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XV ZJAZD GMIN KOLBIAŃSKICH ZA NAMI
W piątek 17 lutego w godzinach popołu-

dniowych zakończył się dwudniowy zjazd dele-
gatów Związku Gmin Związanych z Życiem św. 
Maksymiliana Marii Kolbe, czyli przedstawicie-
li Zduńskiej Woli, Pabianic, Oświęcimia i Tere-
sina – gospodarzy zjazdu. Kolejny, XV zjazd od-
był się w Gminie Teresin z racji przypadającej 
17 lutego rocznicy aresztowania o. Maksymilia-
na Kolbego, Patrona Związku Gmin Kolbiań-
skich. W pierwszy dzień Zjazdu w czwartek 
16 lutego delegaci obradowali na zebraniu 
roboczym. Oprócz spraw bieżących w trakcie 
spotkania  omówiono  organizację tegorocznej 
,,MaksyMili’’ czyli ulicznego biegu na dystan-
sie 16670 metrów. Gospodarzem tej niezwykle 
barwnej imprezy, już po raz drugi,  jest Gmina 
Teresin. Bieg odbędzie się w sobotę 17 czerw-

ca b.r. i rozegrany zostanie w kilku kategoriach,  
w tym dla dzieci i młodzieży. Mocnym punk-
tem pierwszego dnia zjazdu był spektakl 
,,Rycerz Niezłomny’’ przygotowany przez te-
atr ,,Słowo’’ z Gimnazjum im. św. Franciszka  
z Asyżu w Teresinie pod kierunkiem p. Toma-
sza Daczko. Przedstawienie zrobiło na uczest-
nikach Zjazdu ogromne wrażenie.

Drugiego dnia Zjazdu delegaci uczest-
niczyli w koncelebrowanej Mszy świętej pod 
przewodnictwem wikariusza Klasztoru o. Mi-
rosława Kopczewskiego. Wierni wysłuchali 
też opisu aresztowania o. Maksymiliana i oso-
biście adorowali Jego relikwie. Ważnym punk-
tem piątkowych uroczystości był Akt oddania 
Związku Gmin Kolbiańskich Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Odczytał go Prezes Związku Piotr 

Niedźwiecki. Po Mszy złożone zostały kwiaty 
przed pomnikiem św. Maksymiliana, a zjazd 
zakończył się modlitwą w celi zakonnej Zało-
życiela Niepokalanowa i Patrona kolbiańskiego 
związku. 

Swoim udziałem uroczystości zaszczycili 
też p. Henryk Kucharski, Honorowy Obywatel 
Gminy Teresin i poczet sztandarowy OSP Nie-
pokalanów z prezesem br. Januszem Kulakiem.

W tegorocznym XV Zjeździe Gmin Kol-
biańskich wzięły udział delegacje ze Zduńskiej 
Woli na czele z prezydentem Piotrem Niedź-
wieckim, Pabianic - z sekretarzem miasta 
Pawłem Rózgą, Oświęcimia -  z prezydentem 
Januszem Chwierutem oraz  gminy Teresin  
– z wójtem  Markiem Olechowskim. 
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To bardzo dobra wiadomość 
dla mieszkańców Gminy Tere-
sin. We wtorek 14 lutego Zarząd 
Województwa Mazowieckiego 
zatwierdził listę projektów, które 
otrzymały dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach dzia-
łania „Dziedzictwo kulturowe”  
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014 – 2020. 
Spośród 55 wniosków spełniają-
cych kryteria formalne, tzn. pra-
widłowo złożonych ze wszystki-
mi wymaganymi załącznikami, 
41 wnioskówzostało ocenionych 
pozytywnie (tj. uzyskało mini-
malną liczbę punktów  - 30,6 
na 51 możliwych). Na dotacje  
w konkursie Zarząd wojewódz-
twa rozdysponował  ponad 72 
miliony złotych.  Kwota ta po-
zwoliła dofinansować 30 pro-
jektów. Wniosek Gminy Teresin 
pod nazwą ,,Adaptacja budynku 
dworca w Teresinie wraz z za-
gospodarowaniem przyległego 
terenu na cele kulturalno-arty-
styczne – Dworzec TO Kultu-
ra!” z liczbą punktów 38 został 
umieszczony na 15 pozycji. 
Wartość całkowita projektu 
Gminy Teresin wynosi 5 milio-
nów 206 tysięcy złotych,  war-
tość przyznanej dotacji  - 3 mi-
liony  134 tysiące złotych.
Przypomnijmy, iż dworzec PKP 
w Teresinie przejęty został od 
PKP Nieruchomości S.A. w 2014 
roku. Dworzec i jego najbliższe 
otoczenie jest zawszą wizytówką 
miejscowości, dla przybywają-
cych podróżnych to tzw. pierw-
sze wrażenie. Teresiński obiekt 
dworcowy, będący do niedawna 
własnością kolei upominał się 
o przynajmniej zewnętrzny li-
fting. Władze Gminy Teresin 
od momentu przejęcia poszu-
kiwały zewnętrznych środków 
na generalny jego remont. Tere-
siński dworzec wraz z przylega-
jącym placem, ulicami Torową 
i Lipową, z braku historycznego 
centrum, stanowi serce naszej 
gminy. Na początku 2015  roku 
ogłoszony został konkurs na za-
gospodarowanie dworca i okolic. 
Spotkał się on z bardzo dużym 
zainteresowaniem architektów 
z całej Polski. Nadesłali oni 32 
prace, proponując ciekawe roz-
wiązania urbanistyczno – archi-

tektoniczne. Wybranych 10 prac 
poddanych zostało konsultacjom 
społecznym, których celem było 
wybranie przez mieszkańców  
3 najlepszych. Stały się one pod-

stawą opracowania ogólnej kon-
cepcji jako wariantu optymal-
nego i punktu wyjścia do startu  
w konkursach na pozyskanie 
środków zewnętrznych.
Nasza nagrodzona koncepcja 
w budynku dworca przewiduje 
m.in. wykonanie pomieszczeń 
przeznaczonych na klub dysku-

syjny, integrację międzypokole-
niową, spotkania seniorów oraz 
warsztaty plastyczne i filmowe. 
Od strony wschodniej powstanie 
nowoczesna sala kinowa,  a nad 

nią - taras, na którym w okresie 
letnim planuje się ustawiać sce-
nę. W budynku dworca na par-
terze znajdzie się też miejsce na 
bibliotekę z czytelnią oraz  her-
baciarnię, salę multimedialną  
i czytelnię. Na poddaszu istnie-
jące  pomieszczenia  zaadopto-
wane zostaną na salę współpracy   

z naszymi zagranicznymi partne-
rami. 
Projekt jest dosyć skompliko-
wany, bo przewiduje w ramach 
istniejącej kubatury dworca 
generalną jego przebudowę,   
w tym: dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych, wymianę  drzwi i okien, 
modernizację instalacji sanitar-
nych (wstawienie pompy ciepła 
powietrznej skojarzonej z foto-
woltaiką umieszczoną na dachu 
oraz wstawieniem kotła gazowe-
go) oraz odgromowych, remont 
komina oraz dachu, docieplenie 
dachu oraz ścian zewnętrznych. 
Zachowana zostanie podstawo-
wa funkcja dworca, czyli obsługa 
podróżnych – zakup biletów, po-
czekalnia, toalety  i miejsca par-
kingowe.
Diametralnie zmieni  wygląd 
otoczenie dworca. Nasza kon-
cepcja przewiduje zagospodaro-
wanie przydworcowego placu – 
w ramach tzw. małej architektury  
znajdą się tu mobilne siedziska 
oraz stelaże na czasowe werni-
saże. W całość wkomponowana 
będzie estetyczna zieleń,  a tak-
że  istniejący tu Pomnik 20 Roz-
strzelanych Więźniów z Pawiaka. 
Cały plac i budynek dworca zo-
stanie oświetlony.
Jednocześnie nastąpi przebudo-
wa ulicy Torowej, która wyglą-
dem upodobni się do ulicy Lipo-
wej. 
Teraz przed Urzędem Gminy  
stoi zadanie sporządzenia spe-
cyfikacji według której  zostanie 
wybrany w procedurze przetar-
gowej wykonawca projektu i prac 
budowlanych. Zakończenie re-
alizacji projektu planowane jest 
jeszcze w  2018 roku. Ostatnim 
elementem realizacyjnym będzie 
rozliczenie otrzymanej dotacji.  
Z racji rygorów unijnych może 
on okazać się najtrudniejszy. 
Mamy nadzieję, że zmoderni-
zowany dworzec wraz z naj-
bliższym otoczeniem, w tym 
klimatyczną ulicą Lipową oraz 
nawiązującą do niej ulicą Torową 
spodoba się naszym mieszkań-
com, tworząc nowoczesne, este-
tyczne i przede wszystkim funk-
cjonalne ,,śródmieście’’ Teresina. 

Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

UNIJNE 3,1 MLN ZŁ NA PROJEKT
,,DWORZEC TO KULTURA!’’
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Rada Gminy Tere-
sin, podczas sesji nad-
zwyczajnej w dniu 8 lu-
tego br. podjęła uchwałę  
w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. 

Zgodnie z ustawą  
z dnia 14 grudnia 2016  

o reformie oświaty każda 
6-letnia szkoła podsta-
wowa działająca na pod-
stawie ustawy o systemie 
oświaty z mocy ustawy 
przekształca się w 8-let-
nią szkołę podstawową,  
a gimnazja ulegają likwi-
dacji poprzez wygaszanie. 

- Przyjęte w dzisiej-

szej uchwale włączenie 
samodzielnych gimnazjów 
powoduje, że cały zasób 
kadrowy i materialny li-
kwidowanych placówek 
przekazany zostaje na po-
trzeby zdań oświatowych 
szkoły powstałej w wyniku 
włączenia – mówił Marek 
Jaworski, zastępca wójta 

gminy – Zaproponowa-
ne w projekcie uchwały 
rozwiązania są wynikiem 
diagnozy demograficznej 
mieszkańców i zapotrze-
bowania na szkoły w ob-
wodach dotychczasowych 
szkół podstawowych – do-
dał.

Podjęta przez radnych 
uchwała określa plan sieci 
publicznych szkół pro-
wadzonych przez Gminę 
Teresin, a także granice 
obwodów publicznych 
szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę, 
jak również plan sieci klas 
dotychczasowych publicz-
nych gimnazjów na okres 
od września tego roku 
do sierpnia 2019 roku. 
Uchwała określa ponadto 
projekt planu sieci pu-

blicznych ośmioletnich 
podstawówek i granice ich 
obwodów począwszy od 
września 2019 roku. 

Uchwała podjęta na 
sesji Rady Gminy zakłada, 
że Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Szyma-
nowie zostanie włączone 
do szymanowskiej Szkoły 
Podstawowej im. Mikoła-
ja Kopernika, zaś Gimna-
zjum im. św. Franciszka 
z Asyżu w Teresinie włą-
czone zostanie do Szkoły 
Podstawowej im. św. Mak-
symiliana Kolbego. Trzeba 
jednak pamiętać, że jest to 
uchwała mająca charakter 
intencyjny, teraz będzie 
ona podlegała zaopinio-
waniu przez Kuratora 
Oświaty. 

Już  szósty rok szkolny 
funkcjonują w naszych sa-
morządowych placówkach 
stypendia dla najlepszych 
uczniów. System ten jest 
bardzo dobrym instru-
mentem motywacyjnym  
i pozytywnie przyjął się  
w szkołach. 

Zasady przyznawa-
nia stypendiów zawarte  
są w regulaminie sta-
nowiącym załącznik do 
uchwały Rady Gminy Te-

resin z dnia 20 lipca 2011 
roku. Zgodnie z nim do 
stypendium typowani są 
uczniowie, którzy zostali 
laureatami olimpiady bądź 
konkursu na szczeblu wo-
jewództkim lub wyższym, 
uzyskali nie mniej niż 93 
% punktów na egzaminie 
końcowym bądź uzyskali 
średnią ocen z nauki 5,4 
– dla szkół podstawowych  
i 5,3 -  dla gimnazjum. 

Jednorazowe stypen-

dium wynosi 500 zł – dla 
uczniów szkół podsta-
wowych i 600 zł – dla 
uczniów gimnazjów. Sty-
pendia wypłacane są z bu-
dżetu gminy: od początku 
obowiązywania tego sys-
temu czyli od 2011 roku 
wypłacono stypendia na 
łączną kwotę 203 tysięcy 
złotych. 

Miło nam poinfor-
mować, że w I semestrze 
obecnego roku szkol-

nego stypendystami zo-
stali: Paweł Jędrzejczak, 
Krzysztof Szlaga, Szymon 
Wołowczyk, Kacper Zie-
jewski – Szkoła Podstawowa  
w Budkach Piasec-
kich,  Borys Tomaszew-
ski – Szkoła Podstawowa  
w Paprotni, Łucja Żej-
mo – Szkoła Podstawowa  
w Szymanowie,  Maja 
Chojnacka, Patrycja 
Dmoch, Natalia Donat, 
Natalia Glińska, Rut Ka-

mińska, Katarzyna Ka-
mionka, Łucja Majcher, 
Julia Paluchowska, Zuzan-
na  Pałuba, Julia Szmidt,  
Kamil Sztabert, Urszu-
la Żochowska – Szkoła 
Podstawowa w Teresinie, 
Olga Daczko, Natalia Lot, 
Aleksandra Radziejewska 
– Gimnazjum w Teresinie, 
Natalia Zwolińska – Gim-
nazjum w Szymanowie.  

Gratulujemy!

SESJA W SPRAWIE REFORMY EDUKACJI

STYPENDIA – DLA NAJLEPSZYCH

GMINA TERESIN W RADIO  
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

GMINA TERESIN W RADIO  
SOCHACZEW 94.9 FM

Środa 1 marca 2017 roku o godzinie 9.30 
– rozmowa z Zofią Miazgowską, prezesem 

Klubu Seniora ”Radosna Jesień”

Piątek 10 marca 2017 roku o godzinie 13.10 – 
rozmowa z Zofią Miazgowską, prezesem

Klubu Seniora ”Radosna Jesień”

DYŻURY RADNYCH 
 

Radni Gminy Teresin przyjmują mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin, pok. nr 14 po wcześniejszym  
uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 46 864 25 36 lub drogą mailową biuro.rady@teresin.pl
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W sobotę 4 lutego odbyło 
się Walne Zebranie sprawoz-
dawcze w Budkach Piaseckich. 
Uczestniczyli w nim m.in. Bog-
dan Linard, przewodniczący 
Rady Gminy, Tadeusz Szymań-
czak, wiceprezes Zarządu ZOG 
OSP, Dariusz Tartanus, komen-
dant gminny ZOG OSP i Adam 
Krukowski, członek Zarządu 
ZOG OSP. 

Walne Zebranie otworzył 
Grzegorz Bylicki, prezes OSP 
Budki Piaseckie, przedstawił 
porządek obrad, a następnie 
wybrano na prowadzącego Da-
riusza Tartanusa, zaś na sekre-
tarza Adriana Bylickiego. Spra-
wozdanie z działalności OSP 

złożył Kamil Bigaj, z kolei spra-
wozdanie finansowe przedsta-
wił Jan Klocek, a sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej, w którym 
zawarto wniosek o udzielenie 
absolutorium dla Zarządu za 
okres sprawozdawczy zaprezen-
tował Przemysław Ratowski. 

Po  przedstawieniu wszyst-
kich dokumentów przystąpiono 
do głosowania. Okazało się, że 
wszystkie uchwały zostały pod-
jęte w sposób jednogłośny przez 
obecnych 47 druhów. 

Bardzo pozytywnym ar-
gumentem do zadowolenia 
była bardzo duża frekwencja 
młodych druhów, którzy są  
w drużynach młodzieżowych. 

W wolnych wnioskach zabrał 
głos Bogdan Linard. Przewod-
niczący Rady Gminy podzię-
kował za dużą aktywność całej 
jednostki, wyraził zadowolenie 
że w roku bieżącym zostanie 
dokończony remont strażnicy,  
a działania tej straży będą 
wspierane przez Radę Gminy.

Tadeusz Szymańczak, wi-
ceprezes Zarządu ZOG OSP  
w swoim wystąpieniu podzięko-
wał za współpracę przy ochro-
nie imprezy „Dni Kukurydzy”  
i dobrą współpracę w Zarządzie 
Gminnym, zadeklarował dalszą 
promocję jednostki w Budkach 
Piaseckich w mediach społecz-
nościowych. Przedstawił też 

propozycję udostępnienia au-
tomatycznego rozliczania CIT8  
i CIT8/0 wobec fiskusa. 

Komendant gminny Dariusz 
Tartanus pozytywnie ocenił 
prowadzenie tej jednostki, jak 
również prawidłowe rozlicza-
nie się z zadań budżetowych  
w okresie sprawozdawczym. Po-
nadto przypomniał strażakom, 
że w roku bieżącym czekają ich 
zawody sportowo-pożarnicze  
i należy dobrze się do nich 
przygotować.

T.Sz.

W poprzednim numerze „Prosto z Gminy” zaprezentowaliśmy Pań-
stwu kalendarium wydarzeń gminnych, tym razem szczegółowo odno-

simy się do tegorocznych planów naszych bibliotek. Oto harmonogram 
ich najważniejszych przedsięwzięć, począwszy od marca:

PLAN WYDARZEŃ BIBLIOTECZNYCH 

Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie
Marzec •  SP Paprotnia - spotkanie autorskie

Kwiecień
•  2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
•  Gimnazjum Szymanów - spotkanie autorskie  
•  23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Maj
•  SP Teresin - spotkanie autorskie 
•  Tydzień Bibliotek - Questing dla bibliotek z powiatu
•  8 maja - Dzień Bibliotekarza

Czerwiec
•  3 czerwca - Noc Bibliotek
•  SP Budki Piaseckie - spotkanie autorskie
•  Kiermasz podczas Teresińskiej Nocy Czerwcowej

Wrzesień •  Narodowe Czytanie
•  Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Październik •  Gimnazjum Teresin - spotkanie autorskie
•  Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Listopad •  Kiermasz książek
•  Światowy Dzień Pluszowego Misia

Grudzień •  Kiermasz książek

Filia w Szymanowie
Kwiecień •  Kiermasz książek w Szkole Podstawowej w Szymanowie

Maj •  Rozpoczniemy akcję „Cała Polska czyta dzieciom”

Czerwiec •  Kiermasz książek

Wrzesień •  Gimnazjum Szymanów - spotkanie autorskie

Październik •  SP Szymanów - spotkanie autorskie

Listopad •  Kiermasz książek

Grudzień •  Kiermasz książek

WALNE ZEBRANIE W OSP BUDKI PIASECKIE
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Mieszkańcom Gminy 
Teresin przypominamy, 
iż w kasie Urzędu Gminy 
można dokonać płatności 
kartą płatniczą za podatki 
oraz za odbiór śmieci.

Do końca marca za 
wpłaty nie pobiera się 
żadnych prowizji, gdyż 
Gmina bierze udział  
w ogólnopolskim pro-
gramie pilotażowym,  
w którym wszystkie kosz-

ty związane z obsługą 
terminala pokrywane są  
z budżetu państwa. 

Po zakończeniu Pro-
gramu zostanie ustalona 
ogólnopolska stawka pro-
wizji od wpłaty obowią-
zująca w Urzędach. Pla-
nowana stawka prowizji 
nie powinna przekroczyć 
0,6% od wpłaty i pokry-
je ją osoba dokonująca 
wpłaty.

Mamy nadzieję, że 
rozwiązanie w postaci 
płatności kartą ułatwiła 
możliwość regulowania 
zobowiązań. Oczywiście, 
osoby preferujące rozli-
czenie w formie trady-
cyjnej, czyli gotówkowej, 
w dalszym ciągu mogą 
korzystać z dotychczaso-
wego sposobu wnoszenia 
opłat.

Urząd Gminy Teresin 
przypomina właścicielom 
nieruchomości o obo-
wiązku przeprowadzania 
deratyzacji. Obowią-
zek ten wynika z ustawy  
z dnia 5 grudnia 2008r.  
o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi. (Dz.U. 
2008 nr 234 poz. 1570). 
Jednocześnie informu-
jemy, iż zgodnie z Re-

gulaminem Utrzymania  
i Czystości w gminie Te-
resin przyjętego Uchwa-
łą Rady Gminy Teresin 
Nr XXXIX/223/2013   
z dnia 25 stycznia 2013r. 
z późn. zm. deratyzację 
należy przeprowadzać 
dwukrotnie w ciągu roku: 
w pierwszym terminie 
w miesiącach marzec 
– kwiecień, w drugim 
terminie w miesiącach 

listopad – grudzień oraz 
każdorazowo w przypad-
ku wystąpienia gryzoni 
na terenie nieruchomo-
ści. Deratyzacja winna 
być przeprowadzona na 
obszarach zabudowanych 
budynkami mieszkalny-
mi, produkcyjnymi, han-
dlowymi i usługowymi. 
Zaleca się, aby miejsce 
wyłożenia trutki znajdo-
wało się tam gdzie poja-

wią się szczury, a w szcze-
gólności na podwórzach, 
śmietnikach, strychach, 
budynkach gospodar-
czych, piwnicach oraz 
w miejscach najbardziej 
zagrożonych bytowa-
niem gryzoni. Przez cały 
okres przeprowadzania 
deratyzacji obowiązuje 
zachowanie szczególnej 
ostrożności w rejonie wy-
łożenia środków zwalcza-

jących gryzonie. Rejony 
wyłożenia trutki winny 
być oznakowane napisem 
„UWAGA TRUCIZNA”. 
W czasie wyłożenia trutki 
należy uniemożliwić do-
stęp, zwłaszcza dzieciom, 
do miejsc w których wyło-
żono trutki, zaś zwierzęta 
domowe trzymać w za-
mknięciu.

/UG/

Wójt Gminy Teresin przy-
pomina wszystkim mieszkań-
com o obowiązku systematycz-
nego opróżniania zbiorników 
bezodpływowych z nieczysto-
ści ciekłych tzw. szamb. Usługi 
odbioru nieczystości ciekłych 
mogą świadczyć jedynie firmy 
do tego uprawnione, które po-
siadają stosowne zezwolenia 
(§ 12 uchwały nr XIII/86/2015 

Rady Gminy Teresin  
z dnia 24 listopada 2015 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości porządku 
na terenie Gminy Teresin Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 
roku poz. 439). 

Właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do udokumento-
wania wywozu nieczystości cie-

kłych poprzez okazanie umowy 
na świadczenie usługi oraz do-
wodu zapłaty za usługę. Dlatego 
Wójt Gminy Teresin przypomi-
na mieszkańcom o obowiązku 
posiadania dowodu zapłaty za 
opróżnienie zbiornika na nieczy-
stości ciekłe (art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach – tekst jednoli-

ty Dz. U. z 2016 roku poz. 250  
z późn. zm.). 

Właściciele nieruchomości 
mają obowiązek zażądania od fir-
my dokumentu potwierdzającego 
zapłatę za opróżnienie zbiornika, 
a w przypadku odmowy ze strony 
firmy pisemnego zgłoszenia do 
Urzędu Gminy Teresin.

Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie prosi wszystkie pary małżeńskie zameldowane aktualnie na terenie naszej Gmi-
ny, które zawarły związek małżeński 50 lat temu tj. 1967 roku, o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego w terminie  
do 30 kwietnia 2017 r. Temat dotyczy uhonorowania Państwa w związku z długoletnim pożyciem małżeńskim.

Telefon kontaktowy: (46) 864 25 54
Kierownik USC

Jolanta Kononowicz

DO KOŃCA MARCA BEZ PROWIZJI

KOMUNIKAT O DERATYZACJI

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY TERESIN

KOMUNIKAT USC

PUNKT  KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
DOM PARAFIALNY 

w NIEPOKALANOWIE
styczeń - czerwiec
sierpień - grudzień

WTOREK 16.00 -18.00

PUNKT  KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
URZĄD GMINY TERESIN

sala nr 6 /parter/
styczeń - lipiec

wrzesień - grudzień
ŚRODA 16.00 -18.00

TELEFON  ZAUFANIA
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I  WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
PONIEDZIAŁEK  16.30  -  18.30

PONIEDZIAŁEK  -  PIĄTEK
W  GODZINACH PRACY URZĘDU 

GMINY TERESIN
661 500 587
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Mamy dobrą wia-
domość dla wszystkich, 
którzy pragną prawdziwej 
przemiany w swoim życiu, 
a także dla miłośników 
ekstremalnych wyzwań 
oraz głębokich przeżyć 
duchowych. 31 marca po 
Mszy świętej o godzinie 
18.00 w Niepokalanowie 
wyruszą uczestnicy Eks-
tremalnej Drogi Krzy-
żowej. Jest to niezwykłe 
wydarzenie powstałe  
w odpowiedzi na kryzys 
wizerunku mężczyzny  
w Kościele. Odbywa się 
w wielu miejscach nie 
tylko w Polsce, ale też za 
granicą. Pomysłodawcą 
jest ksiądz Jacek Stryczek 
– prezes stowarzyszenia 
„Wiosna”, natomiast sama 
idea akcji narodziła się 
podczas spotkań Męskiej 
Strony Rzeczywistości. 
Mimo, że wydarzenie de-
dykowane jest głównie 
dla mężczyzn to statystyki 
pokazują, iż w wielu re-
jonach kobiety stanowią 
ponad połowę uczestni-
ków. Pierwsza edycja EDK 
odbyła się w 2009 roku, 
a jej trasa przebiegała  

z Krakowa do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Tego-
roczna (dziewiąta) nosi 
nazwę „Droga Przełomu” 
i ma zgromadzić ponad 
100 tysięcy wiernych – to 
aż cztery razy więcej niż 
rok temu. Zasady są jasne 
– do przejścia jest ponad 
40 km, nocą, w milczeniu 
i zadumie, będąc zdanym 
na własne siły. Punktem 
startowym i końcowym 
będzie Bazylika w Nie-
pokalanowie, natomiast 
trasa ma przebiegać m.in. 

przez gminy Baranów  
i Błonie. Najważniejszy 
jest cel, czyli spotka-
nie człowieka z Bogiem, 
ale również pokonanie 
własnych słabości, we-
wnętrzna przemiana du-
chowa i utożsamienie  
z Chrystusem. Dzięki 
temu wydarzeniu każdy 
z nas może spróbować 
chociaż ułamka ciężaru, 
jaki Jezus dźwigał pod-
czas Swojej Drogi. „To 
wyzwanie, możliwość po-
czucia Drogi Krzyżowej 

w inny sposób niż zazwy-
czaj. Przez natłok pracy 
nie było czasu, żeby iść na 
normalną Drogę Krzyżo-
wą do kościoła, a ta jest w 
nocy, więc czas się znalazł.” 
– takie słowa można było 
usłyszeć z ust uczestników 
poprzednich edycji EDK. 
Płeć i wiek nie mają tu 
znaczenia – idą zarówno 
mężczyźni, jak i kobiety. 
Młodzież i osoby starsze. 
Liczą się chęci i otwartość 
na nowe doświadczenia. 
To prawdziwe ćwicze-

nie duchowe, po którym 
człowiek może zostać 
rzeczywiście przemienio-
ny. Więcej szczegółów 
dotyczących Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej na 
stronie internetowej www.
edk.org.pl. Wyzwanie 
jest rzucone – każdy sam 
musi zadecydować, czy 
je podjąć. Nie warto żyć 
normalnie, trzeba żyć eks-
tremalnie!

Marta Waszkiewicz

Z przyczyn niezależ-
nych od Gminy Teresin 
zmieniony został termin 
emisji filmu „Teresin – 
perła Mazowsza”. Jest to 
15 minutowy program 
historyczno-promocyjny 
wyprodukowany w ra-
mach serii „Regiony z hi-
storią”. 

Zdjęcia do filmu na-
grywane były w czerwcu 
ubiegłego roku m.in. na 
terenie Niepokalanowa, 
w okolicach dworca PKP 
Teresin – Niepokalanów, 
a także w Klasztorze Sióstr 
Niepokalanek w Szyma-
nowie i Pałacu Druckich
-Lubeckich w Teresinie.

Niewątpliwym atutem 

tej produkcji jest głos zna-
nego filmowego lektora 
Tomasza Knapika i opieka 
merytoryczna wybitnego 
mediewisty prof. Henryka 
Samsonowicza. Bieżącym 
komentarzem historycz-
nym oprawił go dr Rado-
sław Lolo z Akademii Hu-
manistycznej w Pułtusku.

Film ukazuje wszyst-
kie walory naszej gminy, 
podkreślając niekwestio-
nowaną rolę Epsteinów, 
Druckich-Lubeckich oraz 
postaci o. Maksymiliana 
Kolbego w rozwoju kul-
turowym Teresina. Pięk-
ne ujęcia z drona, cieka-
wy scenariusz, a także 
sprawny komentarz – to 

zdecydowanie mocne 
strony tego filmu. Zo-
baczymy najciekawsze 
miejsca - pałace, dwory  
i klasztory. Poznamy tak-

że wybitne postacie zwią-
zane z naszym terenem.  
Ze zrozumiałych wzglę-
dów wszystkich tajemnic 
nakręconego filmu nie 

możemy zdradzić.
Zapraszamy więc 

przed telewizory we wto-
rek 7 marca o godz. 18.38 
do TVP HISTORIA.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w środę 1 marca 2017 roku w niepokalanowskiej Bazylice o godzinie 11.00  
sprawowana będzie Msza święta w intencji Żołnierzy poległych bądź zamordowanych z rąk komunistycznej władzy. Serdecznie zapraszamy.

 ZAPROSZENIA – PROPOZYCJE – WYDARZENIA

31 MARCA - EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA

7 MARCA - GMINA TERESIN W TVP HISTORIA

1 MARCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
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To była nie lada 
atrakcja dla małych 
uczniów ze Szko-
ły Podstawowej  
w Teresinie. Podczas lek-
cji w terenie mogli prze-
konać się, jak ważne jest 
dokarmianie zwierząt  
w okresie zimy. Zajęcia 
odbyły się dzięki współ-
pracy, jaką szkoła na-
wiązała jakiś czas temu 
z Kołem Łowieckim 
„Grunwald” działającym 
przy Komendzie Głów-
nej Policji w Warszawie. 

Organizatorem akcji  
z ramienia Koła był 
mieszkaniec gminy  

Teresin Tomasz Brzeski. 
Ze szkoły grupę ponad 

d w u d z i e s t o o s o b o w ą 
grupę dzieci zebrały pa-

nie Beata Pałuba i Mał-
gorzata Urbanek. Dzieci 
ochoczo uzupełniały pa-
śnik świeżymi warzywa-
mi, tak by zwierzęta nie 
pozostały zimą głodne. 
Zadawały też mnóstwo 
pytań, na które cierpli-
wie i bardzo ciekawie 
odpowiadał pan Tomasz. 

Na koniec spotka-
nia każdy z uczestni-
ków został obdarowany 
miłym upominkiem. 
Warto podkreślić, że 
inicjatywa spotkała się 
ze wsparciem Urzędu 
Gminy oraz firm SIME 

Polska i Bakoma, za 
co pan Tomasz Brze-
ski w imieniu swoim  
i Koła „Grunwald” bar-
dzo dziękuje. Wiemy już, 
że w kwietniu uczniowie 
ponownie spotkają się  
z panem Tomkiem, któ-
ry tym razem zabierze 
ich do miejscowości 
Grabów. Tam zajęcia od-
będą się przy wolierach, 
w których hodowanych 
jest ponad tysiąc bażan-
tów. Zapowiada się zno-
wu świetna i pożyteczna 
lekcja w terenie.

DZIECI POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM 

Dbałość o zdrowie to przede 
wszystkim profilaktyka, a inwe-
stycja w zdrowie jest bezcenna, 
dlatego teresiński samorząd od 
kilku lat popiera profilaktykę za-
każeń HPV finansując szczepie-
nia. 

W dniu 25 stycznia br. od-
była się pierwsza tura szczepień  
w ramach „Programu Zdrowot-

nego dla mieszkańców Gminy 
Teresin na lata 2017 – 2020”, 
zgodnie z którym całkowity koszt 
szczepień tj. 510 zł, w całości jest 
pokrywany z budżetu gminy. 
Grupę docelową w liczbie 50 osób 
stanowią w tym roku dziewczęta 
urodzone w 2003 roku, zamiesz-
kujące na terenie gminy Teresin. 

Pełna profilaktyka raka szyj-

ki macicy winna opierać się na 
trzech filarach: edukacji, szcze-
pieniach i badaniach cytolo-
gicznych. Dlatego też rodzice  
i opiekunowie prawni dziewcząt 
zaproszeni zostali na spotkanie 
edukacyjno-informacyjne z le-
karzem z Kliniki Ginekologii 
Operacyjnej i Ginekologii Onko-
logicznej i CZMP w Łodzi panią 

Anną Bartosińską-Dyc. W trakcie 
spotkania można było uzyskać 
informacje na temat profilaktyki 
zakażeń wirusem HPV oraz sa-
mej szczepionki. Była to również 
okazja do  zachęcenia kobiet do 
wizyty u ginekologa i zrobienia 
cytologii.

UG

Spore zainteresowanie towa-
rzyszyło Targom Pracy, których 
organizatorem była firma Fast 
Service. W sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Teresin, w lutym 
dwukrotnie odbywały się spo-
tkania z osobami zainteresowa-
nymi znalezieniem zatrudnienia. 
Przedstawiciele firmy rekruta-
cyjnej - Aneta Bartczak i Łukasz 
Kowalski na bieżąco przedsta-
wiali uczestnikom targów oferty 

pracy, szczególnie jeśli chodzi  
o zakłady w Teresinie i okolicy.  

W przedsięwzięciu udział 
wzięło kilkudziesięciu miesz-
kańców gminy w różnym wie-
ku. Mogli oni nie tylko liczyć na 
oferty pracy, ale też cenne pora-
dy z zakresu przygotowania się 
do rozmowy kwalifikacyjnej czy 
umiejętności tworzenia aplikacji 
zawodowych. 

ODBYŁY SIĘ PIERWSZE SZCZEPIENIA

W POSZUKIWANIU PRACY 
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W poprzednim numerze „Prosto z Gminy” pisali-
śmy o wspaniałym koncercie świątecznym, jaki na de-
skach Teresińskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali 
uczestnicy sekcji wokalnej TOK. Warto przypomnieć, 
że w drugiej połowie stycznia odbył się kolejny koncert. 
Tym razem swój talent prezentowały dzieci i młodzież  
z tutejszych sekcji instrumentalnych. 

Wychowankowie TOK-u pod kierunkiem instruk-
tora Pawła Dałkiewicza w znakomity sposób podtrzy-
mali świąteczną atmosferę grając kolędy i pastorałki.  
W karnawałowy czas przedstawili licznej widowni także 
utwory klasyczne i popularne. Dłonie same składały się  
do oklasków.

Do zdrowego odżywiania się 
przekonywał znany wszystkim ze-
spół „Oreganki”. Jego członkowie 
wraz z Dr Witaminką czynili to  
w bardzo muzyczny sposób.  
W piątek 10 lutego br. na kameral-
nej scenie Teresińskiego Ośrodka 
Kultury zaprezentowali wyjątkowy 
koncert.

Zespół „Oreganki” w towa-
rzystwie charyzmatycznej Pani 
Dietetyk Joanny Neuhoff-Muraw-
skiej raczył publiczność autorskim 
programem muzyczno-edukacyj-
nym, którego misją jest promocja 
zdrowego stylu życia przez zabawę 
i sztukę! Duszą zespołu jest też 
Zbyszek Murawski, autor muzyki. 
Przypomnijmy, że w zespole śpie-
wają uczestnicy sekcji wokalnej 
TOK-u pod kierunkiem Joanny 
Cieśniewskiej. Dla wielu z nich ten 
koncert był swoistym i co ważne, 
bardzo udanym debiutem. 

INSTRUMENTALNY SHOW W TOK-U

KONCERTOWO I ZDROWO



VIII. Memoriał im. Karola Hibnera 
Łucznicze święto w Teresinie, a za takie 

każdego roku uchodzi Memoriał im. Karola 
Hibnera, cieszy się ogromną popularnością 
wśród czołówki polskich łuczników i nie tyl-
ko. Tak było i tym razem, gdy na starcie za-
wodów stanęło blisko 270 sportowców z naj-
lepszych krajowych klubów, a także z Ukrainy 
i Słowacji. Padł więc kolejny fantastyczny re-
kord frekwencji.  Oczywiście duża liczba star-
tujących to jeszcze większe emocje i zacięta 
walka na łuczniczych torach. Tego też nie bra-
kowało. Zwieńczeniem było pięć medali wy-
strzelanych przez reprezentantów gospodarzy.

W hali widowiskowo-sportowej Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie,  
w weekend 4-5 lutego, byliśmy świadkami 

rywalizacji na najwyższym poziomie. Wśród 
uczestników była też szeroka kadra gospo-
darzy LKS Mazowsze Teresin. Pod bacznym 
okiem szkoleniowców - Katarzyny Klaty, 
Alicji Maciągowskiej i Ryszarda Kowalskiego 
osiągnęli spore sukcesy. Największymi z nich, 
bo medalowymi są: I miejsce w kategorii ju-
niorek młodszych Natalii Skrok, III miejsce 
w juniorkach Małgorzaty Maciągowskiej,  
III miejsce Alicji Maciągowskiej wśród se-
niorek, III miejsce Aleksandry Rutkowskiej 
w młodziczkach i Marcina Chwesiuka wśród 
młodzików. 

Tuż za podium, na czwartych lokatach 
uplasowały się – Dominika Gajda (juniorki 
młodsze) oraz Klaudia Wójcicka (młodzicz-

ki). Ponadto wielu z naszych reprezentantów 
ukończyło zawody w pierwszej dziesiątce 
swoich kategorii wiekowych. Dla wielu z nich 
był to dopiero debiut na turnieju takiej ran-
gi. Tym bardziej wszystkich medalistom, jak  
i tym, którzy dzielnie walczyli oraz całej ka-
drze trenerskiej LKS Mazowsze Teresin ser-
decznie gratulujemy!

Halowy Memoriał im. Karola Hibnera 
to od ośmiu lat stały punkt w kalendarzu za-
wodów łuczniczych w Polsce. Zawsze obecny 
jest tu syn śp. Karola Hibnera - Robert. Wraz 
ze swoją najbliższą rodziną nie tylko obser-
wuje zmagania sportowców, ale też uroczy-
ście otwiera Memoriał, a na jego zakończenie 
wręcza nagrody zwycięzcom. 
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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 towa-
ry 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 – Te-
resin, ul. Szymanowska 19, 10% zniżki na obuwie  
z wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki na obuwie skórza-
ne. 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 arty-
kuły szkolne, oraz lektury.
Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – Paprotnia, 
ul. Cmentarna, 10% zniżki na wszystkie artykuły.
Sklep odzieżowy AVANTIS Anna Bargieł – Tere-
sin, 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 telefo-
nicznych, artykułów promocyjnych.
Centrum Ogrodowe Krzysztof Owczarek – Paprot-
nia, ul. Sochaczewska 28; 5% zniżki na cały asorty-
ment.
JETTA Zbigniew Podlasiński Sp. j  - Teresin  
ul. Szymanowska 2, 5% na cały asortyment

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 na-
uki jazdy + 2 godziny gratis.
Firma PIGUŁKA Beata Sadzisz-Kotowoda – Te-
resin, 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 Pietru-
szewska – 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 Sały-
ga – 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. Spacero-
wa 100, 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na skraca-
nie 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 ko-
munikacyjne, 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 – Te-
resin, ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10, 15 % zniżki 
na usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły szkolne 
oraz zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu kompute-
rowego 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 Ro-
dzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagroda-mienie, 
30% zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bez-
pieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe 
ubezpieczenie budynków rolniczych.

Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smola-
rek – 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.
MA STUDIO Marta Andrzejewska – Teresin,  
ul. Lipowa 21, 7%  zniżki na odbitki i foto produkty, 
10% zniżki na usługi fotograficzne, 10% zniżki na po-
zostałe usługi i produkty.
Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J”  Jacek Jagó-
ra- Teresin, ul. Wąska 14, 2% zniżki na ksero, bindo-
wanie, laminowanie, oprawę książek.

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Niepubliczne STUDIO DZIECKA FI-
GIEL 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 Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Partnerom programu dziękujemy za wspieranie ro-
dzin wielodzietnych. Zachęcamy przedsiębiorców, 
punkty usługowe i sklepy działające na naszym te-
renie 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.

Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J”  Jacek Jagóra - Teresin, ul. Wąska 14, 2% zniżki na ksero, bindowanie, laminowanie, oprawę książek

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:



16 Prosto z Gminy

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

Pod koniec stycznia  
br. w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Paprotni odbyły 
się dwie wyjątkowe imprezy oko-
licznościowe. Pierwszą z nich był 
III Powiatowy Przegląd Chórów 
Szkolnych, a drugą Bal Karnawa-
łowy.

Wydarzenia cieszyły się du-
żym zainteresowaniem uczniów  
i rodziców. III Powiatowy Prze-
gląd Chórów Szkolnych zorga-
nizowano pod hasłem Nasze 
Wspólne Kolędowanie. Spotkanie 
rozpoczęło się o godzinie 10.00. 
Publiczność mogła podziwiać ta-

lenty uczniów z Paprotni, Teresi-
na, Szymanowa i Kątów. Przegląd 
zakładał prezentację całego chóru 
oraz solistów z towarzyszeniem 
chóru. Organizatorzy przygoto-
wali słodki poczęstunek dla mło-
dych artystów. Na zakończenie 
dyrektor  szkoły w Paprotni Grze-
gorz Fabiszak wręczył chórzy-
stom i opiekunom pamiątkowe 
dyplomy oraz podziękowania. 

Bal karnawałowy rozpoczął 
się w godzinach popołudnio-

wych. Nasza sala gimnastycz-
na zamieniła się w salę balową, 
pięknie udekorowana robiła nie-
samowite wrażenie. Klasy IV-VI 
bawiły się w towarzystwie wo-
dzireja. Podczas balu panowała 
wspaniała atmosfera. Wszyscy 
uczniowie tańczyli do utraty tchu. 
Miłą niespodzianką był smaczny 
poczęstunek, przygotowany przez 
rodziców uczniów.

M. Krupińska

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” co-
rocznie tworzy prestiżowy Ranking Szkół Po-
nadgimnazjalnych. W tym roku była to już 
jego 19. edycja. W styczniu w Auli Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego ogłoszono 

oficjalne wyniki i nagrodzono najlepsze licea 
i technika w Polsce. 

Miło nam poinformować, że w pierwszej 
setce rankingu wśród liceów w Polsce, na 
wysokim 80. miejscu sklasyfikowane zostało  

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokala-
nek w Szymanowie. Natomiast w rankingu 
maturalnym szymanowska placówka zajęła 
miejsce jeszcze wyższe, bo 69! 

Gratulujemy!

Najstarsi uczniowie Zespo-
łu Szkół im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Teresinie wraz ze swo-
imi wychowawcami, nauczycielami  
i dyrekcją szkoły bawili się podczas studniów-
kowego balu. Tym razem, po raz pierwszy  
w historii teresińskiej placówki, zabawa miała 
miejsce poza murami szkoły. 

– Czasy się zmieniają, a uczniowie mają co-
raz inne wymagania. Tym razem mieli pomysł 
zorganizowania balu na neutralnym miejscu  
i należało to uszanować. Jesteśmy pewni,  
że i teraz wszystko się uda – mówili przed 
studniówką ich wychowawcy. 

Jak się okazało, bal na sto dni przed ma-
turą wypadł fantastycznie. Uczniowie, ich 
osoby towarzyszące oraz Rada Pedagogiczna 
wspólnie opanowali parkiet Domu Gościn-
nego „Nad Stawem” w Szymanowie. Oczywi-
ście całe wydarzenie rozpoczęło się, zgodnie  
z tradycją, od staropolskiego tańca Poloneza. 
Jak zwykle choreografia i styl zafascynowa-
ły publiczność. W tym roku uczniów w tym 
zakresie przygotowywała nauczycielka Ewa  
Dzikowska.  

Wspaniałej zabawy, ale też równie uda-
nych wyników majowych egzaminów życzyła 
abiturientom Ewa Odolczyk, dyrektor Zespo-

łu Szkół w Teresinie. Odczytano też specjalny 
list do maturzystów i grona pedagogicznego, 
który skierowała do nich Jolanta Gonta, staro-
sta sochaczewski. Potem, po krótkim posiłku 
wszyscy ruszyli w tany. 

W tym roku wśród bawiących się byli 
przedstawiciele najstarszych klas technikum 

logistycznego, mechanicznego i mechanizacji 
rolnictwa. Ich wychowawcami są Sylwia Krze-
szowiec i Krzysztof Paradowski. Znakomita 
oprawa muzyczna spowodowała, że szalona 
zabawa trwała aż po świt. 

ZST

PRZEGLĄD CHÓRÓW ORAZ BAL 

SZYMANÓW W „ZŁOTEJ SETCE LICEÓW”

TERESIN NA STO DNI PRZED MATURĄ
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Mamy świetną wiadomość dla miłośni-
ków rywalizacji na lekkoatletycznej bieżni. 
To już pewne, że późną wiosną na obiektach 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
Alei XX-lecia ponownie zawitają do nas mali 

sportowcy z całego województwa. Powodem 
będzie kolejna edycja Mistrzostw Mazowsza 
Dzieci w Lekkiej Atletyce. Właśnie pozna-
liśmy dokładny termin zawodów, odbędą 
się one 11 czerwca br. Organizatorami pre-

stiżowej imprezy jest Gmina Teresin, Polski 
Związek Lekkiej Atletyki, GOSiR w Teresinie,  
a także niezawodny UKS Filipides Teresin.  
Zatem czekamy do czerwca!

Budowanie dobrych emo-
cjonalnych więzi  z dorosłymi 
ma fundamentalne znaczenie 
dla rozwoju dzieci. Pozytywne,  
wspomagające przywiązanie prze-
kłada się na procesy rozwojowe,  
a w przyszłości na jakość relacji 
interpersonalnych oraz proces 
budowania wewnętrznej wolno-
ści. W Społecznym Przedszkolu 
Integracyjnym w Teresinie orga-
nizujemy wiele spotkań z cieka-
wymi osobami, które dzielą się 
swoją wiedzą, umiejętnościami  
i doświadczeniem z przedszkola-
kami. 

Maluchy gościły członkinie  
z Klubu Seniora „Radosna Jesień”. 
Dzieci zaprosiły panie do wspól-
nej zabawy przy muzyce, następ-
nie wysłuchały opowiadań czy-
tanych przez wspaniałych gości.  
W ramach akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” pani Kasia i pani 
Ania z Gminnego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Teresinie 
czytały dzieciom bajki  i uczestni-
czyły w zabawach muzyczno-ru-
chowych. 

Jak co roku z wielką rado-

ścią świętowaliśmy Dzień Babci  
i Dziadka w przedszkolu. Dzieci 
z każdej grupy zaprezentowały 
swoim bliskim piosenki, rymo-
wanki i tańce. Dziadkowie bra-
li udział w wesołych zabawach  

i konkursach. Przedszkolaki ob-
darowały babcie i dziadków wła-
snoręcznie wykonanymi upomin-
kami. 

Przedszkolaki z niecierpliwo-
ścią przygotowują się do kolejnej 

uroczystości, jaką jest Walentyn-
kowy Bal Karnawałowy. 

Małgorzata Bańkowska
Nauczyciel ze Społecznego 

Przedszkola Integracyjnego  
w Teresinie

To był piękny wieczór z kolędami w wykonaniu artystów ope-
ry, jaki odbył się w kameralnej sali Klasztoru Sióstr Niepokalanek 
w Szymanowie. Swoim wielkim talentem raczyli licznie zebraną 
publiczność - Lidia Kitlińska (sopran) w towarzystwie Marcina  
Dominika Głucha (fortepian). Koncert na bardzo wysokim pozio-
mie zakończył się burzą zasłużonych braw. Organizatorami przed-
sięwzięcia był Urząd Gminy Teresin oraz Fundacja Ave Patria z Oża-
rowa Mazowieckiego.

CZEKA NAS WOJEWÓDZKA RYWALIZACJA 

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA 

WYJĄTKOWY KONCERT KOLĘD 
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W Szkole Podstawowej im. 
św. Maksymiliana Kolbego w Te-
resinie nie tak dawno odbył się 
finał konkursu na najpiękniejszą 
kartę bożonarodzeniową w ję-
zyku angielskim. Uczestniczyło 
w nim kilkudziesięciu uczniów 
z klas III – VI, którzy dostarczy-
li wykonane własnoręcznie lub 
z pomocą rodziców karty. Poza 
przewidzianymi nagrodami dla 
zwycięskich prac, dodatkową 
zachętą do udziału w konkur-
sie była możliwość wysłania 30 
najciekawszych kartek do szkoły 
podstawowej w Wielkiej Brytanii. 

Oto wyniki konkursu:
Klasy III: I miejsce – Filip 

Mikołajczyk, kl. 3a, II miejsce – 
Aleksander Klata, kl. 3c, III miej-

sce – Łucja Żochowska, kl. 3c.
Klasy IV – VI: I miejsce – Ju-

lia Pawłowska, kl. Vb, II miejsce 
– Gabriel Czółnowski, kl. Va, III 
miejsce – Łucja Majcher, kl. VIc.

Uczniowie wyróżnieni:  
Urszula Żochowska, Mateusz 
Matela i Kamil Sztabert  z kl. VIa 
oraz Amelia Klata z kl. VId.

Zwycięskie prace wraz z do-
datkowo wybranymi pięknymi 
kartami zostały imiennie zaadre-
sowane i wysłane do uczniów 
piątej klasy St. Benedict’s Primary 
School w Lordswood w hrabstwie 
Kent. Karty, wraz z dołączony-
mi życzeniami świątecznymi od 
naszych uczniów oraz listem do 
Pani Dyrektor, dotarły do Anglii 
jeszcze przed Świętami Bożego 

Narodzenia i sprawiły ich adresa-
tom wiele radości. Otrzymaliśmy 
również odpowiedź z serdeczny-
mi życzeniami  oraz słowami wy-
rażającymi gotowość do dalszej 
korespondencji. Mamy nadzieję, 
że jest to dla naszych uczniów po-
czątek ciekawej współpracy i no-
wych znajomości, które pozwolą 

na praktyczne wykorzystanie 
znajomości języka obcego, a tak-
że zmotywują do jeszcze bardziej 
pilnej nauki. 

Edyta Wróblewska
Nauczyciel języka angielskie-

go w Szkole Podstawowej  
w Teresinie

Było wesoło, ale i edukacyj-
nie. W dniach od 6 do 10 lutego 
br. w Zespole Szkół im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Tere-
sinie odbyły się specjalne otwarte 
zajęcia dla klas drugich gimna-
zjum, a także  lekcje orientacji 
zawodowej dla klas trzecich gim-
nazjum. Ich przebieg był tak inte-
resujący, że organizatorzy musieli 
przedłużać zaplanowany czas ich 
trwania.

Niecodzienne warsztaty kra-

wieckie pod hasłem „Tańcowała 
igła (mechaniczna) z nitką” na-
wiązywały do nowego kierunku 
kształcenia, który swoją działal-
ność rozpocznie tu od września 
tego roku. Mowa o technikum 
odzieżowym. Uczniowie poznali 
budowę, działanie, sposoby kon-
serwacji maszyny do szycia oraz 
podstawowe ściegi maszynowe. 

Uczestnicząc w projekcie 
„Tak cię piszą, jak cię widzą” gru-
pa przybyłych uczniów uczyła 
się zasad projektowania odzieży, 
sposobów zdejmowania miary, 
podstawowych ściegów ręcznych 

i maszynowych czy czytania wy-
krojów krawieckich. 

Na każdych zajęciach była 
możliwość podjęcia próby szycia 
na maszynie, czyli teorię można 
było sprawdzić w praktyce. Nie-
którzy przyznali, że to ich pierw-
sze w życiu „zderzenie” ze sztuką 
szycia. Śmiechu zatem było co 
niemiara. 

Podczas tygodnia promocji 
zawodów odbyły się też zajęcia z 
mechaniki. Uczestnicy projektu 

pod hasłem „Czym jest proces 
technologiczny?” poznawali na-
rzędzia pomiarowe i dowiedzieli 
się, jak umiejętnie je wykorzy-
stać w danej pracy. Podczas za-
jęć uczyli się, jak czytać rysunek 
techniczny, wykonać dokumenta-
cję techniczną z danego elemen-
tu, pracować w programie „Solid 
Ege”. 

„To tylko trybik w maszynie, 
ale niezbędny” – podczas zajęć o 
takim tytule goszcząca w szkole 
młodzież z gimnazjów poznała 
zasady działania, obsługi i kon-
serwacji wiertarki oraz lutownicy. 

Chętni wykonywali proste ope-
racje technologiczne z wykorzy-
staniem obróbki ręcznej i ręczno 
-maszynowej. Wymienione za-
jęcia to tylko część atrakcji, jakie 
przygotowano dla gości. Celem 
akcji było przybliżenie zawodów: 
technik technologii odzieży oraz 
technik mechanik, jak również 
promocja kształcenia zawodowe-
go w odpowiednich warunkach 
dydaktycznych jakimi dysponuje 
teresińska placówka. 

Na warsztaty do Zespołu 
Szkół im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego przybyli uczniowie  
Gimnazjum w Kaskach, szkoła 

gościła też młodzież z Gimna-
zjum z Teresina, Szymanowa oraz 
z Nowej Suchej. 

Większość warsztatów popro-
wadzili - Ewa Odolczyk, dyrektor 
szkoły oraz  nauczyciel przedmio-
tów zawodowych Krzysztof Para-
dowski, zaangażowała się jednak 
niemal cała kadra pracowników. 
Warto dodać, że sponsorem całej 
akcji była zaprzyjaźniona ze szko-
łą firma ALJEKA Group, która 
patronuje nowemu kierunkowi 
kształcenia w zakresie technikum 
odzieżowego.

ZST

KONKURSOWE KARTKI PO ANGIELSKU

NIECODZIENNE ZAJĘCIA ZAWODOWE
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Sekcja zapaśnicza LKS 
Mazowsze Teresin wygrała 
krajową klasyfikację wy-
ników współzawodnictwa 
sportowego dzieci i mło-
dzieży, opracowaną przez 
Zespół Sportu Młodzieżo-
wego za rok 2016. Z kolei 
sekcja łucznicza zajęła 
ósmą lokatę. W zestawie-
niu klubów z całej Polski, 
choć daleko, znalazł się też 
drugi z teresińskich klu-
bów, lekkoatletyczny UKS 
Filipides. Z gminy Teresin 
punktowała jeszcze Tęcza 
z Budek Piaseckich. Łącz-
nie z dziesięciu skalsyfiko-
wanych klubów z całego 
powiatu sochaczewskiego, 

aż trzy funkcjonują na na-
szym terenie. Brawo!

Klasyfikacja obejmuje 
ubiegły rok i dotyczy nie 
tylko wyników uzyskiwa-
nych przez zawodników, 
ale ocenia również proces 
szkoleniowy. Stąd gratuluje-
my wszystkim zawodnikom  
i ich trenerom, życzymy 
wytrwałości, nieustającej 
chęci do sportowej pracy 
oraz dalszych sukcesów.  
Jesteśmy z Was dumni!

Wyniki opracowano na 
podstawie jednolitego dla 
wszystkich dyscyplin spor-
tu regulaminu ogólnopol-
skiego współzawodnictwa 

sportowego dzieci i mło-
dzieży. System prowadzony 
jest przez Zespół Sportu 
Młodzieżowego – Państwo-
wego Instytutu Badawczego 
– www.sport-mlodziezowy.
pl dla Ministerstwa Sportu  
i Turystyki

System punkta-
cji obejmuje osiągnięcia  
w następujących zawodach: 
Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski, Mistrzostwa 
Polski Juniorów – Ogól-
nopolska Olimpiada Mło-
dzieży, Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów Młodszych, 
M i ę d z y w o j e w ó d z k i e  
Mistrzostwa Młodzików.

Dorobek klubów po-
wiatu sochaczewskiego to 
393,82 pkt. Powiat socha-
czewski sklasyfikowany 
został na 82 miejscu na 
362 powiatów w Polsce.  
W Województwie mazo-

wieckim powiat sochaczew-
ski sklasyfikowany został na 
9 miejscu na 35 powiatów 
mazowieckich.

OGÓLNOPOLSKI SUKCES TERESIŃSKIEGO SPORTU 

miejsce gmina Punkty
115 Teresin 233,32
163 Sochaczew 160,50

Punktowało 10 klubów w 9 dyscyplinach sportowych.  
Pozycja i punktacja gmin z powiatu sochaczewskiego:

Punktowało 10 klubów w 9 dyscyplinach sportowych.  
Pozycja i punktacja klubów z powiatu sochaczewskiego.

Sklasyfikowano 3474 klubów w Polsce.
W klasyfikacji klubów mazowieckich: 1. AZS _ZWF Warszawa, 2. UKS G-8 Bielany Warszawa, 3. 

WLKS Iganie Nowe (…) 13. LKS Mazowsze Teresin (…) 33. RC Orkan Sochaczew (…)  
145. KS Piast Feliksów.

Sklasyfikowano 887 gmin w Polsce. Klasyfikacji Gmin w woj. 
mazowieckim:  1. Warszawa, 2. Radom, 3. Płock (…) 10. Tere-

sin (…) 16. Sochaczew. Sklasyfikowanych zostało 77 gmin  
woj. mazowieckiego

miejsce klub punkty
97 LKS Mazowsze Teresin 308,17
265 RC Orkan Sochaczew 120,50
1237 KS Piast Feliksów 28,50
2447 UKS Filipides Teresin 7
2548 UKS Dwójka Sochaczew 6
2548 UKS Tęcza Budki Piaseckie 4
3093 UKS Orkan Judo Sochaczew 2
3260 SKTS Sochaczew 1,5
3304 UKS Siódemka Sochaczew 1
2628 Karate – do Kumade Sochaczew 1
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Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 37m2 

w Szymanowie
(plus duży balkon, 

garaż i działka)
tel. 604 457 292

Sprzedam
DZIAŁKĘ ROLNĄ 2.06 ha
Seroki Parcele ul. Jesionowa

Kontakt tel. 608 621 811
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Zakończony niedawno rok 2016 mile wspominać będą reprezen-
tanci LKS Mazowsze Greiner Teresin. To był dobry rok, obfity w wiele 
znaczących sukcesów na zapaśniczych matach. Podsumujmy choćby te 
najistotniejsze, gdybyśmy bowiem chcieli wymienić tu wszystkie, zapew-
ne nie starczyłoby miejsca. W samych zawodach rangi Mistrzostw Polski 
zapaśnicy i zapaśniczki z Teresina zdobyli w sumie 16 medali, w tym 5 
złotych i 11 brązowych. Oto najważniejsze z ubiegłorocznych osiągnięć:

Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek
Złoto – Julia Zawadzka, brąz – Mateusz Ziejewski, brąz –  Fabian 

Niedźwiedzki – w stylu wolnym i w stylu klasycznym

 Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Złoto – Adrian Wagner, Hubert Antolak, brąz – Marcin Kluczek, 

Mateusz Selerski, Bartosz Staniaszek. W klasyfikacji drużynowej LKS 
Mazowsze Teresin wywalczył tytuł wicemistrzowski. 

Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek
Złoto – Wiktor Szmulaj, Kamil Rybicki, brąz – Dominik Lubelski, 

Kamil Banaszek, Michał Szymański, Karol Turczyński. W klasyfika-
cji drużynowej nasz LKS stanął na najwyższym stopniu podium. Brąz 
wśród kobiet wywalczyła Marta Mechocka.

Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek:
Brąz – Wiktor Szmulaj, a V miejsca – Konrad Króliczak i Marta Me-

chocka.

W klasyfikacji Klubowego Mistrza Polski w rankingu Polskiego 
Związku Zapaśniczego LKS Greiner Mazowsze Teresin zdobył III miej-
sce za AKS Białogard i Grunwald Poznań.

W klasyfikacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i mło-
dzieży - I miejsce na 107 sklasyfikowanych klubów zapaśniczych w Pol-
sce (szerzej na ten temat na str. 22).

W Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych – XI miejsce zajął 
Hubert Antolak, a XIII miejsce – Adrian Wagner. 

Serdeczne gratulacje dla teresińskich zawodników i zawodniczek 
oraz ich trenerów - Ryszarda Niedźwiedzkiego, Ryszarda Śliwińskiego, 
Sławomira Rogozińskiego, Jacka Szymańskiego, Roberta Rybickiego oraz 
trenera prowadzącego kadetów, juniorów i seniorów - Artura Albinow-
skiego. Życzymy równie udanych startów w roku 2017!

Kamil Rybicki został uznany 
za najlepszego sportowca gminy 
Teresin w roku 2016. To kolejne 
osiągnięcie tego sympatyczne-
go chłopaka, reprezentanta LKS 
Mazowsze Greiner Teresin, który 
swoją przygodę z zapasami roz-
począł mając 7 lat! Od tamtej pory 
wciąż pnie się w górę, wierzymy, 
że na horyzoncie tej drogi jest też 

występ na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio 2020. Być może nawet 
występ zakończony medalem. 
Tego Kamilowi bardzo życzymy  
i trzymamy za niego kciuki. 

A oto najważniejsze jego ostat-
nie sukcesy: 

1 miejsca – rok 2015: Puchar 
Polski Seniorów, Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski Juniorów, Flatz 
Austria Open – Wolfurt . 

1 miejsca – rok 2016: Mię-
dzynarodowy Turniej Juniorów, 
Mistrzostwa Polski Juniorów, Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów. 

Ponadto wywalczył brązowy 
medal w Mistrzostwach Polski 
Seniorów (2015) oraz 7 miejsce w 
Mistrzostwach Europy Juniorów 
(2016)!

- To świetne uczucie dostać taki 

tytuł , bardzo miło jeśli ktoś Cię 
wyróżnia i docenia Twoją ciężką 
pracę. Takie wyróżnienia dają mi 
potężnego „kopa” do dalszej, cięż-
kiej pracy i uświadamiają mi ze 
idę w dobrym kierunku , że warto 
trwać w tym co robię i dążyć do 
rzeczy wielkich w życiu – przyznał 

Kamil po odebraniu statuetki Naj-
lepszego Sportowca Gminy Tere-
sin 2016. 

Mistrzowi Kamilowi Rybic-
kiemu serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów na 
zapaśniczych matach! 

UDANY ROK 2016 DLA ZAPAŚNIKÓW 

KAMIL RYBICKI - NAJLEPSZYM SPORTOWCEM GMINY TERESIN 2016
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I Gala Sportu Gminy Teresin
Piątkowy wieczór 10 lutego br. w „Kuźni 

Napoleońskiej” przejdzie do historii gmin-
nych wydarzeń sportowo-kulturalnych. Wy-
brano i nagrodzono najlepszych sportowców 
gminy Teresin za ubiegłoroczne osiągnięcia. 
Dokonano tego podczas fantastycznej uro-
czystości, jaką była Gala Sportu Gminy Tere-
sin. Był to zarazem debiut tego typu imprezy 
na naszym terenie. 

Kapitułę wyborów tworzyli sportowcy, 
którzy niejednokrotnie zdobywali mistrzow-
skie tytuły i stawali na najwyższym stopniu 
podium - Justyna Kamińska jako przewod-
nicząca, Hubert Konecki, Mariusz Zaborow-
ski, Andrzej Andryszczyk, Krzysztof Wa-
lencik, Katarzyna Klata, Bogusław Cierech, 
Ryszard Niedzwiedzki i Artur Albinowski. 
Podczas swoich obrad Kapituła zadecydowa-
ła o wyborze zwycięzców w sześciu katego-
riach. Oto wyniki: 

Tytuł Najlepszego Sportowca Gmi-
ny Teresin w roku 2016 otrzymał zapa-
śnik Kamil Rybicki (m.in. Mistrz Pol-
ski Juniorów, Międzynarodowy Mistrz 
Polski Juniorów, siódmy zawodnik  

Mistrzostwa Europy Juniorów). Kolej-
nych dziewięć miejsc przedstawia się na-
stępująco: 2. Wiktor Szmulaj (zapasy),  
3. Hubert Antolak (zapasy),  4. Adrian Wa-
gner (zapasy), 5. Michał Chojnacki (łucz-
nictwo), 6.Michał Pawłowski (LA), 7. Marta 
Mechocka (zapasy), 8. Dominik Lubelski 
(zapasy), 9. Kamil Banaszek (zapasy), 10. 
Michał Szymański (zapasy).

W kategorii Najlepsza Drużyna Roku 
główne trofeum przypadło łuczniczej ekipie 
LKS Mazowsze Teresin w składzie: Natalia 
Skrok, Marta Narloch, Dominika Gajda i 
Joanna Świerzewska (brązowe medalistki 
Halowych Mistrzostw Polski Juniorek Młod-
szych). Drugie miejsce przypadło drugoligo-
wym piłkarkom nożnym KS Teresin, a trze-
cie męskiej reprezentacji w tenisie stołowym 
ULKS Tęcza Budki Piaseckie w składzie Ma-
teusz Selerski, Damian Selerski, Kamil Ła-
żewski, Piotr Sękala i Grzegorz Piórkowski. 
Specjalne wyróżnienie kapituła przyznała 
młodej drużynie piłkarzy rocznika 2005 KS 
Teresin.

Wydarzeniem Sportowym Roku 2016 

ogłoszono Mistrzostwa Polski Juniorów  
w zapasach, a tytuł Trenera Roku przyzna-
no Arturowi Albinowskiemu, zasłużonemu 
szkoleniowcowi zapaśników z Teresina.

W kategorii Młody Talent nagrody 
otrzymali Julia Zawadzka i Fabian Niedź-
wiedzki (zapasy LKS Mazowsze Teresin), 
Patrycja Jackiewicz i Norbert Bajurski (LA 
UKS Filipides Teresin), Jan Wyrzykowski 
(tenis ziemny UKS Smecz Teresin), Gracjan 
Brejnak (tenis stołowy ULKS Tęcza Budki 
Piaseckie), Karol Gadziała (piłka nożna  KS 
Teresin) oraz Dominika Gajda (łucznictwo 
LKS Mazowsze Teresin). 

W kategorii Sport Szkolny triumfowa-
ła drużyna tenisistek stołowych w składzie 
Aleksandra Paruszewska i Aleksandra Wojt-
czak z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w 
Szymanowie. To nagroda za wygranie XVIII 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym. 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratu-
lujemy ściskając jednocześnie kciuki za ko-
lejne sukcesy, tym razem w roku 2017!
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