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Porady prawne w Teresinie
K a n c e l a r i a  A d w o k a c k a  

E. i M. Miller Firma Prawnicza otwo-
rzyła filię przy ul. Szymanowskiej 
2 lok. 2 w Teresinie. Kancelaria 
w porozumieniu z Urzędem Gminy 
Teresin będzie udzielać darmowych 
porad prawnych mieszkańcom gminy 

- po wcześniejszym umówieniu się 
na spotkanie: - mailowo pod adresem  
filia@eim.waw.pl  - telefonicznie pod nr 
794 538 623. W razie pytań lub wątpliwo-
ści proszę o kontakt mailowy lub pod nu-
merem tel. 607 22 34 20

adw. Michał Miller

Po-zimowe oddechy

Mija. Wreszcie mija tegoroczna zima. Wyjątkowo 

długa, śnieżna i mroźna. Z punktu widzenia pory roku 

może nie była jakaś wyjątkowo groźna, ale na przestrzeni 

minionych kilku lat okazała się jedną z najsurowszych. 

Zima dała się we znaki chyba każdemu. Ale na szczęście 

już mija…

Rozglądając się i nabierając w płuca powietrza (już 

prawie wiosennego) można jednak zauważyć pewne 

różnice. Obraz naszej okolicy, ale też bardzo wielu miejsc 

w Polsce, został brutalnie okrojony o wielką ilość drzew. 

Nowe prawo zezwala, owszem, ale coś chyba poszło nie 

tak. Sądzę, że miało być inaczej. Możliwość wycinki za-

mieniła się w samowolę i niepochamowaną akcję nisz-

czenia. Nie był ważny wiek i rodzaj drzewa. Padały jak 

muchy przy wtórze ryczących pił spalinowych. Nigdy 

nie byłem i nie jest ekologiem czy przyrodniczym ak-

tywistą, ale jednak obserwacja powszechnej akcji wy-

cinki drzew przyprawia mnie o ból serca. Nie wdając 

się w szczegóły i motywacje właścicieli działek, jestem 

pewien, że znaczna część drzewostanu padła zupełnie 

bez sensu i potrzeby. A to przecież nasze dziedzictwo 

i dorobek minionych wielu lat. Świadkowie wieloletniej 

historii i nasi zieloni przyjaciele. Kiedy zmagamy się 

z trującym i śmierdzącym smogiem, który powoli nas 

zabija, my sami zabijamy drzewa, które pomagają nam 

oczyścić powietrze i zachować większe szanse na resztki 

zdrowego środowiska. Coś zdecydowanie poszło nie tak. 

Prawo miało pomóc ludziom, a de facto szkodzi w sposób 

niewyobrażalny. Partia rządząca zapowiedziała korektę 

tych dzikich przepisów, stąd być może ten pośpiech 

i działanie właścicieli działek. Ale niestety dla wielu sę-

dziwych i pięknych okazów to już tylko historia napisana 

trocinami na wietrze. Wiosenny oddech jakoś inaczej 

smakuje w tym roku. 

Co w gazecie? 

Lecimy za Wielką Wodę! W tym numerze prezentu-

jemy ciekawą rozmowę z byłą mieszkanką naszej gminy, 

która od kilku lat mieszka w USA. Zapraszam! Ponadto 

odwiedzimy Mikołajew, gdzie gościła Ikona Obrazu Matki 

Bożej Częstochowskiej oraz Niepokalanów, gdzie odbył 

się Zjazd Gmin Kolbiańskich. W tym numerze, jak zawsze, 

relacje z wypadków i zdarzeń interwencyjnych z ostat-

nich kilku tygodni. Będziemy także wspominać Brata 

Macieja z klasztoru w Niepokalanowie, który zmarł 25 

lutego. Widocznie w Niebie pilnie potrzebny był Ogrod-

nik, aby przygotować piękny, wiosenny ogród…

Dobrej lektury.  

Paweł Wróblewski, Redaktor Naczelny
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Jubileuszowy Zjazd Gmin Kolbiańskich w Niepokalanowie

W piątek 17 lutego 
w godzinach popołudnio-
wych zakończył się dwu-
dniowy zjazd delegatów 
Związku Gmin Związa-
nych z Życiem św. Maksy-
miliana Marii Kolbe, czyli 
przedstawicieli Zduńskiej 
Woli, Pabianic, Oświęcimia 
i Teresina – gospodarzy 
zjazdu. Kolejny, XV zjazd 
odbył się w Gminie Teresin 
z racji przypadającej 17 lu-
tego rocznicy aresztowania  
o. Maksymiliana Kolbego, 
Patrona Związku Gmin 

Kolbiańskich. Dodatko-
wymi okazjami tegorocz-
nego spotkania w Teresinie 
są też: 100. rocznica założe-
nia Rycerstwa Niepokalanej 
i 95. rocznica powstania 
czasopisma ,,Rycerz Niepo-
kalanej’’; w tym roku także 
mija  90 lat od zbudowa-
nia na teresińskich polach 
Klasztoru Niepokalanów. 

W pierwszy dzień 
zjazdu w czwartek 16 lu-
tego delegaci obradowali 
na zebraniu roboczym. 
Oprócz spraw bieżących 

w trakcie spotkania  omó-
wiono  organizację tego-
rocznej ,,MaksyMili’’ czyli 
ulicznego biegu na dy-
stansie 16670 metrów. Go-
spodarzem tej niezwykle 
barwnej imprezy, już po raz 
drugi,  jest Gmina Teresin. 
Bieg odbędzie się w so-
botę 17 czerwca b.r. i ro-
zegrany zostanie w kilku 
kategoriach, w tym dla 
dzieci i młodzieży. Mocnym 
punktem pierwszego dnia 
zjazdu był spektakl ,,Rycerz 
Niezłomny’’ przygotowany 

przez teatr ,,Słowo’’ z Gim-
nazjum im. św. Franciszka 
z Asyżu w Teresinie 
pod kierunkiem p. Toma-
sza Daczko. Przedstawie-
nie zrobiło na uczestnikach 
Zjazdu ogromne wrażenie.

Drugiego dnia zjazdu 
delegaci uczestniczyli 
w koncelebrowanej Mszy 
świętej  pod przewodnic-
twem wikariusza Klasztoru 
o. Mirosława Kopczew-
skiego. Wierni wysłuchali 
też opisu aresztowania o. 
Maksymiliana w dniu 17 

lutego 1941 roku. Ważnym 
punktem piątkowych uro-
czystości był Akt oddania 
Związku Gmin Kolbiańskich 
Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Odczytał go Prezes 
Związku Piotr Niedźwiecki, 
pełniący funkcję Prezy-
denta Zduńskiej Woli. 
Po Mszy złożone zostały 
kwiaty przed pomnikiem 
św. Maksymiliana, a zjazd 
zakończył się modlitwą 
w celi zakonnej Założyciela 
Niepokalanowa i Patrona 

kolbiańskiego związku. 
W tegorocznym XV 

Zjeździe Gmin Kolbiańskich 
wzięły udział delegacje ze 
Zduńskiej Woli na czele 
z prezydentem Piotrem 
Niedźwieckim, Pabianic - 
z sekretarzem miasta Paw-
łem Rózgą, Oświęcimia 
-  z prezydentem Januszem 
Chwierutem oraz  gminy 
Teresin – z wójtem  Mar-
kiem Olechowskim. 

Organizatorzy 

Cmentarz Parafialny 
w Paprotni w internecie

Cmentarz Parafii Niepokalanów zo-
stał objęty systemem Grobonet, który 

umożliwia wyszukanie zmarłych pocho-
wanych na cmentarzu. Dostępna jest rów-
nież szczegółowa mapa nekropolii. Każdy 
grób jest opisany i sfotografowany. System 
umożliwia szybkie wyszukanie zmarłego, 
jak również podanie dokładnego miejsca 
spoczynku. Wyniki poszukiwań można 
wydrukować lub zapisać na komputerze. 
System umożliwia ponadto zdalne zlecenie 
opłacenia miejsca na cmentarzu, a także 
proponuje zapalenie wirtualnego znicza. 

Aby wejść do systemu Grobonet, należy 
kliknąć na baner znajdujący się na para-
fialnej stronie 

www.parafia.niepokalanow.pl

WYDARZENIA
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Zdarzenie drogowe na drodze nr 92 
w Kożuszkach-Parcel

11 lutego, o godzinie 
22:37, do Stanowiska Kie-
rowania Komendanta 
Powiatowego PSP w Socha-
czewie wpłynęło zgłosze-
nie o zdarzeniu drogowym 
na 427 kilometrze drogi 
nr 92, w Kożuszkach-Par-
cel (gmina Sochaczew). 
Do zdarzenia zadyspono-
wane zostały dwa zastępy 

z sochaczewskiej Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia i przeprowadze-
niu rozpoznania ustalono, 
że samochód osobowy 
marki BMW zjechał z jezdni 
i uderzył drzewo. W wyniku 
zdarzenia poszkodowane 
zostały trzy osoby – dwie 
wysiadły o własnych siłach, 

natomiast trzecia pozosta-
wała w rozbitym pojeździe.

Działania straży po-
żarnej polegały na zabez-
pieczeniu i oświetleniu 
miejsca zdarzenia, wyko-
naniu dostępu do osoby 
poszkodowanej przy uży-
ciu narzędzi hydraulicz-
nych oraz ewakuacji z auta 
na noszach typu deska. 
Równolegle odłączono 
akumulator oraz udzielono 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy pozostałym dwóm 
osobom. Poszkodowani zo-
stali przekazani zespołom 
ratownictwa medycznego.

Akcję prowadzoną 
przez 6 strażaków PSP za-
kończono o godzinie 00:17.

Tekst: st. kpt. T. Fijołek, 
zdjęcia: st. sekc. T. Deka, mł. 
kpt. M. Socha

Zalane piwnice i garaże

6 marca, około godziny 
15.00 strażacy z OSP Te-
resin zostali wezwani do 

interwencji w jednym z bu-
dynków w Paprotni przy 
ul. Spacerowej. Z powodu 

pęknięcia rury zalana 
została piwnica. Działa-
nia strażaków polegały 
na wypompowaniu wody 
do przydrożnego rowu 
z czterech pomieszczeń 
przy użyciu motopompy 
szlamowej oraz pływają-
cej. Za dwa dni, 8 marca, 
strażacy wypompowywali 
wodę z zalanego garażu 
na ul. Wąskiej w Teresinie. 

Kilkanaście dni wcze-
śniej, 17 lutego teresińscy 
druhowie interweniowali 
w jednym z domów w Tere-
sinie przy ul. Kaskiej, w któ-
rym woda zalała piwnicę.  
Działania polegały na wy-
pompowaniu wody z piw-
nicy do ulicznej studzienki 
kanalizacyjnej oraz zakrę-
ceniu głównego dopływu 
wody do budynku.

Źródło: OSP Teresin

Zderzenie dwóch samochodów oso-
bowych w Topołowej

W czwartkowy wieczór, 
9 marca, na Drodze Krajo-
wej 92 w Topołowej miał 
miejsce wypadek dwóch 

samochodów osobo-
wych. Jeden pojazd znaj-
dował się poza jezdnią. 
Działania służb polegały 

na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, wykonaniu do-
stępu do osoby poszkodo-
wanej (za pomocą narzędzi 
hydraulicznych), przetrans-
portowanie na nosze typu 
„deska”, przekazaniu Ra-
townikom Medycznym, 
udzieleniu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym, odłącze-
niu akumulatorów w pojaz-
dach oraz sorpcji rozlanych 
płynów.

Na miejscu pracowali 
strażacy z  OSP Paprotnia, 
JRG Sochaczew oraz Poli-
cja i Zespół Ratownictwa 
Medycznego.

 Źródła: OSP Paprotnia

Wypadek drogowy w Paprotni,  
obok stacji paliw

15 lutego w Paprotni, 
na wysokości stacji paliw 
miała miejsce poważna 
kolizja samochodu oso-
bowego marki Peugeot 
z samochodem ciężaro-
wym. Jedna osoba została 
przetransportowana do 

szpitala. Jej życiu nie za-
graża niebezpieczeństwo. 
Działa strażaków pole-
gały na sorpcji rozlanych 
płynów eksploatacyjny, 
odłączeniu akumulatorów 
oraz zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia. Na miejscu 

pracowały następujące 
służby: OSP Paprotnia, JRG 
Sochaczew, Policja, Zespół 
Ratownictwa Medycznego.

Źródło: OSP Paprotnia

997 * 998 * 999
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Zapraszamy do GABINET URODA, ul. Szymanowska 17

Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja diamentowa to nowoczesny, w pełni bezpieczny zabieg polegający na stop-
niowym i kontrolowanym złuszczaniu warstwy rogowej naskórka. Efekt uzyskuje się przy pomocy 
działania specjalnej aparatury wyposażonej w głowicę ścierające pokryte warstwą diamentu oraz 
pompy zasysającej martwy naskórek.

Głębokość oraz intensyw-
ność złuszczania są dobie-
rane indywidualnie do Klienta. 
Złuszczanie następuje war-
stwa po warstwie, więc nie ma 
niebezpieczeństwa powstania 
blizn lub zbyt głębokiego, nie-
równomiernego złuszczenia.

Jest to zabieg nieinwazyjny, 
bezbolesny i nie powodujący 
uczuleń, a efekty widoczne 
są natychmiast. Skóra jest ja-
śniejsza, wygładzona, świeższa 
i bardziej elastyczna. Zabieg 
jest bardzo przyjemny, bez-
bolesny, można się przy nim 
zrelaksować i odprężyć.

Podczas zabiegu kontro-
lowana jest intensywność 
złuszczania warstwa po war-
stwie, co sprawia, że zabieg 
jest bezpieczny, dobierany do 
każdego klienta indywidual-
nie. Po serii zabiegów rezultaty 
są spektakularne. Zabieg może 
być stosowany na twarz, szyję, 
dekolt oraz na całe ciało.

EFEKTY PO ZABIEGU
Efekty po zabiegu mikroder-

mabrazji diamentowej:
•	 wygładzenie skóry
•	 spłycenie powierzchownych 

zmarszczek
•	 poprawa jakości skóry, jej 

regeneracja
•	 oczyszczenie skóry
•	 usunięcie zaskórników, 

zmniejszenie rozszerzonych 
porów

•	 likwidacja płytkich blizn 
i rozstępów

•	 likwidacja przebarwień 
posłonecznych lub plam 
starczych

•	 zmniejszenie łojotoku
•	 lepsze wchłanianie substan-

cji aktywnych zawartych 
w kosmetykach

•	 pobudzenie fibroblastów 
do stymulacji produkcji ko-
lagenu i elastyny

•	 stymulacja mikrokrążenia 
(lepsze odżywienie komó-
rek skóry)

•	 opóźnienie procesu starze-
nia się skóry

Wskazania do mikro-
dermabrazji diamentowej: 
zmarszczki
•	 wiotkość i suchość skóry
•	 rozszerzone pory skórne
•	 płytkie blizny i rozstępy
•	 przebarwienia
•	 lekkie zmiany trądzikowe, 

łojotok, zaskórnikinależy 
się przygotować do zabiegu
Na tydzień przed planowa-

nym zabiegiem należy unikać:
•	 chemicznych kremów do 

depilacji
•	 szczoteczek, szorstkich gą-

bek do czyszczenia skóry
•	 woskowania, elektrolizy
•	 kremów peelingujących
•	 opalania bezpośrednio 

przed zabiegiem
Jak należy postępować 

po zabiegu mikrodermabrazji 
diamentowej?
•	 unikanie opalania przez 

pierwszych 48 godzin 
po zabiegu

•	 stosowanie kremów z fil-
trem przeciwsłonecznym

•	 u n i k a n i e  k ą p i e l i 

w chlorowanej wodzie przez 
48 godzin po zabiegu

•	 wskazane jest picie dużej 
ilości wody (uelastycznia 
dodatkowo skórę)

•	 nawilżanie skóry, ponieważ 
skóra po zabiegu może się 
delikatnie łuszczyć
Mikrodermabrazję diamen-

tową można wykonywać:
•	 w okresie ciąży, menstruacji
•	 na skórze opalonej ale nie 

tuż po opalaniu
•	 na wszystkich typach skóry 

- jednak ostateczną decyzje 
podejmuje kosmetyczka

•	 na każdej części ciała
Przeciwwskazania do mikro-

dermabrazji diamentowej:
•	 zakażenia bakteryjne: fi-

gówka gronkowcowa, lisza-
jec zakaźny

•	 zakażenia wirusowe: 

opryszczka, brodawki, mię-
czak zakaźny

•	 zakażenia grzybicze
•	 trądzik różowaty,
•	 t r ą d z i k  k r o s t k o w y, 

ropowiczy
•	 uszkodzenia skóry (nadżerki, 

przeczosy)
•	 stany zapalne skóry
•	 bliznowce, łuszczyca
•	 nowotwory skóry, znamiona
•	 terapia przeciwtrądzikowa 

Roaccutanem – wymagana 
co najmniej 3 miesięczna 

przerwa
•	 abiegi chirurgiczne w obrę-

bie miejsca poddanego za-
biegowi mikrodermabrazji
Częstotliwość zabiegu mi-

krodermabrazji diamentowej.
Należy przeprowadzić od 

2-5 zabiegów w odstępach od 
1 tygodnia do 4 tygodni (co 
7-10 dni w zabiegach odmła-
dzający i co 4 tygodnie w le-
czeniu trądziku). Uzależnione 
jest to od wskazań oraz ocze-
kiwań Klienta. Efekty widoczne 
są po każdym zabiegu. W celu 
utrwalenia oraz podtrzymania 
uzyskanych efektów wskazane 
jest co 4-6 tygodni ponowne 
wykonanie mikrodermabrazji 
diamentowej.

P r z y k ł a d o w e  s e r i e 
zabiegowe:
•	 cera trądzikowa ok. 3-5 

zabiegów w odstępie 3 
tygodni

•	 zabiegi odmładzające, roz-
jaśniające ok. 5-6 zabiegów 
w odstępie 7- 10 dni

•	 rozstępy i blizny ok. 5 – 
10 zabiegów co dwa 
tygodnie

Na zabieg zapraszamy do  

GABINET URODA, ul. Szymanowska 17  

(Ośrodek Zdrowia TER-MED , I piętro) Teresin tel: 663 54 54 70

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

WYDARZENIE

Służba i pasja – spotkanie pań w MSWiA w dniu ich święta
- Panie są filarami służb 

podległych MSWiA, a na-
szą wspólną szefową jest 
pani premier Beata Szydło 
– powiedział minister Ma-
riusz Błaszczak na spotka-
niu z funkcjonariuszkami 
służb podległych resortowi 
spraw wewnętrznych i ad-
ministracji w dniu 8 marca 
2017 r. Kobiecą stronę pol-
skiej Policji reprezentowała 
Zastępca Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. 
Helena Michalak.

Blisko jedna czwarta 
zatrudnionych w Straży 
Granicznej to panie, jest ich 

3.704. W Policji służy 15.658 
kobiet – to 15% ogółu. 
W Państwowej Straży 

Pożarnej pracują 1183 pa-
nie. Kobietą jest prawie co 
dziesiąty pracownik BOR-u.

Szef MSWiA podzię-
kował Paniom, za łącze-
nie służby, z domowymi 

o b o w i ą z k a m i 
i realizacją swo-
ich pasji, życzył 
także kolejnych 
sukcesów. Funk-
c j o n a r i u s z k i 
wierne składa-
nej przysiędze 
służą Polsce i Po-
lakom,  strzegą 
bezpieczeństwa 
Państwa i jego 
obywateli, chro-
nią największą 
wartość: ludzkie 

życie, nawet z narażeniem 
własnego.  

Choć nie wszystkie 
funkcjonariuszki uprawiają 
sport wyczynowo, to sta-
wiają sobie poprzeczkę bar-
dzo wysoko. Uczestniczki 
spotkania profesjonalnie 
podchodzą do służby, an-
gażują się w charytatywną 
pomoc, działają na rzecz 
lokalnych  społeczności, 
honorowo oddają krew, 
niektóre są mistrzyniami 
sportów walki i trene-
rami, inne realizują pasje 
artystyczne.

Wśród wyjątkowych 

funkcjonariuszek, z któ-
rymi spotkał się minister 
Mariusz Błaszczak była 
również ST. POST. ANNA 
OPĘCHOWSKA – CIAK 
dzielnicowa z Posterunku 
Policji w Teresinie. Inicja-
torka i organizatorka „Nie-
bieskiej gwiazdki”- akcji 
charytatywnej, podczas 
której, od kilku lat, zbie-
rane są dary dla najbardziej 
potrzebujących z okolic 
Teresina. Laureatka trze-
ciego miejsca w konkursie 
na Najpopularniejszego 
Dzielnicowego Roku.

 Źródło: MSWIA
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Częstochowska Ikona w Mikołajewie
W niedzielę, 12 marca, obraz Matki Bo-

żej Częstochowskiej odwiedził wiernych 
w parafii pw. Świętych Męczenników 
Jana i Pawła w Mikołajewie. Mieszkańcy 
każdej miejscowości należącej do Parafii 

postarali się, aby trasa procesji była pięk-
nie przyozdobiona. Obraz wędrował aleją 
kasztanową i wokół świątyni. Euchary-
stii powitalnej przewodniczył bp Woj-
ciech Osial, Biskup Pomocniczy Diecezji 

Łowickiej. W uroczystej procesji wizeru-
nek Czarnej Madonny na ramiona wzięli 
mieszkańcy, przedstawiciele grup parafial-
nych oraz strażacy. Dzień wcześniej obraz 
Matki Bożej gościł w Parafii w Giżycach. 

Natomiast kolejnym przystankiem, po od-
wiedzinach w Mikołajewie była Parafia 
Matki Bożej Miłosierdzia w Pilawicach.

PW 
Foto: Tadeusz Szymańczak

Opowieść o Gminie Teresin w TVP Historia
„Pięknie położona 

gmina, której historia 
sięga XI wieku….”. To 
jedno z pierwszych zdań 

z telewizyjnego programu 
o Gminie Teresin. We wto-
rek, 7 marca, na antenie 
TVP Historia miała miejsce 

emisja filmu pt. „Teresin 
perła Mazowsza”, w ramach 
serii „Regiony z historią”. 
Prowadząca program, 

Agnieszka Świdzińska, 
przemierzała z kamerą 
różne zakątki naszej gminy, 
pokazując jej historię, 

walory oraz ciekawe i atrak-
cyjne miejsca. Jeśli ktoś 
nie obejrzał w telewizji, 
może zapoznać się z całym 

dokumentem na stronie 
www.teresin24.pl

PW

WYDARZENIE
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Szkolny 8 marca
Komediowe przed-

stawienie przygotowali 
z okazji Dnia Kobiet 
uczniowie klasy pierwszej 

w Zespole Szkół w Teresinie, 
pod kierunkiem nauczy-
ciela języka polskiego - Ar-
kadiusza Pietza. Zabawna 
scenka ilustrowała raj i osa-
dzone w teraźniejszości 

biblijne postacie Adama 
i Ewy. Każda z obecnych 
na sali Pań otrzymała tego 
dnia jabłuszko i kwiaty.

Po zakończeniu dyrek-
tor szkoły, Ewa Odolczyk 

wraz z organizatorkami 
konkursów - czytelniczego 
i ortograficznego – Kata-
rzyną Wróbel i Anną Bier-
nat wręczyły nagrody ich 
laureatom.

Natomiast podczas 
długiej przerwy nasi Pano-
wie przygotowali dla Pań 
pyszny poczęstunek.

Zespół Szkół w Teresinie

WYDARZENIA

R E K L A M A

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
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Ekstremalne wyzwanie 
Ekstremalna Droga 

Krzyżowa (EDK) w Gmi-
nie Teresin rozpocznie się 
w Niepokalanowie przed 
Bazyliką, w piątek, 31 marca 
wieczorem. Trasa liczy 43 
km. Zakończenie wędrówki 
również przed świątynią 
w Niepokalanowie. Zapisy-
wać można się przez stronę 
www.edk.org.pl - tam 

wybieramy rejon Niepoka-
lanów i wypełniamy krótki 
formularz. Nie trzeba jakoś 
specjalnie się przygotowy-
wać, ale dobrze być ogól-
nie sprawnym fizycznie, by 
znieść trudy 9-12 godzin 
nocnej wędrówki w zmien-
nych warunkach atmosfe-
rycznych. Potrzebna jest 
odwaga i zwykła odzież 

turystyczna, stosowna do 
aury, a to zawsze jest wielką 
niewiadomą - może być 
ciepło i sucho albo mokro 
i zimno. Należy pamiętać 
o dobrych i wygodnych 
butach, nieprzemakalnej 
kurtce oraz prowiancie 
na drogę. Trzeba ze sobą 
wziąć również krzyż.

 EDK to spotkanie z Bo-
giem w czasie nocnej wy-
prawy, idziemy w milczeniu 
rozważając mękę i śmierć 
Jezusa. Jak co roku, po-
mocą będą rozważania na-
pisane i wydane w formie 
książeczki lub pliki mp3 
specjalnie na tę okazje.

Pomysłodawcą drogi 
jest ks. JACEK STRYCZEK 
i wspólnota Męskiej Strony 
Rzeczywistości. Stworzona 
została w odpowiedzi 

na kryzys wizerunku męż-
czyzny w kościele, przez 
mężczyzn dla mężczyzn. 
Pomimo tego w EDK biorą 
udział również kobiety, 
które również gorąco 
zapraszamy. 

Miałem szczęście brać 
udział w trzech edycjach: 
2014, 2015 i 2016. Jednak 
minęły dwa lata od czasu, 
gdy usłyszałem pierw-
szy raz o EDK do podjęcia 
decyzji, aby spróbować.  
Zawsze były przeszko-
dy,które jednak udało się 
pokonać. Z tej perspek-
tywy mogę powiedzieć, 
że po przejściu EDK czło-
wiek już nie będzie taki 
sam, jak był przed. Tej 
nocy działa PAN, zmienia 
człowieka i jego życie. Go-
rąco polecam wszystkim, 
którzy jeszcze się wahają 

czy podjąć wyzwanie czy 
nie. ODWAGI! Nie warto 
żyć normalnie, warto żyć 
ekstremalnie.

Z b i gn i e w  Wa s z -
kiewicz, koordynator  
EDK w Niepokalanowie

R E K L A M A

Z NIEPOKALANOWA

Pożegnaliśmy brata Macieja
25 lutego br. w Niepokala-

nowie zmarł br. Maciej Marian 

Szymkowski, franciszkanin, za-

konnik Prowincji Matki Bożej 

Niepokalanej w Polsce Zakonu 

Braci Mniejszych Konwentu-

alnych. Miał 78 lat, w Zakonie 

przeżył 58 lat.

Br. Maciej urodził się 25 

lutego 1939 r. w Kłodawie, 

w powiecie kolskim. Pocho-

dził z wielodzietnej rolniczej 

rodziny Bolesława i Zofii zd. 

Badyna. Na chrzcie, sprawo-

wanym w rodzinnej parafii pw. 

Wniebowzięcia NMP w Kłoda-

wie w dniu 28 maja 1939 r., 

otrzymał imię Marian. Sakra-

ment bierzmowania przyjął 

w parafii w Dzierzbicach 1 lipca 

1950 r.

Br. Maciej przed wstąpie-

niem do Zakonu ukończył 7 

klas szkoły podstawowej dla 

pracujących. A już w Zakonie 

zrobił trzyletni kurs ogrodni-

czy w Sochaczewie (1964-1967) 

i podjął naukę w 3-letnim Ko-

respondencyjnym Technikum 

Ogrodniczym w Sochaczewie, 

zakończoną maturą w 1970 r.

„Miłość ku Matce Bożej” 

- jak odnotował w kwestio-

nariuszu przyjęcia do Zakonu 

- sprawiła, że w wieku 18 lat 

zapukał do bram Niepokala-

nowa, gdzie 24 lipca 1957 r. 

rozpoczął aspiranturę. W tym 

klasztorze od 1 lutego 1958 r. 

przeszedł postulat pod okiem 

br. Patrycego Gumiennego.

Od 16 października 1958 r., 

mając o. Janusza Głazowskiego 

za mistrza, przygotowywał się 

w niepokalanowskim nowicja-

cie do złożenia pierwszych ślu-

bów zakonnych, które złożył 

17 października 1959 r. na ręce 

ówczesnego gwardiana o. 

Izydora Koźbiała. Po latach 

próby prawdopodobnie ten 

sam Przełożony przyjął jego 

profesję wieczystą w niepoka-

lanowskim klasztorze w dniu 4 

października 1963 r.

Swą przygodę w Zakonie 

rozpoczął od pokornej po-

sługi braciom w bieliźniarni, 

szewczarni i pralni, a następ-

nie w dziale mechanicznym. 

Od marca 1960 r. rozpoczął 

pracę, która stała się jed-

nym z jego podstawowych 

zajęć, tj. ogrodnika, wpierw 

z obowiązku, a potem z za-

miłowania. Przeszedł wszyst-

kie stopnie wtajemniczenia 

(ogród, cieplarnia, cieplarnia 

kwiatowa, zastępca działo-

wego, działowy). Niewątpli-

wie potrzeba coraz lepszego 

wypełniania powierzonych 

mu zadań, wzmogła pragnie-

nie podniesienia kwalifikacji 

i podjęcia dalszej specjalistycz-

nej nauki, najpierw w ogrod-

niczej szkole zawodowej, 

a następnie w technikum 

ogrodniczym.

Uwieńczenie nauki egza-

minem maturalnym otworzyło 

br. Maciejowi także możliwość 

pracy w innych działach nie-

pokalanowskiego klasztoru. 

W lutym 1978 r. został mia-

nowany wicemagistrem „Teo-

logicznego Studium Braci 

Zakonnych w Niepokalano-

wie”, a w lipcu 1980 r. - mimo 

oporów samego zaintereso-

wanego - socjuszem Magistra 

postulatu i nowicjatu dla braci. 

Od 1983 r. służył pomocą bra-

ciom chorym w infirmerii, koń-

cząc przy okazji kurs sanitarny 

w Sochaczewie. Przez jeden 

rok (30.04.1987 - 11.04.1988) 

podjął także wyzwanie po-

sługiwania w Sekretariacie 

Episkopatu Polski w Warsza-

wie, by po jego zakończeniu 

powrócić do Niepokalanowa. 

W latach 80. i 90. przy imieniu 

br. Macieja pojawia się często 

adnotacja „Sekretarz Dyrekcji”. 

Liczne obowiązki nie przeszka-

dzały mu jednak w ciągłej 

trosce o ogród i upiększania 

klasztornego otoczenia.

Ostatnie lata życia br. Ma-

cieja zostały znaczone krzy-

żem choroby. Jego miłość do 

Zakonu została wynagrodzona 

w godzinie śmierci, gdy opusz-

czał ten świat otoczony modli-

twą i obecnością współbraci, 

którzy powierzali go Bożemu 

Miłosierdziu.

Br. Maciej od początku 

swego życia konsekrowanego 

pragnął „być świętym zakonni-

kiem na chwałę Niepokalanej 

i pożytek Zakonu”. Pozostanie 

w pamięci wielu osób przyjeż-

dzających do Niepokalanowa 

jako ten, który mieszając się 

w pielgrzymie grupy, wita 

je grą na trąbce. Ta umiejęt-

ność pozwalała mu chwalić 

Najświętszą Maryję Pannę, 

zwłaszcza w maju, gdy wspinał 

się na wieżę sanktuarium, aby 

w południe odegrać maryjną 

pieśń.

Od samego początku za-

konnego życie wychowawcy 

podkreślali sumienność, gor-

liwość i obowiązkowość br. 

Macieja, a sami współbra-

cia zwracali uwagę na jego 

skromność, pokorę i uprzej-

mość. Nie możemy zapomnieć 

o jego trosce o otoczenie 

klasztoru, o dbanie by Gród 

Niepokalanej był też postrze-

gany jako zdobny „ogród 

Niepokalanej”.

Uroczystości pogrzebowe 

br. Macieja odbyły się 2 marca 

2017 r. w Niepokalanowie. 

Rozpoczęły się o godz. 10.00 

czuwaniem modlitewnym 

w kaplicy św. Maksymiliana. 

Następnie bracia pod prze-

wodnictwem o. Grzegorza 

M. Szymanika - gwardiana 

Niepokalanowa, przeszli pro-

cesyjnie z sanktuarium do ba-

zyliki. Mszy św. przewodniczył 

o. prowincjał Wiesław Pyzio, 

a okolicznościową homilię 

wygłosił o. Ignacy Kosmana. 

Kondukt żałobny na cmen-

tarz klasztorny poprowadził 

o. Mirosław Bartos - asystent 

prowincjalny i rektor WSD 

w Łodzi-Łagiewnikach.

O. Jan M. Olszewski,  

archiwista prowincji war-

szawskiej franciszkanów

Źródło: Niepokalanów



www.teresin24.pl 9

Hello z Kansas City!
Rozmowa z Eweliną Basinski, pochodzącą z Paprotni, a obecnie miesz-
kającą w Stanach Zjednoczonych. 

T24: Jak to się stało, 
że wyjechałaś do USA, co 
Cię do tego skłoniło? 

Ewelina Basinski: Moj 
wyjazd do USA był bardzo 
spontaniczny i niespodzie-

wany. Nigdy wcześniej tego 
nie planowałam i nie rozwa-
żałam życia za granicą. Kiedy 
nadarzyła się taka okazja, 
kierowała mną chęć prze-
życia przygody i zobaczenia 
dalekich zakątków świata, 
ale przede wszystkim głów-
nymbodźcem, dla którego 
zdecydowałam się na ten 
krok był glos serca- wyje-
chałam z Polski za miłością- 
moim obecnym mężem. 
Wiec moja emigracja to hi-
storia miłosna! 

T24: Ile czasu już tam 
mieszkasz, gdzie w jakim 
mieście, regionie? 

EB: Na dobre przyje-
chałam do USA w paździer-
niku, 2010 roku. Mieszkam 
w bardzo przyjaznym mie-
ście na obrzeżach Kansas 
City, w stanie Missouri, w sa-
mym sercu Ameryki.

T24: Czym zajmujesz się 
na co dzień w USA?

EB: Pracuję jako Senior 
Graphic Designer (Star-
szy Grafik Komputerowy) 

w dużej korporacji (Cerner 
Corporation) oraz prowadzę-
własną firmę, która zajmuje 
się zarówno projektowaniem 
graficznym jak i fotografią.

T24: Czy widzisz różnicę 
pomiędzy Polakami a Ame-

rykanami? Są inni od nas, 
mają inne charaktery czy 
raczej jesteśmy podobni?

EB: Zdecydowanie nie 
podjęła bym się ogólni-
kowego porównywania 
Polaków i Amerykanów- 
Amerykanie to społeczeń-
stwo bardzo różnorodne 
i analizować podobieństwa 
i różnice między nami można 
by godzinami. Z chęcią po-
wiem, co mnie zachwyca 
w Amerykanach - przede 
wszystkim pogodne podej-
ście do życia, ludzie tutaj są 
bardzo mili, uśmiechnięci 
i mniej się stresują. Są do sie-
bie zdystansowani, a przez 
to wydają się być bardziej 
pewni siebie. Imponuje mi 
również, jak Amerykanie są 
dumni ze swojej tożsamości 
narodowej. 

T24: Jak oceniasz swoje 
codzienne życie w USA? 
Czy jest lepiej, łatwiej 
i przyjemniej niż w Polsce? 

EB: Wydaje mi się, że wie-
dziemy tutaj bardzo dobre 

życie. Dużo pracujemy, ale 
również widzimy tego efekty, 
możemy realizować nasze 
marzenia. Wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych i wyzwania 
na początku emigracji wiele 
mnie nauczyły, przez co czuje 

się szczęśliwsza i pewna 
siebie. Tak, wydaje mi się, 
że jest łatwiej pod wieloma 
względami, chociaż różnice 
między Polską a Stanami 
stopniowo się zacierają.

T24: Masz swoje ulu-
bione potrawy tamtejszej 
kuchni? 

EB: Ameryka głównie ko-
jarzy się z fast foodami i prze-
tworzoną żywnością- dużo 
w tym prawdy, dlatego sta-
ramy się sami gotować i z re-
guły są to potrawy z kuchni 
śródziemnomorskiej lub pol-
skiej. Ale zdarza się, że sobie 
pozwalamy na pyszne ham-
burgery w lokalnej restaura-
cji, które zwalają z nóg - są 
tak dobre, albo lokalne BBQ- 
Kansas City słynie z wyśmie-
nitego BBQ!

Amerykańskie jedzenie 
często zaskakuje- połacze-
nia smaków są niezwykle, 
dlatego trzeba ich doceniać 
za kreatywność, ale zdecydo-
wanie stawiać na umiar.

T24: Co takiego za-
skoczyło Cię tam, czego 
nie ma nie doświadczyłaś 
w Polsce? 

EB: Pamiętam, że kiedy 
pierwszy raz tu przyjechałam 
zaskoczyła mnie cudowna 
przestrzeń i nieskazitelny 
zielony krajobraz, niezakłó-
cony nadmiarem banerow 
i kolorowych szyldów. Zasko-
czyło mnie wiele praktycz-
nych rozwiązań, jednolita 
architektura budynków ko-
mercyjnych i mieszkalnych 
oraz wspaniale drogi. Ceny 
w sklepach też są bardzo 
atrakcyjne, przyznam szcze-
rze, że zakupy w Polsce są-
dużo droższe niż tutaj. No 
i zaskoczyła mnie swoboda 
Amerykanów, którzy chyba 
nigdy nie czuje się skrepo-
wani, albo zobligowani do 
czegokolwiek. Ma to też-
swoje minusy w moich eu-
ropejskich oczach od czasu 
do czasu :)

T24: Czy będąc w USA 
podróżujesz po tym kraju? 
Czy masz swoje ulubione 
miejsca, ciekawe i pasjo-
nujące zakątki?

EB: Do tej pory miałam 
okazje wybraćsię na wy-
prawę do Las Vegas, gdzie 
po drodze zwiedziłam 
Wielki Kanion, Denver w Co-
lorado, rezerwat Powell Lake 
i kilka innych fascynujących 
miejsc. Wybraliśmy się raz 
na wycieczkę do Chicago, 

które do tej pory widziałam 
tylko z okna samolotu. Poza 
tym byliśmy na wakacjach 
w Meksyku. Zdecydowanie 
chciała bym podróżować 
więcej, ale z reguły wakacje 
wykorzystujemy na przy-
jazdy do Polski- i to byłaby 
moja ulubiona lokalizacja, 
póki co.

T24: Jak często odwie-
dzasz Teresin? Tęsknisz 
za naszą Gminą? 

EB: Staram się przyjeż-
dżać do Polski co roku, cho-
ciaż tuż po moim wyjeździe 
z kraju musiałam czekać na te 
możliwość aż przez trzy lata. 
Tęsknie za Polską bardzo, 
przede wszystkim za rodziną 
i znajomymi, za polskimi tra-
dycjami i charakterem spo-
tkań, za dobrym jedzeniem 
i niepowtarzalną atmosferą, 
w której się wychowałam 
i którą teraz bardzo doce-
niam. Za gminą też tęsknie, 
cały czas jestem na bieżąco- 
czytam lokalne biuletyny 
i śledze okoliczne wydarze-
nia. Staram się również słu-
chać Radia Niepokalanow, 
zwłaszcza w święta, kiedy 

msza jest transmitowana 
na żywo. Czuje się wtedy jak 
w domu. 

T24: Poznałaś tam inne 
osoby z Polski, masz takie 
kontakty i znajomości? 

EB: Dopiero w ubiegłym 
roku w grudniu pierwszy 
raz wybrałam się na polską 

kolacje wigilijną, organizo-
waną przez Polonię w Kansas 
City i miałam okazję poznać 
innych Polaków. Poza tym 
mamy kilku znajomych, ale 
odległości i obowiązki nie za-
wsze sprzyjają spotkaniom. 

T24: Amerykański 
Sen – to w ogóle istnieje? 
Jak teraz rozumiesz to 
określenie?

EB: Zdecydowanie tak! 
Różnorodność dróg roz-
woju i sposobu życia jakiej 
można doświadczyć w Ame-
ryce stoją chyba u podstaw 
tego amerykańskiego snu. 
Jeśli się tylko chce z tego 
skorzystać, przy odrobi-
nie determinacji i ciężkiej 
pracy można spełniać swoje 
marzenia, odnaleźć swoje 
pasje, ludzi, którzy je po-
dzielają- można zamienić te 
pasje w pracę zawodową! Ja 
jestem tu zaledwie siedem 
lat, a już mogę powiedzieć, 
że moje marzenia się speł-
niają- robię dokładnie to co 
lubię, czujęsię doceniona 
i zmotywowana do dalszego 
rozwoju. Mam rodzinę, dom, 
hobby i wspaniałych ludzi 

wokół. Gdyby ktoś osiem 
lat temu powiedział by mi, 
że tak będziewyglądało moje 
życie, i że będęmieszkała 
w Stanach, pewnie by mnie  
to bardzo rozbawiło.

Rozmawiał Paweł 
Wróblewski

TEMAT NUMERU
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Pomagamy zwierzętom zimą – kolejne spotkanie na łonie natury
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Teresinie raz kolejny mieli okazję brać udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pana Tomasza Brzeskiego z Te-
resina, przedstawicielaKoła Łowieckiego „Grunwald”. Tym razem dzieci wybrały się do paśnika, aby dowiedzieć się, dlaczego zimną warto dokar-
miać zwierzęta. Spotkanie miało miejsce 1 lutego. 

Przedstawiciel Koła Ło-

wieckiego Grunwald, działają-

cego przy Komendzie Głównej  

Policji w Warszawie, a prywat-

nie mieszkaniec Gminy Teresin, 

Pan Tomasz Brzeski cyklicznie, 

już od kilku lat,  organizuje 

spotkania dla dzieci, aby 

mogły lepiej poznać zasady 

funkcjonowania świata przy-

rody. Spotkania są efektem 

umowy podpisanej pomię-

dzy KŁ „Grunwald” a Szkołą 

Podstawową w Teresinie. Jak 

podkreśla T. Brzeski, „najważ-

niejszą sprawą, jaką staram się 

przekazać młodzieży, to nasze 

łowieckie hasła: dokarmiamy, 

hodujemy, polujemy.”.

Grupa 25 dzieci, wraz 

z nauczycielkami, Panią Beatą 

Pałubą oraz Małgorzatą Urba-

nek, wybrała się do paśnika 

dla dziko żyjących zwierząt, 

zlokalizowanego w pobliżu 

tzw. „obwodnicy Teresina”. 

Dzieci wzięły ze sobą jabłka, 

marchew, chleb oraz ziemniaki, 

aby zasilić zimową „stołówkę” 

dla saren, bażantów, łosi oraz 

innych mieszkańców naszych 

pól i lasów. Gospodarz spotka-

nia pokazywał również dzie-

ciom tropy zwierząt na śniegu 

i objaśniał, jakie zwierzęta je 

zostawiły. 

Na zakończenie każdy 

uczestnik otrzymał pamiąt-

kowe upominki. Za kilka mie-

sięcy odbędzie się kolejne 

spotkanie – tym razem dzieci 

pojadą do hodowli zajęcy 

i bażantów. 

W imieniu Pana Brzeskiego, 

organizatora wycieczki, ser-

deczne podziękowania na-

leży skierować do wszystkich 

współorganizatorów wyjazdu: 

Alicja Jachimczyk, Dyrektor 

SP w Teresinie, nauczycielki 

- Pani Beata Pałuba oraz Pani 

Małgorzata Urbanek. Drobne 

upominki dla dzieci zaspon-

sorował  Urząd Gminy Teresin, 

SIME Polska oraz Bakoma. 

PW

Wiosenne wędkowanie. Informacje Koła PZW Teresin
Mija zima. Przed nami 

wędkarzami rysuje się wio-

senny czas okazów. Nie jest to 

zwykły okres, ponieważ wiosna 

wymaga od nas dużego zaan-

gażowania, jeśli chcemy zło-

wić tą wymarzoną rybę. Letnie 

miejscówki często są niedo-

stępne ze względu na roztopy, 

woda w rzekach wysoka, czę-

sto wieje, pada, raz deszcz raz 

śnieg, a te największe ryby 

są kapryśne i wymagające.  

Nic to jednak dla łowcy, który 

jest zdeterminowany na zreali-

zowanie celu, którego w lecie 

może nie osiągnąć.

W naszym okręgu wiosna 

to szczególny czas połowu 

płoci, jazi, kleni oraz okoni. 

Nasi dziadkowie i ojcowie, od 

których w dużej mierze czer-

paliśmy i czerpiemy wiedzę to 

głównie doświadczeni spławi-

kowcy, którzy na wyżej wymie-

nione gatunki, jako przynęty 

polecali „kanapkę” czyli biały 

robak, ochotka, biały robak. 

Weryfikując tą dziadkową 

wiedzę, można stwierdzić, 

że w  większości przypadków, 

obecnie lepiej sprawdza się 

sama ochotka  Co do sprzętu 

to im lżejszy zestaw tym lepiej, 

żyłka 0,16, przypon 0,12, a ha-

czyk wielkością uzależniony od 

przynęty. Wygląda ekstremal-

nie ale daje efekty. Co do me-

tod to chyba najlepsza w tym 

okresie będzie przepływanka.

Spinningista w tym okre-

sie może powalczyć o okonia, 

klenia i jazia choć zdarzają się 

i dorodne płocie, przy odrobi-

nie szczęścia oczywiście. Naj-

lepszą przynętą będą małe: 

gumki, woblerki i te najmniej-

sze obrotówki. To tyle słowem 

porady na marzec.

Cofając się w historii naszej 

teresińskiej braci wędkarskiej 

o miesiąc, a dokładnie do 5 

lutego, należy wspomnieć, 

że w tym dniu miało miejsce 

zebranie sprawozdawcze Koła 

PZW Teresin na którym zostało 

podjęte kilka uchwał z wybo-

rem nowych władz koła włącz-

nie. Skład zarządu kadencji 

2017-2020 uległ zmianie i obec-

nie prezentuje się tak:

Prezes zarządu koła: Krzysz-

tof Baranowski, Wiceprezes 

do spraw organizacyjnych: 

Mariusz Jurczak, Wiceprezes 

do spraw sportu i młodzieży : 

Sławomir Banaszek, Skarbnik 

koła:Wiesław Smoliński, Gospo-

darz koła: Arkadiusz Kamiński, 

Sekretarz koła: Paweł Szcze-

pański, Rzecznik koła: Michał 

Andrzejewski, Wiceprezes do 

spraw odznaczeń: Arkadiusz 

Lipiński, Wiceprezes do spraw 

zarybień: Marcin Borzymow-

ski. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie www.e-

-ryby.net W najbliższym czasie  

tj. w kwietniu planowane są 

także zawody wędkarskie o Mi-

strzostwo Koła Teresin w dys-

cyplinie spławikowej. Data to 

22.04.2017 - rzeka Bzura.

Wszystkich członków koła 

zapraszamy do czynnego 

udziału w życiu naszej spo-

łeczności wędkarskiej oraz 

propagowania tej dyscypliny 

sportu/hobby jako ważnej dla 

rozwoju i świadomości naszych 

bliskich, znajomych i wszyst-

kich tych, dla których obcowa-

nie z naturą to coś więcej niż 

grill na działce:). Pamiętajcie, 

że wędkarstwo uczy nie tylko 

cierpliwości, pokory ale przede 

wszystkim szacunku dla ota-

czającej nas natury.

kolega  

Michał Andrzejewski

NA ŁONIE NATURY
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ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO 
za 2017 - druki i ulgi
Zbliża się termin rozliczeń podatkowych za miniony rok. W tym artykule przypominamy o termi-
nach podatkowych oraz o obowiązkach płatników (pracodawców) jak i podatników (pracowników).

Pracodawcy – PIT-11 
i PIT-4R
Każdy pracodawca za-

trudniający pracowników lub 

podpisujący umowy ze zlece-

niobiorcami musi przekazać do 

Urzędu Skarbowego informację 

o przychodach, kosztach, pobra-

nych zaliczkach na podatek oraz 

składkach na ubezpieczenia spo-

łeczne i zdrowotne.

Pracodawcy zatrudniających 

do 5 pracowników mogą prze-

kazywać PIT-11 do Urzędu Skar-

bowego w formie papierowej. 

Wtedy termin jest był, bo do 31 

stycznia 2017. Większe podmioty, 

biura rachunkowe oraz wszyscy 

inni pracodawcy, którzy wybiorą 

formę elektroniczną muszą wy-

słać PIT-11 do końca lutego.

PIT-11 musi też otrzymać 

każdy pracownik. Termin jest 

jeden dla każdego pracodawcy 

i mija z końcem lutego 2017. Pra-

cowniku – jeżeli otrzymywałeś 

w ciągu roku świadczenia z ZUS 

(np. zasiłek chorobowy), to zanim 

rozliczysz się z Urzędem Skarbo-

wym poczekaj na PIT z ZUSu. ZUS 

obowiązują te same terminy co 

innych płatników zaliczek.

A co jeśli luty się skoń-
czył a nie otrzymałeś 
PITu? Należy skontak-
tować się z pracodaw-
cą. Jeżeli pertraktacje 
nie przyniosą efektu, 
najlepiej jest powiado-
mić Urząd Skarbowy. 

W tym samym terminie co 

PIT-11 należy złożyć w Urzędzie 

Skarbowym podsumowanie 

zapłaconych zaliczek na druku 

PIT-4R. 

Przedsiębiorcy – PIT-
36L i PIT-36
Przedsiębiorca, który wybrał 

podatek liniowy składa z tego 

tytułu specjalnie przygotowany 

formularz. Należy pamiętać, 

że wybór podatku liniowego 

wyklucza możliwość wspólnego 

rozliczenia z małżonkiem. Przy-

kład: mąż prowadzi działalność 

opodatkowaną podatkiem li-

niowym, jest też zatrudniony 

na etacie, a żona nie pracuje 

i wychowuje dzieci. Mąż będzie 

musiał złożyć PIT-36L z działal-

ności oraz PIT-37 rozliczający do-

chód z pracy, a żona nie składa 

deklaracji. Jednocześnie mąż 

nie może rozliczyć się wspólnie 

z żoną z przychodów z pracy 

zarobkowej, gdyż wyklucza to 

podatek liniowy.

Wszyscy inni przedsiębiorcy 

składają PIT-36. Zarówno PIT-36 

jak i PIT-36L to dość skompliko-

wane druki, zawierające infor-

mację o zapłaconych składkach 

emerytalno-rentowych, skład-

kach zdrowotnych oraz należ-

nych i zapłaconych zaliczkach 

na podatek dochodowy. Wypeł-

niając go samodzielnie warto 

mieć przed sobą dowody opła-

cenia tych zobowiązań.

Załącznikiem do obu dru-

ków jest PIT-B zawierający infor-

mację o przychodach, kosztach 

i dochodzie firmy. Przedsiębiorcy 

korzystający z usług biur rachun-

kowych otrzymują go zazwyczaj 

„w pakiecie”.

Pracownicy i inni – 
PIT-37, PIT-38, PIT-39
PIT-37 to najczęściej w Pol-

sce używany druk do rozliczenia 

podatku dochodowego. Składają 

go wszyscy zatrudnieni na umo-

wach o pracę i/lub umowach 

zlecenia/o dzieło.

PIT-38 dotyczy osób uzysku-

jących dochody z odpłatnego 

zbycia m.in. akcji. Wypełniany 

jest na podstawie otrzymanego 

PIT-8C i składany niezależnie od 

rozliczenia głównych dochodów.

PIT-39 służy do rozliczenia 

odpłatnego zbycia nierucho-

mości i podobnie jak PIT-38 jest 

składany niezależnie od innych 

PITów rocznych, jedynie w przy-

padku wystąpienia czynności 

podlegającej opodatkowaniu.

Z jakich ulg można 
skorzystać?
Zazwyczaj małżonkowie wy-

bierają wspólne opodatkowanie 

się. Ma ono sens, bo umożliwia 

złożenie jednego zeznania oraz 

zmniejszenie podatku. Jeżeli 

jedno z małżonków osiąga do-

chody roczne powyżej pierw-

szego progu podatkowego 

(powyżej 85.528zł) lub jedno 

jest niepracujące (nie posiada 

żadnych dochodów), to nawet 

bez skorzystania z innych ulg, 

podatek będzie wyraźnie niższy. 

Przypominamy, że opłacanie po-

datku dochodowego liniowego 

wyklucza możliwość wspólnego 

opodatkowania się.

 Pozostałe ulgi zapisane 

w ustawie są rozliczane na druku 

PIT-O. Niestety, nie dotyczą one 

osób opodatkowanych podat-

kiem liniowym (składających 

PIT-36L).

Najpopularniejszą ulgą 

w ubiegłym roku była ulga 

„na dzieci”. Spodziewamy się, 

że także w tym roku ta ulga bę-

dzie cieszyła się sporym powo-

dzeniem, bo pozwala ograniczyć 

podatek o dość duże kwoty. Ulga 

dotyczy rodziców lub opiekunów 

prawnych i wynosi:

•	 92,67 zł na pierwsze i drugie 

dziecko (za cały rok 1 112,04 

zł na dziecko), 

•	 166,67 zł na trzecie dziecko 

(za cały rok 2 000,04 zł), 

•	 225,00 zł na czwarte i każde 

kolejne dziecko (za cały rok 

2 700,00 zł na dziecko).

Ulga nie przysługuje oso-

bom najlepiej zarabiającym, 

czyli:

•	 Rodzinom, których dochód 

przekroczył 112.000zł

•	 Samotnym rodzicom, któ-

rych dochód przekroczył 

56.000zł

Aby skorzystać z ulgi, na-

leży księgowemu podać PE-

SEL dziecka/dzieci oraz liczbę 

miesięcy przebywania dziecka 

pod opieką danej osoby.

Drugą bardzo popularną 

ulgą, szczególnie wśród osób 

starszych, jest tzw. „ulga reha-

bilitacyjna”. Chodzi tu o szeroki 

zakres różnego rodzaju wy-

datków związanych z ułatwie-

niem wykonywania czynności 

życiowych. Wydatki mogą być 

ponoszone przez podatnika oso-

biście lub przez osobę na której 

utrzymaniu pozostaje osoba 

niepełnosprawna.

Warunkiem skorzystania 

z ulgi jest posiadanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności 

oraz dokumentów (rachunków, 

faktur) potwierdzających ponie-

sienie wydatku. 

Jakie wydatki można odli-

czyć? Są to między innymi wy-

datki poniesione na:

•	 adaptację mieszkań 

i pojazdów stosownie do 

potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności

•	 zakup i naprawę sprzętu do 

rehabilitacji

•	 odpłatność za pobyt na le-

czeniu w zakładzie lecznic-

twa uzdrowiskowego, 

za pobyt w zakładzie rehabi-

litacji leczniczej, zakładach 

opiekuńczo-leczniczych 

i pielęgnacyjno-opiekuń-

czych oraz odpłatność za za-

biegi rehabilitacyjne

•	 różnego rodzaju wydatki 

na przewodników, opiekę 

pielęgniarską czy nawet 

tłumacza języka migowego

•	 leki zapisane przez le-
karza specjalistę, z tym, 

że odliczeniu podlega 

nadwyżka nad kwotę 100zł 

w danym miesiącu.

Warto zaznaczyć, że wydatki 

te w większości nie są limito-

wane, lub limity są dość wysokie. 

Odliczenie wydatków rehabilita-

cyjnych odbywa się od dochodu.

Inną możliwą do wykorzysta-

nia ulgą jest ulga z tytułu darowi-

zny. Przekazane przez podatnika 

dobrowolnie pieniądze na rzecz 

organizacji pożytku publicz-

nego oraz darowizny na cele 

kultu religijnego mogą być od-

liczone od dochodu w wysoko-

ści nie przekraczającej 6% tego 

dochodu. Należy jednak pod-

kreślić, że darowizna musi być 

udokumentowana. Za dokument 

potwierdzający wykonanie daro-

wizny uznaje się potwierdzenie 

wpłaty na rachunek dalej orga-

nizacji a w przypadku darowi-

zny niepieniężnej - dowodem, 

z którego wynikają dane identy-

fikujące darczyńcę oraz wartość 

przekazanej darowizny wraz 

z oświadczeniem obdarowanego 

o jej przyjęciu.

Nie sposób w krótkim 

artykule opisać wszystkich 

możliwych ulg. Ponadto więk-

szość ulg ma limity kwotowe 

lub dotyczące okresu korzysta-

nia. Dlatego przy wypełnianiu PIT 

radzimy korzystać z pomocy księ-

gowego, posiadającego aktualną 

wiedzę w zakresie podatków. 

Pozwoli to uniknąć problemów 

i wielu nerwów.

Terminy
Zasadniczo zeznanie podat-

kowe należy złożyć do końca 

kwietnia. W przypadku gdy 

ostatni dzień kwietnia nie jest 

dniem roboczym, termin prze-

suwa się do pierwszego dnia 

roboczego miesiąca maja. Tak 

właśnie będzie w roku 2017 – ze-

znanie należy złożyć najpóźniej 

2 maja, we wtorek.

Warto też dodać, że to na po-

datniku spoczywa obowiązek 

udowodnienia, że dostarczył PIT 

do Urzędu. Zatem, jeżeli zano-

simy go osobiście, warto mieć 

kopię, na której urzędnik przybije 

stempel-datownik i złoży swój 

podpis. W przypadku korzysta-

nia z Poczty Polskiej dowodem 

będzie potwierdzenie nadania 

listu poleconego. List możemy 

wysłać jeszcze 2 maja; liczy się 

data nadania, a nie data otrzyma-

nia przez Urząd. UWAGA – jeżeli 

korzystamy z operatora poczto-

wego innego niż Poczta Polska, 

za datę dostarczenia PIT uważa 

się datę, w której wpłynął ten 

druk do Urzędu. Preferencyjne 

traktowanie obejmuje z mocy 

ustawy jedynie Pocztę Polską. 

Radzimy nie czekać do ostat-

niej chwili ze składaniem zezna-

nia rocznego, szczególnie jeżeli 

ubiegamy się o zwrot podatku. 

Późniejsze wysłanie PITu ozna-

cza bowiem dłuższe oczekiwanie 

na zwrot.

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

Niektóre Biura Rachunkowe 

stosują preferencyjne stawki 

na usługi księgowe i prawno-po-

datkowe dla rodzin posiadających 

„Teresińską Kartę Dużej Rodziny 

3+”. Wybierając księgowego, który 

pomoże ci wypełnić PIT roczny, kie-

ruj się listą dostępną na stronach 

Gminy Teresin: http://teresin.pl/

misc/karta3plus.pdf

Gmina Teresin bezpłatnie wy-

daje Kartę Seniora „75+”. Dokument 

uprawnia między innymi do zniżek 

na usługi księgowe w wybranych 

biurach.

Lista Partnerów programu jest 

dostępna w miesięczniku „Prosto 

z Gminy”
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Powoli ruszają przygotowania 
do startu teresińskiej załogi 
w rajdzie „Złombol 2017”
Rozmawiamy z szefem załogi, Pawłem Przedpełskim

T24: Jaki jest tego-
roczny plan ekipy Bondar 
Team?

Paweł Przedpełski: Nasz 
plan określili poniekąd or-
ganizatorzy Rajdu Złombol. 

Celem, czyli metą rajdu jest 
miasto Noja w Kraju Basków. 
Oficjalnie rajd zakończy się 
w Hiszpanii, ale nasza za-
łoga zamierza dojechać do 
Portugalii.   

T24: Jaka jest trasa i ter-
min rajdu Złombol 2017? 

PP: Co do trasy, orga-
nizatorzy proponują dwie 
wersie przejazdu. Z naszych 
doświadczeń wynika, że tak 
naprawdę „plan – planem” 
a życie na bieżąco weryfikuje 
trasę. Wiadomo jedno - star-
tujemy z Katowic 2 września, 
a na Mecie powinniśmy się 
stawić 7 września. Mamy 
pięć dni na pokonanie około 
2500 kilometrów. Będziemy 
jechać przez Niemcy, Francję 
i Hiszpanię. 

T24: W zeszłym roku 
jechaliście dla Zuzi Gór-
laczyk, czy w tym roku 
również? Na czym polega 
Wasze wsparcie? 

PP: Tak, w tym roku po raz 
kolejny „Jedziemy dla Zuzki”, 
co niezmiernie Nas cieszy. 
Zuzia jest dla nas małą „Wo-
jowniczką”, która swoją co-
dzienną walką motywuje nas 
do działania. Pozdrawialiśmy 

Zuzię z Passo delloStelvio 
w Alpach i z Hammamed 
w Tunezji, a w tym roku 
mamy nadzieję pozdrowić Ją 
z Portugalii. Na czym polega 
nasze wsparcie dla Zuzki? 

Zacytuje tu Panią Anię, 
mamę Zuzi, która powie-
działa do mnie tak: „Panie 
Pawle. Materialnie, może 
wesprzeć nas każdy, ale 
jechać na koniec Europy 
i na inny kontynent dla 
Zuzki? Tego mogą dokonać 
nieliczni”. Pani Ania, napisała 
też na naszej Złombolowej 
stronie, że: „dodajemy im sił 
w codziennej walce z cho-
robą”. To jest dla nas niesamo-
wite. Jest to też motywacją 
do działania. Na naszej stro-
nie „Złombol-Teresin” na Fa-
cebooku zapraszamy też do 
przekazywania 1% podatku 
na rehabilitację Zuzi.

T24: Jaka atmosfera 
panuje na rajdzie? Jest 
ciężko i trudno czy raczej 
przyjemnie i łatwo? 

PP: Atmosfera? To raczej 
ciężko opisać. Tak naprawdę, 
trzeba to przeżyć i zobaczyć, 
jak pozytywnie „zakręcony” 
jest Złombol. Jeżeli, któ-
raś załoga ma jakiekolwiek 
problemy, choćby na auto-
stradzie w Niemczech, czy 
Francji, każda załoga, która 
znajduje się w pobliżu, stara 
się za wszelką cenę udzielić 
im wsparcia i pomocy. Bywa 
tak, że jak ktoś złapię gumę, 
za kilka minut obok niego 
stoi już kilka złombolowych 
aut i każdy oferuje pomoc. 
Przykładem niech będzie 
tu awaria jednego z Żuków 
pod Neapolem, we Wło-
szech. Trzy załogi wspólnie 
wymieniły w nim silnik, który 
został dostarczony z Polski. 
Załogi porozumiewają się 
poprzez radia CB i aplikację 
„zlomek.go”. Bywa, że jakaś 
załoga, która jest w posiada-
niu zapasowej części, zmie-
nia swoje plany, po to, by 
dostarczyć tą część na miej-
sce awarii innej załodze. Cza-
sami są to setki kilometrów 
dodatkowej jazdy. My nie zo-
stawiamy rannych na drodze. 

T24: W zeszłym roku 
jechaliście pierwszy raz 
„nowym” autem, Lubli-
nem, który zyskał nazwę 
„Bączek”. Sprawdził się 
lepiej niż strażacki żuk, 
którym podróżowaliście 
wcześniej?

PP: Obydwa auta spi-
sywały się rewelacyjnie. 
Żukiem dojechaliśmy do 
Barcelony i wjechaliśmy 
na „Dach Europy”, czyli prze-
łęcz Passo dello Stelwio 

w Alpach, która leży na wy-
sokości 2758 metrów nad 
poziomem morza. Czyli Żu-
kiem wjechaliśmy wyżej niż 
najwyższe góry w Polsce! 
Koła Lublina w zeszłym roku 
na 10 jubileuszowej edycji 
Rajdu dotknęły Afrykańskiej 
ziemi. Właśnie tak, nasza za-
łoga zdobyła inny kontynent.

Bączek daje nam moż-
liwość uzyskania większej 
„średniej prędkości przeloto-
wej”. Żukiem, ta prędkość to 
około 80 kilometrów na go-
dzinę, natomiast w Bączku 
sięga nawet 100. Jest to 
dość ważne, mając na uwa-
dze, że długość dziennego 
odcinka do przejechania to 
500 – 600 kilometrów. Bą-
czek ma też lepsze właściwo-
ści jezdne od Żuka. Przekłada 
się to na komfort i bezpie-
czeństwo naszej załogi.

T24: Wasza wyprawa 
zawsze odbywa się rów-
nież dzięki wsparciu 
darczyńców. 

PP: Darczyńcy to główna 
siła napędowa Złombola. To 
dzięki Nim, dzieci z domów 
dziecka otrzymują pomoc. 
My, w zamian za wspar-
cie, oferujemy powierzch-
nie reklamową na naszym 

Bączku. Nie zawsze jednak 
reklama jest wyznacznikiem 
wsparcia. Pan Sławomir 
Bartczak, właściciel firmy 
„MegaManiek”, powiedział, 
coś takiego: „Tu nie chodzi 
o reklamę, to już jest prestiż, 
być w gronie darczyńców”. 
Na terenie naszej gminy nie 
brakuje, ludzi o „wielkich 
sercach”. Korzystając z oka-
zji pragniemy w imieniu 
dzieci z domów dziecka, jak 
i swoim, serdecznie podzię-
kować następującym firmom 
i osobom:

BONDAR, OLMAR, NA-
VIGATOR, Greiner Pac-
kaging, VIKA, OMNIBUS, 
KEB-PUB, MASTUDIO,

C.H. Robinson Tere-
sin Branch, Teresin24.
pl, Modern Install, OSP 
Teresin,MegaManiek,

TOK, GZGKw Teresi-
nie, Prosto z Gminy, Do-
stawcadrewna.pl, SUN & 
FUN,Voyages 2000, Klinika 
Alfa, GATAX Taxi. Słowa 
podziękowań kierujemy 
też do Pana Łukasza, wła-
ściciela sklepu motoryza-
cyjnego, który wspierał 
nas częściami zapasowymi 
do auta. Dziękujemy też 
Panu Sławkowi, że wraz 
ze swoimi mechanikami 

przygotował Bączka do 
wyprawy. Dziękujemy 
wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób nas wsparli 
i wspierają.

T24: Jak można podsu-
mować całą ogólnopolską 
akcję Złombol 2016? Jakie 
są jej efekty?

PP: Jak podsumować? 
Najprościej tak: Ogromna 
pomoc liczona w milionach! 
Tylko w 2016 roku, dzięki 
Złombolowi, udało się zebrać 

1 070 953,16 złotych. Obdaro-
wano 8 domów dziecka, co 
dało radość 231 wychowan-
kom tych placówek. Zostały 
zakupione: przyrządy do 
ćwiczeń, rowery, sprzęt RTV 
i AGD, meble i wiele innych 
rzeczy potrzebnych w tych 
ośrodkach. Za kwotę 295 
626,00 złotych zostały ufun-
dowane dwutygodniowe 
kolonie. W domu dziecka 
w Turawie powstanie plac 
zabaw za  kwotę 41 389,50 
złotych.Na koniec podsu-
mowanie 10 lat Złombola – 3 
632 634,96 złotych, co równa 
się 3053 uśmiechnięte buźki 
dzieci z domów dziecka.

Rozmawiał Paweł 
Wróblewski 
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Wybór bajek dla dziecka
W poprzednim arty-

kule pisałam o wielokie-
runkowym wpływie bajek 
na rozwój dziecka. Pojawia 
się jednakże jeszcze jedno 
pytanie: które książki wy-
brać, jeśli oferta w sklepach, 
księgarniach, kioskach 
i marketach jest tak szeroka 
i wieloraka? Na pewno warto 
pamiętać, że każdy wiek 
rządzi się swoimi prawami, 
zatem wiek dziecka będzie 
pierwszym kryterium wy-
boru. Warto także zwrócić 
uwagę na treść bajki, czy 
opowiadania. Nie wolno 
także zapomnieć, że zna-
jomość własnego dziecka 
jest jedną z najlepszych 
pomocy przy wyborze lite-
ratury – rodzic jest znawcą 
swojej pociechy i najłatwiej 
sam określi, która książka za-
interesuje maleństwo, która 
będzie za trudna, a która 
w sam raz. 

Zaczynając od okresu 
prenatalnego, warto sięgać 
po bajki, czy kołysanki, któ-
rych czytanie lub śpiewa-
nie stanie się rytuałem np. 
wieczornego zasypiania. To 
niesamowite, ale naukowcy 
dowiedli, że dziecko po uro-
dzeniu rozpoznaje słyszane 

wcześniej głosy, pamięta 
docierające do niego 
dźwięki - i reaguje na nie. 
Dają mu też one poczucie 
bezpieczeństwa. 

Już od pierwszych chwil 
po urodzeniu można czytać 
z dzieckiem pierwsze ksią-
żeczki. Na początek warto 
wybrać te z czarno-białymi 
ilustracjami i tekstem(coraz 
popularniejsze w ostatnim 
czasie) – dzieci po urodze-
niu najwyraźniej widzą to, co 
przedstawione jest w dużym 
kontraście kolorystycznym. 
W tych pierwszych próbach 
czytania chodzi przede 
wszystkim o to, by opowia-
dać bobasowi o otaczającej 
go rzeczywistości, rozwijać 
bierny zasób słownictwa, 
wzbudzać zainteresowanie 
otaczającym go światem 
oraz dawać prawidłowy wzo-
rzec mowy. 

Wa r t o  p a m i ę t a ć , 
że pierwsze książeczki po-
winny przede wszystkim 
umożliwić dziecku zaprzy-
jaźnienie się z literaturą. 
Sprawdzą się tu więc te 
bajki, które można pogryźć, 
pozginać, poślinić i wziąć 
do kąpieli. Czyli jednym 

słowem… niezniszczalne 
produkty dające dużo rado-
ści. Do tej grupy należą rów-
nieżte pozycje książkowe, 
które nadają się do przytu-
lania, głaskania, użytkowania 
według własnego pomysłu 
(jak chociażby cieszące się 
olbrzymią popularnością 
własnoręcznie wykonane 
materiałowe książeczki edu-
kacyjne dla dzieci).

Kolejno, można później 
wprowadzać książki, które 
przedstawiają ludzi, zwie-
rzęta i podstawowe przed-
mioty codziennego użytku, 
najlepiej pokolorowane 
z wykorzystaniem barw pod-
stawowych. Jest to dobry 
moment na wprowadzanie 
książeczek z „gadżetami”, to 
jest świecących, pachnących, 
z różnorodnymi fakturami, 
grających, szeleszczących… 
Celem takich urozmaiceń jest 
przyciąganie uwagi dziecka 
na zawarte w książce treści 
oraz rozwijanie rozwoju jego 
zmysłów. Książki tego typu 
pozwalają dzieciom na po-
znawanie kształtów, kolorów, 
nowych przedmiotów, a za-
warte w nich krótkie podpisy 
(typu „miau”, „pies” itd.) mogą 
być ciekawym wstępem do 

późniejszej nauki czytania. 
Warto też inwestować w ksią-
żeczki z wierszykami i rymo-
wankami – są one chętnie 
i łatwo zapamiętywane 
przez dzieci, a niosą pewną 
wiedzę i na pewno znacznie 
poszerzają bank słów używa-

nych przez maluchy. Starsze 
dzieci mogą do tego wodzić 
palcem i wzrokiem po tek-
ście czytanym przez mamę/
tatę, co dodatkowo wdraża 
do czynności czytania. Młod-
sze natomiast, przewracając 
kolejne strony, doskonalą 

motorykę małą. 
W następnym etapie 

można dziecku wprowa-
dzać książki, które wyma-
gają zaangażowania z jego 
strony. Mam tu na myśli 
wszystkie te pozycje z lite-
ratury dziecięcej, w których 

zadaniem małego czytel-
nika jest coś pokolorować, 
wykleić, przyciąć, ułożyć, 
odnaleźć itd. Pozostawienie 
dziecku pewnej dowolności 
w procesie samodzielnego 
tworzenia książki czyni ją 
bardziej atrakcyjną. Jest też 

środkiem do ćwiczenia kon-
centracji uwagi, nabywania 
nowej wiedzy, rozwijania 
koordynacji wzrokowo-ru-
chowej, ćwiczenia motoryki 
małej itd.

Im starsze dziecko, tym 
wybór książek jest szer-
szy. Można znaleźć więcej 
pozycji np. z interesującej 
dziecko tematyki. Mam tu 
na myśli bajki, wiersze, ale 
też albumy, czy pierwsze 
encyklopedie. Aktualna 
oferta proponuje także 
książki, w których nie ma 
tekstu, a autorem akcji jest 
sam czytelnik. Inną formą są 
obrazki przedstawiające bo-
haterów bajki, które dziecko 
układa w wybranym przez 
siebie porządku, a następnie 
opowiada według własnego 
pomysłu lub z pomocą pod-
powiedzi do obrazków. 

Zachęcam Państwa, by 
podczas poszukiwania ksią-
żek nie kierować się tylko 
ceną, czy okładką, ale z więk-
szą świadomością zaglądać 
do środka, sprawdzać treść 
i oceniać przydatność wybra-
nego produktu. Pamiętajmy, 
że te czasem malutkie, a cza-
sem olbrzymie książeczki 
mają ogromny wpływ na roz-
wój naszych pociech. 

Agnieszka Lotkowska, 
Psycholog

Wieści z Przedszkola „Figiel” Na jednych z zajęć 
grupa „Mrówki” kontynu-
owała rozmowy o dinozau-
rach i ich świecie, w którym 
żyły. Wykonaliśmy makietę 
z dinozaurami. Poznawali-
śmy również kosmos, pla-
nety. Sami wykonaliśmy 
dla siebie grę planszową 
w ogromnych rozmiarach. 
Zrobiła ogromne wrażenie 
i zainteresowanie nią nie 
znika. Wykonaliśmy prace 
plastyczne sowy i owieczki. 
Zaprojektowaliśmy własne 
zakładki do książek. Wyru-
szyliśmy także w podróż 
do świata baśni. Dzieci 

wykonały prace z postaciami 
baśniowymi. Tworzyliśmy wi-
traże na okno z kwiatami, by 
przywołać wiosnę.

Grupa Motylki i Biedronki 
kontynuowała tematykę 
bajkową i zapoznaliśmy się 

z „Królową Śniegu” Wykonali-
śmy prace – Zimowe okna. Z 

W Tłusty Czwartek dzieci 
wykonywały z papieru pączki 
oraz Donaty. Wypełnieniem 
dnia był słodki poczęstunek.

Pomysłodawcą i opiekunem strony jest:

MAMA, TATA I JA
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Kamil Rybicki sportowcem roku w Gminie Teresin

Sukcesy teresińskich sportowców, duża ilość klubów i sekcji oraz coraz lepsza infrastruktura sprawiają, 
że Gmina Teresin jest ważnym sportowym ośrodkiem na mapie Polski. Stąd pomysł, aby w naszej gminie 
zorganizować Pierwszą Galę Sportu, podczas której uroczyście podsumowano miniony rok i nagrodzono 
najlepszych zawodników i trenerów. Impreza odbyła się w piątek, 10 lutego w Hotelu „Kuźnia Napoleońska”.  

Pomysł imprezy zrodził 
się na bazie doświadczeń 

z poprzednich lat i plebiscytu 
na Sportowca Roku Powiatu 
Sochaczewskiego, gdzie za-
wodnicy z klubów teresiń-
skich, pomimo często realnych 
międzynarodowych sukcesów, 
nigdy nie uzyskiwali miejsc 
adekwatnych do ich osiągnieć. 
- My jesteśmy tak usporto-
wioną gminą, że powinniśmy 
mieć swój dzień, gdzie nagra-
dzamy najlepszych zawodni-
ków i trenerów – podkreślał 
na początku imprezy Wójt Ma-
rek Olechowski, który podkre-
ślał również, że dzięki ciężkiej 
pracy trenerów i zawodników 
nasza gmina postrzegana 
jest jako jedna z najlepszych 
w kraju. - To duża satysfakcja 
dla mnie i dla naszych miesz-
kańców – dodawał. 

3 stycznia odbyły się 
pierwsze obrady Kapituły 
Gali Sportu Gminy Teresin 
2016 roku. Członkowie gre-
mium omawiali zgłoszenia 
i kandydatury do tytułów 
w poszczególnych katego-
riach. Rozmowy były długie, 
ale decyzje jednomyślne. 
Zwieńczeniem i jednocześnie 
podsumowaniem obrad była 
piątkowa I Gala Sportu Gminy 
Teresin.  

- Teresińscy sportowcy 
rokrocznie dostarczają nam 

wielu emocji. Sięgają po laury 
na imprezach krajowych, euro-

pejskich i światowych. Chcemy 
ich docenić i jeszcze raz po-
gratulować im zwycięstwa, 
a Gala Sportu Gminy Teresin 
jest ku temu najlepszą okazją 
– mówiła Justyna Kamińska, 
przewodnicząca Kapituły, uty-
tułowana zapaśniczka z Gminy 
Teresin, która również prowa-
dziła całą galę. 

W skład Kapituły weszli 
wybitni sportowcy, którzy 
niejednokrotnie zdobywali 
mistrzowskie tytuły i sta-
wali na najwyższym stopniu 
podium, a byli to: Justyna 
Kamińska, Hubert Konecki, 
Mariusz Zaborowski, Andrzej 
Andryszczyk, Krzysztof Walen-
cik, Katarzyna Klata, Bogusław 
Cierech, RyszardNiedzwiedzki, 
Artur Albinowski oraz Rado-
sław Jurzyk.

Kapituła podczas swoich 
obrad zadecydowała o wybo-
rze zwycięzców w kategoriach: 
Najlepszy Sportowiec, Trener 
Roku, Młody Talent, Najlepsza 
Drużyna Roku, Wydarzenie 
Sportowe oraz Kategoria Sport 
Szkolny. 

Oto nagrodzeni w po-
szczególnych kategoriach:  

Kategoria główna - 
Najlepszy Sportowiec 
Roku 2016 – miejsca 

od 10 do 1. 
10. Szymański Michał(Za-

pasy) brązowy medalista MP, 
zapaśnik, zawodnik startujący 
w kategorii do 84kg

9. Banaszek Kamil(Zapasy)  
brązowy Medalista MP Zawod-
nik startujący w kategorii do 
66 kg, 

8. Lubelski Dominik(Za-
pasy) MMP, brązowy medali-
sta MP, zawodnik startujący 
w kategorii wagowej do 50kg

7. Mechocka Marta(Za-
pasy) Kobieta, zawodniczka 
LKS Mazowsze Teresin, brą-
zowa medalistka MP, złota 
medalistka MMP zapaśniczka 

6. Pawłowski Michał (LA)
wszechstronny sportowiec, 
zawodnik trenujący LA, do-
dam, że dobry siatkarz, czło-
wiek z pasją, V-ce mistrz Polski 
w biegu ulicznym.

5. Chojnacki Michał(Łucz-
nictwo) srebrny medalista MP 
juniorów, zawodnik LKS Ma-
zowsze Teresin podopieczny 
Pani Katarzyny Klaty

4.Wagner Adrian(Zapasy)
złoty medalista Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży, 26 
zawodnik Mistrzostw Europy, 

3. Antolak Hubert(Zapasy) 
w Lidzbarku Warmińskim 
na OOM złoto, brąz w Rudniku 
na MMP, zapaśnik, kategoria 
wiekowa kadet, 13 zawodnik 

ME z Sztokholmu, 
2. Szmulaj Wiktor(Zapasy) 

Brązowy medalista MMP  ju-
niorów ,Złoty medalista MP 
juniorów oraz brązowy me-
dalista MP w seniorów

1.Rybicki Kamil (Zapasy) 
7 zawodnik ME, MMP, MP 
zapaśnik startujący w kat 
wagowej do 74 kg

Kategoria Trener 
Roku 2016
Albinowski Artur 
W 2003 roku rozpoczął 

prace w LKS Mazowsze Teresin 
w sekcji zapasów, jego pod-
opieczni zdobyli 189 medali 
z zawodów rangi Mistrzostw 
Polski. W tym 48 tytułów Mi-
strzów Polski, 43 tytuły wi-
cemistrzów i 98 brązowych 
medalistów. 

Kategoria Wydarze-
nie Sportowe Roku, 
miejsca od 3 do 1. 
3. Mistrzostwa Mazowsza 

Dzieci w Lekkiej Atletyce 

2. Mistrzostwa Polski 
Samorządowców w Tenisie 
Ziemnym

1. Mistrzostwa Polski Ju-
niorów w Zapasach

Kategoria Młody 
Talent Roku
Zapasy

- Niedźwiedzki Fabian LKS 
Mazowsze Teresin Medalista 
MP młoodzików

- Zawadzka Julia LKS  
Mazowsze Teresin

Lekkoatletyka
- Bajurski Norbert UKS  

Filipides Teresin
- Jackiewicz Patrycja LKS 

Mazowsze Teresin
Tenis Ziemny
- Wyrzykowski Jan UKS 

Smecz Teresin
Tenis Stołowy
- Brejnak Gracjan ULKS  

Tęcza Budki Piaseckie
Piłka Nożna
- Gadziała Karol KS Teresin
Łucznictwo
- Gajda Dominika LKS  

Mazowsze Teresin

Kategoria Najlepsza 
Drużyna Roku
W tej kategorii, oprócz 

trzech pierwszych miejsc, 
przyznano specjalne wyróż-
nienie dla drużyny KS Tere-
sin Rocznik 2005, w skład 
której wchodzą:

Prekiel Adam, Jarzebow-
ski Bartłomiej, Zyzek Kacper, 
Włudarczyk Łukasz, Szajewski 
Michał, Izak Mikołaj, Kamiń-
ski Kamil, Młodawski Mikołaj, 
Pietrzak Kacper, Pietrzak Piotr, 
Izak Przemysław, Dudek Filip, 
Górnicki Jakub, Feder Igor,  
Gadziała Karol, Bryński Woj-

ciech. Trenerem młodych pił-
karzy jest Adrian Górak. 

Miejsca od 3 do 1. 
3. ULKS Tęcza Budki Pia-

seckie, Tenis Stołowy, skład: 
Selerski Mateusz, Selerski Da-
mian, Łażewski Kamil, Sękala 
Piotr, Piórkowski Grzegor, 

trener - Radosław Jurzyk.

2. KS Teresin II Liga  
Kobiet, Piłka Nożna, skład: 

Felczak Klaudia, Walaszek 
Marcelina, Pietruszewska Pau-
lina, Dąbrowska Patrycja, Żak 
Katarzyna, 

Banaszek Wioletta, Jani-
szek Olga, Szewczyk Natalia, 
Pamięta Natalia, Rozparzyńska 
Martyna, 

Trojanowska Sylwia,  
Janas Oliwia, Rojek Katarzyna, 
Nowakowska Aleksandra,  
Kozłowska Aleksandra, Mi-
chalska Sylwia, Wiśniewska 
Patrycja, Wołowczyk Magda-
lena, Pesta Milena,  Mechlińska 
Wiktoria, Ziółkowska Monika

Trenerem drużyny jest  
Mariusz Zaborowski.

1. LKS Mazowsze Te-
resin,  Łucznictwo, skład: 
Skrok Natalia, Narloch Marta, 
Gajda Dominika, Świerzewska 
Joanna. Trenerkami dziew-
cząt są Katarzyna Klata i Alicja 
Maciągowska.

Katego ria Sport 
Szkolny
Statuetkę za najwyższe 

osiągniecie sportowe Szkol-
nego Związku Sportowego 
szkół w naszej gminie otrzy-
mało Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Szymanowie 
za zajęciaI miejsca wXVIII 

Mazowieckich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej Szkół 
Gimnazjalnych w Tenisie  
Stołowym. Drużyna wystąpiła 
w składzie: Aleksandra Paru-
szewska, Aleksandra Wojtczak.

PW
Foto. Kamil Kaliński
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KUPIĘ/SPRZEDAM
Kupię komputery atari, 
amiga, spectrum, commo-
dore 602 301 352
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skup zboża paszowego 
i konsumpcyjnego, kukury-
dzy, 504 082 106
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam skórzaną sofę 
+ dwa fotele - 1.700 zł  
tel. 695 229 631
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nasiona kukurydzy różne 
odmiany tel. 606 841 671

USŁUGI
Sprzedaż i wynajem przy-
czep-lawet tel. 797 486 321, 

Bramki.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Usługi hydrauliczno 
– remontowe, Kaski  
tel. 505 858 320
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ustawianie ANTEN TV – 
SAT Montaż – naprawy  
Tel, 601 901 750
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Prawnik – mec. Anna Jędry-
siak-Morycz – 693-839-922
Sprzedaż drewna kominko-
wego i opałowego od 150 zł 
889-095-118
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Internetowa pracownia 
pieczątek www.stemple24.
eu tel. 601801244
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t r z e l n i c a / K r ę g i e l n i a 
w Paprotni ul. Kampinoska 3  
ZAPRASZA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glazurnik, Kompleksowe  
remonty Tel: 532 255 804
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Terapia logopedyczna. 

Hanna Głuchowska,  
tel. 693714793
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Najlepsze Biuro rachun-
kowe Smolarek, www.smo-
larek.biz.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e k l a m a  w i z u a l n a 
na witrynach sklepowych, 
samochodach, szyldy, litery 
przestrzenne, www.spme-
dia.eu, tel. 604 612 069 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obniżka oprocentowania 
kredytów w Banku Spół-
dzielczym w Teresinie.  
Zapraszamy!

AUTO/MOTO
AUTO SKUP. Całe, uszko-

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

PRACA
Zatrudnimy osoby z upraw-
nienia na wózki widłowe, 
Tel.: 516700704
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dam pracę – magazyniera 
+ uprawnienia na wózki  
widłowe - tel. 571493943
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szukam Pani do sprzątania. 
Dom jednorodzinny w Tere-
sinie. Jeden raz w tygodniu. 
tel. 605 57 20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szuk asz  pracowni-
ków?  Zgłoś się do nas!  
tel. 13 43 76 309
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zatrudnię do sprzątania 
magazynu w Teresinie.  
tel. 502 070 914
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kucharza do restauracji 
Bramki, tel. 602 473 401
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Praca biurowa, 1/2 etatu,  
angielski, MSOFFICE 
windlog@wp.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dam pracę – kontroler jako-
ści – Błonie, tel. 725 257 889
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Serwis wózków widłowych 

poszukuje pracowników, 
tel. 509 554 984
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zatrudnię fryzjerkę w So-
chaczewie tel. 508 448 359

NIERUCHOMOŚCI
Szukam mieszkania/domu 
do wynajęcia w Teresinie.  
tel 572 968 144
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam działkę o pow. 
1500 m. w Marianowie  
tel. 510 906 460
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szukam domu do wy-
najęcia minim.2pokoje,  

tel. 516 839 731
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam działkę w Teresi-
nie 2146m2 tel. 533 608 900
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kupię działkę budowlaną 
w Teresinie lub w okolicy 
tel. 501 132 662
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szukam domku gm. Teresin 
do 300000zł, tel. 514 714 197
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S p r z e d a m  TA N I O 
Dom w Kampinosie.  
Tel. 502 551 304

Życiowy sukces Michała Pawłowskiego 
Życiowy sukces odniósł 

Michał Pawłowski podczas 

Mistrzostw Polski Juniorów 

i Juniorów Młodszych w bie-

gach przełajowych, jakie od-

były się 11 marca w Jeleniej 

Górze. Michał, na bardzo 

trudnej trasie, biegnąc dy-

stans 6 km zajął 9 miejsce. 

Trasa bardziej przypominała 

biegi górskie. Ponad 800 

m podbiegu oraz grząskie 

podłoże po obfitych opa-

dach deszczu mocno dawało 

się zawodnikom we znaki. 

Michał po znakomitym po-

czątku biegu szybko ulo-

kował się w prowadzącej 

grupie. Na długim podbiegu 

wyklarowała się 14 - osobowa 

czołówka, w której znalazł się 

zawodnik UKS Filipides. 

Ostatnie 600 metrów to 

mocny zbieg, gdzie Michał 

zbliżył się do czołowej dzie-

siątki. Dziewiąte miejsce 

Michała Pawłowskiego to 

znakomity wynik, świadczący 

o przynależności tego zawod-

nika do czołówki krajowych 

biegaczy. Bez wątpienia 

bardzo sprzyjało Michałowi 

ukształtowanie trasy, stąd 

rada przekazana przez tre-

nera tuż przed startem 

brzmiała - długi podbieg to 

twoja szansa, walcz o czołową 

lokatę.

Niestety taka trasa nie 

sprzyjała naszej Natalii Lot, 

która na dystansie 3 km, 

wśród juniorek młodszych, 

uplasowała się na 47. miejscu. 

Zdobyła za to olbrzymie do-

świadczenie, które z pewno-

ścią zaowocuje w przyszłych 

startach. Ważne jest również, 

że walczyła do końca wyprze-

dając na finiszu kilka rywalek.

Mimo braku medalu 

możemy uznać tegoroczne 

MP w biegach przełajowych 

za udane. 

Źródło: Klub Lekkoatle-

tyczny UKS Filipides

Zawodnicy UKS Filipides na podium 
„Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

26 lutego W Żyrar-
dowie odbył się „Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych”, którego celem jest 
oddanie hołdu żołnierzom 

polskiego podziemia 
ant ykomunist ycznego 
i antysowieckiego, działa-
jącego w latach 1944-1963, 
w obrębie przedwojennych 

granic RP oraz popularyza-
cja wiedzy na ten temat. 
W zawodach oczywiście 
nie mogło zabraknąć za-
wodników UKS Filipides. 

Ogólnopolskim organiza-
torem imprezy jest Funda-
cja Wolność i Demokracja.  
Do wyboru były dwa 
dystanse: bieg główny 

na 5 km oraz bieg pamięci 
na odcinku 1963 metrów.

Żyrardowski bieg 
główny na 5 km odbywa-
jący się w ramach ogól-
nopolskiego projektu 
biegowo – edukacyjnego 
„Tropem Wilczym” wygrał 
Michał Pawłowski, a tuż 
za nim finiszował Radosław 

Sikora – obydwaj UKS Fili-
pides Teresin. Dzielnie wal-
czył też trzeci zawodnik 
klubu – Mateusz Sadowski, 
dobiegając tuż za pierwszą 
trójką. Na krótszym dystan-
sie, 1963 m., wystartował 
Bartosz Świerczewski, zaj-
mując dobre, piąte miejsce.
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Zakończono rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.  
Teresin na podium

Siatkarze z drużyny SRS Most Wyszo-
gród zwyciężają w XXIII edycji Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. Drugie miejsce zajął 
rewelacyjny KS Piast Feliksów, a trzecie  
Teresin. Tytuł MVP sezonu trafił do Marcina 

Błaszczyka (SRS Most Wyszogród). Fina-
łowe mecze odbyły się w weekend, 4-5 
lutego w hali sportowej przy ul. Chopina 
w Sochaczewie.

Nagrody dla najlepszych zawodni-
ków trafiły do:

Najlepszy Przyjmujący – Łukasz Lewan-
dowski (SRS Most Wyszogród)

Najlepszy Środkowy – Jakub Stasiak 
(Volley Sochaczew)

Najlepszy Atakujący – Artur Rokicki  
(KS Piast Feliksów)

Najlepszy Rozgrywający – Grzegorz 
Kozak (SRS Most Wyszogród)

Najlepszy libero – Piotr Fergin  
(KS Piast Feliksów)

MVP sezonu – Marcin Błaszczyk  
(SRS Most Wyszogród)

Puchar Fair – Play przy-
znano ZSR CKU Sochaczew.

Puchary i nagrody 
wręczali Wice Burmistrz 
Sochaczewa Dariusz Do-
browolski, Wójt Gminy So-
chaczew Mirosław Orliński, 
Radna miejska Magdalena 
Zborowska, Dyrektor MO-
SiR Mieczysław Głuchowski.

Składy drużyny Teresin na XXIII  
edycję Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej:

Teresin: Mariusz Staniak, Robert Woź-
niak, Mateusz Leszczyński, Krzysztof Rzępa, 
Krystian Woźnicki, Sławomir Antoniak,  
Robert Stańczak, Dawid Świat, Maciej  
Wójcik, Roland Zakrzewski, Jakub  
Racinowski, Karol Sapiogórski, Piotr 
 Rosalski, Jakub Fabiszak

źródło: Amatorska Liga Piłki Siatkowej
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