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Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą, 
kulturą i sportem. 

Rozmowa z Małgorzatą Matelą, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Za nami Dzień Nauczyciela, zwany 

teraz Dniem Edukacji. Dlatego chciał-
bym z Panią porozmawiać na temat 
naszej gminnej oświaty. Proszę o kilka 
liczb. Ile na terenie gminy Teresin jest 
placówek oświatowych, ilu jest uczniów, 
ilu pedagogów?

Co prawda Dzień Nauczyciela jest 
już za nami, jednak korzystając z oka-
zji pragnę w imieniu naszej komisji po-
dziękować za miłą i owoc-
ną współpracę oraz złożyć 
wszystkim dyrektorom, na-
uczycielom, wychowawcom 
i pracownikom administra-
cji najlepsze życzenia zdro-
wia, szczęścia i wielu sukce-
sów w życiu zawodowym i 
rodzinnym.

Wracając do Pańskiego 
pytania, chcę powiedzieć, 
że na terenie naszej gminy 
jest sześć placówek oświa-
towych, których organem 
prowadzącym jest gmina 
Teresin. Są to cztery szkoły podstawo-
we (w Budkach Piaseckich, Paprotni, 
Szymanowie i Teresinie) oraz dwa gim-
nazja (w Szymanowie i Teresinie). W 
szkołach tych uczy się 1460 uczniów, 
którymi opiekuje się łącznie 130 wy-
chowawców, pedagogów i nauczycie-
li. Oprócz tego nasz samorząd wspiera 
placówki prywatne, do których uczęsz-
czają nasze dzieci i młodzież. Jest to In-
tegracyjne Przedszkole Społeczne w 
Teresinie, gimnazjum w Szymanowie 
prowadzone przez Siostry Niepokalan-
ki, a także gimnazjum dla chłopców w 
Niepokalanowie prowadzone przez Oj-
ców Franciszkanów.

Jakie kwoty przeznacza rocznie sa-
morząd na funkcjonowanie szkół 
i przedszkoli? Czy jest to z każdym ro-
kiem tendencja wzrostowa?

Struktura fi nansowania szkół gmin-
nych przebiega dwutorowo. Pierw-
szym źródłem jest państwowa subwen-
cja oświatowa przeznaczona tylko na 
kształcenie naszych dzieci. Jej wyso-
kość zależy więc od liczby uczniów w 

naszej gminie. W bieżą-
cym roku subwencja ta 
wynosi ponad 6 mln zł. 
Natomiast wszelkie re-
monty przeprowadzane 
w szkołach, inwestycje, 
dowóz dzieci do szkół, 
dodatkowe szkolenia dla 
nauczycieli, pomoce na-
ukowe, czy pomoc mate-
rialna dla dzieci i ich ro-
dzin realizowana jest ze 
środków własnych po-
chodzących z budżetu 
gminy. Nasza gmina za-

licza się do zamożniejszych gmin w oko-
licy, a nawet w kraju, o czym przekona-
ły ostatnie wyniki ogólnopolskiego ran-
kingu na najlepszą gminę. Z uwagi na 
rozwój na naszym terenie kilku potęż-
nych fi rm budżet gminy z roku na rok 
jest coraz większy, a skoro tak, to my 
jako Komisja Oświaty, Kultury i Spor-
tu oraz inni radni staramy się przezna-
czać też większe środki na naszą oświa-
tę. W tym miejscu chciałabym nadmie-
nić, że nasz samorząd w sposób znaczą-
cy wspiera rozwój teresińskiej kultury i 
sportu, na co w tym roku wyda ponad 
1.000.000 zł.

Ciąg dalszy na str. 3

Problemy 
teresińskiej oświaty
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Z prac Rady Gminy
W dniu 29 września br. radni obrado-

wali na IX sesji, zwołanej w trybie nad-
zwyczajnym. Ten wyjątkowy tryb po-
dyktowany został potrzebą terminowe-
go podjęcia uchwały w sprawie realiza-
cji projektu inwestycyjnego pod nazwą 
„Racjonalna gospodarka wodą w aspek-
cie społeczno-gospodarczego rozwoju 
gmin Mazowsza Zachodniego” z Fundu-
szu Spójności. Dokładne przygotowanie 
się do tematu sesji umożliwiło radnym 
spotkanie, które odbyło się 27 września 
z udziałem Przewodniczącego Zarządu 
Związku Międzygminnego „Mazowsze 
Zachodnie” Józefa Kurka oraz Dyrekto-
ra Biura Związku Beaty Piekutowskiej. 
Radnym przedstawiono szczegółowe in-
formacje na temat realizacji wspólnego 
projektu oraz omówiono założenia Stu-
dium Wykonalności Inwestycji.

Jak poinformował na sesji Wójt, pod-
jęcie przedłożonej uchwały jest końco-
wym etapem prac nad Studium, umożli-
wiającym złożenie wniosku o dotację ze 
środków unijnych wspólnego przedsię-
wzięcia siedmiu gmin. Możliwe do uzy-
skania środki są niebagatelne, bo wyno-
szące 140 mln zł netto na cały projekt, 
z czego ponad 17 mln zł przypada dla 
gminy Teresin. W ramach prac realizo-
wanych w naszej gminie przewiduje się 
rozbudowę i modernizację oczyszczalni 
ścieków w Granicach i w Szymanowie 
oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej o 
łącznej długości ok. 38 km.

Obecna na sesji Dyrektor Biura 
Związku Beata Piekutowska na prośbę 
Przewodniczącego Rady Gminy Tade-
usza Olechowskiego przedstawiła ogól-
ny zakres finansowy i rzeczowy projektu 

oraz omówiła możliwości i sposób zre-
alizowania przedsięwzięcia. Podkreśliła, 
że warunki stawiane przy staraniu się o 
środki z Funduszu Spójności są bez-
względne, dlatego też projekt budowy 
sieci kanalizacyjnej nie mógł objąć ca-
łego terenu gminy. Równolegle jednak z 
realizacją projektu z Funduszu Spójności 
gmina może budować kanalizację sani-
tarną na terenach nie objętych tym pro-
jektem. Z kolei pracownik referatu go-
spodarki komunalnej Urzędu Gminy w 
Teresinie Marzena Rucińska przedstawi-
ła szczegółowy zakres prac rzeczowych, 
którymi objęto w ramach projektu teren 
gminy Teresin. Są to: rozbudowa i mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków w Gra-
nicach, do której będą odprowadzone 
ścieki z nowowybudowanych odcin-
ków sieci kanalizacyjnej (część Topo-
łowy; Paprotnia – ul. Sochaczewska, 
Kampinoska, Skośna; Granice – część 
ul. Krańcowej, ul. Świerkowa, Spacero-
wa; Teresin – ul. Kaska, Strażacka, Szy-

manowska). Do oczyszczalni ścieków w 
Szymanowie, której budowę przewiduje 
się w ramach transzy II, odprowadzane 
będą ścieki z kanalizacji wybudowanej 
w Elżbietowie i Szymanowie. Inwesty-
cja będzie realizowana w latach 2005–
2009. Największe nakłady finansowe za-
planowano na lata 2007–2008, a zakoń-
czenie przedsięwzięcia planuje się w po-
łowie 2009 roku.

Podjęcie ww. uchwały wiązało się 
jednocześnie z koniecznością dokona-
nia zmian w budżecie polegających na 
zwiększeniu o kwotę 24.400 zł środków 
przeznaczonych na wpłatę na rzecz 
Związku Międzygminnego „Mazowsze 
Zachodnie”. Po zapoznaniu się z pozy-
tywną opinią Komisji Finansów i Budże-
tu Gminy w tej sprawie, przedstawioną 
przez Przewodniczącego tej Komisji Ta-
deusza Olechowskiego, Rada zatwierdzi-
ła zaproponowane zmiany. 

Dorota Dorodzińska

Harmonogram 
selektywnej zbiórki 
odpadów w 2005 r.

na terenie Gminy Teresin

- 28 listopada – strefa południowa
- 29 listopada – strefa północna
- 27 grudnia – strefa południowa
- 28 grudnia – strefa północna

Mobilny punkt 
zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych 
i problemowych 

Kwartał IV (październik–grudzień) 
– 12 października

Informacja
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz 

Olechowski pełni dyżury w Urzędzie Gminy 
(pok. nr 11) w każdy poniedziałek w godzinach 

8.oo-9.oo. 
Umówienie spotkania w innym dniu możliwe 

jest po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod 
numerem 0-693 44 10 40.

Dyżury rzecznika
W związu z postulatami Mieszkańców gminy Teresin, władz samo-

rządowych i jednostek budżetowych postanowiłem, w porozumieniu 
z wójtem, aby uruchomić dyżury w Urzędzie Gminy Teresin.

Dyżury odbywać się będą w następujących terminach:
poniedziałki 12:00–15:00; wtorki, środy i piątki 9:00–12:00.

Zapraszam Mieszkańców, którzy chcieliby podzielić się ze mną swo-
imi informacjami, uwagami czy inicjatywami. Państwa problemy po-
służą mi do redagowania naszego miesięcznika. Będą też przedmio-
tem codziennych korespondencji radiowych, które przekazuję z tere-
nu gminy Teresin.

W wymienionych terminach przyjmuję też Państwa telefony.
Mam przekonanie, że taki bezpośredni kontakt pomoże Mieszkań-

com w rozwiązywaniu problemów, a dla mnie będzie szansą na posze-
rzenie wiedzy o gminie Teresin.

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin
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Ciąg dalszy ze str. 1

Pozostańmy jeszcze przy pieniądzach. Gminne nie wy-
starczają, czy jest więc szansa na fundusze z budżetu po-
wiatowego, wojewódzkiego, krajowego bądź funduszy Unii 
Europejskiej?

Tak jak mówiłam wcześniej, finansowanie naszej oświaty 
opieramy przede wszystkim na subwencji oraz środkach wła-
snych. Te źródła w zupełności wystarczają na zaspokojenie 
bieżących, podstawowych potrzeb naszej teresińskiej oświa-
ty. Mimo to nie zaniedbujemy również starań o pozyskiwanie 
środków w postaci dotacji i korzystnych pożyczek z urzędu 
wojewódzkiego, dzięki czemu możemy zrealizować dodatko-
we zadania w postaci wymiany stolarki okiennej czy docieple-
nia budynków szkół. Oczywiście trzeba powiedzieć także o fi-
nansowaniu największej inwestycji oświatowej w naszej gmi-
nie, jaką jest budowa sali sportowej przy Gimnazjum i Szko-
le Podstawowej im. Św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. 
Realizacja tego zadania kosztować będzie około 4,5 mln zł, z 
czego ponad 80 % zostanie sfinansowane z zewnątrz, ze środ-
ków strukturalnych.

Czy w związku z tym można postawić tezę, że tak duże za-
angażowanie finansowe potrzebne przy budowie sali sporto-
wej zwróci się w przyszłości?

Od początku tej kadencji priorytetem inwestycyjnym dla 
naszej gminy była budowa tej sali sportowej. Nikt z członków 
komisji nie miał wątpliwości, że taka sala powstać musi, i to 
jak najszybciej. Jako nauczyciel pracujący od wielu lat w tej 
gminie znam problemy i potrzeby młodych ludzi. Jestem głę-
boko przekonana, że ta sala to znakomita inwestycja w zdro-
wą, wysportowaną młodzież naszej gminy. Uważam, że wo-
bec tych ważnych spraw zysk finansowy dla naszej gminy jest 
mniej istotny. 

Jakie są losy opuszczonej podstawówki w Teresinie? Sły-
szałem, że na tym miejscu wybudowany zostanie basen oraz 
nowa siedziba Urzędu Gminy…

Od momentu przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej w 
Teresinie do nowego budynku pojawił się problem zagospo-
darowania terenu i zabudowań starej szkoły. Na początku na-
szej kadencji pojawił się nawet pomysł, aby lekcje wychowa-
nia fizycznego w Teresinie przeprowadzać w sali gimnastycz-
nej starej szkoły. Niestety, poprzedni wójt Szymon Ziółkow-
ski stwierdził, że na ten remont potrzeba około 100.000 zł, co 
przy założeniu, że niedługo rusza budowa nowej sali sporto-
wej jest niecelowe. Później mieszkańcy gminy i radni w różny 
sposób, aż do podjęcia w listopadzie 2004 r. stosownej uchwały 
włącznie, mobilizowali wójta Ziółkowskiego do opracowania 
programu zagospodarowania tej nieruchomości. Jako Rada 
Gminy przeznaczyliśmy nawet w tym roku na ten cel 40.000 
zł. W ostatnim czasie wójt Marek Olechowski wspominał na 
sesji, że pojawił się pomysł, by część działki i budynku z azbe-
stu przekazać powiatowi sochaczewskiemu. Słyszałam, że dy-
rektor Zespołu Szkół w Teresinie Stanisław Wójcik, chciałby 
na miejscu tej rozebranej części szkoły zbudować basen. Jed-
nak do tej pory żadnych konkretnych i oficjalnych propozycji 

dyrektor nie przedstawił. Jeśli natomiast chodzi o budowę w 
tym miejscu nowej siedziby Urzędu Gminy to myślę, że war-
to się nad tym zastanowić, bo jest to całkiem niezły pomysł, 
który też czeka na konkretne rozwiązania.

Okres wakacyjny to czas wyborów nowych dyrektorów 
szkół. W naszej gminie ten czas był nieco wydłużony.

Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedziałby pełno-
mocnik wójta ds. oświaty Bogdan Bęzel, który był odpowie-
dzialny za przeprowadzenie tych konkursów. Z tego co wiem 
w lipcu i sierpniu odbyły się dwie tury konkursów na dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz Szkoły Podstawowej 
w Budkach Piaseckich. Niestety w obu przypadkach konkur-
sy nie zostały rozstrzygnięte i dlatego na okres 6 miesięcy, do 
czasu kolejnego konkursu, wójt powołał osoby pełniące obo-
wiązki dyrektora. W Szkole Podstawowej w Budkach Piasec-
kich rolę taką pełni Ewa Piotrowska, a w Szkole Podstawowej 
im. św. Maksymiliana Kolbego Grzegorz Więcek.

Przed nami praca nad przyszłorocznym budżetem. Jakie 
miejsce zajmie w nim teresińska oświata?

Zawsze oświata zajmuje szczególne miejsce w budżecie, 
choćby z racji tego, że stanowi 1/3 całego budżetu gminy. 
Oprócz tego należy ciągle pamiętać, że komisja nasza opi-
niuje także środki przeznaczane na kulturę i na sport. Łącz-
nie daje to około 10 mln zł. Pomimo tak znacznych sum nig-
dy nie żałujemy tych pieniędzy na takie cele, gdyż widzimy 
wielką potrzebę inwestowania w te dziedziny naszego życia. 
Mam nadzieję, że podobnie będzie i w tym roku.

Czytelników interesują prace gminnych komisji. Proszę 
powiedzieć, czy na posiedzenia komisji są zapraszani na-
uczyciele i czy ich głos brany jest pod uwagę?

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, która pracuje w nastę-
pującym składzie: Małgorzata Matela – przewodnicząca, Ry-
szard Śliwiński – zastępca, Andrzej Bartosik, Tadeusz Ole-
chowski i Mirosław Walczak spotyka się średnio 10-12 razy 
w ciągu roku. Na swoich posiedzeniach zajmuje się przede 
wszystkim opiniowaniem uchwał z zakresu oświaty, kultury i 
sportu, a także proponowaniem własnych uchwał. W zależno-
ści od poruszanych w danym dniu tematów zapraszamy ludzi, 
którzy z racji przygotowania merytorycznego i zajmowanego 
stanowiska mogą nam dokładnie wyjaśnić założenia i charak-
ter danej uchwały. Najczęściej w sprawach oświatowych ko-
rzystamy z pomocy pełnomocnika wójta ds. oświaty, chociaż 
niekiedy zapraszamy także dyrektorów i nauczycieli naszych 
szkół. Bez względu na oficjalne zaproszenie zawsze o posie-
dzeniu naszej komisji informujemy wszystkich mieszkańców 
poprzez wywieszenie ogłoszenia na drzwiach urzędu. Jeśli zaś 
chodzi o pytanie czy ten głos zaproszonych gości, nauczycie-
li brany jest przez nas pod uwagę to odpowiem krótko. Wła-
śnie po to ich zapraszamy, aby ich zdanie, ich punkt widzenia 
na dany problem był dla nas ważnym argumentem przy po-
dejmowaniu decyzji. Przecież naszym najważniejszym i jedy-
nym celem jest wspieranie ludzi, którzy w gminie Teresin na 
co dzień zajmują się oświatą, kulturą i sportem.

Rozmawiał Zbigniew Bonalski

Problemy teresińskiej oświaty
Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, 

którzy zajmują się oświatą, kulturą i sportem. 
Rozmowa z Małgorzatą Matelą, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
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ObKW nr 1 
Gimn. Teresin

ObKW nr 2 
Gimn. Teresin

ObKW 3 
SP w Paprotni

ObKW 4 
SP w 

Paprotni

ObKW 5  
Gimn. 

w Szymanowie 

ObKW 6 
SP w Budkach 

Piaseckich

Gmina Teresin 
ogółem

Uprawnionych 1007 2302 1244 1697 1464 741 8455

Głosujących 560 1310 734 692 695 314 4305

Frekwencja 55,61% 56,91% 59,00% 40,78% 47,47% 42,38% 50,92%

68,66%
Lech Kaczyński

31,34%
Donald Tusk

ObKW nr 1 
Gimn. Teresin

ObKW nr 2 
Gimn. Teresin

ObKW 3 
SP w Paprotni

ObKW 4 
SP w 

Paprotni

ObKW 5  
Gimn. 

w Szymanowie 

ObKW 6 
SP w Budkach 

Piaseckich

Gmina Teresin 
ogółem

KACZYŃSKI 
Lech Aleksander 362 752 546 511 551 234 2956

TUSK 
Donald Franciszek 198 558 188 181 144 80 1349

Wyniki 
II tury wyborów 
PREZYDENTA RP 
w Gminie Teresin

Frekwencja 
w II turze 
wyborów 

PREZYDENTA RP 
w Gminie Teresin



4 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/20054 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 5Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 5

Dnia 16 października 2005r. 
w niedzielę, po wieczornej Mszy 
świętej wierni tłumnie zebrali się 
w sali św. Bonawentury na koncer-
cie, zorganizowanym przez sek-
cję wokalną Teresińskiego Ośrod-
ka Kultury.

W tym dniu przypadała 27 rocz-
nica wybrania Karola Wojtyły na 
Tron Piotrowy. Dzieci i młodzież 
w sposób szczególny postanowiły 
uczcić ten dzień, aby złożyć hołd 
największemu z Polaków – Janowi 
Pawłowi II.

Usłyszeliśmy piękne piosenki o 
życiu, szczęściu, nadziei, marze-
niach i wierze, a przede wszyst-
kim o miłości człowieka do Boga 
i do bliźnich.

W koncercie wystąpiły wspa-
niałe młode dziewczyny: Agata 
Brzywczy, Sylwia Brzywczy, Marty-
na Dębska, Ania Radomska i Mał-
gosia Szymańska, niewątpliwy ta-

lent wokalny – Przemek Okurowski 
oraz estrada dziecięca BOM-BELL. 
Piosenki przeplatane były utwora-
mi instrumentalnymi w wykona-
niu Joanny Kwiatkowskiej – forte-
pian i Leszka Lewickiego – gitara. 
Fragmenty poezji Karola Wojtyły 
usłyszeliśmy w wykonaniu niepo-
wtarzalnej Zuzanny Fijewskiej. Na 
koniec koncertu „Barkę” zaśpiewa-
li wszyscy wykonawcy przy wspar-
ciu publiczności.

Wiele ciepłych słów powiedział 
proboszcz o. Zbigniew Korol, wy-
rażając nadzieję, że młodzież czę-
ściej będzie koncertować w mu-
rach Klasztoru. 

I my również pozostajemy w ta-
kim przekonaniu. Zapraszamy ser-
decznie na kolejne koncerty Tere-
sińskiego Ośrodka Kultury, któ-
re są zawsze przygotowane z ser-
cem i duszą.

Joanna Kwiatkowska

Dzień 
Papieski
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Zaproszenia nasze przyjęli i przy-
byli na piknik – pani Barbara Ko-
morowska – pełnomocnik Społecz-
nego Towarzystwa Oświatowego, pan 
Marek Olechowski – wójt Gminy 
Teresin, pani Anna Rybak – sekretarz 
Gminy, pani Grażyna Starus – dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Teresinie, pan Mariusz Cieśniewski – 
dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kul-
tury, pan Grzegorz Więcek – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Teresinie 
i pan Lech Kaźmierczak – dyrektor 
Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Teresinie.

W tym szczególnym dla nas dniu 
pogoda i humory wszystkim obecnym dopisały. Były po-
dziękowania, kwiaty i ciepłe słowa. Dzieci pięknie śpiewa-
ły, recytowały przygotowane pod kierunkiem nauczycieli 
krótkie wierszyki. W wiązance przebojów dla dzieci i do-

rosłych zaprezentował się zespół Akord. Przez całą impre-
zę bawili nas artyści z łódzkiego studia Magic Damatus. 
Były tańce, wspólne zabawy i konkursy, w których chętnie 
brali udział również dorośli. Mamy, babcie, a także tatu-

siowe pragnący poznać przyszłość, korzystali z usług wróż-
ki Ewy Marii.

Jak na 10-te urodziny przystało był ogromny tort ze świecz-
kami i same smakołyki. Pragnę tu podziękować Firmom: Ba-
koma za pyszne jogury i Masterfoods Polska za słodycze oraz 

wszystkim rodzicom za wspaniałe ciasta, owoce i napoje.
Podczas tej plenerowej imprezy był czas na wspomnienia, 

na powrót do pierwszych lat działalności przedszkola, kiedy 
to do naszej placówki uczęszczało tylko kilkanaścioro dzie-

ci. Przedszkole zajmowało wówczas jed-
ną salę na parterze ówczesnego GOK-u. 
Wspominaliśmy również przeprowadz-
kę do nowych pomieszczeń, trud wło-
żony w ich remont i adaptację.

Przez kolejne lata nasza przedszkol-
na rodzina znacznie się powiększyła, 
przedszkole się rozwija, prężnie dzia-
ła i stwarza szanse rozwoju wielu dzie-
ciom.

Staramy się, aby dzieci wychodziły 
z naszego przedszkola odważne wobec 
świata i pełne ciekawości wobec niego. 
By były przede wszystkim kreatywne. 
By potrafiły w życiu nie tylko brać, lecz 
również dawać. Powinny mieć szacunek 
dla drugiego człowieka i być wrażliwe 
na otaczające je piękno.

O tym, czy przedszkole jest dobre i 
czy dzieci czują się w nim bezpiecznie 
decyduje kadra. A pracują tu nauczycie-
le młodzi duchem, pełni zapału i pomy-
słów, poszukujący najbardziej atrakcyj-

W sobotę 24 września wspólnie z 
dziećmi, absolwentami, rodzicami, 
zaproszonymi gośćmi i pracownika-
mi z radością świętowaliśmy 10-lecie 
Społecznego Przedszkola Integracyj-
nego w Teresinie. 

10-te urodziny
Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie
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nych metod codziennej pracy z dziećmi, rodzica-
mi i środowiskiem lokalnym. Cały personel dba, 
by panowała tu ciepła, rodzinna atmosfera.

I tak już od 10 lat...
Nie osiągnęlibyśmy tego bez wsparcia życzli-

wych nam osób.
Chciałabym szczególnie podziękować peł-

nomocnikowi Społecznego Towarzystwa Oświa-
towego p. Barbarze Komorowskiej, która 10 lat 
temu przyjęła pod swoje opiekuńcze skrzydła 
raczkujące przedszkole i czuwa nad nami nadal, 
p. Zbigniewowi Komorowskiemu, który przez 
te wszystkie lata wspierał finansowo i rzeczowo 
naszą działalność, p. Markowi Olechowskiemu, 
wójtowi Gminy Teresin, który dostrzega i ro-
zumie potrzeby najmłodszych Mieszkańców 
gminy, p. Beacie Brymorze, pełnomocnikowi 
firmy Masterfoods Polska, która wspiera nas w 
organizacji imprez i różnych przedsięwzięć. 

Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska 

wszystkich przyjaciół przedszkola, ale 
pragnę zapewnić, że wszystkim jeste-
śmy wdzięczni.

Chciałabym podkreślić ogromną 
rolę, jaką odgrywają rodzice w naszej 
społeczności przedszkolnej. To wła-
śnie rodzice byli inicjatorami powsta-
nia przedszkola. To rodzice od począt-
ku wspierali działalność placówki, to 
rodzice włożyli wiele wysiłku, by po-
lepszyć warunki przedszkolakom. Szu-
kali sponsorów, sami oferowali pomoc 
rzeczową i finansową. Przez cały czas 
wspierają nas w realizacji działań orga-
nizacyjnych i wychowawczych. Wspól-
nie doświadczyliśmy, że współpraca ro-
dziców i przedszkola, wzajemna akcep-
tacja i zrozumienie procentują w efek-
tach oddziaływań wychowawczo-dy-
daktycznych.

Joanna Cempel-Stępień

II PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
I NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

SZYMANÓW 2005
Już po raz drugi Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Szymanowie serdecznie 

zaprasza na Przegląd Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej. Przegląd jest czę-
ścią święta naszej szkoły, organizowanego w przededniu Święta Niepodległości Pol-
ski. Chcemy tym uczcić pamięć bezkompromisowego orędownika suwerennej Oj-
czyzny i patrona naszego gimnazjum – Józefa Piłsudskiego. 

Zapraszamy do radosnego śpiewania wszystkich chętnych. Nie stawiamy szcze-
gólnych warunków wiekowych i repertuarowych – śpiewamy pieśni od historycznej 
„Bogurodzicy” do piosenki – symbolu Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską”. 

Przegląd odbędzie się w dniu 10 listopada 2005 roku o godzinie 15.30. 
Ze względów technicznych i regulaminowych prosimy o wcześniejsze potwier-

dzenie uczestnictwa w terminie do 7 listopada b.r. 

Bliższe informacje pod numerami telefonów:  
861-35-33 (szkoła) lub 0 604 529 693 (Marek Jaworski).

Do zobaczenia w Szymanowie
Gościem specjalnym będzie

p. Klara Zawadzka
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W kategorii szkół podstawowych
(przesłuchania 19.10.2005r.):

Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Marianna Fijewska - SP w Paprotni
Srebrny Cyceron – Angelika Grodzka - SP w Teresinie
Wyróżnienia:
Agata Tondera – SP w Szymanowie
Mateusz Banach – SP w Teresinie

Kategoria – Proza:
Złoty Cyceron – Marta Antoniak – SP w Budkach Piasec-

kich
Srebrny Cyceron – Sylwia Kaniewska - SP w Teresinie
Brązowy Cyceron – Małgorzata Jakubczak - SP w Bud-

kach Piaseckich
Wyróżnienia:
Paulina Szymaniak - SP w Paprotni

Kategoria – Poezja
Złoty Cyceron – Aleksandra Śliwińska – SP Teresin
Srebrny Cyceron – Ilona Marczak SP Szymanów
Brązowy Cyceron – Julia Leszczyńska SP Szymanów
Wyróżnienia: 
Nikołaj Kucharski SP Teresin
Radosław Faryn SP Szymanów
Marcin Piskorz SP Budki Piaseckie
Michalina Kołodziejak SP Teresin
Krzysztof Jankowski SP Teresin
Martyna Antolak SP Szymanów

Nagroda publiczności:
„Złoty Elvis” za Mini Playback Show
Trio ze SP w Paprotni

Nagroda organizatora:
„Złoty Armani” za Pokaz Mody SP w Paprotni

W kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
(przesłuchania 20.10.2005r.):

Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Joanna Romańska – Gimnazjum w 

Teresinie
Srebrny Cyceron – Paweł Staniaszek – Gimnazjum w 

Teresinie
Brązowy Cyceron – Adam Getka – Zespół Szkół w 

Teresinie
Wyróżnienia:
Luiza Balcerak – Gimnazjum w Teresinie
Anna Kaniewska – Gimnazjum w Teresinie

Kategoria – Proza:
Złoty Cyceron – Marcin Jaworski – Gimnazjum w 

Teresinie
Srebrny Cyceron – Angelika Rybicka – Gimnazjum w 

Teresinie

Kategoria – Poezja:
Złoty Cyceron – Marta Jaworska – Gimnazjum w 

Teresinie
Srebrny Cyceron – Milena Płocińska – Zespół Szkół w 

Teresinie
Brązowy Cyceron – Justyna Jaworska – Zespół Szkół w 

Teresinie
Wyróżnienia:
Luiza Balcerak – Gimnazjum w Teresinie
Barbara Grzegorek – Gimnazjum w Teresinie
Aleksandra Szczepańska – Gimnazjum w Teresinie
Anna Izak – Zespół Szkół w Teresinie

Nagroda organizatora: „Złoty Armani” za Pokaz Mody
Grupa Clowny – Zespół Szkół w Teresinie
Jury dziękuje organizatorom za wspaniałą imprezę kultywują-

cą tradycję retoryki oraz nauczycielom, dzieciom i młodzieży, że 
chcieli zmierzyć się z tak trudną dziedziną, jaką jest sztuka piękne-

W dniach 19-20 października 2005r. Teresiński Ośrodek Kultury był wypełniony dziećmi i 
młodzieżą ze szkół Gminy Teresin. Wszystko to za sprawą III Teresińskich Dni Retoryki. Im-
prezę te trzy lata temu zainicjowała Natalia Fijewska-Zdanowska – instruktor ds. teatru, która 
postanowiła zapoczątkować konkurs „ładnego mówienia”, czyniąc z niego jednocześnie swoiste 
„święto słowa”.

Uczestnicy mieli do wyboru trzy kategorie retoryczne: przemówienie, prozę i poezję. W tym 
roku impreza ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. 19 października, kiedy rywalizo-
wały szkoły podstawowe z Teresina, Paprotni, Szymanowa i Budek Piaseckich wystąpiły 62 oso-
by. 20 października konkurowały ze sobą Gimnazjum oraz Zespół Szkół w Teresinie – łącznie 
24 osoby.

Jury w składzie: o. prof. Roman Soczewka, Grażyna Starus – dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Teresinie oraz Bogumiła Szcześniewska – dyrektor Klubu Osiedlowego „Koliber” w 
Żyrardowie, mieli niemały orzech do zgryzienia, aby sprawiedliwie ocenić i nagrodzić tych naj-
lepszych. Wszyscy byli znakomicie przygotowani, co z pewnością było zasługą nauczycieli, któ-
rzy odebrali od organizatorów Listy Gratulacyjne.

Nagrodzić jednak trzeba było tylko kilku najlepszych tych, dla których pojęcie retoryka nie 
jest obce. Aby impreza była jeszcze bardziej atrakcyjna postanowiliśmy dać możliwość młodym 
ludziom zaprezentowania się w konkurencjach: Pokaz Mody i Mini Playback Show.

PROTOKÓŁ
z III Teresińskich Dni Retoryki 19-20 października 2005r.

Jury w składzie: Grażyna Starus, Bogumiła Szcześniewska, o. prof. Roman Soczewka
po wysłuchaniu wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich postanowiło 

przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
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 Raz w roku w październiku 
obchodzony jest Dzień Eduka-
cji Narodowej. Tak było i w tym 
roku 13 października w Szkole 
Podstawowej im. św. Maksymi-
liana Kolbego w Teresinie.

Na uroczystym apelu zebra-
li się dyrektor szkoły pan Grze-
gorz Więcek, nauczyciele, pra-
cownicy administracji i obsłu-
gi, jak również uczniowie aby 
wyrazić swoje podziękowania 
pedagogom za przekazywana 
wiedzę.

Oczywiście tego dnia nie 
mogło zabraknąć części ar-
tystycznej. Tu wykazali się 
uczniowie kl. IIIa i IIc oraz VIc 
i VI d zgromadzeni na scenie, 
zaprezentowali swoje umiejęt-
ności aktorskie.

Była to mała rekompensata 
dla nauczycieli za ich trud w 
codziennych zmaganiach się 
o wykształcenie młodych po-
koleń.

Program artystyczny w wy-
konaniu uczniów kl. III i II 
został przygotowany pod kie-
runkiem pani Ewy Budziń-
skiej i Renaty Włodarczyk, 
natomiast kl. VI c i VI d przy-
gotowała pani Wiesława Mi-
lanowska . Oprawę muzyczną 
do programu zapewnił chór 
szkolny prowadzony przez pa-
nią Agnieszkę Fortunę.

Po programie artystycz-
nym wszystkim nauczycielom 
i pracownikom szkoły wręczo-
no kwiaty, a także pamiątkowe, 
niepowtarzalne serduszka wy-
konane własnoręcznie przez 
uczniów naszej szkoły.

Na uroczystym spotkaniu 
wszystkich pracowników szko-
ły ze Szkolną Radą Rodziców 
dyrektor szkoły wręczył wyróż-
niającym się pracownikom na-
grody i podziękowania za osią-
gnięcia w pracy w minionym 
roku szkolnym. 

W. Milanowska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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Czterdziestolatek
Dawno nie widziałem tak dziarskiego 40-latka. Podczas, gdy kluby spor-

towe w naszym kraju przeżywają kryzys – Ludowy Klub Sportowy „Ma-
zowsze” Teresin, ma się całkiem nieźle. W pierwszych dniach października 
świętował swój Jubileusz.

Do Chabrowego Dworku przyjechały wszystkie pokolenia klubu. Była wspa-
niała, świąteczna, a zarazem rodzinna atmosfera. Najlepsi i najbardziej zasłu-
żeni otrzymali dyplomy, medale, odznaczenia, puchary i nagrody.

Powróćmy (poprzez zdjęcia) do tego wieczoru, spotkania przyjaciół ze 
sportowych aren. Już dziś bowiem można powiedzieć, że „Mazowsze” to nie 
tylko historia – ale również klub z przyszłością. Z. B.

Szanowni Państwo!
Z okazji jubileuszu 40-lecia Ludowego Klubu Sportowe-

go „Mazowsze” w Teresinie mam zaszczyt przedstawić Pań-
stwu dokonania sportowe i wychowawcze naszego stowa-
rzyszenia.

W 1951 roku w Teresinie powstał Ośrodek Szkolenio-
wy Rady Wojewódzkiej LZS w Warszawie. Był to począ-
tek kontaktu lokalnej społeczności ze sportem. Ale dopie-
ro czternaście lat później, 10 września 1965 roku grupa lu-
dzi kochających sport spotkała się na zebraniu założyciel-
skim. Byli to:

1. Zygmunt Sroczyński 
2. Ryszard Gierczak 
3. Józef Kolomski
4. Wiesław Stempień
Powstał Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze” w Teresinie 

z siedzibą w obiektach Ośrodka Szkoleniowego Rady Głów-
nej LZS.

Powstały sekcje zapasów i piłki nożnej. Na sukcesy nie 
trzeba było długo czekać, już rok później w sierpniu 1966 
roku pierwszy złoty medal dla „Mazowsza” zdobył Stani-
sław Baczyński. W latach sześćdziesiątych utworzono sekcję 
łucznictwa, podnoszenia ciężarów i kolarstwa. Na początku 
lat siedemdziesiątych rozbudowano obiekt do dzisiejszych 
rozmiarów. Powstała sekcja lekkoatletyczna. Przez te czter-
dzieści lat wychowaliśmy dziesiątki medalistów: olimpiad, 

mistrzostw świata i Europy, mistrzostw Polski, spartakiad 
młodzieży. Setki dzieci przeżyło swoją przygodę ze sportem 
właśnie w tym klubie. Dziesiątki działaczy i trenerów wło-
żyło olbrzymi wysiłek, by klub powstał, rozwijał się, kształ-
tował i wychowywał młodzież, szkolił sportowców. Z kro-
nikarskiego obowiązku przypomnę tylko prezesów zarządu 
w kolejności chronologicznej:

1. Zygmunt Sroczyński 
2. Stefan Grzybek
3. Tadeusz Koryś
4. Wojciech Wroński 
5. Marek Olechowski 
6. Jerzy Haber
7. Tomasz Sękulski
Wśród wielu sukcesów należy przypomnieć dwa najważ-

niejsze: brązowy medal olimpijski Katarzyny Klaty, wice-
mistrzostwo świata Alicji Maciągowskiej oraz V miejsce w 
Igrzyskach Olimpijskich Krzysztofa Walencika. Dziś w klu-
bie działają dwie sekcje: łucznicza i zapasów. Trenuje 58 za-
wodników pod okiem czterech trenerów. Mimo olbrzymich 
problemów finansowych „Mazowsze” powoli staje na nogach. 
W tym roku nasza najlepsza zawodniczka Justyna Barciak na 
Uniwersjadzie w Izmirze zdobyła srebrny medal. To znak, że 
nasza młodzież już niedługo będzie walczyć o medale na za-
wodach najwyższej rangi.

Prezes klubu Tomasz Sękulski

I BIEG PAPIESKI SZLAKIEM KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W dniu 16 października 2005 r. z Kozłowa Biskupiego do stadionu w Sochaczewie wystartowała młodzież w biegu 

przełajowym.
I miejsce: Rafał Muras – Sochaczew
II miejsce: Mirosław Szlendak – Liceum Ogółnokształcące w Niepokalanowie
III miejsce: Mariusz Cierech – Teresin
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
W GMINIE TERESIN

W chwili obecnej w trakcie opracowania jest trzynaście 
planów miejscowych gminy Teresin, będących na różnych 
etapach procedury oraz aktualizacja „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Teresin”.

Najbardziej zaawansowane prace dotyczą projektu planu 
miejscowego dla części centralnej gminy, dla obrębu Teresin 
B, który w ciągu najbliższych tygodni zostanie skierowany na 
sesję Rady Gminy celem uchwalenia.

Projekty planów obrębów Gaj i Maurycew oczekują na 
wyrażenie zgody Ministra na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolnicze, po czym zostaną one wy-
łożone do publicznego wglądu, zaś projekt obrębu Zielonka 
wkrótce zostanie skierowany z wnioskiem o wyrażenie po-
dobnej zgody.

Projekt planu dla części obrębu Paprotnia w związku ze 
zgłoszonymi uwagami w trakcie wyłożenia do publicznego 
wglądu, po wprowadzeniu zmian zostanie ponownie wyło-
żony do publicznego wglądu.

W trakcie opracowania są także projekty całości obrębu 
Elżbietów fragmentu obrębów Paprotnia i Teresin Gaj, któ-
re wkrótce zostaną przekazane do zaopiniowania Miejskiej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Trwają także pra-
ce nad projektami planów dla części obrębu Paprotnia (ob-
szarów obejmującego ulice Skośną, Ogrodową, Daleką oraz 
Klasztor Niepokalanów), dla części obrębu Teresin Gaj (ob-
szaru obejmującego AI. XX-lecia) oraz dla części obrębów 
Topołowa i Teresin Gaj (obszaru położonego przy drodze 
krajowej nr 2).

Dobiegają końca prace nad aktualizacją „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Teresin”, które podjęte zostały w celu dostosowania 
jego ustaleń do nowych przepisów. Projekt zaktualizowa-
nego studium wkrótce zostanie skierowany na sesję Rady 
Gminy Teresin.

Maria Ryczer, Patrycja Harasińska
Zespół Urbanistyczno-Architektoniczny Gminy Teresin

Piłkarski ZS Teresin
Sukcesem zakończyły swoje występy w Mistrzostwach Po-

wiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w piłkę nożną zarówno mę-
ska jak i damska reprezentacja Zespołu Szkół w Teresinie. 
Obie ekipy prowadzone przez Marcina Odolczyka zajęły od-
powiednio drugie i trzecie miejsce.

W zawodach chłopców rozegranych w Sochaczewie wy-
startowało sześć drużyn. Nasi dosyć łatwo wygrali oba spo-
tkania grupowe. Najpierw pokonali sąsiadów zza miedzy - 
zespół z LO Niepokalanów 3:1. Następnie nie dali pograć 
rywalom z sochaczewskiego „ekonomika” strzelając dwie i 
nie tracąc żadnej bramki. W ten sposób po raz pierwszy od 
wielu lat wywalczyli awans do finalnych rozgrywek! Tu jed-
nak po ciężkim i dramatycznym boju ostatecznie o jedno 
trafienie lepsi okazali się piłkarze z ZSR CKU Sochaczew. W 
składzie ZS Teresin zagrali: Karczewski, Ufa, Kubiak, Kaje-
taniak, Szcześniak, Misiak, Winkowski, Zieliński, Jaworski, 
Kwiatkowski, Pawoniak, Paduch, Góralczyk, Kwiatkowski, 
Szczypkowski,

W rywalizacji dziewcząt, jaka miała miejsce na boisku w 
Iłowie, na starcie po raz pierwszy stanęło aż pięć reprezen-
tacji. Ekipa z Teresina wróciła z zawodów z brązowym me-
dalem wygrywając dwa i przegrywając jeden mecz. W poko-
nanym polu dziewczęta zostawiły takie sochaczewskie dru-
żyny jak ZS im. lwaszkiewicza oraz licealistki z „Chopina”. 
Z tymi drugimi grały o trzecie miejsce. Ten pojedynek roz-
strzygnął się w rzutach karnych, a zwycięstwo, po prawdzi-
wej „bombie”, zapewniła nam Małgorzata Chojnacka. Jedy-
ną porażkę – po ewidentnym błędzie sędziego w doliczonym 
czasie gry – piłkarki z Teresina zaliczyły z „osiemdziesiątką” 
z Sochaczewa. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż zespół jest 
dopiero w drodze budowy to medal z Iłowa staje się jeszcze 
cenniejszym. W drużynie zagrały: Szatanek, Banaszek, Pa-
łuba, Chojnacka, Poryszewska, Wiśniewska, Szost J., Jędrzej-
czyk, Szost S., Salwowska.

P.S: Obie nasze drużyny do turniejów przygotowywały się 
na obiektach GOSiR-u, w związku z czym Marcin Odolczyk 
dziękuje Dyrektorowi Krzysztofowi Walencikowi za dotych-
czasową udaną współpracę.

Ex

Pieski temat
Posiadanie czworonogów to również obowiązek opieki nad nimi właścicie-

li. Niestety, nie zawsze tak bywa. Widok wałęsajacych się psów to coraz bar-
dziej powszechny widok w gminie Teresin.

Bezdomne psy to duże zagrożenie, szczególnie dla dzieci i osób starszych. 
Takim samym zagrożeniem są pieski, które mają swoich włascicieli, lecz są to 
tylko właściciele z nazwy.

Skargi na tę drugą grupę psów złożyli Mieszkańcy Teresina. Urząd Gmi-
ny przekazał swoje stanowisko policji, która ma prawo do nakładania man-
datów.

Przypomnijmy, co na ten temat mówi kodeks wykroczeń:
art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo ka-
rze nagany.

art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że 
staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.

Warto o tym pamiętać i zaopiekować się naszymi najwierniejszymi przy-
jaciółmi.

Z.B.



12 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/200512 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 13Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 13



12 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/200512 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 13Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 13



14 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/200514 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 15Teresiński Informator Samorządowy – nr 10/2005 15

Adresy e-mail do Urzędu Gminy Teresin
urzad.gminy@teresin.pl – sekretariat UG
biuro.rady@teresin.pl – biuro rady gminy
sekretarz.gminy@teresin.pl – sekretarz gminy
skarbnik.gminy@teresin.pl – skarbnik
inwestycje@teresin.pl – referat ds. inwestycji i zamówień publicznych
ela.magdziak@teresin.pl – biuro menedżera projektu budowy hali sportowej w Teresinie
julita.kowalska@teresin.pl – stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pomocowych
zespol@teresin.pl – zespół urbanistyczny w UG
geodezja@teresin.pl – referat ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej
podatki@teresin.pl – referat ds. podatków
rdg@teresin.pl – rejestr działalności gospodarczej 
gops@teresin.pl – gminny ośrodek pomocy społecznej
gbp@teresin.pl – gminna biblioteka publiczna

Adres strony WWW Urzędu Gminy w Teresinie:

www.teresin.pl
Adres Biuletynu Informacji Publicznej: 

www.teresin.asi.pl

Zapisy do sekcji artystycznych na rok szkolny 2005/2006 
w sekretariacie TOK lub pod numerem tel.: 861 38 81

SEKCJA PLASTYCZNA 
• Praktyczny Elementarz Plastyczny – dzieci – wtorek godz. 15.00
• Kurs Rysunku i Malarstwa – młodzież - środa
• Po Godzinach – zajęcia z rysunku i malarstwa dla dorosłych – środa godz. 18.00
Zajęcia prowadzi Przemko Stachowski

SEKCJA TAŃCA 
• Taniec Nowoczesny – dzieci i młodzież – piątek godz. 15.00
Zajęcia prowadzi Monika Osiecka (wychowanka, instruktor zespołu tanecznego ABS-

TRAKT)

SEKCJA MUZYCZNA
• Zespół Dziecięcy BOM-BELL – dzieci do lat 10 – wtorek godz. 17.00
• Zajęcia Indywidualne Emisji Głosu
• Nauka gry na pianinie, syntezatorze, akordeonie
• Nauka gry na fl ecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie
• Nauka gry na gitarze i gitarze basowej
Zajęcia prowadzą Joanna Kwiatkowska, Paweł Dałkiewicz, Leszek Lewicki i Bartłomiej Figut

Zapraszamy chętną młodzież od 11 do 16 lat, lubiącą dobrą piosenkę, spotkania w twórczej 
atmosferze i zabawę, do młodzieżowego zespołu wokalnego. Zapisy i spotkania poniedziałek 
godz. 17.00.

SEKCJA TEATRALNA 
• DYNAMITKI – dzieci ze szkoły podstawowej
• GRUPA ŚCIŚLE MĘSKA – gimnazjaliści
• FANABERIA – grupa licealno-dorosła
Zajęcia prowadzi Natalia Fijewska-Zdanowska
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PARKIETY – MOZAIKI
Duży wybór * dąb * jesion

SCHODY

(0-46) 861 39 55
Teresin, ul. Szymanowska 141

Greiner Packaging Sp. z o.o., producent opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu 
spożywczego, poszukuje kandydatów do pracy na następującym stanowisku:

Operator Maszyn
Praca w systemie 4-zmianowym

Wymagania: 
– wykształcenie min. zawodowe
– książeczka sanitarno-epidemiologiczna – mile widziana
– umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV) na adres:
Greiner packaging Sp. z o.o.

96-515 Teresin, Al. XX-lecia 54 lub: fax: 0-46 86 130 39
lub: e mail: kadry@greiner.pl

Podziękowania !
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Teresinie serdecznie dziękują właścicielom sklepu 
“KACPER” państwu Zaborowskim za ufundowanie 
biletów na koncert. 

Druhowie OSP - Teresin

W związku z 200 rocznicą urodzin duńskiego bajkopi-
sarza Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego 
w Teresinie we współpracy z Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Teresinie organizuje konkurs na temat:

„Życie i twórczość 
Hansa Christiana Andersena”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich 
wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Teresin, zainte-
resowanych twórczością Hansa Christiana Andersena.

Uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcą typują 3 
uczniów z klasy do konkursu, wychowawca telefoniczne 
zgłasza uczestników do Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Teresinie ( tel. 861 33 60), w terminie do 10.XI.2005r.

Zachęcamy uczniów klas trzecich 
do udziału w konkursie.

Organizatorzy

Kupię niedużu dom w Teresinie lub okolicy
tel. 0-698 622 089, 0-508 286 872



Teresiński Ośrodek Kultury bardzo serdecznie zaprasza na VII Ogólnopolski Festiwal z 
Gwiazdą, który odbędzie się dnia 26 listopada 2005r. w Teresińskim Ośrodku Kultury. W 
tym roku zaprosiliśmy gwiazdę polskiej piosenki Piotra Szczepanika.

O godz. 15.00 zapraszamy na konkurs interpretacji utworów Pana Piotra. Mamy nadzie-
ję, że spotkamy się z twórczym i niebanalnym potraktowaniem jego przebojów. Zgłosze-
nia przyjmujemy do dnia 18 listopada 2005r. Regulamin, karta zgłoszenia do pobrania na 
stronie internetowej 

www.tok.art.pl 
a także w biurze TOK.
Około godziny 20.00 wszystkich miłośników piosenki serdecznie zapraszamy na kon-

cert Piotra Szczepanika, który odbędzie się w Sali Kameralnej TOK. Wstęp jak zwykle, 
oczywiście WOLNY.

Mamy nadzieję, że odwiedzą nas Ci, dla których piosenki naszej Gwiazdy będą wspo-
mnieniem młodości, ale również Ci, którzy nie znają „żółtych kalendarzy”, a chcieliby po-
słuchać przebojów swoich rodziców.

Gorąco zapraszamy

Teresiński Ośrodek Kultury

zaprasza na

Koncert z okazji
Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Koncert odbędzie się
 dnia 11 listopada 2005r. o godz.18.00

W programie:
Pieśni patriotyczne

Utwory Fryderyka Chopina

Akompaniament: 
Sekcja muzyczna TOK

Zapraszamy Bardzo Serdecznie


