
R E K L A M A

100 lat jednostki OSP PaprotniaII Senioriada” w Teresinie za nami STR. 9STR. 14

GAZETA BEZPŁATNA NR 7/24

04.11.2017 r.

ISSN 2392-2761 | Nakład 2000 egz.

Gazeta internetowa mieszkańców Gminy Teresin

Hubertus” w Gminie Teresin -  str. 5

Maja Kapłon w „The Voice of Poland” -  str. 3

Poważny wypadek w Topołowej - str. 4

O RACHUNKOWOŚCI,  
KADRACH I PŁACACH 

PISZE  
TOMASZ SMOLAREK

Co może być  
kosztem w firmie

Więcej na stronie 11



04.11.2017 r.2 Z DRUGIEJ STRONY

Teresin24.pl Gazeta internetowa mieszkańców Gminy Teresin
Wydawca: SP Media. Redaktor naczelny: Paweł Wróblewski. Redaguje zespół. Kontakt: redakcja@teresin24.pl.  

Kontakt ws. reklamy: reklama@teresin24.pl. Adres redakcji: Granice, ul. Spokojna 57, 96-515 Teresin. www.teresin24.pl.  
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych reklam.

Jesienne nastroje 
Piękno jesieni odkry-

wają nieliczni. Osoby wraż-
liwe, melancholijne, ceniące 
sobie spokój i ciszę. Jesień 
przynosi nostalgiczną re-
fleksję nad ludzkim losem, 
nad przemijaniem świata 
i nas samych. Taki okres, 
choć statystycznie niezbyt 
lubiany, chyba jest jednak 
potrzebny. Dziś dominuje 
kult wydajności, energii 
i życiowego dynamizmu, 
a przecież chwilowe za-
trzymanie się i dążenie do 
poznania mechanizmów 
naszej egzystencji to prze-
cież także niezbędna część 
tego krótkiego i kruchego 
życia. Czy można się nim 
cieszyć mając w pamięci 
słynne słowa „Memento 
mori”? Zdecydowanie TAK. 
Powiem więcej – nie można 
się nie cieszyć. Jesień wpę-
dza nas w zadumę i często, 
głównie z powodu zmian 
w pogodzie, przynosi gor-
sze samopoczucie, a także 
nawet stany lekkiej depre-
sji. To wszystko zwyczajne 
i potrzebne etapy naszej 
codzienności, liczonej 
i mierzonej upływającym 
czasem i zmieniającymi 
się porami roku. To też 

doskonała okazja, aby choć 
chwilę pomyśleć o naszym 
przemijaniu. Może warto, 
póki na to czas, naprawić 
pewne sprawy, relacje, na-
prawić samego siebie? Naj-
trudniejsze ze wszystkich 
zadań, jakie przed nami. 

Nasi bliscy i znajomi, 
którzy odeszli z tego 
świata, to w zdecydowanej 
większości osoby, na któ-
rych odejście i pożegnanie 
nie byliśmy przygotowani. 
Wspominamy ich szcze-
gólnie teraz, w listopadzie.  
To ludzie, których kocha-
liśmy za mało, nie zdążyli-
śmy wybaczyć, powiedzieć 
ważnych słów, pokazać 
szacunku czy bliskości. Po-
zostaje tęsknota i jesienna 
zaduma nad grobem. 
Piękny czas jesieni pomaga 
uporządkować wiele waż-
nych myśli w naszej gło-
wie. Choć myślenie i chęć 
zadumy dość powszechnie 
zanikają w nowoczesnym 
społeczeństwie, ale cóż, 
warto próbować.

Dobrej lektury!
Paweł Wróblewski
Redaktor naczelny 
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Maja Kapłon z Elżbietowa bierze udział  
w programie TVP „The Voice of Poland!”

Kim jest Maja Kapłon? 
Voice of Poland daje jej 
szansę na odniesienie 
wielkiego sukcesu! Młoda 
wokalistka z Gminy Teresin 
porwała publiczność w stu-
dio oraz przed telewizorami 
już podczas pierwszego 
swojego występu, w trakcie 

przesłuchań w ciemno. 
Znakomicie wykonała 
mega hit „CheapThrills” 
i do dalszego etapu przy-
gotowywała się pod opieką 
Michała Szpaka. 

Kolejny etap
Czy to była najbardziej 

wzruszająca bitwa The Vo-
ice of Poland? W sobotę, 
21.10.2017 na scenie stanęli 
naprzeciwko siebie Maja 
Kapłon oraz Jacek Wolny. 
Z każdym wersem piosenki, 
którą wokaliści wykonali, 
atmosfera stawała się coraz 
bardziej poruszająca!

Maja Kapłon i Jacek 
Wolny zaśpiewali balladę 
„BeneathBeautiful”. Ten 
duet to członkowie drużyny 
Michała Szpaka. Ostatecz-
nie, według jurora, bitwę 
wygrał i do kolejnego etapu 
awansował Jacek Wolny. 
Jednak ze swojej szansy 
wykradzenia zawodnika 
skorzystała Maria Sadow-
ska, która przechwyciła 
Maję i zaprosiła do swojej 
drużyny, aby wspólnie zma-
gać się w kolejnym etapie 
programu. 

Awans do finału
Kolejny sukces to awans 

Mai do odcinków finało-
wych. W sobotni wieczór, 
28 października, wszyscy 
fani talentu Mai Kapłon 
mieli kolejny wielki powód 
do dumy i radości. Miesz-
kanka Elżbietowa wystąpiła 
w kolejnym odcinku tele-
wizyjnego show „The Voice 
of Poland” i w niezwykle 
brawurowym stylu awan-
sowała do odcinków finało-
wych, gdzie będą odbywały 
się występy „na żywo”.

 W tej rundzie każdy tre-
ner musiał wybrać czwórkę 
spośród siedmiu członków 
swojej drużyny. Maja Ka-
płon zaśpiewała piosenkę 

Kasi Kowalskiej „Jak rzecz” 
i nie pozostawiła żadnego 
dylematu swojej trenerce, 
Marysi Sadowskiej, która 
bez wahania zaprosiła ją do 
dalszego etapu programu. 

Występy na żywo  
r o z p o c z y n a j ą  s i ę  
już 4 listopada. Życzymy  
powodzenia i mocno trzy-
mamy kciuki za Maję! 

Rewelac yjne w y-
stępy Mai można zo-
bacz yć na stronie  
www.teresin24.pl

PW, źródło:  
www.voice.tvp.pl
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Areszty dla trzech sprawców 
rozboju z użyciem noża

W październiku socha-
czewscy operacyjni ustalili 
i zatrzymali trzech męż-
czyzn podejrzewanych 
o rozbój z użyciem noża, do 
którego doszło na początku 
września. Sąd zastosował 
wobec wszystkich trzech 
sprawców środek zapo-
biegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania. 
Za popełnione przestęp-
stwa zatrzymanym grozi 
kara nie krótsza niż 3 lata 
pozbawienia wolności.

Na początku wrze-
śnia w Teresinie doszło do 

rozboju z użyciem noża 
na 22-latku. Do młodego 
sochaczewianina podeszło 
trzech mężczyzn i gro-
żąc użyciem noża kazali 
mu odejść z nimi na bok. 
Chwilę później zabrali mu 
odzież, obuwie i zegarek, 
a następnie oddalili się 
z miejsca.

Dzięki zaangażowaniu, 
sochaczewscy kryminalni 
szybko ustalili i zatrzymali 
wszystkich trzech spraw-
ców. Okazali się nimi miesz-
kańcy Teresina i Błonia.  
Są w wieku od 22 do 30 lat.

Policjanci po zatrzyma-
niu doprowadzili sprawców 
do Prokuratury Rejonowej 
w Sochaczewie, gdzie 
usłyszeli zarzut rozboju 
z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia. Teraz za popeł-
nione przestępstwo grozi 
im do 12 lat pozbawienia 
wolności. Sędzia zadecydo-
wał o zastosowaniu wobec 
zatrzymanych środka za-
pobiegawczego w postaci 
trzymiesięcznego aresztu.

Źródło:  
Policja Sochaczew

Pożar sadzy w kominie 
w domu na Osiedlu Granice

W sobotnie popołu-
dnie (14 października) 
strażacy z OSP Teresin oraz 
OSP Niepokalanów zostali 
wezwani do interwencji 
na ul. Piastowską na Osie-
dlu Granice. Okazało się, 
że w jednym z domków 
jednorodzinnych zaczęła 

palić się sadza w kominie. 
Strażacy za pomocą ga-
śnicy opanowali płomienie, 
a następnie z użyciem wy-
ciora oczyścili cały przewód 
kominowy z zalegającej,  
łatwopalnej sadzy.

 
Źródło: OSP Teresin

Pożar stodoły w Czystym
W dniu 8 października, 

o godzinie 4:49, dyżurny 
Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego 
PSP w Sochaczewie ode-
brał zgłoszenie o pożarze 
stodoły w miejscowości 
Czyste (gmina Sochaczew).  
Do zdarzenia zadyspo-
nowany został zastęp 
z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej PSP w Sochaczewie 

oraz zastępy z Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Bud-
kach Piaseckich, Szymano-
wie i Niepokalanowie.

Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia zastano stodołę 
konstrukcji drewnianej 
o wymiarach około 15×10 
metrów w całości objętą 
pożarem. Działania zastę-
pów straży pożarnej po-
legały na zabezpieczeniu 

miejsca zdarzenia oraz 
podaniu dwóch prądów 
wody – jednego w natar-
ciu oraz jednego w obro-
nie sąsiedniego budynku 
gospodarczego.

Akcję gaśniczą prowa-
dzoną przez 5 zastępów 
i 20 strażaków zakończono 
o godzinie 6:29.

Tekst: st. kpt. T. Fijołek, 
zdjęcie: mł. asp. P. Boguś

Poważna kolizja drogowa 
w Topołowej 

W środę rano (11 paź-
dziernika) w Topołowej 
miała miejsce groźna ko-
lizja drogowa z udziałem 
dwóch pojazdów.  Poszko-
dowanym, na szczęście, 
nic się nie stało i opuścili 
pojazdy o własnych siłach. 
Działania służb pracujących na miejscu polegały na zabezpieczeniu miej-

sca zdarzenia, odłączeniu 
akumulatorów, sorpcji roz-
lanych płynów oraz kiero-
waniu ruchem.

Przy wypadku praco-
wali: OSP Paprotnia, JRG 
Sochaczew, OSP Niepo-
kalanów, Policja, Zespół  
Ratownictwa Medycznego

Źródło: OSP Paprotnia 

Poszukiwani świadkowie zdarzenia 
drogowego w Teresinie,  
w dniu 20 września

W dniu 20 września 
w Teresinie, na ul. Szyma-
nowskiej, miał miejsce wy-
padek drogowy. Ktokolwiek 

widział to zdarzenie, był 
jego świadkiem, proszony 
jest o kontakt z numerem 
telefonu: 608 402 354.

Potrącenie rowerzysty w Paprotni.  
Policja apeluje o szczególną ostrożność

22 października wieczo-
rem w Paprotni doszło do 
potrącenia młodego rowe-
rzysty. Dziewiętnastolatek 
został przewieziony do 
szpitala w Sochaczewie. 
Pas drogi krajowej nr 92 
prowadzący w stronę War-
szawy został wyłączony 
z ruchu. Policjanci ustalają 
przyczyny i okoliczności 
wypadku.

Dzisiaj wieczorem w Pa-
protni doszło do potrące-
nia rowerzysty. Policjanci, 
którzy przyjechali na miej-
sce zdarzenia wstępnie 
ustalili, że 19 – latek jadący 
jednośladem wyjechał 
z drogi podporządkowa-
nej na drogę krajową nr 92 
i został potrącony przez po-
jazd jadący w stronę War-
szawy. Rowerzysta został 

przewieziony do Szpitala 
Powiatowego w Socha-
czewie. Obydwaj uczest-
nicy zdarzenia byli trzeźwi. 
Trwa ustalanie dokładnych 
przyczyn i okoliczności 
zdarzenia.

Policjanci apelują 
o zachowanie ostrożności 
na drodze

Źródło:  
Policja Sochaczew

Śmierć kobiety w teresińskiej przychodni
21 października 2017 

roku sochaczewscy po-
licjanci zostali powiado-
mieni przez dyspozytora 
pogotowia o zgonie ko-
biety w Teresinie.

Policjanci ustalili, że 63 – 
letnia mieszkanka Teresina 
czekała w kolejce na wizytę 
lekarską w jednej z prze-
chodni. W pewnym mo-
mencie zasłabła i straciła 

przytomność. Niestety, 
podjęta reanimacja nie 
przyniosła skutku i kobieta 
zmarła.

źródło: Policja Sochaczew
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Pierwszy „Hubertus” w Gminie Teresin 
Hubertus, czyli święto 

myśliwych, leśników i jeźdź-
ców odbyło się w sobotę, 
28 października w Pawło-
wicach w Gminie Teresin.  
Jest to impreza organi-
zowana na zakończenie 
sezonu jeździeckiego, 
a przez myśliwych – na po-
czątku sezonu polowania 
jesienno-zimowego. Święto 

obchodzi się zwykle w oko-
licach 3 listopada, a jego na-
zwa pochodzi od świętego 
Huberta (patrona myśli-
wych i jeźdźców), którego 
wspomnienie liturgiczne 
w Kościele katolickim ob-
chodzone jest właśnie  
3 listopada.

Główni organizato-
rzy imprezy, tj. Stajnia 

Blueberry oraz Gmina Tere-
sin zadbali, aby tego dnia 
nie zabrakło atrakcji oraz 
prawdziwie jeździeckiej at-
mosfery. Odbywały się po-
kazy paradne koni, pokazy 
kawaleryjskie, konkursy 
skoków przez przeszkody, 
pogoń za lisem oraz pokaz 
westernowy w wykona-
niu sióstr Kubiak. Ponadto 

mogliśmy posłuchać wy-
stępu chóru seniorów z Bło-
nia oraz zobaczyć spektakl 
„Ballada sąsiedzka”, w wy-
konaniu „Teatru radosnej 
jesieni” z Gminy Teresin. 
Jedną z atrakcji była także 
prezentacja Koła Łowiec-
kiego „Grunwald”, którego 
terenem działania jest m. 
in. obszar Gminy Teresin. 

Wśród aktywnych człon-
ków koła są mieszkańcy 
Gminy Teresin – m. in. Dyr. 
Marek Misiak, Tomasz Brze-
ski, Wojciech Pietrzak oraz 
Pan Adam Kloch z Socha-
czewa, Radny Powiatowy.

To właśnie z inicjatywy 
Zarządu KŁ Grunwald 
odbyła się introdukcja 

bażantów, które zostały 
wypuszczone na nasze pola 
i lasy przez obecne na im-
prezie dzieci.

Więcej zdjęć z imprezy 
można zobaczyć na stronie 
www.teresin24.pl

Tekst i foto:  
Paweł Wróblewski
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Wartościowe ćwiczenia jednostki OSP Teresin 

W sobotę, 30 wrze-
śnia, odbyliśmy ćwiczenia 
na obiekcie zewnętrznym. 
Epizod ćwiczebny przewi-
dywał pożar w budynku 
mieszkalnym dwukondy-
gnacyjnym, obejmujący 
poddasze oraz konstrukcję 
dachu. Założenie objęło 
zadysponowanie plutonu 
gaśniczego OSP Teresin- 
GCBA Jelcz, SH Star- Man 
oraz GLM Ford. Głównym 
zadaniem było wprowa-
dzenie do budynku dwóch 
rot strażaków- roty gaśni-
czej z liną gaśniczą oraz 

roty ratowniczej, w celu 
przeszukania budynku. 
W ćwiczeniu użyty został 
podnośnik koszowy, aby 
podać prądu wody w na-
tarciu przy użyciu suchego 

pionu zamontowanego 
na urządzeniu. W budynku 
przebywała nieprzytomna 
osoba oraz butla z gazem 
propan- butan. Przed stra-
żakami postawione zostały 
zadania, z którym zostali 
rozliczeni na koniec ćwi-
czenia, to jest:

- Odpowiednie zabez-
pieczenie miejsca zda-
rzenia oraz odłączenie 
mediów w budynku;

- Odpowiednie zabez-
pieczenie się strażaków 
za pomocą sprzętu ochrony 

osobistej przed podję-
ciem wszelkich czynności 
ratowniczych;

- Poprawne rozwinięcie 
linii wężowych- zgodnie 
z taktyką gaszenia pożarów 
wewnętrznych oraz zabez-
pieczenie owych linii przy 
przejściu przez drogę;

- Ustanowienie stanowi-
ska wodnego;

- Sprawienie podno-
śnika koszowego w zgodzie 
z zasadami BHP (przebieg 
linii energetycznych oraz 

telefonicznych w okolicy 
miejsca ćwiczenia);

- Wdrożenie od-

powiednich procedur 
po ewakuowaniu osoby 
poszkodowanej ze strefy 
zagrożonej;

Celem ćwiczeń było 
sprawdzenie sprzętu znaj-
dującego się na wypo-
sażeniu OSP Teresin oraz 
kształtowanie odpo-
wiednich zachowań stra-
żaków podczas akcji 
ratowniczo- gaśniczych, 

w zgodzie z obowiązują-
cymi procedurami.

Składamy podzięko-

wania dla Komendanta 
G m i n n e g o , a s p i r a n t a 
sztabowego Dariusza 
Tartanusa, za wsparcie 
merytoryczne i prak-
tyczne podczas ćwiczeń 
oraz redaktorowi portalu 
Sochaczew998, Kacprowi 
Mikołajewskiemu, za do-
kumentację fotograficzną.

OSP Teresin 

Mazowiecki Rajd Szlakami Walk nad Bzurą z elementami 
łowiecko-przyrodniczymi

Harcerska wędrówka szlakami walk nad Bzurą zapraszamy odbyła się 
w dniach 22-24 września. „47. Mazowiecki Rajd Szlakami Walk nad Bzurą” 
został zorganizowany przez Hufiec ZHP Sochaczew

Harcerska wędrówka 
trasami, którymi 78 lat temu 
do walczącej stolicy przebi-
jały się Armie „Poznań” i „Po-
morze” pozwala młodym 
ludziom poznać realia tego 
okresu, przybliżyć miejsca 
krwawych i zaciętych walk, 
będących dzisiaj swoistymi 
pomnikami upamiętniają-
cymi poległych podczas 
Bitwy nad Bzurą żołnierzy. 
W tym roku liczącą blisko 
16 km trasę przemierzyło 
ponad 250 harcerzy, któ-
rzy po drodze mieli do 
wykonania różne zadania 
nawiązujące do wydarzeń 
historycznej bitwy. Podczas  

 
zmagań w terenie uczest-
nicy mogli sprawdzić swoją 
zręczność, wiedzę i umie-
jętności z zakresu technik 
harcerskich, a także działań 
polskich żołnierzy ucząc 
się m.in. obsługi radiosta-
cji, telefonu polowego, 
gaszenia pożarów, udzie-
lania pierwszej pomocy 
i ewakuowania rannych 
do punktów medycznych, 
przekazywania meldunków 
czy szyfrowania.

Jednym z wielu ele-
mentów był check-po-
int zorganizowany przez 
członków Koła Łowieckiego  

 
„Grunwald” przy Ko-
mendzie Głównej Policji 
w Warszawie, Adama Klo-
cha i Tomasza Brzeskiego, 
mieszkańca Gminy Teresin. 
W punkcie tym młodzież 
odpowiadała na pytania 
o tematyce łowiecko- przy-
rodniczej oraz brała udział 
w strzelectwie sportowym 
z pistoletu sprężynowego. 
Na zakończenie konkursu 
harcerze otrzymali drobne 
upominki ufundowane 
przez ĶŁ „Grunwald” i firmę 
Mars Polska.

Źródło:  
www.zhpsochaczew.pl
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Niezwykli goście w Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich
Jego Ekscelencja, Hasan-

Hasanov, Ambasador Repu-
bliki Azerbejdżanu w Polsce, 
wraz z delegacją, odwiedził 
Szkołę Podstawową w Bud-
kach Piaseckich. Okazją 
było odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej poświęconej 
wybitnemu wiolonczeliście, 
Mścisławowi Rostropowi-
czowi. Spotkanie odbyło się 
w poniedziałek, 25 września. 
W uroczystości wzięły udział 
także władze Gminy Teresin 

oraz zaproszeni goście. 

Ewa Piotrowska, Dyrek-
tor Szkoły, zadbała, aby uro-
czystość miała odpowiedni 
pozioma, a dzieci przygo-
towały wspaniały program 

artystyczny poświęcony 
artyście. 

Dlaczego w naszej gmi-
nie wspominamy tego świa-
towej sławy muzyka? Otóż 
zaglądając w księgi i kroniki 

historyczne można dowie-
dzieć się, że miał polskie 
korzenie - jego pradziadek 
Hannibal Rostropowicz był 
właścicielem majątku i pa-
łacu w Skotnikach. Ponadto 
sam Rostropowicz, kiedy 

odwiedzał Polskę, przybył 
również do Skotnik, aby zo-
baczyć miejsca, gdzie żyła 
jego rodzina. Artysta zmarł 
w roku 2007, w wieku 80 lat. 

PW

Z wizytą studyjną w Norwegii 
W dniach 11 – 15 wrze-

śnia b.r. w Norwegii miała 
miejsce wizyta studyjna 
18 przedstawicieli Mazo-
wieckiego Stowarzyszenia 
Gmin na Rzecz Społe-
czeństwa Informacyjnego, 
którego członkiem jest 

również Gmina Teresin. 
Naszą gminę reprezento-
wał Marek Jaworski, za-
stępca wójta. W ramach 
projektu ,, Podnoszenie 
kompetencji samorządów 
polskich w zakresie gospo-
darki o obiegu zamkniętym 

oraz wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii 
z użyciem technologii in-
formatycznych, w oparciu 
o doświadczenia norweskie 
‘’ polscy samorządowcy za-
poznali się z najnowszymi 
norweskimi rozwiązaniami 

w dziedzinie ,, zielonych ‘’ 
energii. W trakcie wizyty 
odwiedziliśmy gminy 
Frogn i Nes, zapoznaliśmy 
się z działalnością spółek 
komunalnych Esval Mil-
jopark i BrukNes a także 
klastru energetycznego 

w Lillestroem i jego od-
działu edukacyjnego w Lin-
dum. Wymiernym skutkiem 
wizyty w ramach trwałości 
projektu będzie ustawienie 
odpowiedniego pojemnika 
na odpady elektroniczne 
zawierające tzw. dane 

wrażliwe (telefony komór-
kowe, dyski, pendrivy, płyty 
CD itp.). Wyjazd mazo-
wieckich samorządowców 
sfinansowała strona norwe-
ska w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.
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Ukazała się książka o Wandzie Półtawskiej,  
autorstwa mieszkańca Gminy Teresin

Kilka dni temu na rynku wydawniczym ukazała się książka pt. „Wanda Półtawska. Biografia 
z charakterem”, której autorem jest mieszkaniec Gminy Teresin, Tomasz Krzyżak. 

- Wielu pyta, po co ją 
napisałem? Bo brakuje 
nam dziś autorytetów, 
a pani Doktor - przynaj-
mniej dla mnie - jest osobą, 
którą z różnych względów 
trzeba stawiać za wzór do 
naśladowania! Zbigniew 
Herbert napisał kiedyś 
o takich ludziach wiersz 
„Przesłanie Pana Cogito”. 
Idź wyprostowany, wśród 
tych co na kolanach, wśród 
odwróconych plecami.... 
Bądź wierny. Idź. Niewielu 
jest takich! Szczególnie 
w dzisiejszym świecie – 
powiedział o swojej książce 

Autor. Ciekawą rozmowę 
na temat publikacji można 
obejrzeć w na stronie www.
teresin24.pl

Ponad 60 lat temu 
jako młoda kobieta, 
była więźniarka obozu 
w Ravensbrück, podeszła 
do konfesjonału Karola 
Wojtyły w bazylice Mariac-
kiej w Krakowie. Szybko zo-
stali przyjaciółmi. Połączyła 
ich niezwykła duchowa 
i intelektualna więź. Wielu 
twierdzi, że Wanda Półtaw-
ska stała się z czasem jedną 
z najbardziej wpływowych 
osób w otoczeniu Jana 

Pawła II – miała współtwo-
rzyć encykliki, inspirować 
papieską teologię ciała 
i wpływać na personalne 
roszady w polskim Kościele.

- Jest jedną z najbar-
dziej fascynujących kobiet 
w najnowszej historii Pol-
ski. Twarda, bezkompro-
misowa, waleczna. Ocalała 
z piekła Ravensbrück, a mi-
sją swojego życia uczyniła 
walkę o człowieka, który 
jeszcze się nie narodził 
– napisała Brygida Gry-
siak, dziennikarka TVN24,  
autorka książek. 

 

Tomasz Krzyżak – mieszka 
w Gminie Teresin, dzienni-
karz i publicysta zajmujący 
się m. in. historią Kościoła 
w Polsce, szef działu krajo-
wego dziennika „Rzeczpo-
spolita”. W Wydawnictwie 
WAM opublikował biogra-
fię abpa Józefa Michalika, 
„Nie mam nic do strace-
nia”. Jest także autorem 
książki „Historia życia św. 
Maksymiliana”. 

PW, źródło: www. 
wydawnictwowam.pl,  

www.rp.pl

Uzyskanie dokumentacji  
medycznej po śmierci pacjenta 

Prawo dostępu do doku-
mentacji medycznej jest jednym 
z podstawowych praw każdego 
pacjenta. Przysługuje ono pa-
cjentowi w każdym momencie 
i obejmuje wszystkie d0ku-
menty, sporządzone w każdej 
placówce, która uczestniczyła 
w jego leczeniu. 

Szpital nie ma prawa, by 
na jakiejkolwiek podstawie od-
mówić pacjentowi lub osobie, 
którą pacjent pisemnie do tego 
upoważni, wglądu do jego do-
kumentacji medycznej lub wy-
dania jej kserokopii. Co więcej 
szpital ma obowiązek odebrać 
od pacjenta przy przyjęciu go 
do szpitala oświadczenie kogo 
upoważnia on do uzyskiwania 
informacji o jego stanie zdrowia 

i dostępu do jego dokumentacji 
medycznej.

Komplikacje zazwyczaj po-
jawiają się w sytuacji, gdy pa-
cjent umiera w szpitalu, bez 
wskazania osoby upoważnio-
nej do uzyskiwania informacji 
o jego stanie zdrowia bądź do-
kumentacji medycznej. Opór 
przed wydaniem przez szpital 
dokumentacji medycznej jest 
szczególnie silny, gdy w danej 
sprawie faktycznie nie wszyst-
kie czynności medyczne zostały 
wykonane zgodnie z aktualną 
wiedzą medyczną. 

Zgodnie z treścią art. 26 
ustawy o prawach pacjenta 
„Po śmierci pacjenta dokumenta-
cja medyczna jest udostępniana 
osobie upoważnionej przez pa-
cjenta za życia lub osobie, która 
w chwili zgonu pacjenta była jego 
przedstawicielem ustawowym.” 

Z treści w/w artykułu wy-
nika, że szpital ma obowiązek 
wydać kopię dokumentacji 

medycznej osobie upoważnio-
nej przez pacjenta za życia lub 
jego przedstawicielowi usta-
wowemu. Tak więc, rodzice 
w przypadku śmierci dziecka 
uzyskają dokumentację me-
dyczną bez problemu, jednak 
już mąż w przypadku śmierci 
żony lub tym bardziej dzieci 
w przypadku śmierci któregoś 
z rodziców bez wyraźnego upo-
ważnienia będą miały z tym 
problem. 

Sytuacje odmowy wyda-
nia dokumentacji medycznej 
przez szpitale osobie najbliższej 
po śmierci pacjenta były tak czę-
ste, że sprawą zajął się Rzecznik 
Praw Pacjenta. Z jego wniosku 
sprawę rozpoznał Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warsza-
wie, a następnie Naczelny Sąd 
Administracyjny, który wyro-
kiem z dnia 17 września 2013 r., 
sygn. akt II OSK 1539/13 orzekł, iż:

• Osoba, którą upoważniono 
do wglądu w dokumentację 

medyczną za życia pacjenta, 
ma również takie uprawnienie 
po śmierci pacjenta.

• Ustawodawca w art. 26 ust. 
2 ustawy z 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
użył co prawda terminu „prawo 
wglądu w dokumentację me-
dyczną”, w przypadku osoby 
upoważnionej przez zmarłego 
pacjenta, jednak zakładając 
racjonalność ustawodawcy nie 
sposób uznać, że jego celem 
było zawężenie uprawnień do 
udostępnienia dokumentacji 
jedynie do sytuacji śmierci pa-
cjenta w konkretnej placówce 
medycznej, w której złożył 
stosowne oświadczenie. Takie 
ograniczenie uprawnień nie wy-
nika bowiem wprost z żadnych 
przepisów prawa regulujących 
prawo dostępu do dokumenta-
cji medycznej.

Z przedstawionego powy-
żej wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego wynika, 

że upoważnienie do uzyskiwa-
nia informacji o stanie zdrowia 
oraz dokumentacji medycznej 
udzielone przez zmarłego pa-
cjenta osobie najbliższej jest 
ważne po jego śmierci, a przede 
wszystkim we wszystkich pla-
cówkach służby zdrowia, w któ-
rych był on leczony. 

Na tej podstawie, w sytuacji, 
gdy szpital odmawia wydania 
dokumentacji medycznej osoby 
zmarłej z uwagi na brak upo-
ważnienia, należy dostarczyć 
do szpitala kopię upoważnienia 
złożonego przez osobę zmarłą 
w jakiejkolwiek innej palcówce 
służby zdrowia, gdyż jest ono 
ważne, skuteczne i musi być 
respektowane niezależnie od 
tego w jakiej placówce zostało 
złożone. w razie jakichkolwiek 
pytań lub wątpliwości proszę 
o kontakt mailowy filia@eim.
waw.pl pod nr tel 794 538 623 
lub bezpośrednio w siedzibie 
kancelarii przy ul. Szymanow-
skiej 2 lok. 2

adw. Michał Miller
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To już 100 lat jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni
W 1917 roku odbyło się 

zebranie założycielskie 
na którym powołano hi-

storyczny zarząd, w skład 
którego weszli Jan Szyma-
niak - Prezes, Antoni Proch 
– V-ce Prezes, Antoni Sty-
chlerz – Naczelnik, Antoni 
Szymaniak - Gospodarz. 
To właśnie od tych ludzi 
zaczęła się historia OSP 
Paprotnia. 

W sobotę, 23 września 
obchodziliśmy jubileusz 
100-lecia istnienia Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Paprotni. Uroczystość 
rozpoczęliśmy Mszą świętą 
w Bazylice w Niepokala-
nowie. Msze celebrowali 
kapelan gminny Straży 
Pożarnych, o. Wiesław 
Koc, proboszcz, o. Andrzej 

Sąsiadek oraz o. Maksymi-
lian Świerżewski. Następnie 
zaproszeni goście, druho-

wie oraz poczty sztanda-
rowe udały się na plac przy 
remizie OSP w Paprotni. 

Po przywitaniu gości 
nastąpiło wręczenie odzna-
czeń. Na wniosek starosty 
sochaczewskiego Jolanty 
Gonty, Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
Mariusz Błaszczak przyznał 
„Srebrny Medal za Zasługi 
dla ochrony przeciwpo-
żarowej” dla kpt. Henryka 
Kucharskiego. Dekoracji 
dokonał Maciej Małecki, 
poseł na Sejm RP, sekretarz 
stanu w kancelarii premier 
Beaty Szydło wraz z st. bryg. 
Bogdanem Łasicą, p.o. ma-
zowieckiego komendanta 

wojewódzkiego PSP. 

Uchwałą Prezydium 

Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP 
RP „Złotym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnic-
twa” odznaczeni zostali 
– dh Urszula Tkaczyk, dh 
Witold Adamczyk, dh Jerzy 
Jankowski. „Srebrnym Me-
dalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa” uhonorowani – dh 
Kamila Polecka, dh Grze-
gorz Pietrzak, dh Mariusz 
Lewandowski. Z kolei „Brą-
zowy Medal” otrzymali – dh 
Przemysław Pawłowski, dh 
Mariusz Kalota, dh Mariusz 
Polecki, dh Paweł Racz-
kowski. Odznaką „Strażak 
wzorowy” zostali odzna-
czeni – dh Mateusz Beta, 

dh Patryk Pająk, dh Robert 
Świątek, dh Sebastian Pa-
jąk, dh Tomasz Polecki, dh 

Łukasz Jagodziński i dh Da-
wid Staniaszek. 

Jednostka OSP Pa-

protnia, w roku swojego 
jubileuszu 100-lecia, zo-
stała wyróżniona przez 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego medalem 
„Pro Masovia”, który straża-
kom wręczył Adam Orliński, 
radny Sejmiku Wojewódz-
kiego. Pełniący obowiązki 
Mazowieckiego Komen-
danta Wojewódzkiego, 
st. bryg. Bogdan Łasica, 

przeczytał list pochwalny 
od Komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej Gene-
rała Leszka Suskiego oraz 
przekazał podziękowania 
i gratulacje.

W trakcie przemówień 
gości druhowie dostali 
wiele pochwał, gratulacji, 
dyplomów oraz prezen-
tów na jubileusz 100-lecia. 
OSP Paprotnia wzbogaciła 
się o 4 mundury bojowe 
i 4 pary butów specjal-
nych przekazane przez 
radnego sejmiku Adama 
Orlińskiego, lance gaśni-
czą od Starosty Powiatu 
Sochaczewskiego, Pani Jo-
lanty Gonty oraz bonus fi-
nansowy na zakup sprzętu 
i umundurowania od władz 
Gminy Teresi, przekazany-
przez Wójta Gminy Teresin, 
Marka Olechowskiego oraz 
przewodniczącego Rady 

Gminy Teresin, Bogdana 
Linarda.

Życzenia i gratulacje 
strażakom przekazał st. 
bryg. mgr inż. Piotr Piąt-
kowski, komendant powia-
towy PSP w Sochaczewie 
wraz ze swoim zastępcą 
bryg. mgr inż. Wiesławem 
Gorzkim.

Gratulacje także złożył 

nam Sekretarz Komisji re-
wizyjnej OW ZOSP RP Karol 
Podleśny. Zarazem skła-
dany został Panu meldunek 
z uroczystości przez druha 
Mariusza Tkaczyka.

Serdecznie dziękujemy 
pocztą sztandarowym, czyli 
jednostkom (OSP Teresin, 
OSP Budki Piaseckie, OSP 
Szymanów, OSP Niepoka-
lanów, OSP Skrzelew, OSP 
Mikołajew, OSP Kampinos, 
OSP Stare Gnatowice, OSP 
Wiejca), z którymi naj-
częściej razem walczymy 
z żywiołem, spotykamy 
się na zawodach spor-
towo-pożarniczych oraz 
ćwiczeniach.

Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej dziękuje 
również wszystkim sym-
patykom naszej jednostki, 
którzy w jakikolwiek spo-
sób nas wspierają oraz tych, 

którzy z nami wspólnie 
świętowali.

Uroczystość uświetniała 
orkiestra dęta z miejscowo-
ści „Wicie”, a piknik na placu 
strażackim oraz zabawę 
na dechach prowadził ze-
spół „Exell”.

OSP Paprotnia
Foto: Tadeusz 

Szymańczak 



04.11.2017 r.10

W Niepokalanowie świętowano 100-lecie   Rycerstwa Niepokalanej 
Rycerze Niepokalanej zgromadzili się w niedzielę, 15 października, w Niepokalanowie, by uczcić jubileusz 100-lecia  

założenia Rycerstwa Niepokalanej (MI). 

Uroczystą Mszą św,, 
której przewodniczył abp 
Józef Michalik, zakończyły 
się jubileuszowe uroczysto-
ści 100-lecia założenia MI, 
połączone z konferencją 
naukową na „Kolbianum” 
i jesiennym spotkaniem 
liderów Rycerstwa Niepo-
kalanej. Abp Senior wska-
zał na św. Maksymiliana 
Kolbego, który założył 
Rycerstwo Niepokalanej, 
aby wskazać bezpieczną 
drogę do Boga i umożliwić 

uniknięcie grzechu zanie-
dbania, którym jest brak 
reakcji na grzech.

Abp Józef Michalik za-
chęcał rycerzy Niepoka-
lanej, by dalej wytrwale 
przez modlitwę i gorliwość 
apostolską podejmowali 
„walkę o dusze” na różnych 
polach, także w Interne-
cie, by poczuli się „armią 
z pod Bożego sztandaru 
- armią, która zwalcza nie-
nawiść miłością... Naszą 

bronią jest oddanie Nie-
pokalanej. O Niepokalana, 
uczyń ze mną, z całym 
mym życiem, śmiercią 
i wiecznością, cokolwiek Ci 
się podoba” - przypomniał 
hierarcha słowa aktu od-
dania, ułożonego przez św. 
Maksymiliana.

W jubileuszowe uro-
czystości włączyli się także 
przedstawiciele władzy 
świeckiej. Pozdrowie-
nia Pani Premier Beaty 

Szydło odczytał minister 
i poseł na Sejm z ziemi 
sochaczewskiej Maciej  
Małecki. „Stanowicie Pań-
stwo potężne wsparcie 
w pięknym dziele ewange-
lizacji - zaznaczyła w odczy-
tanym słowie Pani Premier. 
- Ojciec Maksymilian, odda-
jąc życie za innego więźnia 
Auschwitz-Birkenau..., stał 
się symbolem i wzorem 
miłosierdzia oraz poświę-
cenia... Za Państwa działal-
ność, za aktywność i dzieło 
ewangelizacyjne z całego 
serca dziękuję. Jestem prze-
konana, że Rycerstwo jesz-
cze nie raz udowodni swe 
oddanie bliźniemu” - można 

było usłyszeć w cytowanym 
liście. Minister Małecki, wraz 
z listem Pani Premier prze-
kazał także kielich mszalny 
na ręce Gwardiana Nie-
pokalanowa. Wyraził też 
swą wdzięczność za za-
wsze życzliwą współpracę 
z klasztorem Niepokalanów 
oraz zaznaczył, że Polska 

potrzebuje rycerzy Niepo-
kalanej. „Każdy z nas ma 
mały odcinek walki o war-
tości chrześcijańskie - mówił 
minister. - Swoimi czynami, 
swoim oddaniem może 
zmieniać świat. Dziękuję 
za to światło Niepokalanej, 
które promieniuje z klasz-
toru Niepokalanów. W pol-
skim rządzie, w polskim 
sejmie doświadczamy tego 
wsparcia i bardzo za to dzię-
kujemy” - dodał poseł Ma-
ciej Małecki.

Znaczki pocztowe 
Ważnym akcentem jubi-

leuszu było wręczenie oko-

licznościowych znaczków 
i pamiątkowych kopert, 
upamiętniających rocznicę 
100-lecia założenia Rycer-
stwa Niepokalanej, które 
dokonali Wiesław Włodek - 
wiceprezes zarządu Poczty 
Polskiej i Ewa Zych - dyrektor 
Biura Filatelistyki Poczty Pol-
skiej. Pamiątkowe prezenty 

odebrali obecni na jubile-
uszowej Mszy św.: abp Józef 
Michalik - przewodniczący 
liturgii mszalnej, o. bp Błażej 
Kruszyłowicz - franciszkanin 
i sufragan senior diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej, 
o. Grzegorz M. Szymanik 
- gwardian Niepokala-
nowa, a także o. Stanisław  
M. Piętka - prezes narodowy 
Rycerstwa Niepokalanej. 
Warto zaznaczyć, że projekt 
znaczków powstał dzięki 
współpracy Poczty Polskiej 
z pracownikami Archi-
wum Niepokalanowa oraz  
s. Teresą M. Michałek - preze-
sem Fundacji Niepokalanej.

Ostatnim akcentem 
jubileuszowej liturgii było 
odmówienie aktu oddania 
się Niepokalanej, ułożonego 
przez św. Maksymiliana  
Kolbego, które poprowadził 
Gwardian Niepokalanowa.

Źródło: www.niepoka-
lanow.pl

 Z NIEPOKALANOWA
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Co może być kosztem w firmie
Przedsiębiorcy często zastanawiają się jakie wydatki można zakwalifikować do kosztów w firmie.  

W poniższym artykule próbuję nieco przybliżyć temat.

Na gruncie podatku docho-
dowego KOSZTEM jest każdy 
wydatek, który jest związany 
z przychodem – osiągniętym 
lub możliwym do osiągnięcia. 
Wg tej definicji zakup towaru 
do odsprzedaży jest kosztem, 
bo spodziewamy się przychodu 
w momencie gdy dany towar 
zostanie sprzedany. Podobnie 
kosztem jest faktura za abona-
ment telefoniczny, bo bez tego 
wydatku nie moglibyśmy np. 
zamówić towarów. Według tej 
samej definicji kosztem nie będą 
zakupy artykułów spożywczych 
na domowy obiad bo właściciel 
firmy musi jeść niezależnie od 
tego czy prowadzi działalność 
gospodarczą czy też nie.

Co zatem można zaliczyć do 
kosztów?

Koszty związane z użytko-
waniem samochodu 

Jeśli posiadamy prywatne 
auto (niebędące środkiem trwa-
łym) to koszty jego użytkowania 
mogą być kosztami uzyskania 
przychodu. Do takich kosztów 
zaliczać się będą wszystkie wy-
datki eksploatacyjne (paliwa, 
płyny, smary itp.) oraz ewentu-
alne naprawy. Nie ma ograniczeń 
kwotowych w takich wydatkach, 
jednak zaliczenie w koszty nastę-
puje na podstawie przejechanych 
kilometrów, przeliczanych na zło-
tówki wg współczynnika ogłoszo-
nego przez Ministra Finansów. 
Księgowana kwota kosztów nie 
może być wyższa niż przejechane 
kilometry przeliczone na zło-
tówki. Oczywiście przejazdy mu-
szą być w jakiś sposób związane 
z prowadzoną działalnością – 
mogą t być wyjazdy do klienta, 
do hurtowni, czy w inne miejsca 
w celach firmowych.

W przypadku współpracy 
z Biurem Rachunkowym klient 

powinien dostarczyć faktury 
kosztowe związane z danym sa-
mochodem oraz ewidencję prze-
jazdów. Kwotę do zaksięgowania 
w koszty wylicza Biuro.

Ten sposób rozliczania kosz-
tów dotyczy każdego samochodu 
osobowego niebędącego środ-
kiem trwałym, niezależnie od 
tego, kto jest jego właścicielem. 
Auto może być użyczone przez 
inną osobę albo wynajęte przez 
firmę.

Auta leasingowane trakto-
wane są jak będące środkami 
trwałymi i koszty rozliczane są 
na zasadach ogólnych

Koszty związane z miej-
scem prowadzenia działal-
ności 

Każda działalność prowa-
dzona jest w konkretnym miej-
scu. Według przepisów prawa 
w Urzędzie Gminy należy zgło-
sić wielkość powierzchni wy-
korzystywanej do prowadzenia 
działalności, gdyż wpływa to 
na wysokość podatku od nieru-
chomości. Podatek ten stanowi 
koszt uzyskania przychodu.

Siedzibę firmy można od-
powiednio wyposażyć. Może 
tu chodzić o meble, takie jak 
biurko, szafa na dokumenty, 
wieszak na ubrania dla klientów, 
stół konferencyjny czy krzesła. 
W kosztach mogą też znaleźć się 
sprzęty wykorzystywane do pro-
wadzenia działalności: maszyny, 
komputery, drukarki, niszczarki 
dokumentów i inne. Wg stanowi-
ska większości Urzędów Skarbo-
wych kosztem będą też wydatki 
na wyposażenie kuchni i artykuły 
spożywcze przeznaczane dla 
klientów (kawa, herbata, cukier, 
ciastka itp.). Wydaje się jedynie, 
że należy zachować umiar w kla-
syfikowaniu nabyć na takie cele.

Bieżące wydatki związane 
z utrzymaniem biura oczywiście 
należy zaliczać do kosztów uzy-
skania przychodów. Znajdziemy 
tu wydatki na artykuły biurowe 
(papier do drukarki, długopisy, 
notesy itp.), utrzymanie telefo-
nów i dostępu do Internetu czy 
też opłaty za monitoring i nadzór 
grup interwencyjnych (ochrona). 

A co z wydatkami za energię 
elektryczną, gaz, ogrzewanie itp.? 
Ich zaliczenie także jest możliwe, 
jednak proporcjonalnie w części 
przypadającej na działalność. 
Proporcja ta nie musi być bezpo-
średnim przełożeniem propor-
cji powierzchni przeznaczonej 
na działalność w stosunku do 
całości powierzchni mieszkania 
czy domu – a który to przelicznik 
wydaje się najbardziej bezpo-
średnim. W zależności od rodzaju 
działalności wydatki mogą stano-
wić większy lub mniejszy ułamek. 
Przykładowo działający 24 go-
dziny na dobę komputer firmowy 
(serwer) będzie zużywał więcej 
energii elektrycznej niż urządze-
nia prywatne włączane co jakiś 
czas. Przedsiębiorca może usta-
lić, że jego koszty są wyższe niż 
proporcjonalne do powierzchni.

Oczywiście jeśli dana nie-
ruchomość jest w całości prze-
znaczona pod działalność to 
współczynnik najpewniej będzie 
wynosił 100%.

Inne koszty w firmie 

Do kosztów uzyskania przy-
chodów zalicza się też wydatki 
służące podtrzymaniu źródła 
dochodu, nawet jeśli same bez-
pośrednio nie przyczyniają się 
do jego wytworzenia. Takimi wy-
datkami mogą być ubezpiecze-
nia. Choć sam wydatek na polisę 
ubezpieczeniową nie generuje 
żadnego przychodu ani wprost 
się do niego nie przyczynia, to 

zabezpiecza jego źródło. Dlatego 
polisy ubezpieczeniowe mogą 
być uznane za koszty firmy.

Inne wydatki to koszty szko-
leń i podnoszenia kwalifikacji. Je-
śli dane szkolenie jest związane 
z profilem działania firmy (aktu-
alnym lub przyszłym) to można 
uznać, że stanowi ono koszt uzy-
skania przychodu. W obecnych 
czasach nie waham się zaliczyć do 
kosztów wydatków na szkolenia 
językowe; klienci obcojęzyczni to 
spora grupa docelowa.

Warto też pomyśleć o wydat-
kach na różnego rodzaju promo-
cję i reklamę. Mogą to być zakupy 
wizytówek, folderów reklamo-
wych, projekty graficzne logo 
czy witryn internetowych a także 
ogłoszenia w mediach. Dobrze 
zaplanowane akcje promocyjne 
mogą skutkować rzeszą nowych 
klientów.

Podsumowanie 

„Szukanie kosztów” i obniża-
nie podatków bywa wyzwaniem. 
Niejednokrotnie na etapie doko-
nywania zakupu trudno jest spre-
cyzować czy będzie on kosztem 

w firmie. Sugeruję by w takich 
sytuacjach dokonywać zakupu 
na fakturę, by móc później, we 
współpracy z księgowym ustalić 
jak zaklasyfikować dany zakup.

Należy pamiętać, że przedsię-
biorca musi udowodnić związek 
poniesionego kosztu z osiągnię-
tym lub nieutraconym przy-
chodem. Na nim spoczywa taki 
obowiązek. Dlatego w rozmowie 
z księgowym warto podać swoje 
dowody i zapytać czy w opinii 
drugiej strony są one wystarcza-
jąco mocne. Trzeba pamiętać, 
że jeśli Urząd uzna podczas kon-
troli że dany wydatek nie stanowi 
kosztu, to powstaje dodatkowy 
dochód i podatek od niego. Je-
śli kontrola ma miejsce kilka lat 
po rozliczeniu podatkowym roku, 
koszty odsetek od niezapłaco-
nego podatku mogą być wyso-
kie, dlatego nie warto się na nie 
narażać.

Szukajmy kosztów jednocze-
śnie rozsądnie podchodząc do 
optymalizacji podatkowej.

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
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Tragedia na drodze w Bramkach. Dwie kobiety potrącone 
na przejściu dla pieszych

Do tragicznego w skut-
kach wypadku drogowego 
doszło 22 września ok. 6.20 
rano na drodze krajowej 
nr 92 w Bramkach. Dwie 
kobiety zostały potrącone 
na oznakowanym przejściu 

dla pieszych. W wyniku od-
niesionych obrażeń jedna 
z nich poniosła śmierć 
na miejscu zdarzenia, 
druga poszkodowana, któ-
rej jeszcze przed przyby-
ciem zespołu pogotowia 

ratunkowego pierwszej 
pomocy przedmedycz-
nej udzielali świadkowie, 
została przetransporto-
wana do szpitala. Niestety, 
po kliku godzinach druga 
kobieta również zmarła. 

Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że kie-
rująca oplem jechała w kie-
runku Sochaczewa. Wtedy 
na oznakowanym przejściu 
dla pieszych doszło do po-
trącenia dwóch pieszych.

Na miejscu zdarzenia 
kilka godzin trwała akcja 
usuwająca skutki zdarzenia. 
Ruch odbywał się waha-
dłowo. Oprócz służb ratun-
kowych na miejscu obecni 
byli prokurator oraz biegły 
w zakresie wypadków w ru-
chu drogowym.

Prowadzone śledztwo 
przez Prokuraturę Rejonową 
w Grodzisku Mazowieckim 
oraz policjantów pozwoli 
na ustalenie dokładnych 

przyczyn i okoliczności 
wypadku.

Apelujemy do wszyst-
kich kierowców i pozosta-
łych użytkowników dróg 
o rozwagę, ostrożność oraz 
respektowanie przepisów 
drogowych. Pamiętajmy, 
że przepisy ruchu drogo-
wego, znaki drogowe, ogra-
niczenia prędkości są po to, 
by się do nich dostosować. 

Źródło: www.kppba-
bice.policja.waw.pl

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

R E K L A M A
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Pomysłodawcą i opiekunem strony jest:

MAMA, TATA I JA

Czas na rodzeństwo
„Będziesz miał(a) siostrę”, „Będziesz miał(a) brata”. Te słowa z perspektywy rodziców powinny wywołać uśmiech i nieskończoną radość w ich 

adresacie. Czy jednak zawsze tak się dzieje?

Wyobraźmy sobie, dro-
dzy Państwo, że nasz mąż/
żona, z którymi mamy 
świetną relację i wie-
dziemy szczęśliwe życie 
przychodzą do nas pew-
nego dnia i mówią: „Ko-
chanie, tak bardzo jestem 
szczęśliwy, że Cię mam, 
że postanowiłem(am) zna-
leźć sobie drugą żonę/dru-
giego męża. Będzie z nami 
mieszkać, spać, jeździć 
na zakupy i na wakacje.  
A, i oddamy jej/mu trochę 
Twoich ubrań – wiesz, tych 
w których już dawno nie 
chodzisz, które są trochę 
za ciasne. Będziecie razem 
spędzać czas, dzielić się 
książkami, kosmetykami, 
narzędziami itp.” Zasta-
nówmy się, jakie uczucia 
się w nas pojawiają? Mam 
silne przeczucie, że nie 
jest to radość i wdzięcz-
ność, ale złość, smutek, 
zdziwienie, przerażenie 
i niezgoda. 

Podobnie reagują 
dzieci (szczególnie te, 
które urodziły się jako 
pierwsze), gdy dowiadują 
się, że będą miały rodzeń-
stwo. Nagle ich bezpieczna 
więź z rodzicami, którzy 
do tej pory byli tylko dla 
nich, znajduje się na za-
grożonej pozycji. Dziecko 
chce mieć rodziców tylko 
dla siebie – chce całą ich 
miłość, czas, uwagę, bo są 
oni źródłem tego, czego 
ono potrzebuje – jedzenia, 
schronienia, ciepła, blisko-
ści, poczucia bycia waż-
nym i niepowtarzalnym. 
Dlatego boją się, że może 
dojść do sytuacji, w której 
stracą to wszystko, a do-
stanie to ich brat lub sio-
stra. Nie powinno zatem 
dziwić, że z pozycji 

starszego dziecka oczeki-
wany młodszy potomek to 
rywal i intruz. Wkraczamy 
tu na teren ogromnej siły 
– zazdrości…

Co mogą zatem zrobić 
rodzice, którzy chcą mieć 
więcej niż jedno dziecko? 

Czy sprawa jest z góry 
przegrana? Oczywiście, 
że nie! Pojawienie się ro-
dzeństwa, choć może być 
dla pierwszego dziecka 
dużą i trudną zmianą, 
nie musi wcale okazać 
się traumą! Dużo bo-
wiem zależy od postawy 
i zachowania dorosłych. 
Nie warto też przesądzać 
o tym, jaką dzieci będą 
miały relację w przyszłości 
na podstawie pierwszego 
miesiąca wspólnego ży-
cia – to okres burzliwych 
emocji, które z czasem, 

przy odpowiednim wspar-
ciu ze strony rodziców, za-
czynają się normować. 

Wielu rodziców ma 
trudność z przyjęciem 
od starszego dziecka ko-
munikatów typu „Ona 
jest brzydka i głupia” lub 

„Oddajcie go do szpitala!”. 
Wydaje im się to niesto-
sowne, nie chcą tego 
słyszeć. Co jednak kryje 
się za takimi stwierdze-
niami? Silne uczucia!! Za-
tem, aby pomóc dziecku 
w tym szczególnym mo-
mencie życia rodziny 
ważne jest, aby odłożyć 
na bok uwagi typu „Nie 
mów tak, tak nie wolno!”, 
„To nieprawda!”, „Daj spo-
kój, denerwuje mnie to!”. 
Negowanie uczuć prowa-
dzi do ich spotęgowania 
i silniejszego przeżywania, 

co może tylko wzmoc-
nić trudne zachowania 
dziecka, które nie zostało 
wysłuchane i zrozumiane. 
Warto natomiast poświę-
cić starszemu dziecku 
dwie minuty pełnej uwagi 
i wyrazić zrozumienie dla 
emocji, które mu towarzy-

szą, np. „Widzę, że jest Ci 
trudno w nowej sytuacji. 
To zrozumiałe.”, „Słyszę, 
że złości Cię, że nie mam 
dla Ciebie tak dużo czasu, 
jak wcześniej. Rozumiem 
to.”, czy nawet „Ooo, wy-
daje mi się, że czujesz 
zazdrość. Chciałbyś, żeby-
śmy mogli się tak długo 
bawić razem, jak wcze-
śniej.”. Nazwanie uczuć 
dziecka pomoże mu w ich 
rozpoznaniu i niemal au-
tomatycznie troszkę je 
uspokoi. Zauważy ono bo-
wiem, że rodzic je rozumie 

i zauważa jego potrzeby. 
A to czasem wystarczy, 
żeby łatwiej mu było za-
akceptować i poradzić 
sobie z nowościami. Do-
brym pomysłem jest też 
zachęcane dziecka do 
włączania się w czynno-
ści pielęgnacyjne zwią-

zane z rodzeństwem, np. 
wspólne przygotowanie 
kąpieli, ubieranie itp. 
Daje to możliwość spę-
dzania czasu razem z ro-
dzicem i bratem/siostrą, 

jest szansą na wspólne 
przeżywanie różnorod-
nych doświadczeń, a także 
np. nawiązywanie przez 
starsze dziecko kontaktu 
wzrokowego, dotykowego 
i emocjonalnego z młod-
szym rodzeństwem. Nie-
zwykle istotne jest także 
wygospodarowanie dla 
starszego dziecka choćby 
krótkiego czasu, który 
poświęcamy tylko jemu 
– i nie jest tu absolutnie 
ważna ilość tego czasu 
(wiadomo bowiem, że jest 
go mniej), ale jego jakość. 
Lepiej dać synowi czy 
córce 10 minut zabawy 
sam na sam z pełnym na-
szym zaangażowaniem, 
niż przez godzinę „uda-
wać”, że się z nim bawimy, 
przy okazji sprzątając ła-
zienkę, czy gotując obiad. 

Podobno istnieje po-
wiedzenie, że „jak Pan 
Bóg daje nowe życie, to 
daje następną porcję mi-
łości”. Zachęcam Państwa 
do pokazywania dzieciom, 
że jest ono prawdziwe po-
przez drobne gesty i wy-
kazywanie zrozumienia 
dla przeżywanych przez 
nich dziecięcych kłopotów 
i rozterek. 

Agnieszka Lotkowska, 
psycholog
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„II Senioriada” w Teresinie za nami!
To był wspaniały dzień! 

14 października o godzinie 

10.00 nastąpiło uroczyste 
otwarcie „II Gminnej Se-
nioriady” w Teresinie. Tak 
jak zapowiadano, pierw-
szym punktem tej imprezy 
były zajęcia zumby. Popro-
wadziła ją dla nas Joanna 
Galka -Walczykiewicz. Pod-
czas zumby dominowała 
muzyka, taniec, energia 
i śmiech. Przyjemne ćwicze-
nia ogólno-usprawniające 
przeplatane były grom-
kimi oklaskami i okrzykami 
zadowolenia.

Na hali GOSIRU w Te-
resinie, oprócz seniorów 
były też osoby z pokole-
nia 40 latków. Po zumbie 
uśmiechnięci i rozgrzani 
ruchem uczestnicy  przy-
stąpili do konkurencji. 
Zebrani zostali podzieleni 
na grupy. Dla ułatwienia 
współzawodnictwa  każda 
grupa otrzymała jednoko-
lorowe szarfy.

Uczestniczyliśmy w na-
stępujących konkurencjach 

drużynowych: gra w bule, 
techniki relaksacyjne-ma-

saż, kalambury słowne 
związane z piosenkami, 
rozwiązywanie krzyżó-
wek oraz planszowe gry 
zręcznościowo-umysłowe.

W trakcie zawodów mo-
gliśmy posilić się kawą, her-
batą, wodą, różnorodnymi 
sokami owocowymi, cze-
koladowymi słodkościami 
lub pysznymi jabłkami bo-
gatymi w witaminy. Nasza 
imprezę zaszczycił swoją 
obecnością Wójt Gminy 
Teresin, Marek Olechowski. 
Konkurencje były tak zachę-
cające i zajmujące, że Pan 
Wójt czynnie uczestniczył 
w niektórych  z nich i ba-
wił się razem z nami. Warto 
było tam być i móc podzi-
wiać i obserwować  radość 
na twarzach uczestników, 
zaangażowanie i zdrowe 
współzawodnictwo.

W niesamowitej je-
siennej scenerii w kolo-
rach złota, brązu i zieleni 

odbyliśmy  spacer z kijkami 
po teresińskim lesie.  Świeże 

zdrowe powietrze i po-
zytywne przeżycia sprzy-
jały dobremu nastrojowi 
i doskonałym humorom. 
W Leśnym Zaciszu czekały 
na nas gorące grillowane 

kiełbaski, smaczny chle-
bek i gorąca herbata. 

Śmiechom, śpiewom i dys-
kusjom nie było końca. 
Jednak wszystko co dobre 
szybko się kończy. Ci, któ-
rzy nie dotarli niech żałują. 
Te niezapomniane chwile 

na długo pozostaną w na-
szej pamięci.

Dziękujemy serdecz-
nie Justynie Kamiń-
skiej i Agnieszce Gackiej 
za przygotowanie i po-
prowadzenie konkurencji 

sportowych, Joannie Gal-
ce-Walczykiewicz za wspa-
niałą i radosną zumbę, 
Nice Czubak-Wrońskiej 
i Krzysztofowi Wroń-
skiemu ze Stowarzyszenia 
Planszówki w Sochacze-
wie –  dzięki za fajne gry 
i emocje przy ustawianiu 
wieży, Ryszardowi Śliwiń-
skiemu za wsparcie tech-
niczne. Wielkie dzięki dla 
Pana Wójta Marka Ole-
chowskiego za wsparcie 
i uczestnictwo w Senioria-
dze oraz Damiana Tymorka 
z  Leśnego Zacisza za umoż-
liwienie zorganizowania 
grilla na terenie Ośrodka. 
A na koniec dzięki za współ-
pracę Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Mieszkańców Gminy 
Teresin Impuls. Ta fanta-
styczna impreza mogła się 
odbyć dzięki projektowi 
„Seniorzy z Inicjatywą  
3 realizowanym przez Mazo-
wiecką Federację na rzecz 
Ekonomii Społecznej.

Ewelina Mirońska, 
Wolontariuszka z Klubu 
Seniora Radosna Jesień
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NIERUCHOMOŚCI
Szukam mieszkania/domu 
do wynajęcia,  
tel. 537 991 313
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam działkę 2146m2 
tel. 533 608 900
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam działkę budow-
laną w Sochaczewie,  
ul. Fabryczna (wjazd od  
ul. Bojowników), 800 m2, 
tel. 724 343 134

PRACA
Praca dla glazurników, 
szpachlarzy-malarzy,  
tel. 575 518 97
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Poszukiwany wykonawca 

tynków, Teresin,  
tel. 785 110 429
MAGAZYNIER - wysoka 
stawka godzinowa,  
tel. 507 444 910
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Poszukuje osób do pracy 
na stanowisku kasjer 
sprzedawca. Wymagana 
książeczka sanepidu. Wię-
cej informacji pod nume-
rem telefonu 667 231 780 
lub 735 952 301
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Potrzebuję pomocy przy 
pielęgnacji chorej mamy. 
Najchętniej osoba z Te-
resina. Szczegóły pracy 
podam telefonicznie 
662799388 lub 503682526
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Poszukuje szefa kuchni 
z doświadczeniem min 
1,5 roku. Więcej informacji 
pod numerem 667 231 780 
lub 735 952 301
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Legalna praca w Niem-
czech dla opiekunek/ów, 

tel. 22 631 11 10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Zatrudnimy magazynie-
rów, tel.  780 069 700
Magazynier, transport,II 
zmiany,od pon. do pt. 
tel.507-444-910 PAKO-
WACZ, obsługa skanera 
i komputera ,
tel . 507 444 910
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Firma SAGA zatrudni pra-
cowników  fizycznych do 
obróbki detali, 
tel. 735 920 657
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zatrudnię Ślusarza, spa-
wacza, tel: 602 723 477, 
uniken@op.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pracownik Magazynu Ołta-
rzew kontakt 669-606-610

USŁUGI
Montaż Naprawa Ustawia-
nie ANTEN SAT i Naziem-
nej, tel. 603 308 499
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drewno kominkowe i opa-

łowe od 150zł,  
tel. 889 095 118
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naprawa lodówek, lad 
i szaf chłodniczych,  
tel. 601 34 41 39
Profesjonalne pranie 
dywanów, wykładzin, 
tapicerek meblowych 
i samochodowych,  
tel. 601 344 139
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przeglądy i konserwacja 
gaśnic p.poż. Teresin  
ul. Strażacka 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gaz butlach 11 kg do 
mieszkań z dowozem  
tel. 604 918 178
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Terapia logopedyczna. 
Hanna Głuchowska,  
tel. 693 714 793
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Najlepsze Biuro rachun-
kowe Smolarek,  
www.smolarek.biz.pl
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reklama na witrynach 

sklepowych, samocho-
dach, szyldy, litery prze-
strzenne, www.spmedia.
eu, tel. 604 612 069

SPRZEDAM
Sprzedam drzwi DRE 
wewn. 4 sztuki (3X szer 80 
i 70), tel. 502 464 855
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam opony zimowe 
Bridgestone 205/55/R16, 4 
sztuki, cena 200 zł. 
Tel. 604 612 069. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam stół drewniany 
rozkładany, brąz, kształt 
owalny, stan bardzo dobry. 

Wymiar 80 cm szerokości, 
160 długości - po rozło-
żeniu długość 200 cm. 
Teresin, tel. 698 168 040.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam belki siana. Do-
bra cena.Tel.697 329 552 
---------------------
Sprzedam szafę jasną 
z drzwiami przesuwnymi, 
120 cm długości, cena 300 
zł, kontakt 516 233 149
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oddam za darmo Regał 
młodzieżowy z biurkiem, 
2,5 metra długości,  
kontakt 516 233 149

Rewelacyjne starty zapaśników z Teresina
Ogólnopolski Turniej Mło-

dziczek i Młodzików w Zapasach 
w Stylu Wolnym

Ogólnopolski Turniej Młodziczek 
i Młodzików w Zapasach w Stylu Wol-
nym – VIII Memoriał Zdzisława Rokity, 
odbył się w dniach 6-7 października 
w  Miliczu. Zapaśnicza drużyna LKS 

MAZOWSZE TERESIN wystartowała 
w 7 osobowym składzie zajmując 
klubowo III miejsce. Poniżej wyniki 
poszczególnych zawodników:
I miejsce – Fabian Niedzwiedzki 38 kg
I miejsce – Dominik Szadkowski 85 kg
II miejsce – Kacper Selerski 53 kg
III miejsce – Vanik Aloyan 66 kg
III miejsce – Piotr Cybulski 47 kg

V miejsce – Szymon Bońda 42 kg
V miejsce – Dominika Szadkowska 
48 kg

To był ostatni sprawdzian przed 
Mistrzostwami Polski Młodzików 
w Zapasach w Stylu Wolnym, które 
odbędą się w terminie 3-5.11.2017 r. 
w Brzegu Dolnym.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek 
w Zapasach w Stylu Wolnym

Inna impreza, na której starto-
wali nasi zawodnicy to Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
i Młodziczek w Zapasach w Stylu 
Wolnym. Zwody odbyły się 30 wrze-
śnia w Świeciu nad Wisłą. Drużyna LKS 
MAZOWSZS TERESIN wystartowała 
w 9 osobowym składzie, zajmując 
klubowo II miejsce. Oto indywidu-
alne wyniki naszych zawodników. 

I miejsce – Fabian Niedzwiedzki 38 kg
I miejsce – Kacper Selerski 53 kg
II miejsce – Dominik Szadkowski 85 kg
III miejsce – Dominika Szadkowska 
48 kg
III miejsce – Vanik Aloyan 66 kg
V miejsce – Szymon Bońda 42 kg
VIII miejsce – Klaudiusz Kąkol 47 kg
X miejsce – Piotr Cybulski 47 kg
VIII miejsce – Bartek Sosnowski  
53 kg

Po zawodach ekipa z Teresina zro-
biła sobie wspólne zdjęcie z dwukrot-
nym MISTRZEM OLIMPIJSKIM (Seul, 
1988r i Atlanta, 1996r) Andrzejem 
Wrońskim.

Źródło: LKS Greiner Mazowsze 
Teresin
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SPORT TO ZDROWIE



04.11.2017 r.16
Eliza Galińska wygrała Bieg Papieski 
w Sochaczewie!

Okres jesienny to czas 
kiedy schodzimy z obro-
tów na bieżni i startujemy 
w okolicznościowych zawo-
dach ulicznych. Znakomitą 
okazją był Bieg Papieski, 
który 22 października 

odbył się w Sochaczewie. 
Trasa liczyła niecałe 5 km, 
w której udział wzięli głów-
nie mieszkańcy powiatu 
sochaczewskiego.

Kategorię open 
kobiet wygrała Eliza 
Galińska, młoda za-
wodniczka klubu UKS 
Filipides Teresin. 
Poza pięknym pu-

charem i  szk icem 

z wizerunkiem Jana Pawła II 
nasza zawodniczka zasiadła 
na „tronie” jako najmłodsza 
zwyciężczyni tego biegu. 
Wielkie GRATULACJE!

Ogólnopolskie sukcesy 
sportowe młodych lek-
koatletów UKS Filipides

Eliza Galińska – UKS Filipides Teresin – z brą-
zowym medalem Mistrzostw Polski w Biegach 
Górskich Stylem Anglosaskim na Krótkim 
Dystansie!!!

Na terenie rezerwatu 
„Skały w Krynkach”, 30 
września br. odbyły się 
Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków, Juniorów Młodszych 
i Juniorów w Biegach Gór-
skich Stylem Anglosaskim.

Gościem honorowym 
i głównym sędzią zawodów 
był Andrzej Puchacz – de-
legat Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki oraz czło-
nek zarządu Międzynaro-
dowej Federacji Biegów 
Górskich. Zwrócił uwagę 
na to, że trasa biegu była 
bardzo trudna technicznie. 
Najwięcej wysiłku biegaczy 
kosztował stromy podbieg 
koło skałek. Dobre wyniki 
osiągali tu na ogół zawod-
nicy wyspecjalizowani 

w biegach górskich.  
Poprzeczka została po-
łożona wysoko. Z biegu 
zrezygnowało trzech za-
wodników, w tym Marcin 
Kubica – dotychczasowy 
Mistrz Polski.

W biegu uczestni-
czyło łącznie 119 biegaczy  
z 23 drużyn. Spośród za-
wodników UKS Filipides 
Teresin najlepsze wyniki 
osiągnęli: Eliza Galińska III 
miejsce, Michał Pawłowski 
IV miejsce oraz Kamil Sko-
rupa VIII miejsce. W klasyfi-
kacji klubowej UKS Filipides 
Teresin zajął 10 miejsce 
na 23 sklasyfikowane.

Ogólnopolskie Biegi Przełajowe LZS 
Podczas rozegranych 

wczoraj Ogólnopolskich 
Biegów Przełajowych LZS 
w Wolborzu zdobyliśmy 
rekordową ilość medali.

To były jedne z naj-
lepszych zawodów o tak 
wysokiej randze w wyko-
naniu biegaczy trenowa-
nych przez Iwonę Konrad 
i Andrzeja Andryszczyka. 
W pierwszym biegu Ada 
Bany wywalczyła drugie 
miejsce. Również druga 
w kolejnym była Eliza Galiń-
ska. Dużym zaskoczeniem 
było trzecie miejsce Maksia 
Szustkiewicza, który rywa-
lizował z o rok starszymi 
chłopcami. Zaskoczenia 
za to nie było w biegu 
Michała Pawłowskiego, 
który po mocnym finiszu 
ostatecznie był trzeci, ale 
Michał to czołowy przełajo-
wiec w kraju. Ola Wiśniew-
ska znakomicie poradziła 
sobie w gronie juniorek 
i do mety dowiozła wysokie 
piąte miejsce.

Wyniki:

Maksio Szustkiewicz – 800 m. – 3. miejsce
Ada Bany – 600 m. – 2. miejsce
Eliza Galińska – 600 m. – 2. miejsce
Ola Wiśniewska – 3000 m. – 5. miejsce
Michał Pawłowski – 4000 m. – 3. miejsce

R E K L A M A
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