

– z żalem mówi prezes Jarzyński. Miejmy 
nadzieję, ze sprawa wkrótce znajdzie roz-
wiązanie i wszyscy mieszkańcy wdrożą się 
w pomoc na rzecz drożności systemu. 
Działalność Gminnej Spółki Wodnej 
w Teresinie doceniają władze samorządu 
gminnego, ale także wojewódzkiego.

Oto Urząd Marszałkowski przyznał spół-
ce dotację nagrodową w  wysokości 16,5 
tys. zł. Marszałek wyróżnił naszą spółkę za 
wysoki poziom ściągalności składek bieżą-
cych. Oczywiście od razu wykorzystaliśmy 
te środki na cele spółki, konserwujemy wła-
śnie 3-kilometrowy rów w Piasecznicy. Te-
raz funkcjonuje on świetnie i na pewno po-
zytywnie wpłynie na funkcjonalność sys-
temu melioracyjnego przyznał Leszek Ja-
rzyński Dodam też, że obsługujemy blisko 
100-letni system melioracyjny, jaki znajdu-
je się w Maurycewie. To ogromne wyzwa-
nie, by ten system działał w  pełni spraw-
nie, a nam się to udaje. Przyznam, że rowy 
w  gminie Teresin po części są może i  za-
rośnięte, ale sprawne. Z  odprowadzeniem 
wody na pewno nie mają problemu, co 
świadczy o  tym, że na terenach, które ob-
sługujemy powodzie nie występują od kil-
ku lat. 
W  ostatnim czasie członkowie Gminnej 
Spółki Wodnej w  Teresinie doprowadzi-
li do likwidacji dwóch punktów odprowa-
dzania ścieków do rowów oraz do udroż-
nienia rowu U  na terenie gminy Socha-
czew uzyskując odpływ wody z Piaseczni-
cy i okolic oraz na terenie gminy Baranów. 
Dzięki temu mamy odpływ ze Skrzelewia 

– zaznacza prezes, jednocześnie prosząc 
o współpracę mieszkańców gminy. Zwra-
cam się z gorącą prośbą o większe zaanga-
żowanie poprzez terminowe opłaty skład-
ki i jeśli to możliwe, o zwiększoną dbałość 

Panowie Wojciech Brodowski i  Tomasz 
Tondera zostali wybrani jako delegaci 
gminy Teresin do Rady Powiatowej Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej. Obaj są doświad-
czonymi i  zaangażowanymi rolnikami. 
Swoje gospodarstwa prowadzą odpowied-
nio w Gaju oraz w Szymanowie. Przez naj-
bliższe pięć lat będą reprezentować gminę 
w Mazowieckiej Izbie Rolniczej. 
Z  kolei Tadeusz Szymańczak ze Skrzele-
wia został powołany na członka Mazo-
wieckiego Zespołu Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego w  woje-
wództwie mazowieckim.

Gminna Spółka Wodna nagrodzona 
przez Urząd Marszałkowski

o rowy. Takie wspólne działania na pewno 
spowodują, że kiedy przyjdą deszcze nie bę-
dziemy martwić się zalaniem naszych go-
spodarstw, a przy okazji uzyskamy większe 
dotacje. 

Marcin Odolczyk

Nasi delegaci

Od lewej - Wojciech Brodowski i Tomasz 
Tondera 



TERES IŃSK I  M IES IĘCZNIK  SAMORZĄDOWY6        7 /2015   ◆   PROSTO Z  GMINY

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, liceów, szkół 
policealnych, kolegiów nauczycielskich zgodnie z  z  ustawą 
z  dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty (Dz.U. z  2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) mogą ubiegać się o przyznanie 
stypendium lub zasiłku szkolnego. 

Stypendium szkolne posiada charakter edukacyjny, to znaczy 
może być wykorzystane np. na pokrycie kosztów udziału 
w  zajęciach edukacyjnych ucznia, zakup podręczników czy 
stroju sportowego itp. 

Warunkiem przyznania stypendium jest trudna sytuacja 
materialna rodziny ucznia – dochód mniejszy niż 574 zł 
na osobę w  rodzinie. Maksymalna wysokość stypendium 

szkolnego za jeden miesiąc wynosi aktualnie 212 zł, 
minimalna – 85 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Teresinie lub sekretariacie 
szkoły, do której uczeń uczęszcza, a także na stronach BIP Gminy 
Teresin http://bip.teresin.pl/

Wnioski po wypełnieniu powinny być potwierdzone przez:
 dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
 komórkę Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Teresinie. 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące 

dochody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia:
 zaświadczenia o zarobkach z tytułu zatrudnienia,
 aktualny odcinek emerytury lub renty, 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r, poz. 938) skierowany został do uczniów 
z rodzin o niskich dochodach rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. Kwota kryterium dochodowego 
została podwyższona do 574 zł. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana zgodnie z poniższą tabelą:

1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej; 

do kwoty 225 zł 

2) dla uczniów: 
a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub 
klas II i III gimnazjum – niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

3) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 

do kwoty 325 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej 
uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego 

do kwoty 350 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej 

do kwoty 390 zł 

1) dla uczniów klasy IV technikum; 

do kwoty 445 zł
2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum, 

Aby uzyskać dofinansowanie, rodzice (prawni opiekunowie) powinni złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2015/2016, WNIOSEK (dostępny w sekretariatach szkół) wraz z załączonymi zaświadczeniami o wysokości dochodów 
lub zaświadczeniem z opieki społecznej o korzystaniu ze świadczeń w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych 
przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. 

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w roku szkolnym 2015/16 programem „Darmowych podręczników” zostali objęci 
uczniowie klas I, II i IV szkół podstawowych oraz uczniowie klas I gimnazjów.

Terminy składania wniosków bezpośrednio w sekretariatach szkół – od 24 sierpnia do 15 września 2015 r.

Bogusław Bęzel 
Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty

Wyprawka szkolna 2015

Stypendia szkolne 2015/16

cd. str. 7



TERES IŃSK I  M IES IĘCZNIK  SAMORZĄDOWY

Nie ma sezonu wakacyjnego w pracach inwestycyjnych. Największą te-
goroczną inwestycją drogową jest przebudowa drogi Kampinoskiej. Inwe-
storem jest Powiat Sochaczewski w partnerstwie z Gminą Teresin. Inwesty-
cja ta dofinansowana jest z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych. Jej koszt to 4,5 mln złotych. Na I etapie od krajowej „92” do skrzy-
żowania z  ul. Gnatowicką wykonana jest zdecydowana większość robót. 
Po uzyskaniu akceptacji projektanta tej inwestycji zostanie przeprofilo-
wane skrzyżowanie z ul. Gnatowicką i Skośną. Droga zostanie poszerzona 

o ścieżkę rowerową 
i oświetlenie. 

Firma „Efekt” 
z  Warszawy jest 
wykonawcą nakła-
dek asfaltowych na 
gminnych drogach: 
Topołowa – Stare 
Paski, ul. Tęczowa (połączenie ul. Spacerowej z drogą przy Centrum Dystry-
bucji Tesco) i ul. Wesoła w Paprotni. Koszt – 707 tysięcy złotych. 

W  Pawłowicach remontowany jest most na rzece Utracie. Zadanie wy-
konuje firma „Hydrobud” 
z  Białegostoku, a  umowa 
opiewa na kwotę 568 tysię-
cy złotych. 

Trwa budowa kanalizacji 
deszczowej przy ul. Koralo-

wej w Paprotni. Inwestycja ma za zadanie odwodnić ulicę i przylegające do niej 
działki. Przetarg na zadanie za kwotę 302 tysięcy złotych wygrała firma „Hydro-In-
stal” z Sochaczewa. 

Duże zmiany zachodzą w budynkach samorządowych szkół. Teresińska podsta-
wówka zyskała nową stołówkę. W szkole zamontowana zostanie również winda dla 
niepełnosprawnych dzieci. Z kolei w szkole w Budkach Piaseckich zmieniona zo-
stanie kotłownia z tradycyjnej węglowej na gazową. Ogrodzony został teren Szko-
ły Podstawowej w Paprotni. Drobne remonty przeszły również pozostałe placów-
ki oświatowe. 

Na jubileusz 200-lecia Parafii pw. Św. Jana i  Pawła 
Męczenników w  Mikołajewie, Gmina Teresin i  Gmina Nowa 
Sucha przy współpracy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i  Pola 
Bitwy nad Bzurą wydały książkę „Dzieje Białynina i Mikołajewa” 
autorstwa Agnieszki Sławińskiej. 

Publikacja ta powstała w oparciu o bogatą kwerendą źródłową. 
Autorka dotarła do bogatych zasobów archiwalnych, w tym m.in. 
Archiwum Głównego Akt Dawnych w  Warszawie, Archiwum 
Archidiecezjalnego w Poznaniu i w Warszawie. Cenne informacje 
pozyskano też z archiwum parafialnego Mikołajewskiej parafii – 
ksiąg chrztów i ksiąg zgonów. W księgach z XIX wieku znajdziemy wiele nazwisk obecnie 
występujących w  tej parafii: Baczyńscy, Goryniakowie, Dębscy, Zającowie, Kuśmidrowie, 
Szymańscy, Wojtczakowie, Wróblewscy, Zagajewscy i inni. 

Książka odnotowuje też fakt funkcjonowania podziału na Mikołajew Stary i Nowy. Sporo 
miejsca poświęca bohaterskiemu księdzu Henrykowi Konowrockiemu, prześladowanemu 
przez komunistyczną bezpiekę. W  jego obronie u  prezydenta Bieruta występował 
osobiście prymas Stefan Wyszyński. Dużą wartością tej publikacji są też unikatowe zdjęcia 
i reprinty wybranych archiwalnych dokumentów. Książka liczy 184 stron, jest do nabycia 
w Teresińskim Ośrodku Kultury, tel. 46 861 38 81. Cena książki to 20 złotych. 

 zaświadczenie o  posiadaniu 
gospodarstwa rolnego, 
 zaświadczenia z  Powiatowego 

Urzędu Pracy o statusie bezrobocia,
 zaświadczenia o  uzyskiwanych 

zasiłkach z GOPS,
 zaświadczenie o alimentach,
 oświadczenia o  dochodach 

w związku z pracą sezonową,
 oświadczenia o  fakcie nie 

uzyskiwania dochodów,
 inne zaświadczenia.
Wnioski należy składać w Biurze 

Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Gminy w Teresinie do 15 września 
2015 r., zaś w  przypadku uczniów 
szkół, w  których rok szkolny 
rozpoczyna się 1 października – do 
15 października 2015 r. 

Bogusław Bęzel 
Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty

Książka o Mikołajewie –  
już w sprzedaży

cd. ze str. 6

Inwestycje na półmetku

Modernizacja mostu w Pawłowicach

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Koralowej 
w Paprotni

Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość 

o śmierci naszej serdecznej koleżanki

GABRIELI SZKOP
Gabrielo! Zawsze będziemy  

mieć Cię w pamięci.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,  
koleżanki i koledzy  

z Zespołu Szkół w Teresinie.
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Zgodnie z  kilkuletnią tradycją prezentujemy strażacką staty-
stykę dotyczącą podsumowania działalności wszystkich siedmiu 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tere-
sin, tym razem za okres 2014 roku (na podstawie sprawozdania 
z działalności jednostek OSP, przedstawionego na sesji Rady Gmi-
ny w dniu 25 czerwca br.). Warto wiedzieć więcej na temat tych, 
którzy swą ciężką pracą poświęcają się Bogu na chwałę, a nam na 
ratunek. Na początek kilka słów o stanie wyposażenia poszcze-
gólnych jednostek:

OSP Niepokalanów posiada samochód gaśniczy Star-Man 
rok prod. 2006 oraz samochód ratownictwa drogowego Merce-
des – Sprinter rok prod. 2011, samochód operacyjny Ford Mon-
deo. Na wyposażeniu jednostki znajduje się również sprzęt spe-
cjalistyczny – piła spalinowa do cięcia drzew, piła spalinowa do 
cięcia stali i betonu, łódka z napędem spalinowym do ratownic-
twa wodnego, urządzenie tnąco-rozpierające do ratownictwa 
drogowego, 7 aparatów ochrony dróg oddechowych, 2 pompy 
pływające, 2 pompy szlamowe, 2 agregaty prądotwórcze, moto-

-pompa „Tohadsu”. 
OSP Paprotnia ma do dyspozycji: samochód gaśniczy Scania 

P-70 GCBA 5/32 z 2014 r., samochód ratownictwa technicznego 
Volkswagen LT-40 SLRT 1995 r., samochód operacyjny Nissan 
Navara z 1995 r., a także ponton z napędem wirnikowym do ra-
townictwa wodnego. Ze sprzętu specjalistycznego jednostka po-
siada: piłę spalinową do cięcia drzew, piłę do cięcia stali i beto-
nu, pompy szlamowe do pompowania cieczy zanieczyszczonych, 
5 aparatów ochrony dróg oddechowych, torbę ratownictwa me-
dycznego PSP R-1, agregat prądotwórczy oraz urządzenie tną-
co-rozpierające do ratownictwa drogowego.

OSP Szymanów: samochód gaśniczy Star 244 GBA rok prod. 
1997 oraz Volvo GCBA rok produkcji 2000. Ze sprzętu specja-

listycznego jednostka posiada: piłę spalinową do cięcia drze-
wa, agregat prądotwórczy, 2 aparaty ochrony dróg oddecho-
wych, torbę ratownictwa medycznego PSP R-1, pompę pływają-
cą, pompę szlamową oraz ubrania do likwidacji gniazd os i szer-
szeni.

OSP Budki Piaseckie: samochód gaśniczy Star 266 GBA rok 
prod. 1983. Wśród elementów sprzętu specjalistycznego jed-
nostka dysponuje: piłą spalinową do cięcia drzewa, pompą pły-
wającą, pompą szlamową i agregatem prądotwórczym. 

OSP Skrzelew: na wyposażeniu jednostki znajduje się samo-
chód gaśniczy Iveco GBA rok prod. 1993. Jednostka posiada piłę 
spalinową do cięcia drzew jak również agregat prądotwórczy, 
torbę ratownictwa medycznego i pompę pływającą.

OSP Mikołajew: samochód gaśniczy Star 244 rok produkcji 
1979. Jeśli chodzi o sprzęt specjalistyczny jednostka posiada piłę 
spalinową do cięcia drzewa.

OSP Teresin: samochód gaśniczy Jelcz rok prod. 1995, samo-
chód Żuk GLM-8, samochód Star 29 SH-18 wyposażony w pod-
nośnik hydrauliczny. Wśród sprzętu specjalistycznego, jaki po-
siada znajduje się: piła spalinowa do cięcia drzewa oraz pompa 
szlamowa i przyczepka pianowa.

Każda jednostka posiada na wyposażeniu samochodu bojo-
wego radiostację przewoźną, przy pomocy której w czasie akcji 
istnieje możliwość porozumiewania się między sobą i  jednost-
kami straży z innych gmin. Jednostki posiadają własne strażnice, 
służące im do garażowania pojazdów i przeprowadzenia zbiórek 
szkoleniowych, a w razie potrzeby udostępniają obiekt społecz-
ności danego terenu. W jednostkach OSP na terenie gminy Tere-
sin zrzeszonych jest 202 członków czynnych, 30 kobiet, 33 człon-
ków wspierających, 19 członków honorowych, a także 35 człon-
ków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Strażacka statystyka

Miejsce zdarzeń Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem
Powiat sochaczewski 467 (w roku 2012 = 351) 699 (855) 119 (77) 1285 (1283)

Gmina Teresin 43 (32) 105 (139) 24 (17) 172 (188)

Nazwa jednostki Razem wyjazdów
OSP Niepokalanów 101

OSP Paprotnia 69
OSP Szymanów 24

OSP Budki Piaseckie 17
OSP Skrzelew 2

OSP Mikołajew 2
OSP Teresin 10

W porównaniu z rokiem 2013 na terenie gminy i powiatu w 2014 roku miała miejsce następująca ilość zdarzeń:

Jeśli chodzi o ilość wyjazdów do akcji wśród poszczególnych jednostek OSP, statystyka przedstawia się następująco: 
Jak wynika z  powyższych zestawień jednostki OSP z  terenu 

gminy uczestniczyły niemal przy każdej akcji prowadzonej na 
terenie działania. Zróżnicowanie wyjazdów jest spowodowane 
specyfiką wyposażenia poszczególnych jednostek jak i  alarmo-
wania poszczególnych OSP przez Powiatowe Stanowisko Kiero-
wania. 

Duża dyspozycyjność jednostek OSP z terenu gminy ma od-
zwierciedlenie w mniejszych stratach, jakie wystąpiły na terenie 
gminy. 

Nasze jednostki przodują w ilości wyjazdów na terenie powia-
tu, OSP Niepokalanów i OSP Paprotnia zajmują dwa pierwsze 
miejsca w  statystykach jako jednostki Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, a OSP Szymanów ma drugą ilość wyjaz-
dów z pozostałych jednostek spoza KSRG. 

Warto też zaznaczyć, iż Gmina Teresin jest jedną z niewie-
lu gmin z  terenu powiatów podlegających pod Biuro Tereno-
we Związku OSP RP w Płocku (powiat sierpecki, płocki, socha-
czewski, gostyniński), gdzie 100% jednostek OSP brało udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

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.
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Tysiące wiernych przybyło w upalną sobotę 15 sierpnia do Niepokalanowa na uroczystości związa-
ne ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Mszy świętej o godz. 11.30, która odbyła się 
na ołtarzu polowym za Bazyliką przewodniczył ks. bp Roman Marcinkowski, biskup pomocniczy die-
cezji płockiej. Tradycyjnie już odpust w Niepokalanowie to także mnóstwo atrakcji dla najmłodszych 
parafian. Nie zabrakło więc straganów z balonami, zabawkami, obwarzankami i wszelkimi drobiazga-
mi, a także wesołego miasteczka.

Na Jasną Górę przez gminę Teresin
Najpierw w środę 5 sierpnia gościliśmy ponad pię-

ciuset osobową grupę pątników 23. Ełckiej Pielgrzym-
ki Pieszej. Dzień później, w  czwartek tradycyjnie za-
witało do nas kilkuset uczestników 35. Warszawskiej 
Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. W  Nie-
pokalanowie pątnicy, wśród których byli m.in. żoł-
nierze z Polski, Niemiec, USA, Słowacji i Litwy wzię-
li udział w uroczystej Mszy św., której przewodniczył 
ks. bp Marek Solarczyk. 

Drogą Jakubową
Dziewięcioro pielgrzymów ruszyło w sobotę 25 lipca teresińskim odcinkiem Drogi  

św. Jakuba. Trasa liczyła 15 km. Rozpoczęła się w Ludwikowie (tu szlak wchodzi od stro-
ny Gminy Baranów). Po drodze uczestniczyliśmy we Mszy św. w Niepokalanowie, odwie-
dziliśmy Panią Jazłowiecką w Szymanowie. Poznawaliśmy też małe formy sakralne, czyli 
przydrożne kapliczki i krzyże. Zakończyliśmy w Maurycewie (na granicy z Gminą Wiskit-
ki), a po powrocie wspólny posiłek spożyliśmy w Niepokalanowie.

Przypomnijmy, że teresińska Droga Jakubowa jest częścią Warszawskiej Drogi Świętego 
Jakuba, prowadzącej z Warszawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Otwarta zosta-
ła trzy lata temu i odpowiednio oznakowana charakterystyczną jakubową muszelką. Wę-
drowanie Drogą Jakubową jest inne niż tradycyjne pielgrzymowanie; ma charakter bar-
dziej indywidualny, w pozornej ciszy ale w żywej relacji ze Stwórcą. To też wyjątkowa oka-
zja do obcowania z naturą i spotykanymi cudami architektury. Tegoroczna pielgrzymka ja-
kubowa przygotowana została przy współpracy Gminy Teresin i Klasztoru Niepokalanów. 

Cztery figury w nowej kapliczce
W czwartek 13 sierpnia w Granicach uroczyście odsłonięto nowo wybu-

dowaną kapliczkę przy ul. Południowej. Pomysłodawcą i inicjatorem jej po-
wstania jest kpt. Henryk Kucharski, mieszkaniec Granic i Honorowy Oby-
watel Gminy Teresin. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Niepokalano-
wie-Lasku, której przewodniczył o. Stanisław Piętka. Po jej zakończeniu 
wierni udali się procesyjnie na miejsce, gdzie stanął monument. Duchow-
ni dokonali poświęcenia figur świętych, które następnie zostały umieszczone 
w kapliczce – figury Matki Bożej Fatimskiej, św. Jana Pawła II, św. Floriana, 
św. Maksymiliana oraz św. Krzysztofa. Panu Henrykowi gratulujemy i dzię-
kujemy za tę cenną inicjatywę. 

Uroczystości odpustowe w Niepokalanowie



To było wielkie wydarzenie w naszej gminie. W czwartek 23 lipca świętowaliśmy 
25-lecie samorządu. Z tej okazji w Sali Rubinowej hotelu „Kuźnia Napoleońska” od-
była się uroczysta sesja Rady Gminy Teresin. Wśród uczestników byli również repre-
zentanci byłej władzy gminnego samorządu: Andrzej Guzik, Tadeusz Szymańczak, Ja-
cek Chojnacki. Gościliśmy również wielu radnych i sołtysów wszystkich 7 kadencji. 
Na uroczystości nie zabrakło także władz wojewódzkich, powiatowych oraz duchow-
nych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i wielu zaproszonych 
dostojnych gości. 

Na początku wykład „25 lat samorządności w Polsce” wygłosił prof. Jerzy Stępień, 
współtwórca reformy samorządowej z 1990 roku, który chwalił i gratulował naszemu 
samorządowi niezwykłej kondycji i prężnego rozwoju. 

O tym, że gmina Teresin jest liderem w wśród samorządów na Mazowszu mówił 
Marszałek Województwa Adam Struzik, który nie omieszkał zaznaczyć, że Gmina Te-
resin to lider w rozwoju gospodarczym na terenie województwa. Wspólnie z radnym 
sejmiku mazowieckiego wręczyli wójtowi Markowi Olechowskiemu prestiżowy me-
dal „Pro Mazovia” za jego wybitne i skuteczne działania na rzecz rozwoju kierowanej 
przez niego gminy. Drugi złożyli na ręce przewodniczącego Rady Bogdana Linarda. 
To wyróżnienie dla całego teresińskiego samorządu. 

Podczas spotkania historię samorządowej Gminy Teresin w wielkim skrócie przed-
stawił przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard. Zaprezentowane gminne osią-
gnięcia poparte wizualną prezentacją w wystąpieniu pod nazwą „25 lat samorządo-
wej Gminy Teresin” napawały dumą. Na wymienienie dokonań kolejnych rad i wój-
tów nie starczyłoby czasu. 

Indywidualne „Dyplomy Uznania” władze województwa przyznały osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla teresińskiej gminy. Otrzymali je – Danuta Koźlicka, Stanisława 
Szczypińska, Jan Aleksander Łopata, Tadeusz Koryś, Lech Kaźmierczak, Ryszard Kac-
przak, Bogdan Linard i Jan Bluszcz.

Z kolei wicewojewoda Dariusz Piątek wręczył Srebrne Krzyże Zasługi. Otrzymali je 
Ryszard Niedźwiedzki, prezes LKS Mazowsze Teresin oraz Wojciech Trzciński, wła-
ściciel „Kuźni Napoleońskiej”. Brązowymi Krzyżami Zasługi wicewojewoda odzna-
czył Krzysztofa Walencika dyrektora GOSiR Teresin, Zbigniewa Jankowskiego byłego 
sołtysa Szymanowa i Mariannę Tondera byłą sołtys Skrzelewia. 

Po 25 latach budowania i  funkcjonowania polskiego samorządu śmiało można po-
wiedzieć o  ogromnym sukcesie tej reformy. Dzięki temu stworzono sprawnie funkcjo-

25-LECIE SAMORZĄDNOŚCI 
W GMINIE TERESIN
Zbigniew Komorowski – Honorowym Obywatelem Gminy Teresin



nujący system lokalnych samorządów – podsumował uroczystą dziewiątą sesję Rady 
Gminy Teresin wójt Marek Olechowski, dodając: Dziękuję wszystkim Państwu za to, 
że mamy się czym chwalić. Ta chwała jest budująca dla nas, bo zarówno Rada Gminy 
jak i ja, jako wójt mamy wspólnie jeszcze wiele dobrych pomysłów, które chcemy zreali-
zować. I tak jak ja, nie trafiłem na ugór po rządach moich poprzedników tylko na zie-
mię zaoraną i zasianą, to taką samą chcę zostawić moim następcom. Naprawdę, bar-
dzo dziękuję. 

Kulminacyjnym momentem uroczystej sesji Rady Gminy Teresin z  okazji 25-le-
cia samorządu było podjęcie uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gmi-
ny Teresin Zbigniewowi Komorowskiemu. Radni podjęli ją jednogłośnie. Czuję się 
ogromnie zaszczycony, dziś jest dla mnie moment osobistej satysfakcji, kiedy to demo-
kratycznie wybrany samorząd zaskoczył mnie tym bardzo honorowym tytułem, dzięku-
ję Radzie Gminy, dziękuję społeczeństwu gminy – mówił wzruszony Zbigniew Komo-
rowski, który wyróżnienie odebrał w towarzystwie swojej małżonki Barbary. 

Przypomnijmy, że dotychczas wśród zaszczytnego grona Honorowych Obywate-
li Gminy Teresin są: książę Jan Drucki-Lubecki, św. Jan Paweł II, kapitan Ochotniczej 
Straży Pożarnej Henryk Kucharski oraz prekursor oświaty rolniczej w Teresinie Sta-
nisław Wójcik. Dwaj ostatni byli obecni na sali 
podczas uroczystych obrad. 

Dziewiąta sesja Rady Gminy Teresin przeszła 
do historii. Była niezwykle uroczysta i  podnio-
sła. Wspaniale, że na kilka dni przed obchoda-
mi Gmina Teresin ponownie znalazła się wśród 
czołówki „Złotej Setki Samorządów” w  rankin-
gu Rzeczpospolitej. Piąte miejsce w Polsce wśród 
gmin wiejskich i kolejny już raz pierwsze na ca-
łym Mazowszu wzbudziło szacunek wśród gości. 
Uroczystości zakończył występ zespołu Czardasz. 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia samorządowej 
Gminy Teresin wydany został okolicznościowy 
folder podsumowujący ten okres gminy. Folder 
jest dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Gminy Teresin.

Marcin Odolczyk

25-LECIE SAMORZĄDNOŚCI 
W GMINIE TERESIN
Zbigniew Komorowski – Honorowym Obywatelem Gminy Teresin
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To już czwar-
ty rok wspólnej 
działalności: wy-
cieczek, spotkań, 
atrakcji kultural-
nych i  rekreacyj-
no-sportowych. 
Do teresińskie-
go Klubu Seniora 

„Radosna Jesień” 
chętnie wstępują nowi członkowie, w tej chwili jest ich stu dwu-
dziestu, ale grono sympatyków wciąż wzrasta. Skąd ta popular-
ność? Z pewnością przyczyniła się do tego bogata oferta zapro-
ponowana przez Klub oraz łamanie stereotypów. 

Spotkania programowe odbywają się, co miesiąc. To w czasie 
tych właśnie zebrań padają nowe pomysły, merytoryczne wska-
zówki do dalszej działalności i ustalany jest kalendarz imprez.

Klub prowadzi wiele kół zainteresowań, m. in.: plastyczne, 
gimnastyczne, rekreacyjne. Wielkim zainteresowaniem cieszą 
się rajdy rowerowe i nordic-walking, bo senior, który się rusza 
to senior zdrowy.

Do tegorocznych 
wydarzeń wartych 
podkreślenia nale-
ży zaliczyć: bal karna-
wałowy z  okazji trze-
ciej rocznicy dzia-
łalności, liczne spo-
tkania z  młodzieżą 
szkolną i  przedszkol-
ną, wyjazd na Operę 
Lwowską „Vivat Operetka” do Płocka. Największym przedsię-
wzięciem wydaje się być wyjazd 30-osobowej grupy na wcza-
sy w Ostrowie nad Bałtykiem, gdzie zwiedzili Hel, Trójmiasto, 
Władysławowo, Karwie, Jastrzębią Górę i Westerplatte. Po sza-
leństwie na północy kraju seniorzy postanowili zmienić klimat 
na górski i  wybrali się do Zakopanego. Początek wakacji se-
niorzy uczcili wspólnie z  innymi klubami seniorów z  Ożaro-
wa, Błonia, Kampinosu, Czosnowa, Łomianek i Leszna. Impre-
za odbyła się w „Gościńcu Julinek”, gdzie poza tańcami i biesia-
dowaniem odbył się konkurs na najlepszą nalewkę i ciasto – se-
niorzy z Teresina nie zawiedli w tych konkurencjach i dość czę-
sto wychodzili na scenę po odbiór nagród. 

Z „Gościńca...” niedaleko było do IV Nocy Seniora w Teresi-
nie, która również przyniosła nam wiele wspólnej zabawy. 

W sierpniu odbył się wyjazd do Zamościa. A co dalej? Po-
mysły już są, ale nie chcemy ich 
na razie zdradzać. Jednocze-
śnie członkowie Klubu składają 
podziękowania wójtowi gminy 
Teresin za wsparcie finansowe 
oraz OSP w  Teresinie za udo-
stępnianie sali. Do Klubu za-
praszamy nawet największych 
malkontentów – każdy „coś” 
dla siebie znajdzie.

Krystyna Radkowska

Uczniowie Gimnazjum im. św. Franciszka z  Asyżu w  Teresi-
nie jako jedyni w powiecie sochaczewskim biorą udział w ogólno-
polskim konkursie ,,Postaw na Słońce’’, któremu patronuje Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. Projekt jest częścią ogólnopolskiej 
kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do społeczeń-
stwa z wykorzystaniem mediów w celu przybliżenia pojęć związa-
nych z energetyką odnawialną. 

Na przedstawioną uczniom propozycję udziału w konkursie za-
reagowali pozytywnie uczniowie klas drugich i trzecich. Od listo-
pada dwie grupy uczniów wykonywały różnorodne zadania, za 
które przydzielano im odpowiednią liczbę punktów. Przykładowe 
zadania to: ukazanie działania dynama rowerowego, które świe-
ci po dostarczeniu energii pochodzącej z  mięśni powodujących 
ruch roweru, a także obliczanie zapotrzebowania energetycznego 
sali komputerowej, domów jednorodzinnych oraz wynikających 
z tych wartości wysokości emisji CO2.

Aktualnie konkurs jeszcze trwa. Grupa uczniów z klas trzecich 
(skład: D. Daczko – lider, K. Piórkowska, P. Piórkowski, N. Wielo-
górska, A. Kierzkowska, A. Ludwicka, E. Kozłowska), realizująca 
projekt filmowy zajmuje 13 miejsce wśród 64 szkół w kraju. Grupa 
z klas drugich (skład: A. Mechecki – lider, W. Feder, N. Tempczyk, 
M. Pływaczewski, K. Dąbrowska, J. Świerżewska, K. Okurowska, 
W. Pietrzak, P. Wojciechowska, P. Pąk) realizująca projekt badaw-
czy zajmuje 35 miejsce na 124 szkoły uczestniczące w konkursie.

Myślę, iż godnym uwagi jest fakt, że gimnazjaliści są otwarci na 
problemy kraju i współczesnego świata, chcą w nich uczestniczyć. 
Wykazali się również odpowiedzialnością, wytrwałością i  wyso-
kim zaangażowaniem. Praca ich stała się pretekstem do nawią-
zywania kontaktów, przyjemnych spotkań, których efekt możemy 
oglądać na stronie konkursu oraz w serwisie You Tube Fundacji 
BOŚ. Przygotowana prezentacja grupy badawczej i  filmowej zo-
stała wykorzystana do zorganizowania lokalnej kampanii promu-
jącej odnawialne źródła energii podczas Święta Szkoły.

Mam nadzieję, że praca uczniów wpłynie na zainteresowanie 
tematyką odnawialnych źródeł energii, a  może za kilka lat jako 
posiadacze własnych domów postanowią zainwestować we wła-

sną instalację foto-
woltaiczną lub już te-
raz zachęcą rodziców 
i  sąsiadów. Gratuluję 
i  dziękuję zespołom 
za poświęcony czas.

opiekun Bożena Bęzel
nauczyciel fizyki

Stawiają na słońce Teresińscy seniorzy 
nie zwalniają tempa
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SKLEPY
  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.

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

asortyment.
  Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
  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.

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

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

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

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

USŁUGI
  Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%, tel. 608 516 983.
  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.

  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.

  Poprawki krawieckie „U KASI” Katarzyna Pietruszewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22, zniżka 10% na wykonywane usługi krawieckie.
  Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – Teresin, ul. Szymanowska w budynku TER-MED, 20% zniżki na usługi dentystyczne.
  Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska – Granice, ul. Południowa 47, 30% zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych.
  Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska – Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na strzyżenie włosów. 
  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.

  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. 

  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. 

  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.

 „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.

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

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

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

INStYtUCJE SAMORZĄdOWE
  teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji.
  Błonie – 50% na ceny biletów do kina w Centrum Kultury.
  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:
  F.H.U. dE-FACtO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
  Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
  Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
  Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
  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 malowniczym krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej członkowie koła 
plastycznego „Interpentuna” z  Teresińskiego Ośrodka Kultury doskonalili swój arty-
styczny talent malarski. W tym roku na „Letni Plener Malarski” młodzież pod okiem 
instruktorki Beaty Sałacińskiej wyjechała do Doliny Będkowskiej k. Krakowa. 

Tam w  gospodarstwie agrotury-
stycznym Brandysówka odpoczywa-
li, ale też pracowali tworząc ciekawe 
dzieła malarskie. Jak sami przyznają 
głównym celem pobytu wśród każde-
go uczestnika było namalowanie ob-
razu. Poprzedziły go liczne szkice ry-
sunkowe i  malarskie, próby interpre-
tacji otaczającej przyrody. Efekty pra-
cy będzie można podziwiać na specjal-
nej wystawie poplenerowej w Teresinie 
już niebawem. 

ODDAM:
• Lodówkę „Mińsk” – tel. 608 516 983
• Łóżeczko dla dziecka i wózek (głęboki + spacerówka) – tel. 669 545 242

Mogę – chcę pomóc
Na łamach naszej gazety uruchomiliśmy rubrykę 
PRZYJMĘ/ODDAM G R A T I S. 
Poniżej przedstawiamy listę aktualnych ogłoszeń:

Zgłoszenia do tego działu przyjmujemy  
t y l k o o s o b i ś c i e w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie, 
ul. Zielona 18, tel. 46 861 30 45. 
Zapraszamy.

GMINA TERESIN W RADIO 
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Piątek 11 września 2015 roku  
o godzinie 13.10 – rozmowa 
z Bogusławem Bęzlem,

Pełnomocnikiem Wójta ds. Oświaty 
w Gminie Teresin.

Malowanie wśród jurajskich skał 

Uroczystości z  okazji 76. 
Rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Początek: 
Msza święta – godz. 8.00 (Ba-
zylika w Niepokalanowie)

II Rajd rowerowy ,,Od 
Chełmońskiego do Ślewiń-
skiego”. Zbiórka: godz. 8.45 
przed dworcem PKP Teresin- 

-Niepokalanów

Dożynki Parafii Niepoka-
lanów. Godz. 10.00 – Msza 
święta (Bazylika w  Niepokala-
nowie)

Gminne Zawody Sportowo- 
-pożarnicze. (Stadion GOSiR) 
Otwarcie: godz. 14.00

Powiatowe Zawody Spor-
towo-pożarnicze. (Stadion 
GOSiR) Początek: godz. 10.00

,,Eko-Piknik Kampinos 2015”. 
Początek: godz. 14.00

VI Otwarte Mistrzostwa 
Teresina w  Biegach. Start: 
godz. 17.00 (stadion GOSiR)

I  Bieg Maryjny. Start: godz. 
11.00 (Niepokalanów Lasek)

Dożynki Powiatowe Bro-
chów 2015. Początek: godz. 
12.00 (Msza święta)

20
niedz.

Kalendarz – 
wrzesień 2015

1
wt.

5
sob.

6
niedz.

12
sob.

13
niedz.

18
pt.

„ZAKOPOWER” oraz „MIG”
GWIAZDY EKO-PIKNIKU 2015

„EKO-PIKNIK” to wielka impreza plenerowa, która już po raz siedemnasty odbędzie się w Kampinosie.  
W niedzielę 13 września br. na scenie zaprezentują się znane i lubiane zespoły: „Zakopower” oraz „MIG”.

Impreza rozpocznie się o godzinie 14.00, tradycyjnie już na boisku Klubu Sportowego „Orzeł Kampinos”. W programie zaplanowano 
mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci i dorosłych. Nie zbraknie też kolorowych kramów, rękodzieła, stanowisk ze zdrowymi i naturalnymi  

produktami oraz cateringiem. Każdy, jak co roku, znajdzie coś dla siebie.

Gwiazdami wieczoru będą zespoły „MIG” i „Zakopower”.  
Najpierw na scenie ok. 19.00 pojawi się „MIG”, a ok. 20.30 Sebastian Karpiel-Bułecka  

wraz ze swoim zespołem.

Po koncercie, na zakończenie EKO-PIKNIKU, odbędzie się tradycyjny,  
bardzo efektowny pokaz sztucznych ogni.

Na imprezę zapraszają wspólnie: Gmina Teresin, Gmina Kampinos i powiat Warszawa-Zachód. 

Uwaga! Jak co roku, w celu udogodnienia mieszkańcom dojazdu do Kampinosu, Urząd Gminy  
w Teresinie organizuje specjalny bezpłatny EKO-Piknikowy autobus, który będzie kursował  

na trasie Teresin – Kampinos – Teresin. Oto godzinowy rozkład jazdy:
Z Teresina (przystanek przy dworcu PKP) do Kampinosu, godziny odjazdów:  

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.
Z Kampinosu (przystanek przy pętli PKS) do Teresina, godziny odjazdów:  

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.30.
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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 czwartek 6 sierpnia 2015 r. w Urzędzie 
Gminy w  Teresinie podpisano porozumie-
nie o  przystąpieniu do programu „Lekko-
atletyka dla każdego!”. Porozumienie pod-
pisano pomiędzy Gminą Teresin, Polskim 
Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Uczniow-
skim Klubem Sportowym „Filipides”. 

W  czasie wizyty mieliśmy okazję zapo-
znać się z obiektami sportowymi jakie już 
zostały i  będą wybudowane w  Teresinie 
z przeznaczeniem na rozwój lekkiej atlety-
ki. Jak podkreślił w swojej wypowiedzi za-
stępca wójta – Marek Jaworski, program 

„Lekkoatletyka dla każdego!” to szansa roz-
woju tej dyscypliny na naszym terenie, po-
pularyzacja wśród najmłodszych w  szko-
łach podstawowych oraz większa szan-
sa rozwoju dla najzdolniejszych i  pragną-
cych uprawiać „królową sportu” w  szko-
łach oraz w klubie UKS „Filipides” Teresin.

Niesamowity sukces odniosły podopieczne 
Bogdana Cierecha, szkoleniowca sekcji lekko-
atletycznej LKS Mazowsze Teresin. Klaudia Cy-
bulska wywalczyła brązowy medal zawodów 
rangi mistrzostw kraju na dystanse 3000 me-
trów. Czwarte miejsce zajęła jej siostra Dagma-
ra. Bieg odbył się w  Łodzi podczas rozgrywa-
nej na tamtejszych obiektach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Zawodniczki nie tylko 
zmagały się z  dystansem i  rywalkami, ale rów-
nież z tropikalnym upałem. Temperatura docho-
dziła do 35 stopni w cieniu. Ogromnie cieszę się 
zarówno z medalu, jak i z występu obu zawod-
niczek. W tym upale to naprawdę coś wspaniałe-
go – cieszył się trener. Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne tak wspaniałe wyniki!

M.Odolczyk

Podajemy aktualny i  szczegółowy harmonogram gier w rundzie jesiennej żeńskiej 
drużyny KS Teresin, która walczy o mistrzostwo II ligi piłki nożnej kobiet w Polsce: 

KS Teresin – FK Jantar Ostrołęka  23.08.2015 / Niedziela godz. 16:00
Ząbkovia – KS Teresin  29.09.2015 / Sobota godz. 11:00
KS Teresin –Tur Bielsk Podlaski  05.09.2015 / Sobota godz. 16:00
Pelikan Łowicz – KS Teresin  13.09.2015 / Niedziela godz. 16:00
KS Teresin – Dargfil Tomaszów Maz.  19.09.2015 / Sobota godz. 16:00
SMS Łódź – KS Teresin  26.09.2015 / Sobota godz. 15:00
KS Teresin – Piastovia Piuastów  03.10.2015 / Sobota godz. 16:00
Helios Białystok – KS Teresin  10.10.2015 / Sobota godz. 14:00
KS Teresin – pauza
KS Teresin – KU AZS UW  25.10.2015 / Niedziela godz. 11:30
UMKS Zgierz – KS Teresin  07.11.2015 / Sobota godz. 14:00

Już 18 września br. na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji odbędą się VI Otwarte Mistrzostwa Teresina w  biegach, na 
które już teraz serdecznie zapraszamy. Szczegółowy regulamin zawo-
dów znajduje się na stronie internetowej www.filipides.esochaczew.pl 

W zawodach nie zabraknie kategorii dla dzieci oraz osób dorosłych. 
Medale dla wszystkich! Natomiast dla trzech pierwszych zawodników 
w poszczególnych kategoriach medale i nagrody rzeczowe!

Uwaga! Wpisowe tylko 5 zł od zawodnika, które zostanie prze-
kazane na leczenie Michałka Flakowskiego, ucznia SP Teresin! 

Organizatorami imprezy są: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Teresinie oraz UKS Filipides Teresin. Patroni medialni: miesięcz-
nik „Prosto z  Gminy” 
oraz portal www.tere-
sin24.pl.

Kontakt: www.fili-
pides.esochaczew.pl, 
e-mail: uks.filipides@
o2.pl, tel. 609  042 699 

– Andrzej Andryszczyk.

UKS Filipides

Jest medal Mistrzostw Polski!

Klaudia Cybulska na podium  
Mistrzostw Polski

Zapraszamy na 
mistrzowskie bieganie

O mistrzostwo II ligi

Lekkoatletyka 
dla każdego

Jeden z najlep-
szych, o ile nie naj-
lepszy koszykarz wy-
wodzący się z Teresi-
na, na pewno najwyż-
szy sportowiec gminy 
28-letni Kamil Gaw-
rzydek (210 cm) wal-
czy z ciężką choro-
bą, jaką jest białaczka. 
My możemy pomóc 
Kamilowi w tym dra-
matycznym pojedyn-
ku „o życie” oddając 

honorowo krew. Można to zrobić niemalże w całym kraju, w 
dowolnym szpitalu. Pamiętajmy, by w punkcie pobrań zgło-
sić adnotację – „Kamil Gawrzydek – Instytut Hematologii i 
Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14 na Ursynowie”. Wspo-
móżmy naszego kolegę, przyjaciela, sportowca!

Marcin Odolczyk

Pomóżmy Kamilowi wygrać!



TERES IŃSK I  M IES IĘCZNIK  SAMORZĄDOWY18        7 /2015   ◆   PROSTO Z  GMINY

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

Kupię działkę budowlaną w Teresinie

Kryteria: do 1500m2, dojazd drogą asfaltową, dostępność 
mediów, musi posiadać księgę wieczystą, działka budowlana,  
w dobrej lokalizacji (bliskość PKP, szkoła), bezpośrednio.

tel. kom.: 531 666 746 (po 18.00) – Tomasz Kotecki
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Jak co roku dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pa-
protni, a także ich rówieśnicy ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Szymanowie ochoczo uczestniczyły w półkoloniach letnich 
organizowanych w swoich placówkach. I tak jak w każde wakacje, tak 
i teraz tutejsze ferie cieszyły się ogromną popularnością. 

Nic dziwnego, bo atrakcji podczas szkolnego wypoczynku jest aż 
nadto, a radości dzieci ze wspólnych zabaw jeszcze więcej.

W Paprotni w półkoloniach udział wzięło ponad siedemdziesięciu 
uczniów, wśród nich byli też absolwenci, obecni uczniowie Gimna-
zjum w Teresinie. 

Czekały na nich zajęcia sportowe, rywalizacja w minipiłkę siatkową, 
nożną, koszykową czy w  tenisa stołowego. Nie zabrakło zabaw i  cie-
kawych zajęć przy komputerach. Inni zaglądali do świetlicy lub ocho-
czo startowali w różnego rodzaju konkursach. Pogoda sprzyjała, więc 
znakomicie sprawdzało się mnóstwo gier i zabaw na świeżym powie-
trzu. Opiekę nad dziećmi sprawowali nauczyciele: Katarzyna Kacprzak, 
Krystyna Milczarek oraz Jacek Wiśniewski. Nad sprawnym przebie-

giem i organizacją półkolonii czuwał dyrektor szkoły Grzegorz Fabi-
szak.

Dzieci uczestniczyły m.in. w  wycieczkach do płockiego Ogrodu 
Zoologicznego, nad Zalew w  Żyrardowie, na plac zabaw „Kolorado” 
w Warszawie czy do Błonia na projekcję filmu w kinie „Bajka”. 

W Szymanowie na zorganizowany wypoczynek uczęszczało blisko 
czterdziestu uczniów. Program półkolonii przewidywał zwiedzanie 
wystawy „Pompeje” na Stadionie Narodowym, pobyt w  mszczonow-
skich termach, zwiedzanie warszawskiego Ogrodu Zoologicznego oraz 
wyjazd do kina na film „Minionki”. Jeden dzień przeznaczony był na 
pieszą wycieczkę po Szymanowie i okolicach. Kierownikiem półkolo-
nii była Mariola Leszczyńska, a nad całością czuwał dyrektor szkoły Ja-
rosław Żejmo. 

Dodajmy, że półkolonie w  obu placówkach zostały finansowo 
wsparte przez Urząd Gminy Teresin, Gminną Komisję d.s. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Teresinie, a także Szkolne Rady Rodziców.

W stawce ośmiu amatorskich drużyn ostatecznie zwycięzcami okazali się piłkarze 
„Ale Ale Skrzelew”. Wygrali oni I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Sołectwa Szy-
manów. Na tamtejszym „Orliku” triumf nie przyszedł łatwo, bo w regulaminowym cza-
sie pojedynku finałowego z Legią Szymanów padł wynik remisowy 2:2. Do rozstrzy-
gnięcia potrzebne były więc rzuty karne. Na trzecim miejscu uplasowała się druży-
na Elżbietów Street Soccer Team. Nie brakowało sportowych emocji, wspaniałych goli 
oraz dopingu licznie zgromadzonej publiczności. 

Najlepszym piłkarzem turnieju wybrano Adriana Ryczałka (Ale Ale Skrzelew), a naj-
lepszym bramkarzem Krzysztofa Wójcika (Szymanów Elżbietów). Obaj zostali nagro-
dzeni statuetkami ufundowanymi przez radnego Gminy Teresin Huberta Koneckiego 
oraz Sołtysa Szymanowa Roberta Ziomskiego. 

Puchary, opiekę medyczną oraz sędziego zapewnił Gminny Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji w Teresinie. Swoje wsparcie wykazał też Józef Janasik. Organizatorami imprezy 
byli: animatorzy „Orlika” Justyna i Kamil Kamińscy, Gmina Teresin, GOSiR w Teresi-
nie, Sołtys Szymanowa oraz Rada Sołecka. 

Marcin Odolczyk

Udane półkolonie w Paprotni i Szymanowie

Walczyli o Puchar Sołtysa




