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ścianie
... Mater

pot.
układy
scalone

flirciarz

dzielnica
Warsza-

wy
kobieta

kieruje
trans-

portem

coś
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Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce
Ministerstwo Cyfryzacji 

opublikowało zestawienie 
najczęściej i najrzadziej 
nadawanych imion w Pol-
sce w 2016 roku. Przeglą-
dając je można odnieść 
wrażenie, że w ostatnich la-
tach niewiele się zmieniło, 
wciąż popularnością cieszą 

się te same imiona, zmie-
nia się jedynie ich miejsce 
w rankingu. Widać, że po-
dobają nam się imiona kla-
syczne, starodawne. 

Najpopularniejsze 
imiona 2016/2017  
dla chłopców

W pierwszej dziesiątce 
zestawienia opublikowa-
nego przez Ministerstwo 
Cyfryzacji królują imiona, 
które dobrze już znamy. 
Na pierwszym miejscu 
znalazł się Antoni (to imię 
otrzymało 9183 chłopców), 
tuż za nim jest Jakub (8942), 
trzecie miejsce na podium 
przypadło Szymonowi 
(8264). Pozostałe miej-
sca: Jan, Filip, Franciszek,  
Mikołaj,  Aleksander,  
Kacper, Wojciech. Pierw-
szą pięćdziesiątkę zamyka 
Borys. To imię otrzymało 
817 chłopców urodzonych 
w ubiegłym roku.

Najpopularniejsze 
imiona 2016/2017  
dla dziewczynek
Wśród imion, które 

najchętniej nadawano 

dziewczynkom, zasko-
czenia również nie ma.  
Zuzanna - to imię królowało 
w 2016 roku, otrzymało je 
8837 dziewczynek. Kolejne 
miejsca należą do Julii 

(8637) i Leny (8367). Jakie 
imiona także znalazły się 
w pierwszej dziesiątce? 
Maja, Hanna, Zofia, Amelia, 
Alicja, Aleksandra, Natalia. 

Ale to nie wszystkie 
najpopularniejsze imiona 
2016 dla dziewczynek. 
W pierwszej pięćdziesiątce 

zestawienia znalazły się 
m.in. takie imiona: Anto-
nina, Laura, Liliana, Nina 
i Kaja. Listę zamyka Aniela 
- to imię otrzymały 883 
dziewczynki.

Źródło:  
Ministerstwo Cyfryzacji 

Nowy rok pędzi 
Ledwo się zaczął, a już pierwszy miesiąc za nami. 

Ach, ten szalony czas! Jak szybko płynie! Za szybko. 
Może to oklepane i zużyte slogany, którymi często 
wielu z nas komunikuje się z innymi, ale niestety są 
one prawdziwe. Szybkie tempo biegnącego czasu 
jest odczuwalne dla większości z nas, dorosłych 
osób. Wydaje się więc, że jedynym sensownym roz-
wiązaniem jest dobre i właściwe wykorzystywanie 
każdego dnia. To znowu zgrane nuty, ale to ponow-
nie prawda. Chciałbym umieć doceniać każdy dzień 
i nie tracić czasu na zbędne wydarzenia. Pewnie nie 
da się zrobić tego idealnie i z pełną determinacją, 
ponieważ czasem każdemu zdarzy się zły nastrój, 
choroba, obowiązki zawodowe czy jakaś kłopo-
tliwa sytuacja, która rozbije cały misterny plan.  
Ale jednak warto walczyć o siebie i starać się jak 
najowocniej przeżyć każdą chwilę. Ostatnio na-
trafiłem na słowa Nikodema Marszałka: „Inwestuj 
w siebie w czasie największej oglądalności. Zamiast 
oglądać telewizję, przeczytaj książkę, idź na siłow-
nię, spotkaj się ze znajomymi, idź do teatru, opery, 
odwiedź ciekawą restaurację….”*. 

No właśnie, może to jakaś metoda, być aktyw-
nym i produktywnym. Ubogacać siebie, realizo-
wać swoje plany i pomysły. Czas odtwórczy przed  
tv zamienić na czas kreatywny i owocny. To trudne, 
ale realne. Może wówczas mijający czas nie bę-
dzie aż tak bardzo przeciekał przez palce? Może 
codzienność będzie bardziej kolorowa? Chciałbym, 
ale to wymaga zmiany podejścia do siebie i zupeł-
nie innego nastawienia do życia. Trzeba zacząć pla-
nować, marzyć, wyznaczać sobie kierunki, określać 
cele. Może warto spróbować?

Paweł Wróblewski, Redaktor Naczelny 

*(Nikodem Marszałek, Motywacja bez granic,  
Gliwice, Wydawnictwo Helion, 2007)

Rysuje Adam Klata
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Wielka zimowa przygoda czyli Szymanowski Orszak Trzech Króli 
Słowa tej kolędy chyba 

najtrafniej opisywały piątą 
edycję Orszaku Trzech 
Króli, który 6 stycznia 
wędrował ulicami Szy-
manowa. Pomimo wiel-
kiego mrozu i zimna 
uroczystość miała 
niezmiennie doniosły 
charakter i zgromadziła 
dużą grupę uczestników.

Pier wsz ym punk-
tem Orszaku była Msza  
św. odprawiona w kościele 
parafialnym w Szymano-
wie przez ks. Proboszcza 
Roberta Sierpniaka,  a na-
stępnie wszyscy aktorzy 
oraz uczestnicy wydarze-
nia z koronami na głowach 
ruszyli na ulice miejscowo-
ści. Tam odegrane zostały 
uliczne jasełka, czyli sceny 
związane z Bożym Naro-
dzeniem. Nad całością 
czuwała s. Adrianna Koto-
wicz z klasztoru Sióstr Nie-
pokalanek z Szymanowa, 

która od pierwszej edycji 
Orszaku jest jego główną 
inicjatorką. W trwające po-

nad miesiąc przygotowa-
nia włączyli się, jak zawsze, 
parafianie oraz mieszkańcy 

Szymanowa i okolicznych 
miejscowości, a także dzieci 
i młodzież z szymanow-

skich szkół.
Na zakończenie 

na wszystkich zmarz-
niętych uczestników 
mroźnej przygody 
czekał gorący poczę-
stunek przygotowany 

przez Wójta Gminy Teresin,  
Marka Olechowskiego.

PW

„Skrzypi wóz wielki mróz
Wielki mróz na ziemi
Trzej królowie jadą
Złoto mirrę kładą
Hej kolęda, kolęda…”

ORSZAK TRZECH KRÓLI
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Zdarzenie drogowe w Paprotni

W dniu 17 stycznia do 
Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Sochaczewie wpły-
nęło zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym na 435 kilome-

trze drogi nr 92 w miejsco-
wości Paprotnia (gmina 
Teresin). Do zdarzenia za-
dysponowane zostały dwa 
zastępy z sochaczewskiej 
Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej PSP wraz z dowódcą 
JRG PSP oraz zastępy 

ratownictwa technicznego 
z Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Paprotni oraz 
Niepokalanowie.

Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia i przeprowadze-

niu rozpoznania ustalono, 
że samochód dostawczy 
marki Iveco uderzył w typ 
naczepy ciągnika siodło-
wego. Wewnątrz rozbitego 
Iveco pozostawał przy-
tomny, poszkodowany 
kierujący.

Działania straży pożar-
nej polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, 
utworzeniu dostępu do 
poszkodowanego przy 
pomocy narzędzi hydrau-
licznych, ewakuacji kieru-
jącego na noszach typu 
deska oraz przekazaniu 
go zespołowi ratownictwa 
medycznego. Dalsze czyn-
ności polegały na sorpcji 
rozlanych płynów eksplo-
atacyjnych oraz kierowaniu 
ruchem drogowym w obrę-
bie miejsca zdarzenia.

Działania prowadzone 
przez 6 strażaków PSP i 10 
strażaków OSP zakończono 
o godzinie 13:48.

Źródło: PSP Sochaczew, 
tekst: st. kpt. T. Fijołek, zdję-
cia: mł. ogn. R. Rutkowski

Samochód osobowy uderzył w ogrodzenie
W dniu 20 stycznia, 

o godzinie 10:03, dyżurny 
Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Sochaczewie odebrał 
zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym w Kazimiero-
wie (gmina Sochaczew). 
Do zdarzenia zadyspo-
nowano dwa zastępy 

z sochaczewskiej Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Po dojeździe na miej-
sce zdarzenia ustalono, 
że kierujący samocho-
dem osobowym marki  
Citroen z niewyjaśnionych 
przyczyn zjechał z jezdni 
i uderzył w ogrodzenie 
posesji. Poszkodowanym 

zajął się zespół ratownictwa 
medycznego.

Działania zastępów PSP 
ograniczyły się do zabez-
pieczenia miejsca zdarzenia 
i odłączenia akumulatora 
w rozbitym pojeździe.

Źródło: PSP Sochaczew, 
tekst: st. kpt. T. Fijołek, zdję-
cia: mł. ogn. R. Rutkowski

Śmiertelny wypadek w Chrzczanach 
na Drodze Krajowej 92

W nocy z 29 na 30 stycz-
nia na DK nr 92 w Chrzcza-
nach miał miejsce poważny 
wypadek drogowy. Samo-
chód osobowy zjechał 
z jezdni, uderzył w ogro-
dzenie posesji, następnie 
w budynek mieszkalny 
i wpadł do rowu.

Na miejsce zostali we-
zwani strażacy, policja oraz 
pogotowie. Działania pole-
gały na uzyskaniu dostępu 
do osoby poszkodowa-
nej oraz ewakuacji osoby 
z wraku pojazdu na noszach 
typu deska. Pojazd znaj-
dował się w przydrożnym 

rowie. Służby zabezpieczały 
także miejsce zdarzenia. 
Po przekazaniu poszkodo-
wanego Zespołowi Ratow-
nictwa Medycznego został 
stwierdzony zgon.

Na miejscu zdarzenia 
pracowali: OSP Paprotnia, 
OSP Niepokalanów, JRG  
Sochaczew, ZRM, Policja

źródło: OSP Paprotnia

Świąteczne wypadki  
w Chrzczanach oraz Wojtówce

Sześć osób poszko-
dowanych, w tym jedno 
dziecko, to bilans zdarzenia 
drogowego, do któregodo-
szło 23 grudnia, około go-
dziny 22:30, na drodze nr 92 
w miejscowości Chrzczany 
(gmina Sochaczew). Dy-
żurny Stanowiska Kierowa-
nia KP PSP w Sochaczewie 
po przyjęciu zgłoszenia 
zadysponował dwa zastępy 
z sochaczewskiej Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
oraz trzy zastępy z Ochot-
niczych Straży Pożar-
nych w Niepokalanowie 
i Paprotni.

Po przybyciu na miej-
sce zdarzenia okazało się, 
że doszło do zderzenia 
samochodów osobowych 
BMW i Opel Vectra. Pierw-
szy z nich znajdował się 
na pasie jezdni, natomiast 
drugi w przydrożnym ro-
wie z palącą się komorą 
silnika. Pojazdami podró-
żowało łącznie osiem osób, 
wszystkie wysiadły z rozbi-
tych aut o własnych siłach 
przed przybyciem służb 

ratowniczych.
Działania straży pożar-

nej polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, 
podaniu jednego prądu 
gaśniczego wody w natar-
ciu na palący się samochód 
oraz zamknięciu w nim za-
woru instalacji gazowej. 
Równocześnie pozostali 
ratownicy udzielali po-
szkodowanym kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy 
(wsparcie psychiczne, sta-
bilizacja kręgosłupów koł-
nierzami ortopedycznymi) 
oraz kierowali ruchem. 
Po przebadaniu przez ze-
spół ratownictwa medycz-
nego sześć osób zostało 

przewiezionych do szpitala.
Na miejsce zdarze-

nia przybył zastępca Ko-
mendanta Powiatowego 
PSP w Sochaczewie bryg. 
Wiesław Gorzki. Działania 
ratowniczo-gaśnicze pro-
wadzone przez 23 straża-
ków zakończono o godzinie 
01:16.

Kolejne zdarzenie dro-
gowe miało miejsce 25 
grudnia w Wójtówce. Działa 
służb polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, 
odłączeniu akumulatorów 
oraz udzieleniu kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy.

Źródło: KPPSP  
Sochaczew, OSP Paprotnia

997 * 998 * 999
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Zapraszamy do Gabinetu Kosmetologii Estetycznej VelaSlim przy ul. Szymanowskiej 7

Karboksyterapia- bąbelkowy zabieg
Zabieg karboksyterapii polega na wstrzykiwaniu do skóry dwutlenku węgla, który w zależno-
ści od miejsca podania daje inne efety. CO2 to kosmetyczne panaceum na zmarszczki, wiotkość 
skóry, cienie i worki pod oczami, cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej, rozstępy, blizny a także 
wypadanie włosów.

Zabieg jest całkowicie 
bezpieczny, nie wywołuje 
skutków ubocznych, ilość 
dwutlenku węgla poda-
nego w trakcie zabiegu jest 

zbliżona do ilości gazu wy-
twarzanego w organizmie 
podczas wysiłku fizycz-
nego. CO2 jest znany w me-
dycynie od lat 30-stych 

XX wieku po raz pierwszy 
zastosowany przez fran-
cuskich kardiologów u pa-
cjentów z niewydolnością 
żylną (kąpiele w wodzie na-
syconej CO2).W kosmetyce 
dwutlenek węgla pojawił 
się w latach 90-tych.

Działanie CO2
Podanie gazu powoduje 

zwiększenie przepływu 
krwi, tlenu i składników 
odżywczych, groma-
dzone zostają naturalne 
czynniki wzrostu, które 
tworzą nasze naczynia 
włosowate i znacząco po-
prawiają mikrokrążenie 
oraz odnowę komórkową, 
Podanie dwutlenku wę-
gla, jest interpretowane 
przez nasz organizm, 
jako niedotlenienie, które 

doprowadza do zwięk-
szonego przepływu krwi 
oraz silnej stymulacji pro-
dukcji elastyny i kolagenu.  
Nasza skóra zaczyna się od-
nawiać już od pierwszego 
zabiegu, włókna kolage-
nowe ulegają kurczeniu, 
a w efekcie skóra ulega 
wygładzeniu i uelastycz-
nieniu, cienie pod oczami 
znikają, a cellulit i lokalna 
tkanka tłuszczowa zostają 
zredukowane.

Efekty zabiegu
•	 poprawa metabo-

lizmu i wydalanie 

uwolnionego tłuszczu
•	 wymodelowanie syl-

wetki (likwidacja miej-
scowego otłuszczenia)

•	 likwidacja cieni oraz 
worków pod oczami

•	 znacząca redukcja 
cellulitu

•	 silne odżywienie oraz 
dotlenienie skóry twa-
rzy, szyi, dekoltu, dłoni, 
ramion,

•	 odmłodzenie i poprawa 
kolorytu

•	 poprawa zmian łuszczy-
cowych skóry głowy

•	 redukcja łysienia
•	 zahamowanie wypada-

nia włosów skóry głowy
•	 redukcja rozstępów  

(tylko jeżeli rozstęp jest 
świeży, ma różowy lub 
czerwony koloryt),

•	 s p ł y c e n i e  b l i z n 
po trądziku

•	 regeneracja skóry 
po ciąży

•	 opadająca skóra powiek
Karboksyterapia bar-

dzo efektywnie opóźnia 
procesy starzenia się skóry. 
Znacząco poprawia jej 
wygląd. W ciągu 7 dni od 
zabiegu zwiększa się dys-
trybucja tlenu, zwiększa się 
mikrokrążenie, tworzą więc 
się nowe naczynka krwio-
nośne, następuje naturalna 
regeneracja skóry!

Zabieg karboksyterapii 
wymaga serii zabiegowej 
ustalanej indywidualnie 
w zależności od problemu. 
Jest to na ogół 5-10 za-
biegów co 7-14 dni.  
Zabiegi możemy łączyć 
z różnymi zabiegami,  
m. in. z mezoterapią, falami 
radiowymi, czy drenażem 
limfatycznym.

Co to jest Dyskusyjny Klub Książki?
Grupa osób, które spo-

tykają się, aby porozma-
wiać o książkach

Dla kogo?
Dla osób, które lubią 

czytać i rozmawiać o lek-
turze, poznawać nowych 
autorów i gatunki literac-
kie. Ważne: uczestnicy nie 
muszą prowadzić poważ-
nych dyskusji, ani znać się 
na literaturze.

Zasady dyskusji:
•	 szanujemy opinie in-

nych, im więcej różnych 
opinii tym lepiej,

•	 nie oceniamy gu-
stów czytelniczych 

klubowiczów,
•	 nie wszystkie lektury 

nam się spodobają, ale 
mimo to spróbujmy je 
przeczytać,

•	 przychodzimy na spo-
tkanie nawet, jeśli nie 
udało się nam dokoń-
czyć lektury,

•	 każdy członek klubu 
jest mile widziany, bez 
względu na to w jakim 
tempie czyta

•	 jesteśmy otwarci na no-
wych autorów i nowe 
książki

•	 przede wszystkim 
mamy się dobrze bawić!
Teresiński DKK został 

powołany do życia w kwiet-
niu 2015 roku na cześć 
obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Książki i Praw 
Autorskich, który obcho-
dzony jest co roku 26 
kwietnia. Nasza pierwsza 
dyskusja poświęcona była 
książce pt. „ Zwyczajny fa-
cet” autorstwa Małgorzaty 
Kalicińskiej. Od tamtej pory 
spotykamy się sukcesywnie 
raz w miesiącu. Przez ten 
okres klubowiczki miały 
okazję przeczytać nastę-
pujące pozycje książkowe: 
Kufer babki Alicji/D.No-
szczyńska;  Przyjaciółki/L. 
Higgins; Miasto ślepców/J. 

Saramago; Pomarańcze 
w śniegu/P. Kerr/; Muzeum 
porzuconych sekretów/O. 
Zabużko; Norwegian Wo-
od/H.Murakami; Drzwi do 
piekła/M.Nurowska; Dobre 
dziecko/R.Ligocka; Nic nie 
zdarza się przypadkiem/T.
Terzani; Służące/K.Stoc-
kett; Mąż zastępczy/J.M. 
Chmielewska; Stulatek, 
który wyskoczył przez okno 
i zniknął/J.Jonasson; Anioły 
jedzą trzy razy dziennie/G.
Jagielska; Jej wszystkie ży-
cia/K.Atkinson; Ameryka-
ana/C.N. Adichie. 

Nie wszystkie książki 
powalają swoją treścią, 
ale zgodnie twierdzimy, 
że na uwagę szczególnie za-
sługują następujące tytuły: 

Miasto ślepców, Drzwi do 
piekła, Dobra dziecko, 
Służące oraz Anioły jedzą 
trzy razy dziennie. Zachę-
cam do zapoznania się z tą  
literaturą i gwarantujemy, 
że nikt nie będzie żałował 
poświęconego czasu. 

Wszystkich zaintereso-
wanych książkami, i chęcią 
spędzenia czasu w miłym 
towarzystwie serdecznie 
zapraszamy do Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w Teresinie. 

Na zabieg zapraszamy do  

Gabinetu Kosmetologii Estetycznej VelaSlim  

przy ul. Szymanowskiej 7 (Dom Handlowy Kwadrat), tel. 664 007 006. 

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

INFORMACJE
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Wójt Gminy Teresin przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku systematycznego opróżniania  zbiorni-

ków  bezodpływowych  z  nieczystości  ciekłych  tzw.  szamb.  Usługi  odbioru nieczystości ciekłych mogą świadczyć jedy-
nie firmy do tego uprawnione, które posiadają 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 udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy 
na świadczenie usługi oraz dowodu zapłaty za usługę. Dlatego Wójt Gminy Teresin przypomina mieszkańcom o obowiązku posiadania dowodu zapłaty 
za opróżnienie zbiornika na nieczystości ciekłe (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 250 z późn. zm.).

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

W  związku  z  trwającym  
okresem  grzewczym  Wójt  
Gminy  Teresin  przypomina  
wszystkim mieszkańcom 
o ustawowym bezwzględ-
nym zakazie spalania 
odpadów w piecach i ko-
tłowniach domowych oraz 
na wolnym powietrzu. Za-
nieczyszczenia wytwarzane 
w czasie palenia śmieci 
powodują astmę oskrze-
lową, alergiczne zapalenia 
skóry, alergie pokarmowe, 

a nawet choroby nowotwo-
rowe.  Spalając  odpady  
w  piecach  trujemy siebie,  
swoich  najbliższych  oraz 
powodujemy  skażenie  
środowiska.  Dodatkowo  
stwarzamy  zagrożenie  po-
żaru  poprzez zwiększenie 
ryzyka zapalanie przewo-
dów kominowych.

Zgodnie  z  art.  191  
ustawy  z  dnia14  grudnia  
2012  roku  o  odpadach  
(tekst  jednolity  Dz.  U.  

z 2016  roku  poz.  1987) „Kto 
wbrew przepisowi termicz-
nie przekształca odpady  
poza spalarniami odpadów 
lub współspalaniem odpa-
dów podlega karze aresztu 
albo grzywny”.

W związku z tym infor-
mujemy, że spalanie śmieci 
w piecach i kotłowniach 
domowych oraz na wolnym 
powietrzu jest zabronione 
i karalne. 

Wójt Gminy Teresin ogłasza nabór deklaracji mieszkańców 
o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania

Dofinansowaniem mogą być objęte 
przedsięwzięcia, polegające na moder-
nizacji indywidualnych źródeł ciepła,  
tj. wymianie kotłów lub palenisk węglo-
wych na gazowe, olejowe lub opalane 
biomasą - z wyłączeniem montażu ko-
tłów na węgiel, miał lub ekogroszek. Kotły 
na biomasę nie mogą posiadać dodatko-
wego rusztu żeliwnego, umożliwiającego 
tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym

Do złożenia wniosku o dofinanso-
wanie uprawniony jest właściciel (wszy-
scy właściciele łącznie) nieruchomości, 
położonych na terenie Gminy Teresin. 

Wnioski dotyczące nieruchomości z nie-
uregulowanym stanem prawnym nie będą 
uwzględniane.

Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane będzie 

do wysokości 75% kosztów kwalifikowa-
nych, jednak nie więcej niż 5.000,00 PLN. 
Ostateczna wysokość dotacji uzależniona 
będzie od środków finansowych przyzna-
nych Gminie przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Termin składania wniosków:
Osoby chcące wziąć udział w progra-

mie prosimy o składanie deklaracji wraz 
z niezbędnymi załącznikami do 7 lutego 
2017 r. do godziny 16.00. Informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu:  
46 864 25 67.

Informacje w sprawie naboru udzielane 
są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5, telefon: 
46 864 25 67, e-mail: fundusze@teresin.pl

Informacje dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem  
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

•	 Bezwzględny zakaz wypuszczania drobiu z po-
mieszczeń oraz karmienia bądź pojenia na ze-
wnątrz budynków;

•	 Zgłaszanie upadków i niepokojących objawów 
u drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub 
do lekarza wolnej praktyki;

•	 Stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściem 
do pomieszczenia w którym utrzymuje się drób, 
oraz na bramie wjazdowej do gospodarstwa

•	 Nie wywozić obornika i nawozu z pomieszczeń 
służących do utrzymywania drobiu

•	 Przemieszczania z i do gospodarstwa drobiu lub 

innych ptaków, zwłok, jaj z gospodarstw znajdu-
jących się na obszarze zagrożonym, bez zgody 
właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza 
Weterynarii

KOMUNIKATY Z URZĘDU GMINY W TERESINIE
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Konkurs „STRAŻAK ROKU” i „HONOROWY STRAŻAK ROKU”
Kapituła konkursu 

„ S T R A Ż A K  R O K U 
P O W I AT U  S O C H A -
CZEWSKIEGO” oraz „HO-
NOROWY STRAŻAK ROKU 
POWIATU SOCHACZEW-
SKIEGO” organizowanego 
wspólnie przez Starostwo 
Powiatowe w Sochaczewie, 
Komendę Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Sochaczewie, Oddział 
Powiatowy Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej polskiej 
w Sochaczewie zaprasza 
do składania wniosków 
o przyznanie ww. tytułów.

Wnioski należy składać 
w Komendzie Powiatowej 
PSP w Sochaczewie przy 
ul. Staszica 7 do dnia 31 
marca 2017r. do godz. 15:00. 
Druk wniosku dostępny 
jest w siedzibie Komendy 
Powiatowej, na stronie 
internetowej www.kp-
pspsochaczew.pl lub od 
Komendantów Gminnych 
Ochrony Przeciwpożarowej 

w Gminach Powiatu 
Sochaczewskiego.

Zasady wyboru kandy-
datów do tytułu określa §4 
REGULAMINU PRZYZNA-
WANIA WYRÓŻNIENIA – 
TYTUŁU „STRAŻAKA ROKU” 
oraz „HONOROWEGO STRA-
ŻAKA ROKU” powiatu so-
chaczewskiego, czyli: 

Zasady wyboru kandy-
datów do tytułu

1. W I kwartale każdego 
roku Kapituła ogłasza ter-
min składania wniosków 
o przyznanie tytułu za wy-
jątkiem roku 2015, gdzie 
ogłoszenie terminu nastę-
puje w II kwartale. Ogło-
szenie przekazywane jest 
do publicznej wiadomości 
na posiedzeniu OP ZOSP 
RP w Sochaczewie oraz 
na stronie internetowej KP 
PSP Sochaczew.

2. Wnioski o przyzna-
nie tytułu składać mogą 
jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
powiatu sochaczewskiego 

oraz Komenda Powiatowa 
PSP w Sochaczewie. Jed-
nostki OSP składają maksy-
malnie po jednym wniosku 
rocznie, a Komenda Powia-
towa PSP maksymalnie do 
3 wniosków rocznie.

3. Wnioski składane 
są na piśmie z wykorzy-
staniem druku stanowią-
cego załącznik nr 1 do 
regulaminu.

4. Kandydatami do ty-
tułu „STRAŻAKA ROKU” 
mogą być wyłącznie 
strażacy należący do jed-
nostek OSP z terenu po-
wiatu sochaczewskiego 
oraz strażacy pełniący 
służbę w KP PSP w So-
chaczewie z wyłączeniem 
strażaków wchodzących 
w skład Kapituły.

5. Kandydatami do 
tytułu „HONOROWEGO 
STRAŻAKA ROKU” mogą 
być wyłącznie strażacy:

a) będący członkami 
cz ynnymi jednostek 
OSP z terenu powiatu 

sochaczewskiego,
b) strażacy peł-

niący służbę w KP PSP 
w Sochaczewie,

c) strażacy szczególnie 
zasłużeni dla jednostek wy-
mienionych w pkt. a) i b), 
w tym członkowie hono-
rowi jednostek OSP.

6. W danym roku kalen-
darzowym kandydat może 
kandydować tylko do jed-
nego z tytułów.

7. Kandydat do ty-
tułu powinien wykazać 
się w swojej działalno-
ści czynem bohaterskim 
lub działaniami na rzecz 
ochrony przeciwpoża-
rowej zasługującymi 
na szczególne wyróżnie-
nie. Oceny kandydatów 
dokonuje kapituła.

8. Po dokonaniu weryfi-
kacji formalnej i zaopinio-
waniu wniosków, Kapituła 
wybierze nie więcej niż 
10 kandydatów do tytułu 
STRAŻAK ROKU i jednego 
kandydata do tytułu 

HONOROWY STRAŻAK 
ROKU.

9. Głosowanie na nie 
więcej niż 10 kandydatów 
do tytułu STRAŻAK ROKU 
odbędzie się z wykorzy-
staniem strony interneto-
wej Komendy Powiatowej 
PSP w Sochaczewie. Ter-
min rozpoczęcia i zakoń-
czenia oddawania głosów 
określi Kapituła.

10. STRAŻAKIEM ROKU 
zostanie strażak, który 
uzyska najwięcej głosów 
w głosowaniu powszech-
nym z wykorzystaniem 
strony internetowej KP PSP 

w Sochaczewie.
11 .  HONOROWYM 

STRAŻAKIEM ROKU zosta-
nie strażak wybrany przez 
Kapitułę.”

Wręczenie dyplomów 
z tytułem „STRAŻAKA 
ROKU” i „HONOROWEGO 
STRAŻAKA ROKU” powiatu 
sochaczewskiego nastąpi 
podczas uroczystej aka-
demii z okazji obchodów 
DNIA STRAŻAKA, która 
planowana jest na 28 maja 
2017r.

st. bryg. Piotr Piątkowski 
– Komendant Powiatowy 
PSP w Sochaczewie

R E K L A M A

NIEBIESKA GWIAZDKA po raz czwarty 
Do Gminy Teresin po raz 

czwarty zawitała Niebieska 
Gwiazdka. Jest to akcja cha-

rytatywna, którą organizuje 
dzielnicowa z Posterunku 
Policji w Teresinie, st. post. 
Anna Opęchowska-Ciak 
wspólnie ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Mieszkań-
ców Gminy Teresin IMPULS.

W tym roku w ramach 
akcji odbył się również 
koncert charytatywny 

w ramach podziękowania 
dla wszystkich darczyń-
ców. Orkiestra Reprezen-
tacyjna Policji uświetniła 
swoją muzyką niedzielną 
mszę świętą w Niepo-
kalanowie w dniu 18 

grudnia, a po mszy mogli-
śmy uczestniczyć w wspa-
niałym koncercie orkiestry 
w sali św. Bonawentury. 
- Na koncert można było 
również przynieść dary 
i tych nie zabrakło. Sanie 
św. Mikołaja, które ustawi-
liśmy przed salą zapełniły 
się po brzegi. Ponadto ze-
braliśmy też znaczną kwotę 
pieniędzy. W tym miejscu 
muszę podziękować swo-
jemu przełożonemu, Panu 
komendantowi, mł.insp. 
Michałowi Safjańskiemu 
za pomoc w zorganizowa-
niu tego wydarzenia oraz 
ojcu Andrzejowi Sąsiad-
kowi za współpracę i wspar-
cie techniczne – mówi Anna 
Anna Opęchowska-Ciak.

W tym roku pomoc 

otrzymało 27 gospodarstw 
domowych na terenie 
gminy Teresin, w tym ro-
dziny z dziećmi, seniorzy, 
osoby samotne oraz jedna 

osoba bezdomna. Każda 
rodzina otrzymała pomoc 
adekwatną do potrzeb. 
Wśród darów były przede 

wszystkim paczki żywno-
ściowe, środki chemiczne 
i środki czystości, artykuły 
dla niemowląt, artykuły 
przemysłowe, artykuły 
szkolne, zabawki, słody-
cze, odzież, obuwie. Nie 
zabrakło również sprzętu 

RTV/AGD.  W ramach po-
mocy rodziny otrzymały 
łącznie dwie lodówki, dwie 
pralki, telewizor plazmowy, 

monitor do komputera, 
mikrofalówkę. Plan zo-
stał zrealizowany w 100%, 
a odzew społeczeństwa  był 
niesamowity – podkreślają 
organizatorzy. 

- To były piękne gru-
dniowe dni, ja jestem 
spełniona i po raz kolejny 
mogłam zasiąść przy wigi-
lijnym stole z myślą, że są lu-
dzie, którzy dzięki pomocy 
innym mają wspaniałe 
święta, może pierwszy raz 
w życiu. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyłączyli się 
do akcji, to nasz wspólny 
ogromny sukces. Mam na-
dzieję, że za rok znów będę 
mogła przeżyć te wspa-
niałe chwile obdarowy-
wania i niesienia pomocy, 
bo Niebieska Gwiazdka to 
takie „moje dziecko”  - mówi 
Anna Opęchowska-Ciak, 
pomysłodawczyni akcji. 

WYDARZENIA
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W Niepokalanowie zabrzmiały kolędy i pastorałki
W dniach 28-29 stycznia artyści z całej Polski spotkali się w Niepokalanowie na Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Impreza odbyła się już po raz siedemnasty. Organizatorami festi-
walu byli Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Teresiński Ośrodek Kultury. 

Gwardian Niepokala-
nowa, o. Grzegorz Szyma-
nik, witając uczestników, 
zauważył, że „ważne są 

wrażenia artystyczne, 
ale niemniej ważne są 
i te duchowe. Nie wszy-
scy uczestnicy festiwalu 
wyjadą z nagrodą czy wy-
różnieniem, ale w bazylice 
można poprosić Maryję 
Niepokalaną o pomoc 
i potrzebne łaski na dalsze 
życie, a Ona nikomu nie od-
mawia. W ten sposób każdy 
będzie mógł odjechać 

obdarowany nagrodą, gdyż 
Matka Boża nikomu nie od-
mawia pomocy”.

Do finału niepoka-

lanowskiego Festiwalu 
zakwalifikowało się 60 wy-
konawców, spośród nich 
sporą grupę stanowili soli-
ści. Nie zabrakło zespołów 
wokalnych, małych chórów, 
zespołów wokalno-instru-
mentalnych, a także wyko-
nawców ludowych.

W pierwszym dniu Fe-
stiwalu trwały przesłucha-
nia, podczas których można 

było usłyszeć znane kolędy 
i pastorałki w nowych, 
ciekawych aranżacjach.  
Nie zabrakło również utwo-

rów autorskich, specjalnie 
napisanych i wykonanych 
po raz pierwszy w czasie 
Festiwalu. Wykonawcy 
mogli wykonać po dwa 
utwory. Występom przypa-
trywało się profesjonalne 
jury, któremu przewodni-
czyła Magdalena Ptaszyń-
ska - wokalistka, autorka 
tekstów i muzyki, peda-
gog śpiewu estradowego. 

Ponadto w jury zasiadły: 
Krystyna Majksner-Krzy-
wicka - skrzypaczka, dyry-
gentka oraz Janusz Frychel 

i Zbyszek Murawski.
W drugim dniu Ogólno-

polskiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek poznaliśmy 
finalistów i wysłuchaliśmy 
koncertu laureatów. Przy-
znano pięć równorzędnych 
nagród głównych oraz 12 
wyróżnień. W tym roku 
jury nie przyznało nagrody 
Grand Prix. 

Oto tegoroczna lista 
nagrodzonych:

NAGRODY GŁÓWNE:
Zespół EL FUEGO – Klub 

25 Brygady Kawalerii Po-
wietrznej w Tomaszowie 
Mazowieckim

Kwartet FUNDAMENT – 
Parafia Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Ksawerowie

DEVOTI CLARINETTO 
– Miejski Ośrodek Kultury 
w Sulejowie

AMICI - Parafia pw. Miło-
sierdzia Bożego w Tarnowie

M a r i a  S t a s i a k 
– Sochaczew

WYRÓŻNIENIA:
Paweł Szymański – 

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Aleksandrowie Łódzkim

Kinga Zielska – TRELE 
MORELE Punkt Kultury 
w Warszawie

Aleksander Klembalski 
– Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Kutnie

Agnieszka Letniowska 
– Studio Piosenki i Tańca 
FART w Bielawie

Urszula Szumska – 
Gimnazjum Katolickie 
im. Św. Stanisława Kostki 
w Kielcach

RODZINA OPONIÓW – 
Parafia pw. NMP Królowej 
Polski w Jastkowie

PRZYGODA.PL – Miejski 
Ośrodek Kultury w Piotrko-
wie Trybunalskim

Mateusz Subocz – Stu-
dio Piosenki i Tańca FART 
w Bielawie

Zespół Ludowy WI-
SKITKI – Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wiskitkach

Mikołaj Dyka – Mło-
dzieżowy Dom Kultury 
w Starachowicach

Zespół RODZYNKIN – 
Szkoła Podstawowa im. Św. 
Rodziny w Warszawie

Zespół MIRIAM - Teresin

Źródło: Teresiński 
Ośrodek Kultury,  

www.niepoakalnow.pl

Kiermasz świąteczny „Mikołajek” w Szymanowie
Kilka dni przed świę-

tami, 15 grudnia 2016 r. 
w Szkole Podstawowej 
odbył się kiermasz świą-
teczny „Mikołajek”, który już 
na stałe zagościł w naszym 
kalendarzu imprez szkol-
nych. Piękne ozdoby, wspa-
niałe potrawy świąteczne 
i przepyszne wypieki mam 
naszych uczniów, przy-
ciągnęły do szkoły wielu 
kupujących, dzięki czemu 
zasilono klasowe skarbonki. 
W tym czasie sprzedawano 
także lalki uszyte w ramach 
akcji UNICEF „Wszystkie ko-
lory świata”, którą w naszej 

szkole koordynowała pani 
Leszczyńska z Samorządem 
Uczniowskim. Dziękujemy 

wszystkim rodzicom, którzy 
włączyli się w organizację 
kiermaszu.

Źródło: Szkoła Podsta-
wowa w Szymanowie 
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44 kilogramy mniej
Malwina Poprawska zdecydowała się na zabieg zmniejszenia żołądka. 
Poznajmy jej historię. 

T24: Kiedy rozpoczęła 
się Pani metamorfoza?

Malwina Poprwaska: 
Moja metamorfoza, zmiana 
totalna w życiu nastą-
piła podczas pracy w na-
szym lokalnym dyskoncie 
i po śmierci męża. Od zawsze 
przeszkadzała mi nadwaga 
która przerodziła się w oty-
łość. W moim organizmie 
następowały zmiany, czę-
ste zmęczenie, ból stawów 
czy zwyczajny brak ener-
gii. Umysł chciał, ale ciało 
przestało współpracować. 
Zadyszka na schodach, za-
wiązanie butów, wyrywanie 
chwastów na rabatce.. 

T24: Zdecydowała się 
Pani na zabieg zmniejsze-
nia żołądka. To bardzo od-
ważny krok!

MP: O zabiegach po-
magających w otyłości 

dowiedziałam się z TV i za-
częłam się tym dość mocno 
interesować. W 2015 roku 
miałam zabieg usunięcia 
pęcherzyka żółciowego i cze-
kając do chirurga zaczepił 
mnie w szpitalu wysoki fa-
cet w kitlu z pytaniem „Pani 
do mnie?”. Odpowiedziałam, 
że nie, bo czekam na kontrolę 
po zabiegu, a on do mnie: 
„Powinna mnie Pani odwie-

dzić”. Odwrócił się i poszedł. 
Zaraz dowiedziałam się, że to 
prof. Wyleżoł – specjalista od 
żołądka i od odchudzania. 
Minęło kilka dni. Od leka-
rza rodzinnego uzyskałam 
skierowanie i trafiłam na wi-
zytę do profesora. Terminy 

były bardzo długie, bo aż  
2 lata czekania na zabieg, 
jednak na ratunek przyszła 
mi Legitymacja Zasłużonego 
Honorowego Dawcy Krwi. 
Na wizytę czekałam tylko  
5 dni. Uzyskałam wszystkie 
informacje co mogę, a co nie. 
Zdecydowałam, aby profesor 
wykonał rękawową resekcję 
żołądka. Jest to zmniejsze-
nie jego pojemności o około 

80%. Była to najważniejsza 
decyzja i pierwszy krok.  
Po te m  o c ze k i wa ł a m 
na telefon z zaproszeniem 
do szpitala na badania 
diagnostyczne. 

T24: Co skłoniło Pa-
nią do takiej decyzji? Czy 
waga nie pozwalała Pani 
normalnie żyć, cieszyć się 
sobą i swoim życiem?

MP: Do podjęcia decy-
zji skłoniło mnie zdrowie. 
Jestem młoda, nie miałam 
jeszcze żadnych poważnych 
dolegliwości związanych 
z otyłością. To, co się działo, 
czyli zadyszki, chrapanie, 
zmęczenie i stawy to był 
początek poważniejszych 
schorzeń. Moja maksy-
malna waga wynosiła 142 
kg. Czułam się jak potwór. 
Nie chciałam wychodzić 
z domu, miałam wrażenie 
że każdy się na mnie gapi, 
nie mogłam normalnie kupić 
ubrań.. To był koszmar. Brak 
pewności siebie, kompleksy. 
Ludzie myślą że to wszystko 
wina jedzenia. TAK!Nie prze-
czę, że nie jadłam jak królik 
sałaty, lubię dobrą kuchnię, 
ale na moją wagę mocno 

wpływały też sytuację ner-
wowe. Zażerałam stres. Od 
dziecka byłam większa, ale 
w dorosłym świecie było 
wiele sytuacji, o których nie 
chce mówić. Te wpłynęły 
na mnie bardzo negatywnie! 

T24: Tzw. „zwyczajne” 
metody jak dieta czy ruch 
fizyczny nie pozwalały Pani 
zrzucić wagi?

MP: Próby przejścia 
na dietę, większa aktywność 
fizyczna czy kontrola nie 
przynosiły efektów. Miałam 
wrażenie że im mniej jem, 
tym więcej tyję. Sam za-
pach czekolady powodował 
u mnie +2kg... 

T24: Jak Pani metamor-
foza odbierana jest przez 
najbliższych, otoczenie, 
znajomych?

MP: Przed zabiegiem 
spotkałam się z murem. W ro-
dzinie nikt nie był mi przy-
chylny, nie miałam wsparcia, 
bo obcinanie sobie żołądka 
jest nienormalne. Wiele 
prób rozmowy ze mną koń-
czyło się kłótnią. Skoro ja nie 
umiem sobie pomóc, oddam 
się w ręce specjalisty. I udało 
się! Bardziej wspierały mnie 
obce osoby, przyjaciele i zna-
jomi niż pełni obaw najbliżsi.

T24: Jak wspomina Pani 
pierwsze dni, tygodnie 
po zabiegu?

MP: Zabieg wykonany 
był laparoskopem 6 czerwca, 
o godzinie 7:45 rano. Po za-
biegu bolało niesamowicie. 
Non stop w kroplówce po-

dawane były silne leki prze-
ciwbólowe. Następnego dnia 
moje pierwsze spostrzeżenie 
po przebudzeniu się było 
takie: „O Boże! Jakie mam 
szczupłe stópki!”.Okazało 
się, że nagromadzone woda 

w organizmie po prostu ze-
szła, a z nią opuchlizna stóp. 

T24: Jaki jest na dziś 
efekt – tzn. ile kilogramów 
mniej Pani waży? 

MP: Startowałam w dniu 
zabiegu z wagi 134 kg (nikt 
nie mógł uwierzyć, że tyle 
ważę). Na początku waga 
leciała z dnia na dzień. Przez 
pierwsze tygodnie żywiłam 
się papkami, jak niemowlę. 
Jadłospis był uzupełniany 
dokładnie w taki sam spo-
sób, jak u noworodka. Naj-
pierw płyny, później papki 
i dopiero inne produkty. 
Pierwszy stały pokarm zja-
dłam dopiero we wrześniu, 
czyli po ponad 3 miesiącach. 
Obecnie mamy  początek lu-
tego, czyli 7 miesięcy po za-

biegu. Na wadze jest minus 
44 kg! Teraz czeka się na ko-
lejny kilogram w dół. 

Czuję się rewelacyjnie, 
jak nowo narodzona, pełna 
energii, witalności.Obecnie 
moja waga to 90 kg. Przede 

mną jeszcze 20 ale wierzę 
że niebawem osiągnę swój 
cel. 

T24: Widać, że jest Pani 
szczęśliwa, odblokowana. 
Czy chce Pani teraz rado-
śniej korzystać z życia?

MP: Kocham życie, ko-
cham się śmiać, tańczyć 
i korzystać z życia, jak tylko 
się da. Polecam każdemu 
taka formę pomocy. Jeśli 
naprawdę ktoś ma problemy 
z opanowaniem swojej wagi 
i ze zrzuceniem zbędnych 
kilogramów powinien szu-
kać pomocy, póki nie jest 
za późno. Zabiegi są refun-
dowane! Problemu z nadmia-
rem skóry nie mam - ładnie 
się wchłania. Gdyby nawet 
był taki problem, to również 
NFZ refunduje usunięcie po-
zostałości. Najważniejsze jest 
jednak odzyskanie własnego 
ciała, własnego życia i kon-
troli nad samym sobą. Drugi 
raz podjęła bym dokładnie 
taka sama decyzję.

Rozmawiał Paweł 
Wróblewski

„Próby przejścia na dietę, większa ak-
tywność fizyczna czy kontrola nie przy-
nosiły efektów. Miałam wrażenie że im 
mniej jem, tym więcej tyje. Sam zapach 
czekolady powodował u mnie + 2kg...”

„Czuję się rewelacyjnie, jak nowo na-
rodzona, pełna energii, witalności.”

TEMAT NUMERU
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KONKURS NA KARTĘ BOŻONARODZENIOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM
W  grudniu odbył się finał 

konkursu na najpiękniejszą 

kartę bożonarodzeniową 

w języku angielskim. Uczest-

niczyło w nim kilkudziesięciu 

uczniów z klas III – VI, którzy 

dostarczyli wykonane wła-

snoręcznie lub z pomocą 

rodziców karty. Poza prze-

widzianymi nagrodami dla 

zwycięskich prac, dodatkową 

zachętą do udziału w konkur-

sie była możliwość wysłania 

30 najciekawszych kartek do 

szkoły podstawowej w Wiel-

kiej Brytanii. 

Oto wyniki konkursu:

Klasy III:

I miejsce  

– Filip Mikołajczyk, kl. 3a

II miejsce  

– Aleksander Klata, kl. 3c

III miejsce  

– Łucja Żochowska, kl. 3c

Klasy IV – VI

I miejsce  

– Julia 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 dodatkowo wybranymi 

pięknymi kartami zostały 

imiennie zaadresowane i wy-

słane do uczniów 5 klasy St. 

Benedict’s Primary School 

w Lordswood w hrabstwie 

Kent. Karty, wraz z dołączo-

nymi życzeniami świątecz-

nymi od naszych uczniów 

oraz listem do Pani Dyrektor, 

dotarły do Anglii jeszcze przed 

Świętami Bożego Narodze-

nia i sprawiły ich adresatom 

wiele radości. Otrzymaliśmy 

również odpowiedź z ser-

decznymi życzeniami oraz sło-

wami wyrażającymi gotowość 

do dalszej korespondencji. 

Mamy nadzieję, że jest to dla 

naszych uczniów początek 

ciekawej współpracy i nowych 

znajomości, które pozwolą 

na praktyczne wykorzystanie 

znajomości języka obcego, 

a także zmotywują do jeszcze 

bardziej pilnej nauki. 

Edyta Wróblewska

Nauczyciel języka angiel-

skiego w Szkole Podstawowej 

w Teresinie

POD ZNAKIEM ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA  
Wyjazd chóru i orkiestry do Rogoźnicy

Święty Maksymilian Maria 

Kolbe, założyciel Niepokala-

nowa, to nie tylko Błękitny 

Rycerz Niepokalanej, to pa-

tron rodzin, patron trudnych 

czasów, prekursor wykorzy-

stywania mediów w dziele 

ewangelizacji. To także patron 

parafii Rogoźnica koło Rze-

szowa, w której w minioną 

niedzielę, 29 stycznia,  gościł 

chór i orkiestra z parafii Niepo-

kalanego Poczęcia Najświętszej 

Marii Panny w Niepokalano-

wie. Spotkanie z pewnością 

sponsorował w swoje wsta-

wiennictwo święty Patron, 

na co wskazywała atmosfera 

wspólnej modlitwy, życzliwo-

ści i wspaniałej polskiej go-

ścinności. W czasie Mszy św. 

o godz. 10.30 wykorzystane 

zostały kolędy tradycyjne i bar-

dziej współczesne, wykonane 

na przez chór z towarzysze-

niem orkiestry lub a cappella. 

Po Eucharystii artyści 

Chóru Cantores Immaculatae 

i Orkiestry Kameralnej Bazyliki 

Mniejszej zaprezentowali kon-

cert kolęd, pieśni maryjnych 

i utworów instrumentalnych. 

Podczas koncertu dało się 

zauważyć wspaniałe zgranie 

muzyków wraz z lokalną spo-

łecznością, gdy kościół napeł-

niał się wspólnym śpiewem, 

połączonym z oklaskami. Prze-

miłym akcentem był również 

obiad, przygotowany dla gości 

z Niepokalanowa w budynku 

Koła Gospodyń Wiejskich, do-

kąd muzycy wraz z dyrygen-

tem i kierowcami autokaru 

udali się za przewodnictwem 

sołtysa Rogoźnicy.  Niezapo-

mniane chwile zakończyły się 

wymianą serdeczności oraz 

ponownych wzajemnych za-

proszeń na przyszłość.

Wstawiennictwo św. Mak-

symiliana Marii Kolbego poka-

zuje zatem, że żadna odległość 

nic nie znaczy, gdy chcemy 

wychwalać Boga i Jego Matkę, 

Najświętszą Marią Pannę Nie-

pokalaną. Niech ten entuzjazm 

udziela się teraz następnym 

ochotnikom Błękitnego  

Rycerstwa Niepokalanej. Niech 

chwała Bogu i Maryi wciąż roz-

brzmiewa w naszych sercach.

Agnieszka Rędzińska

WYDARZENIA
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Czy jesteś odpowiednio ubezpieczony?
Co jakiś czas przypomi-

namy o ubezpieczaniu się. 

Uważamy, że nie należy lek-

ceważyć tego wydatku, który 

na pierwszy rzut oka może 

wydawać się nieuzasadniony 

ekonomicznie.

Niektóre ubezpieczenia są 

obowiązkowe. Nie wnikamy 

w to, czy takie prawo jest 

słuszne, ale dostrzegamy ko-

rzyści. Np. w przypadku ubez-

pieczenia OC właściciel pojazdu 

będący sprawcą wypadku dro-

gowego nie ponosi kosztów na-

prawy auta poszkodowanego, 

nie jest te obciążany kosztami 

leczenia osób które ucierpiały 

w kraksie. Warto zadać sobie 

pytanie: czy stać by mnie było 

na poniesienie wszystkich tych 

kosztów? Trzeba szczerze przy-

znać że zapewne nie.

Biuro Rachunkowe nie za-

wsze musi być ubezpieczone. 

Obowiązek ten jest zależny 

od zakresu działalności Biura. 

Uczulamy wszystkich podpisu-

jących umowy z jakimkolwiek 

Biurem, by rzetelnie i dokładnie 

sprawdzać umowy ubezpiecze-

niowe danego księgowego, 

ich zakres, sumy ubezpiecze-

nia oraz aktualność polisy. 

Zazwyczaj – na szczęście – nie 

trzeba korzystać z polisy, jed-

nak w przypadku „awarii” może 

się ona okazać niezbędna, by 

wyrównać straty przedsię-

biorcy, spowodowane błędami 

księgowego.

Większość ubezpieczeń jest 

jednak dobrowolnych, a o nich 

najczęściej zapominamy. Wg 

danych z 2013 roku jedynie 3 

na 10 kierowców posiada polisę 

AC. Oznacza to, że w przypadku 

kolizji z własnej winy, muszą na-

prawiać auto na własny koszt. 

Wydaje się, że nieco lepiej jest 

wśród przedsiębiorców, którzy 

wiedzą, że muszą posiadać po-

lisę AC, by móc zaksięgować 

w koszty działalności wydatki 

związane z takimi naprawami. 

To po prostu im się opłaca.

Warto też przemyśleć 

wykupienie co najmniej 2 do-

datkowych polis: OC dla firmy 

Oraz Ubezpieczenie mienia

Pierwsze z nich chroni 

nas przed skutkami pozwów 

o naprawienie szkód jakie 

wyrządziła nasza firma. Mogą 

to być szkody materialne, np. 

światłowód wyrwany z ziemi 

podczas prac drogowych, ale 

może też chodzić o szkody 

niematerialne, np. złamanie 

nogi, będące konsekwencją 

poślizgnięcia się na nieodśnie-

żonym parkingu. Mamy wra-

żenie, że Polska powoli staje 

się podobna do krajów Europy 

zachodniej, gdzie tego typu po-

lisy są dobrze znane a pozwy 

częstsze.

Drugie chroni mienie firmy. 

Komputery, drukarki oraz 

szczególnie dane przedstawiają 

konkretną wartość. Utrata kom-

putera w wyniku awarii może 

sparaliżować firmę na kilka 

dni. Utrata danych może ją 

doprowadzić do bankructwa. 

Warto zabezpieczyć się przed 

najgorszym.

Więcej informacji o ubez-

pieczeniach można zdobyć 

w naszym Biurze.

O RACHUNKOWOŚCI, KADRACH I PŁACACH PISZE TOMASZ SMOLAREK

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Zmiany podatkowe w roku 2017
Rok 2017 przynosi szereg zmian podatkowych o których powinniście Państwo wiedzieć. W tym 
artykule nie skupiamy się na szczegółowym ich omówieniu, ale raczej na ich zasygnalizowaniu. 
Każdego z Państwa, kto czuje, że jego dotyczy dana zmiana, zachęcamy do kontaktu z nami.  
Z chęcią udzielimy szczegółowych wyjaśnień.

Zmiana wynagrodze-
nia minimalnego
Od stycznia 2017 obowią-

zuje nowa kwota wynagro-

dzenia minimalnego, równa 

2000zł. Każdy Państwa pra-

cownik, mający do tej pory 

niższe przychody powinien 

mieć automatycznie naliczane 

wynagrodzenie co najmniej 

minimalne.

Zaliczki na poda-
tek dochodowy 
od pracowników
Zmienia się sposób wy-

liczania zaliczek na podatek 

dochodowy od pracowników. 

Od 2017 zaliczka może być 

pomniejszona o 1/12 kwoty 

dotychczas wolnej wynoszą-

cej 556,02 zł, czyli o 46,34 zł.  

Nie ma możliwości wyliczania 

zaliczek z uwzględnieniem 

wyżej kwoty zmniejszającej 

podatek. Rozliczenie kwoty 

wolnej nastąpi w rozliczeniu  

rocznym. 

Minimalna stawka 
godzinowa dla 
zleceniobiorców
O tym pisaliśmy w artykule 

miesiąc temu. Wciąż można 

go znaleźć na stronach www.

teresin24.pl/tomasz-smolarek

-wyjasnia-a-czy-ty-musisz-pla-

cic-13-zl-na-godzine Szczerze 

zachęcamy do zapoznania się 

z nowymi przepisami, gdyż 

mogą one dotyczyć Państwa 

firm.

Limit płatności 
gotówkowych
Wydatki w kwocie większej 

niż 15.000zł, opłacone gotówką 

w obrocie między przedsiębior-

cami nie będą stanowiły kosztu 

uzyskania przychodu. Księgowi 

powinni kontrolować państwa 

płatności w przypadku każdej 

faktury przekraczającej kwotę 

graniczną. 

Odwrotne obciążenie 
w budownictwie
Usługi podwykonawców 

w budownictwie (transakcje 

między podmiotami gospodar-

czymi) będą podlegały stawce 

„odwrotne obciążenie”. Na ten 

temat zamieścimy zapewne 

cały artykuł, jednak w tym 

momencie warto zapamiętać, 

że przepis dotyczy:

•	 wyłącznie 

podwykonawców

•	 sytuacji gdy oba pod-

mioty są podatnikami 

VAT i sprzedawca nie jest 

zwolniony z VAT

•	 wszelkiej maści usług 

budowlanych (budowa, 

remont itp) oraz wykoń-

czeniowych (instalacje 

elektryczne, wodno-kana-

lizacyjne i inne)

Szczegółową listę PKWiU 

zawiera załącznik 14 do ustawy 

o VAT.

 Sankcje w VAT
Od 2017 wracają sankcje 

w VAT. W przypadku stwier-

dzenia przez organ uszczupleń 

w VAT, podatnik będzie musiał 

zapłacić należną daninę, od-

setki oraz karne dodatkowe 

30%.Dodatkowe zobowiązanie 

pojawi się, jeśli fiskus stwierdzi, 

że VAT-owiec w złożonej dekla-

racji wykazał:

•	 kwotę zobowiązania 

podatkowego niższą od 

kwoty należnej,

•	 zwrot różnicy podatku lub 

zwrot VAT-u naliczonego 

wyższy od kwoty należnej,

•	 różnicę podatku do obni-

żenia za następne okresy 

wyższą od kwoty należnej,

•	 zwrot różnicy podatku lub 

zwrot VAT-u naliczonego, 

lub różnicę do obniże-

nia za następne okresy, 

a powinien był wykazać 

kwotę zobowiązania po-

datkowego podlegającą 

wpłacie na konto urzędu 

skarbowego.

Poza tym sankcja 30-proc. 

dotknie też tych, którzy nie zło-

żyli deklaracji VAT-owskiej i nie 

wpłacili należnego fiskusowi 

VAT-u. Pamiętajmy, że obecnie 

za ujawnienie przez organy 

podatkowe braku deklaracji 

lub wpłaty VAT-u grożą pod-

wyższone odsetki za zwłokę. 

Sankcja dotyczyć będzie zatem 

także nieterminowej zapłaty 

podatku.

W przypadku posługiwania 

się fakturami wystawionymi 

przez nieistniejące podmioty 

lub dotyczącymi czynności, ja-

kie nie zostały faktycznie wy-

konane, sankcja dodatkowa 

będzie wynosić 100%.

Warto dodać, że w kodek-

sie karnym może niedługo 

pojawić się sankcja bezwzględ-

nego pozbawienia wolności 

za posługiwanie się fikcyjnymi 

fakturami.

Wykreślenie z re-
jestru podatników 
czynnych
Będzie następować au-

tomatycznie w przypadku 

długiego zawieszenia działal-

ności oraz w kilku innych przy-

padkach. Co ważne – podmiot 

nie jest informowany o wykre-

śleniu. Przed wznowieniem 

działalności sugerujemy spraw-

dzenie podatnika w bazie MF:

www.ppuslugi.mf.gov.pl/

(link „sprawdź podmiot w VAT” 

po lewej stronie)

Przed wykreśleniem z po-

wodu zawieszenia można się 

bronić przesyłając stosowne 

informacje do Naczelnika.

Podobne zasady będą 

obowiązywać w przypadku 

podatników VAT-UE, którzy nie-

regularnie dokonują transakcji. 

Będą oni wykreślani po upływie 

3 miesięcy. Zanim dokonamy 

zakupu za granicą sugerujemy 

sprawdzenie, czy Naczelnik nie 

wykreślił nas z rejestru. Można 

to zrobić tu:

www.ec.europa.eu/taxa-

tion_customs/vies/vieshome.

do?locale=pl

Identyfikator 
nabywcy/sprzedawcy
W rejestrach VAT prowa-

dzonych przez księgowego 

musi się pojawić numer NIP lub 

PESEL kontrahenta. W związku 

z tym konieczne będzie 

umieszczanie ich na fakturze 

sprzedaży (także w przypadku 

osób fizycznych) byśmy mogli 

go przenieść do rejestru. Nie 

dotyczy to oczywiście sprze-

daży zarejestrowanej na kasie 

fiskalnej oraz faktur wystawio-

nych do paragonów. 

Wyższy limit zwol-
nienia z VAT
Od 2017 roku limit zwol-

nienia podmiotowego został 

podwyższony ze 150.000zł do 

200.000zł
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Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Paprotni
III Przegląd Chórów Szkolnych i bal karnawałowy

26.01.2017r. odbyły się 
w naszej szkole dwie imprezy 
okolicznościowe: III Powia-
towy Przegląd Chórów Szkol-
nych oraz bal karnawałowy.

Wydarzenia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem 

uczniów i rodziców. III Po-
wiatowy Przegląd Chórów 
Szkolnych zorganizowano 
pod hasłem „Nasze Wspólne 
Kolędowanie”. Spotkanie 
rozpoczęło się o godzinie 
10:00. Publiczność mogła 
podziwiać talenty uczniów 

z Paprotni, Teresina, Szy-
manowa i Kątów. Przegląd 
zakładał prezentację całego 
chóru oraz solistów z towa-
rzyszeniem chóru. Organi-
zatorzy przygotowali słodki 
poczęstunek dla młodych 
artystów. Na zakończenie 

Pan Dyrektor wręczył chó-
rzystom i opiekunom pa-
miątkowe dyplomy oraz 
podziękowania. 

Bal karnawałowy roz-
począł się o godzinie 16:00. 
Nasza sala gimnastyczna 
zamieniła się w salę balową, 
była pięknie udekorowana, 
robiła niesamowite wraże-
nie. Klasy IV-VI bawiły się 

w towarzystwie wodzireja, 
który zabawiał dzieci i do-
rosłych. Podczas balu pano-
wała wspaniała atmosfera. 
Wszyscy uczniowie tań-
czyli do utraty tchu. Miłą 

niespodzianką był smaczny 
poczęstunek. Słodycze zo-
stały przygotowane przez 
rodziców.

  
M.Krupińska

Wybrano najładniej udekorowaną  
posesję w sołectwie Granice Osiedle

Rozstrzygnięto III Edycję 
Konkurs na najładniejszą de-
korację świąteczną posesji 
na terenie Sołectwa Granice 
Osiedle. Komisja konkursowa 
złożona z przedstawicieli So-
łectwa, Przedszkola „Figiel” 
oraz OSP Teresin (łącznie 
4 osoby)  oceniała pose-
sje w dwóch kategoriach: 
Ogólne wrażenia wizualne 
oraz Pomysłowość i orygi-
nalność dekoracji. W każdej 
kategorii można było przy-
znawać punkty od 1 do 10, 
co oznacza, że udekorowana 
posesja maksymalnie mogła 
uzyskać 80 punktów.

Podium prezentuje się 
następująco:

1. miejsce (75 punktów) – 
ul. Chrobrego 1

2. miejsce (74 punkty) – 
ul. Południowa 28

3. miejsce (73 punkty) – 
ul. Spokojna 22

Komisyjna ocena odbyła 
się w środę, 28 grudnia 2016 
r. Wręczenie nagród odbyło 
się w poniedziałek, 9 stycz-
nia br. w gościnnych pro-
gach Biblioteki Publicznej 
w Teresinie. Fundatorem 
nagród był Sołtys, Paweł 
Wróblewski, Katarzyna Klata, 
Dyrektor Przedszkola „Figiel” 

w Granicach oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Teresinie.

Wsz ystk im, którz y 
włożyli pracę i wysiłek 

w dekorowanie posesji na-
leżą się wielkie słowa uzna-
nia i podziękowania od 
Organizatorów konkursu. 
Komisja postanowiła do-
datkowo przyznać wyróż-
nienia dla posesji, które 
również były bardzo ładnie 
przystrojone, jednak nie 

uzyskały wystarczającej ilo-
ści punktów, aby zmieścić się 
na podium: ul. Południowa 29  
(61 pkt.), ul. Zaciszna 10  
(59 pkt.) ul. Południowa 41 
(58 pkt.).

Sołectwo Granice Osiedle

WYDARZENIA
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Wpływ bajek na rozwój dziecka
Bajki, baśnie, opowiadania, historie, legendy, wierszyki... – to tylko przykłady licznych pozycji 
książkowych, które można czytać dzieciom. Ale czy warto czytać? I kiedy zacząć? Temat czyta-
nia bajek jest tak szeroki, jak oferta książek na półkach sklepowych. W niniejszym artykule kilka 
słów o wpływie czytania bajek na rozwój dziecka.

Niektórzy uważają, że czy-
tać należy od urodzenia, inni 
- kiedy dziecko zaczyna się 
interesować książkami, są 
też tacy (nieliczni na szczę-
ście), którzy w ogóle tego 
nie robią. Prawdą jest na-
tomiast, że czytanie bajek 
możemy zacząć już wtedy, 
gdy dziecko jest w brzu-
chu mamy! Pozwala to ma-
luszkowi na zapoznanie się 
z głosem mamy i taty (Tak, 
Panowie! Wy też czytajcie!), 
wyzwala przyjemne emocje, 
a po urodzeniu – słuchanie 
tych samych bajek zwiększa 
poczucie bezpieczeństwa 
(jest to stały i znany element 
otaczającego świata). 

Czytanie dziecku książek 
ma ogromny wpływ na roz-
wijanie jego mowy. Zwiększa 

się zasób słów, w ucho samo 
„wpadają” poprawne kon-
strukcje zdań. Poszerza się 
znajomość powiedzonek, 
przysłów, mądrości ludo-
wych. Kształtuje się zdolność 
rozumienia metafor i przeno-
śni. Ponadto, jest to niesamo-
wita stymulacja dla rozwoju 
wyobraźni – maluch słyszy 
tylko słowo, które może 
stworzyć wokół niego nie-
samowitą przestrzeń akcji!

Kolejną zaletą czytania 
dziecku bajek jest rozwijanie 
jego potencjału intelektual-
nego. Książki dostarczają no-
wych wiadomości o innych 
ludziach, świecie, kulturze, 
obyczajach, przyrodzie itd. 
Wpływają na kształtowanie 
się światopoglądu małego 

człowieka oraz mogą być 
dodatkowym źródłem budo-
wania właściwego systemu 
wartości (wskazują na waż-
ność przyjaźni, szacunku, 
miłości). Książki mogą stać 
się sposobem na rozbudza-
nie zainteresowań dziecka. 
Oferując maluchowi książki 
czy czasopisma pokazujemy 
mu, że jest to wiarygodny 
sposób zdobywania nowych 
wiadomości i umiejętności. 
Poza tym, słuchanie (a po-
tem czytanie) bajek rozwija 
zdolność koncentracji uwagi 
(„muszę nadążyć za akcją”), 
zapamiętywania istotnych 
informacji oraz myślenia 
przyczynowo-skutkowego 
(jedno zdarzenie zwykle wy-
nika z tego poprzedniego). 
Czytanie bajek może także 

zmniejszyć ryzyko uzależ-
nienia dziecka od urządzeń 
ekranowych. 

Bajki są nieocenionym 
pomocnikiem w kształto-
waniu sfery emocjonalnej 
u dzieci. Napotykane przez 
bohaterów trudności czy 
rozterki są doskonałą pod-
stawą rozwijania wrażliwo-
ści i empatii oraz innych 
pożądanych postaw spo-
łecznych. Przedstawiane 
sytuacje pokazują dziecku 
reguły rządzące światem, 
są też źródłem czerpania 
odpowiednich wzorców za-
chowania. Losy bohaterów 
uczą pozytywnego podejścia 
do życia, optymizmu oraz 
przekonania, że problemy 
trzeba pokonywać, a nie od 

nich uciekać. Nie można też 
zapomnieć o tym, że bajki 
stanowią swego rodzaju lu-
stro do przeżyć i doświad-
czeń dziecka. Jeśli maluch 
nie radzi sobie z konkret-
nym problemem (np. lękiem 
przed ciemnością), to cza-
sem trudno odwoływać się 
do jego świadomości i mó-
wić „Bo możesz tak i tak…”. 
Natomiast pokazanie przez 
odpowiednio dobraną bajkę, 
że bohater miał taki sam pro-
blem i sobie poradził daje 
dziecku trzy bardzo ważne 
wiadomości: 1. ktoś oprócz 
niego ma/miał podobną 
trudność, 2. jest to problem 
do rozwiązania, pokonania, 
3. ukazany jest sposób ra-
dzenia sobie z tą trudnością. 
Stąd też bardzo duże zapo-
trzebowanie na sięganie 
po bajki terapeutyczne – są 
one dla dziecka przyjemne 
w czytaniu, a ich wpływ 
na emocje jest niesamowicie 
pozytywny.  

Na koniec chcę wspo-
mnieć o jeszcze jednej, 

niesłychanie ważnej zalecie 
czytania dzieciom bajek. 
Są one bowiem fantastycz-
nym budulcem więzi ro-
dzic – dziecko. Dzieje się 
tak po pierwsze dlatego, 
że tak mama/tata, jak i ma-
luch znajdują się w sytu-
acji, w której jednocześnie 
u obu stron mogą pojawić 
się podobneemocje. A po-
nadto – czytanie dzieciom 
oznacza wspólnie spędzony 
czas, a to maluchom jest 
bardzo potrzebne. Podczas 
wspólnego czytania obie 
strony mogą lepiej poznać 
swoje poglądy oraz sposób 
patrzenia na świat. Poznana 
bajka może być sposobem 
na rozpoczęcie dyskusji 
na ważne tematy. Przede 
wszystkim jednak, jest to 
czas, który poświęcamy tylko 
dziecku- a to dla niego liczy 
się najbardziej. Zatem, Dro-
dzy Państwo, zapraszam do 
czytania!

Agnieszka Lotkowska, 
psycholog

Czas świąteczny w Przedszkolu „FIGIEL”
Święta Bożego Narodze-

nia to najbardziej rodzinne, 
a zarazem najbardziej uko-
chane przez dzieci dni 
w roku. Rozpoczyna je Wi-
gilia, szczególnie uroczysty 
i wzruszający wieczór. Pełen 
miłości, rodzinnego ciepła, 
radości, a także zadumy 
i refleksji.

Wigil ię rozpoczęła 
Pani Dyrektor Katarzyna 
Klata składając przybyłym 

gościom najserdeczniejsze 
życzenia na nadchodzące 
Święta i Nowy Rok. Następ-
nie wszyscy usiedli przy 
stole i wspólnie kolędowali. 
Podzieliliśmy się opłatkiem 
i złożyliśmy życzenia. Zrobiło 
się Wigilijnie, jak w domu. 
Niespodziewanie pojawił 
się Święty Mikołaj, który ob-
darował dzieci wspaniałymi 
prezentami i słodkościami. 
Cała uroczystość przebiegła 

w bardzo miłej atmosferze, 
ponieważ tego typu spo-
tkania niosą zawsze ze sobą 
radość i uśmiech dziecka, 
wprowadzają świąteczny 
nastrój oraz pomagają w in-
tegracji dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych. 

Uroczystość Jasełek od 
początku wpisana jest do 
kalendarza uroczystości or-
ganizowanych w naszym 
przedszkolu. W tym roku 

również postanowiliśmy 
w Grupie Mrówek prze-
prowadzić tę uroczystość 
integrując dom rodzinny 
i przedszkole. Wprowadzając 
nastrój świąteczny oraz po-
kazując rodzicom umiejętno-
ści wokalno-recytatorskich 
przed najbliższymi. Rodzi-
com należą się duże wyrazy 
uznania, gdyż przygotowa-
nie jasełek kosztowało ich 
wiele pracy i zaangażowania. 
Próby odbywały się wieczo-
rami po ciężkim dniu pracy, 
a mimo to wszyscy tryskali 
świetnym humorem. Efekt 
był znakomity. Przybyli go-
ście i dzieci były zachwy-
cone. Obdarowali naszych 
aktorów gromkimi brawami 
i różą, która symbolizowała 
wdzięczność za pracę jaką 

od włożyli. 
Dziękujemy wszystkim 

rodzicom za przygotowa-
nie strojów, gdyż każdy wy-
glądał wyjątkowo, a także 
za pomoc w przygotowaniu 
sali. Dziękujemy serdecznie: 
Maryi- Pani Anita Kacprzak, 
Józefowi- Pan Mariusz Kac-
przak, Królowi - Pani Karolina 
Krupa, Królowi - Pani Karo-
lina Konarska, Królowi - Pani 
Dagmara Wojtasik, Herodowi 
- Pani Bernadeta Szram, Dia-
blicy - Pani Dorota Bednarz, 
Pastuszkowi - Pani Marysia 

Zalewska, Pastuszkowi - Pani 
Asia Ropelewska, Gwiaz-
deczce - Pani Katarzyna 
Klata, Gwiazdeczce - Pani 
Basia Szałajska, Aniołkowi 
- Pani Wiola Kowalewska, 
Aniołkowi - Pani Agnieszka 
Pietrzyk, Rodzic- Pani Mał-
gosia Świątkowska, Narrato-
rowi - Pani Marlena Kawka, 
Mędrcowi - Pani Agnieszka 
Jankowska i przygrywają-
cemu kolędy - Pan Szymon 
Kawka.

Przedszkole FIGIEL 

Pomysłodawcą i opiekunem strony jest:

MAMA, TATA I JA
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W Niepokalanowie 
zmarł twórca witraży
Br. Józef Stanisław Twardowski z Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-
nych zmarł 15 stycznia br. w Niepokalanowie w wieku 94 lat, przeżyw-
szy w Zakonie 67 lat. 

Br. Józef urodził się 
26 kwietnia 1922 r. w Klę-
czanach, w powiecie rop-
czyckim. Na chrzcie 
otrzymał imię Stanisław. 
Przed wojną ukończył 5 
oddziałów szkoły pod-
stawowej w Klęczanach.  
N       astępnie po przenie-
sieniu się do Rzeszowa miał 
możliwość kontynuowania 
nauki przez 3 lata w Szkole 
Zawodowej. W tym czasie 
podjął też praktykę rzemio-
sła stolarskiego.

Wybuch II wojny świa-
towej zmusił go do po-
wrotu do rodzinnej wioski. 
Jednak w 1941 r. został 
zabrany na przymusową 
pracę do obozu w Pustko-
wie. Po zwolnieniu w 1942 

r. wstąpił do struktur par-
tyzanckich Armii Krajo-
wej, w szeregach której 

pozostał do października 
1944 r. Po krótkim prze-
szkoleniu bojowym - jak 

wspominają świadkowie 
(zob. Aleksander Baran, 
ps. „Sokół”, Zaświadczenie, 

Klęczany, dnia 11.03.1990) 
- w stopniu strzelca trafił 
do specjalnego oddziału 

partyzanckiego i pod pseu-
donimem „Burza” brał udział 
w działaniach I Kompanii 
Dywersyjnej.

Czas wojny to nie tylko 
czas pracy i walki, ale 
i czas dojrzewania powo-
łania. Osiem lat ukrywał 
w sobie zamiary powstałe 
pod wpływem „najmilszego 
czytania” przedwojennego 
„Rycerza Niepokalanej”, by 
wreszcie otworzyć swoje 
serce na drogę brata za-
konnego w Niepokalano-
wie. „Opierać się już było 
niemożliwe, bo myśli moje 
i serce zdążało w jednym 
kierunku, opuścić świat 
i jego pokusy, a wstąpić 
do klasztoru i poświęcić 
swe życie i siły na służbę 
Boga” (Życiorys, Klęczany, 
21.02.1948).

W wieku 26 lat zapukał 
do bram Niepokalanowa, 
gdzie 13 lipca 1948 r. roz-
począł aspiranturę. W tym 
samym klasztorze, od 19 
marca 1949 r., odbył też po-
stulat pod okiem o. Floriana 
Koziury.

Śluby wieczyste złożył 

w niepokalanowskim klasz-
torze w 1953 r.na ręce 
ówczesnego gwardiana 
Niepokalanowa, o. An-
zelma Kubita. 

Od 1967 r. praca ar-
tystyczna przy tworze-
niu witraży stała się jego 
podstawowym zadaniem 
i życiowym powołaniem. 
Tworzenie i renowacja wi-
traży oraz udzielane przez 
niego poradnictwo, przy-
czyniały się, że rosła sława 
Grodu Niepokalanej, a imię 
br. Józefa było cenione 
w kraju i zagranicą.

Cichymi świadkami 
jego trudu pozostaje nie-
pokalanowska bazylika 
(gdzie znajduje się pierw-
sze dzieło br. Józefa, cykl 
zatytułowany „Matka Boża 
w Chrystusie”) i kaplica 
w Niepokalanowie Lasku. 
Z jego pracowni wyszły 
też witraże w kaplicy semi-
naryjnej w Łodzi-Łagiew-
nikach. Liczne kościoły 
i kaplice, głównie francisz-
kańskie, w kraju (Niepokala-
nów, Darłówko, Kołobrzeg, 
Wrocław, Zamość i inne) 

i za granicą (Białoruś, Istam-
buł w Turcji, Anglia) zo-
stały przyozdobione dzięki 
jego umiejętnościom czy 
konsultacjom. 

Współbracia zwracali 
uwagę na pogodność, 
pracowitość, szczerość 
i pobożność br. Józefa. 
Do końca życia, gdy był 
zmuszony do porusza-
nia się na wózku, zawsze 
prosił o założenie habitu 
i radował się ze wspólnoty 
z braćmi. Jego przywią-
zanie do Zakonu zostało 
wynagrodzone w godzinie 
śmierci, gdy opuszczał ten 
świat otoczony modlitwą 
i obecnością współbraci.

Uroczystości pogrze-
bowe śp. brata Józefa 
Twardowskiego odbyły 
się dnia 18 stycznia 2017 r. 
w Niepokalanowie. 

O. Jan M. Olszewski, 
archiwistaprowincji war-
szawskiej franciszkanów
 

Źródło:  
www.niepokalanow.pl

Jakie zadania stoją przed miesięcznikiem „Rycerz Niepokalanej”?
Jakie powinno być czasopismo „Rycerz Niepokalanej”? Jakie ma zadania w dzisiejszym świecie? 
Jakie zadania wyznaczył jego założyciel, czyli o. Maksymilian Kolbe? Między innymi te zagadnie-
nia omawiał w niedzielę na wszystkich Mszach św. w Niepokalanowie nowy redaktor naczelny 
miesięcznika, o. Piotr Socha. 8 stycznia w Parafii Niepokalanów odbyła się promocja „Rycerza 
Niepokalanej”. 

- Ten dzień jest wyjąt-
kowy z kilku powodów. 
Dziś obchodzimy Niedzielę 
Chrztu Pańskiego, a także 
dziś przypada 123. rocznica 
urodzin o. Kolbego, a po-
nadto w styczniu mija 95 lat 
od ukazania się pierwszego 
numeru „Rycerza Niepo-
kalanej”. Jest to wielkie 
dzieło, które zapoczątkował  
o. Maksymilian – mówił  
o. Socha. 

Red. naczelny wymienił 
3 główne założenia, które 
miały od początku cha-
rakteryzować czasopismo. 
– „Rycerz Niepokalanej” 

ma podtrzymywać i roz-
krzewiać wiarę. Musi po-
szukiwać niewierzących, 

wychodzić im naprzeciw 
i szukać tych, którzy się 

zagubili. Kolejna kwestia 
to jego odbiór wśród ludzi. 
Miesięcznik musi być za-

wsze przyjazny dla każdego 
potencjalnego czytelnika, 

bez względu na jego naro-
dowość i jego przekonania. 
Po trzecie główna charakte-

rystyką „Rycerza” musi być 
miłość – wyjaśniał o. Socha. 

O. Piotr Socha zwracał 
również uwagę, że jego 
celem jest, aby „Rycerz 
Niepokalanej” uczył nas 
komunikacji między sobą 
i pomagał nam mieć wie-
dzę i podgląd na wiele 
spraw dziejących się w na-
szym życiu. - Muszę mieć 
jakiś pogląd na sprawy 
społeczne, na sprawy du-
chowe, muszę zająć sta-
nowisko, musze wiedzieć 
jak reagować, np.w kwestii 
uchodźców, depresji, na-
łogów czy trudnych relacji 
rodzinnych. Nie mogę być 
obojętny – podkreślał o. So-
cha zaznaczając jednocze-
śnie, że nie musimy mieć 
wiedzy na każdy temat, nie 
musimy być specjalistami 
w każdej dziedzinie. Dla-
tego z pomocą będzie nam 

przychodził „Rycerz Niepo-
kalanej”, na łamach którego 
będą poruszane różne kwe-
stie dotyczące naszego co-
dziennego życia. Możemy 
przez to pomagać sobie, 
a także innym.

Oprócz wielu zmian 
merytorycznych miesięcz-
nik zyskał też nową szatę 
graficzną. Szczegóły doty-
czące nabycia „Rycerza Nie-
pokalanej” można znaleźć 
na stronie www.rycerznie-
pokalanej.pl

O. Piotr Socha jest obec-
nie redaktorem naczelnym 
„Rycerza Niepokalanej”. 
Wcześniej pracował w Para-
fii Niepokalanów jako dusz-
pasterz i katecheta. 

PW

Z NIEPOKALANOWA
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NIERUCHOMOŚCI
Poszukuję mieszkania/

domu do wynajęcia. Min 2-3 
pokoje. Pilne!!! 725825210.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sprzedam działkę 
w Teresinie 2146 m2  
tel. 533 608 900
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sprzedam TANIO 
Dom w Kampinosie.  
Tel. 502 551 304
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Działka budowlana – 
Teresin (771 m2), 75000 zł.  

501 133 255
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kupię działkę budow-
laną w Granicach (max. 1000 
m2) 501 132 662

USŁUGI
Paintball  Lasero-

wy&Bubble Football  
www.operacjalasertag.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D re w n o  k o m i n -
kowe i opałowe od 150zł,  
tel. 889 095 118
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Budowa ogrodzeń tra-
dycyjnych i nowoczesnych, 
układanie kostki brukowej 
i granitowej tel. 889095118
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Matematyka, fizyka 
każdy zakres pomogę,  
tel.   604 184 357

Kompleksowe re-
monty, docieplenia, dachy  
tel. 660095986
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Usługi remontowe, 
hydrauliczne – Kaski,  
tel. 505 858 320
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Promocja na moskitiery 
ramkowe  85 zł za szt.,   
tel. 600 979 629
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GLAZURNIK, Kom-
pleksowe remont y  
Tel: 532 255 804
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DREW-PIOTR drewno 
kominkowe, opałowe,  
tel. 503 141 426 cena  
od 140 zł
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remont, malowanie, 
panele, zabudowy g-k.  
Tel. 575 518 974

Korepetycje z matema-
tyki, przygotowanie do ma-
tury  tel. 724421120
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obniżka oprocento-
wania kredytów w Banku 
Spółdzielczym w Teresinie. 
Zapraszamy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wywóz nieczystości 
płynnych z terenu gminy 
Teresin. tel. 506 272 723
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Angielski dla dzieci 
i młodzieży, tel. 504-851-208
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terapia logopedyczna. 
Hanna Głuchowska,  
tel. 693 714 793
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Najlepsze Biuro ra-
chunkowe Smolarek,  
www.smolarek.biz.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reklama wizualna 
na witrynach sklepowych, 
samochodach, szyldy, litery 
przestrzenne, www.spme-
dia.eu, tel. 604 612 069 

AUTO/MOTO
AUTO SKUP. Całe, uszko-

dzone, bez przeglądu i OC, 
tel. 530 123 532
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sprzedam opony zi-
mowe  4szt. 195/65/15  

tel. 533 608 900

PRACA
Zatrudnię do pracy 

w sklepie tel. 691 385 505
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szukam pracy dodatko-
wej na weekend np. sprzą-
tanie, tel. 882024752
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zatrudnię do sprzątania 
magazynu w Teresinie. 502 
070 914

Ekipa „Ogórków” najlepsza w szczypiorniaka
Reprezentacja zawodników z klasy 4 TL, która w rozgrywkach tradycyjnie przyjęła nazwę „Ogórki 
Ogórków” triumfowała w ósmej edycji Szkolnego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców. Sportowe 
emocje, świetny poziom gry i rekreacyjna zabawa towarzyszyły zmaganiom w teresińskiej hali 
sportowej, które odbyły się przy współudziale Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Zawody zorganizowali 
nauczyciele wychowania fi-
zycznego w Zespole Szkół 
w Teresinie. Na starcie sta-
nęło pięć szkolnym ekip , 
które walczyły w systemie 

„każdy z każdym”, a na-
stępnie w fazie play-off. 
Jak na finał przystało 
mecz był dramatyczny, 
niezwykle zacięty, pełen 
szybkich i świetnych akcji. 

Rozstrzygnął się dopiero 
w ostatnich sekundach.

Celem turnieju była 
popularyzacja piłki ręcz-
nej i zdrowego stylu życia, 
ale też współzawodnictwo 

oraz wybór najlepszych 
szczypiornistów do repre-
zentacji szkoły w zbliża-
jących się mistrzostwach 
powiatu.

Nagrody w postaci m.in. 

dyplomów, słodkości i ka-
lendarzy wręczała dyrektor 
szkoły Ewa Odolczyk. Orga-
nizatorzy przyznali też wy-
różnienia indywidualne. 
Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Krzysztof 
Konik (3 TMR), najskutecz-
niejszym graczem – Bar-
tosz Staniaszek (2 TMO), 
zaś najlepszym bram-
karzem – Paweł Proch  
(4 TL). Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom i życzymy 

sukcesów w kolejnych zma-
ganiach na sportowym 
boisku.

Zwycięska drużyna za-
grała w składzie: Łukasz 
Ogrodzki, Paweł Proch, 
Piotr Dziakiewicz, Łukasz 
Gorsiak, Jakub Ożarek, 
Mariusz Bigaj oraz Rafał 
Grzegorek i Marcin Rosa.

Źródło:  
Zespół Szkół Teresin

DODA J ZA DARMO SWOJE OGŁOSZENIE DROBNE NA STRONIE WWW.TERESIN24.PL

SPORT TO ZDROWIE
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Gospodarstwo Sadownicze Tęczowy Ogród Marcin Wasilewski
96-521 Brzozów, Brzozowiec16

tel; 607 392 698, 601 980 020, e-mail: sady-mazowsza@wp.pl

www.sady-mazowsza.pl

   Tęczowy ogród oferuje:
usługę tłoczenia soków z owoców i warzyw
soki 100% naturalne NFC ( różne smaki )
opakowanie butelki szklane, karton 3 i 5 l 
( opakowanie typu bag-in-box)
jabłka

NFC różne smakiNFC

KS Teresin wygrał Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Wójta Gminy Sochaczew

KS Teresin zwyciężył w jubileuszowym XXV Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sochaczew, który od-
był się w hali sportowej Gimnazjum Nr 2 w niedzielę 15 
stycznia. Piłkarze z Teresina obronili zwycięski tytuł z przed 
roku. W zawodach wystartowało 8 drużyn.

Na drugim miejscu uplasowała się Unia Iłów, trzecie 
miejsce zajął klub Sokół Budki Piaseckie. Najlepszym za-
wodnikiem Turnieju został Kamil Wojciechowski (Unia 
Iłów), najlepszym bramkarzem Michał Nowakowski (KS 
Teresin) a najskuteczniejszym zawodnikiem z wynikiem 
5 bramek Michał Bargieł (KS Teresin).

Finał - KS Teresin – Unia Iłów 0:0 k 2:1
Skład zwycięskiej drużyny:
KS Teresin: Nowakowski, K.Bargieł, Kowalski,  

Kuśmider, Leszczyński, M.Bargieł, Antczak, Figat,  
Bauman, Strzelczyk

Źródło: MOSiR Sochaczew

NA KONIEC


