
3 listopada 2006 r. to data, która wpi-
sze się na kartach historii ziemi tere-
sińskiej największą inwestycja ostat-
nich lat. Imponuje nie tylko wielkością 
– ale jest potrzebna wszystkim miesz-
kańcom: zarówno dzieciom i młodzie-
ży jak i dorosłym.

Nowoczesna hala sportowa w 
Teresinie służyć ma poprawie warun-
ków uprawiania sportu. Tego szkolne-
go, wyczynowego – ale również rekre-
acyjnego. Największe jest główne bo-
isko z trybunami, są też sale na zawody 
w różnych dyscyplinach sportu. Każ-
da z nich wyposażona jest w zaplecze: 
szatnie i sanitariaty.

Historia budowy hali roz-
poczęła się pod koniec ka-
dencji rady gminy Teresin 
w latach 1998-2002. Histo-
ria zatoczyła koło: rozpoczął 
ją wójt Marek Olechowski i 
mimo 2-letniej przerwy za-
kończył wójt... Marek Ole-
chowski.

Największa inwestycja 
nie zrujnowała kasy gminy. 
Większość środków to do-
fi nansowania zewnętrzne, 
między innymi z Unii Eu-
ropejskiej. „Hala jest na mia-
rę XXI wieku” – mówiono 
podczas otwarcia inwesty-

cji. „Skoro tak, to powinni tu gościć 
mistrzowie” – dodawali inni. Rzeczy-
wiście, hala sportowa spełnia kryteria 
aren olimpijskich, a baza pozwala na 
zgrupowania kadry narodowej.

W wystąpieniach Wójta i gości za-
proszonych, mówiono też o przyszło-
ści. Najbliższa to budowa basenu w 
Teresinie. Najwięcej braw zebrał jeden 
z mówców, który stwierdził, że nieba-
wem trzeba zmienić nazwę powiatu i 
jej stolicy na powiat teresiński, zamiast 
sochaczewskiego.

Zbigniew Bonalski
zdjęcia: Jacek Tomaszewski

HALA XXI WIEKU
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W NUMERZE:
� Bilans inwestycji

� Dzień Nauczyciela w Budkach 

Piaseckich

� Dzieci w hołdzie papieżowi

� Tadeusz Koryś – 

„Samorządowcem Roku”

� Plac zabaw dla przedszkolaków

� Złote Gody

� Idziemy na wybory!
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Ponury nastrój rozstania. Nie ma podziękowań za 4-letnią 
współpracę, bo… nie ma komu podać ręki. Czy tak musia-
ła się zakończyć IV kadencja rady gminy Teresin? Każdy z 
czytelników „TiS” musi znaleźć odpowiedź, aby współtwo-
rzyć 12 listopada skład nowej kadencji.

Jako obserwator życia politycznego w Gminie Teresin, 
pozwolę sobie na kilka zdać. Wydaje mi się, że wydarzenia 
sprzed kilkunastu dni są uzdrowieńcze dla gminy Teresin. 
Protest prawie połowy radnych był wołaniem o przywró-
cenie gminie godności i prestiżu.

Ten wizerunek został poważnie nadszarpnięty. Wplą-
tany przez niektórych w tryby Temidy, widziałem w: są-
dach, prokuraturze czy policji ironiczne uśmieszki. „Wy w 
Teresinie nie macie co robić, tylko się nawzajem oskarża-
cie” – mówili.

Tak się rozpoczęła IV kadencja. Bezustanna kontrola, szu-
kanie haków na poprzedników, zwolnienia i reorganizacje. 
W UG. zapanował białoruski klimat. Po 2 latach społeczeń-
stwo gminy podniosło głowę. Tylko wyrok sądowy uprze-
dził werdykt referendum. Odszedł były wójt, ale został jego 
duch, wzmocniony oprócz jego klubu przez 2-ch radnych. 
Mając arytmetyczną przewagę w radzie urządzili prawdzi-
wy festiwal nienawiści wobec wójta. To co było na począt-
ku kadencji było „Małym pikusiem”.

Dla pozostałych radnych były 2 wyjścia: albo wdać się 
w pieniacką wymianę ciosów, albo honorowo dotrwać do 
końca.

Dlatego zbojkotowali ostatnie sesje. Niech mottem ich 
decyzji będzie te oświadczenie: „My niżej podpisani rad-
ni gminy Teresin informujemy, iż nie widzimy możliwości 
wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Teresin.

Po mszy świętej w Bazylice w Niepokalanowie, po prze-
kazaniu sobie znaku pokoju, nie jesteśmy w stanie zająć się 
opluwaniem urzędującego wójta gminy Teresin poprzez roz-
patrywanie spraw objętych porządkiem obrad w pkt. 3, 5.

Uważamy, że sprawy te są elementem kampanii wybor-
czej grupy radnych, ilość nieprawdziwych informacji w prze-

słanych nam materiałach stanowi dostateczny dowód do 
oskarżenia autorów tych materiałów o przestępstwo znie-
sławienia.

W 14-osobowej radzie skargę na wójta podpisało 8 rad-
nych. Trzech spośród tych radnych sporządziło protokół z 
kontroli hali sportowej wychodząc we wnioskach łącznie 
poza zakres kontroli.

Nie mamy większości, aby zmienić porządek obrad.
Nie chcemy być współtwórcami w popełnieniu prze-

stępstwa.
Jedynie co możemy zrobić to zaprotestować w sposób 

jak wyżej.”
Ryszard Śliwiński, Anna Karwaszewska, 

Małgorzata Matela, Hubert Konecki, 
Antonina Gigier, Tadeusz Pałuba

W ten sposób zakończyła się ostatnia sesja Rady Gmi-
ny w Teresinie.

Informacja Rzecznika
Ten numer naszej gazety jest jak rewolucja październikowa. Młodszym czytelnikom przypominam, że wydarze-

nia października 1917 roku w Rosji obchodzono w PRL-u w …listopadzie. 
Termin listopadowy nie ma nic wspólnego z tygodniem przedwyborczym. Chcę państwu „na żywo” przypo-

mnieć wydarzenie z minionego piątku. To wielkie święto dla gminy Teresin. Po latach mamy wreszcie ukończoną 
największą inwestycję. A nie było to zadanie łatwe na samym fi niszu. Nie zabrakło cementu czy cegieł, ale pojawi-
li się „czasowstrzymywacze”. Utworzyli na placu budowy poligon dla swoich śledczych pasji.

27 października wygasły mandaty radnych IV kadencji w gminie Teresin. Było to smutne pożegnanie. Dlacze-
go tak to wyglądało w Teresinie, który do tej pory uchodził za wzór dla innych? Każdy z państwa znajdzie sam od-
powiedź na to pytanie.

Ostatnie sesje nie doszły do skutku, mimo to oczekiwałem, że szef teresińskich parlamentarzystów pokusi się o 
podsumowanie (w imieniu wszystkich radnych), tych 4 lat prac samorządowych… Niestety, już od kilku miesięcy, 
nie chce współpracować z miesięcznikiem, mimo, iż donosił na mnie do prokuratora, aby uznał mnie za przestęp-
cę na skutek niedrukowania tekstów radnych.

Za kilka dni pójdziecie państwo do urn. Życzę trafnych decyzji, a przede wszystkim tego, abyście nie zapomnie-
li, że nie idąc do wyborów – dajecie wybór innym. 

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin

Bojkotując wybrali honor gminy
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Szanowni Państwo, 
mieszkańcy Gminy Teresin

Zakończyła się kolejna kadencja Rady Gminy. Dla członków klubu „Niezależni” była to kadencja trudna 
ale w ostatecznym rozliczeniu, myślę, że efektywna. Wspieraliśmy wszystkie plany, które zmierzały do rozwo-
ju gminy, niezależnie od tego, kto był wójtem. Do zdecydowanego przyspieszenia prac i realizacji nowych za-
dań doszło, kiedy wójtem został p. Marek Olechowski. Popieraliśmy jego działania i cieszymy się, że zrobiono 
tak dużo: założono sygnalizację świetlną przy Szkole Podstawowej w Teresinie i przy ul. Szymanowskiej, poło-
żono asfalt na wielu ulicach i drogach, położono chodniki, wybudowano halę sportową, przebudowano i uno-
wocześniono stadion, buduje się salę gimnastyczna przy szkole w Piasecznicy i wykonano wiele innych prac. 
Teresin staje się ładniejszy i wygodniejszy. Na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia i nasi następcy będą mie-
li duże pole do działania.

My członkowie klubu „Niezależni” pragniemy podziękować mieszkańcom gminy Teresin za zaufanie, jakim 
nas obdarzono. Staraliśmy się pracować, jak umieliśmy najlepiej, a ocena należy do Państwa.

Dziękujemy p. Annie Karwaszewskiej, p. Małgorzacie Mateli, p. Halinie Zielskiej, p. Tadeuszowi Pałubie za 
współpracę i wzajemne zrozumienie. Dziękujemy p. Dorocie Dorodzińskiej za kulturę, spokój i wyrozumiałość 
w kontaktach z wciąż skłóconymi radnymi.

Dziękujemy sołtysom za cierpliwą obecność na posiedzeniach sesji.
Szczególne ciepłe podziękowania należą się wszystkim pracownikom gminy a zwłaszcza p. Skarbnik Gminy, 

która nie szczędziła czasu na objaśnienia zawiłości fi nansów gminy.
Antonina Gigier, Ryszard Śliwiński, Hubert Konecki

Harmonogram selektywnej 
zbiórki odpadów

w IV kwartale 2006 r. 
na terenie gminy Teresin

Miesiąc            Dni zbiórki w Gminie
 strefa południowa strefa północna

Listopad 24 27
Grudzień 22 23

Telefon
Zaufania 

– UZALEŻNIENIA
tel. 0-46 861 49 23

poniedziałki 16.00-19.00

Szanowni Mieszkańcy Gminy Teresin
W połowie mijającej kadencji daliście mi Państwo szansę na 

ponowny powrót do piastowania funkcji wójta. Odebrałem ten 
zaszczyt jako kredyt zaufania, którym mnie obdarzyliście.

Miałem niecałe 2 lata, aby go spłacić. Czy to uczyniłem? 
Ocena mojej służby zależy od każdego z Państwa.

Dziś, na koniec kadencji, chciałbym podziękować wszystkim 
mieszkańcom Ziemi Teresińskiej, za współpracę w kształtowa-
niu obrazu naszej gminy.

Zawsze Wasze zdanie było dla mnie najistotniejsze przy po-
dejmowaniu decyzji.

Jednocześnie gorąco zachęcam Państwa do uczestnictwa w 
wyborach samorządowych.

Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin
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Bilans zrealizowanych inwestycji w roku budżetowym 2006
Drogi asfaltowe

W bieżącym roku wykonano moder-
nizację dróg poprzez wykonanie pod-
budów i nakładek asfaltowych o łącz-
nej długości 7.356 mb. Za łączną kwo-
tę 1 368 286 zł w miejscowościach i uli-
cach gminy:

Mikołajew - Bielice
Mikołajew – Kawęczyn
Seroki Parcela ul. Jesionowa
Maszna 
Pawłówek
Szymanów – Hermanów
Maurycew
- ul. Spokojna 
- ul. Okrężna 
- ul. Słoneczna 
- ul. Łąkowa
- ul. 3 Maja 
- ul. Długa
- ul. Wiśniowa
- ul. Osiedlowa POM
- ul. Poprzeczna
- ul. Szkolna
- ul. Spacerowa
- ul. Kasztanowa
- ul. Kwiatowa

W miesiącu listopadzie realizowane 
będą kolejne odcinki dróg w miejsco-
wości Paski Stare – Gnatowice w Sero-
kach Parceli ul. Jesionowa (dalszy od-
cinek) oraz nakładka asfaltowa na osie-
dlu dawnego RSP w Teresinie przy ul. 
XX Lecia a także odcinek drogi w Pia-
secznicy Starej.

Wartość tych prac wyniesie 726 330 
zł. łączna długość 2965 mb.

Budowa nakładki asfaltowej na ul. Spokojnej

Ul. Graniczna

Plac parkingowy – ul. Cmentarna 

Drogi tłuczniowe
W ramach modernizacji wykonano 

podbudowy tłuczniowe na drogach i 
ulicach:

 - Izbiska 
 - Ludwików
- Seroki Parcela ul. Wiosenna
- Witoldów
- ul. Nowa 
- ul. Wiejska 
- ul. Działkowa
- ul. Zaciszna 
- ul. Wiśniowa
- Zielonka

Wartość tych prac wyniosła 512 
733 zł., wykonano 4276 mb moderni-
zacji dróg.

Droga tłuczniowa w Witoldowie

Droga tłuczniowa w Izbiskach

Chodniki
W bieżącym roku wybudowano 

2348 mb chodników oraz parkingi i 
miejsca postojowe o łącznej wartości 
926 803 zł.

Prace realizowano przy ulicach
- O.M.Kolbego
- Kaska
- Szymanów
- Zielonka
- Budki Piaseckie
- Zatoka w Szymanowie

Chodnik w Budkach Piaseckich

Chodnik i zatoki postojowe przy ul. Szyma-
nowskiej

Ul. Kaska
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Miejsca postojowe wraz z chodnikiem 
przed Bazyliką ul. O.M. Kolbego

Parking w Szymanowie

Zieleń i chodnik w Szymanowie

Sieć wodociągowa
W roku 2006 rozbudowano sieć 

główną o kolejne 6076 mb i przyłączy 
3612 mb. Łącznej wartości 468 192 zł.

Wodociągowanie objęło miejscowo-
ści Lisice, Izbiska, Pawłowice, Seroki 
oraz ul. Koralową w Paprotni.

W trakcie budowy sieci wodociągowej

Budowa ciągów 
oświetleniowych

W ramach poprawy bezpieczeństwa 
rozbudowano kolejne odcinki oświe-

tlenia w miejscowościach: Paski Sta-
re, Gnatowice Nowe, Gnatowice Sta-
re, Nowe Paski, Szymanów.

Wybudowano 3480 mb linii oświe-
tleniowej; założono 52 lampy.

Nowe ciągi oświetleniowe w Gnatowicach

Rozbudowa boisk GOSIR Teresin
W ramach zagospodarowania 

Gminnego ośrodka Sportu i Rekreacji 
pobudowano boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni ze sztucznej trawy po-
wierzchni 1568 m2, dwa korty teniso-
we powierzchni 1328 m2,

Boisko do kosza o nawierzchni z ko-
nipuru 420 m2.

Tor łuczniczy 1100 m2

Skatepark o nawierzchni asfalto-
wej 344 m.

Wartość tych prac wyniosła 712 
434 zł.

Ponadto doprowadzono zasilanie 
energetyczne dla potrzeb oświetlenia 
boisk za kwotę 25 000 zł oraz dokona-
no wymiany siedzisk na trybunach za 
kwotę 20 000 zł.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z 
sztucznej trawy

Boisko do koszykówki o nawierzchni 
z konipuru

Korty tenisowe

Nowe siedziska na trybunach GOSIRu

Plac zabaw
Zakupiono wyposażenie placu za-

baw co pozwoliło zwiększyć atrakcyj-
ność zabaw dzieci zarówno uczęszcza-
jących do przedszkola jak i dzieci z Te-
resina.
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Nowo wyposażony plac zabaw przy przedszkolu

Hala sportowa w Budkach Piaseckich

W bieżącym roku zostanie pobudowany stan surowy bu-
dynku Hali Sportowej za kwotę 548 078 zł.

Budowana hala będzie o powierzchni użytkowej 761 m2 i 
posiadać zaplecza socjalne, magazynki, natryski, szatnie. Wy-
budowana hala rozwiąże problem szkoły i uczęszczających 
do niej dzieci.

Hala sportowa w trakcie budowy w Budkach 
Piaseckich

Stacja uzdatniania wody w Piasecznicy.

W bieżącym roku została oddana do użytku zmodernizo-
wana stacja uzdatniania wody w Piasecznicy

Wartość modernizowanej stacji wyniosła 1 441 575 zł 
Została zwiększona wydajność stacji poprzez zainstalowa-

nie nowej technologii i wybudowanie żelbetowego zbiornika 
wody pojemności 300 m3.

 Opracował: Marek Misiak

WARTO ZBIERAĆ
SUROWCE WTÓRNE !
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbe-

go w Teresinie jest znana z działalności na rzecz eko-
logii. Jednym z podejmowanych corocznie działań 
jest zbiórka surowców wtórnych: makulatury, pu-
szek aluminiowych i zużytych baterii. 

Akcja ta należy już do tradycji naszej szkoły. 
Uczniowie gromadzą makulaturę przez cały rok 
we własnych domach, poszukują zbędnego papie-
ru u sąsiadów, w sklepach, u rodziny i znajomych 
mieszkających w innych miejscowościach. W wy-
znaczonych 3 dniach zebrany papier przynoszony 
jest do szkoły, ważony, a jego ilość zapisana na kla-
sowych listach uczniów. Zbiórka ma charakter po-
wszechny i angażuje całe środowisko: uczniów, ich 
rodziny, nauczycieli i pracowników szkoły. 

Od roku 1994 uczniowie zgromadzili ponad 114 
ton zużytego papieru. Ilość zebranej makulatury sys-
tematycznie wzrasta: od 1400 kilogramów w pierw-
szej zbiórce do 20200 kilogramów w ostatnim roku 
szkolnym. Coraz wyższe wyniki zawdzięczamy do-
brze przygotowanej akcji oraz systemowi motywacji: 
uczniowie i klasy otrzymują dyplomy i nagrody. 

W ubiegłorocznej akcji prowadzonej przez Panie: 
Emilię Włodarczyk, Renatę Ćwiklińską i Katarzynę 
Karaś uczestniczyło 84,4 % uczniów. Średnio na jed-
nego uczestnika akcji przypadło aż 45 kg makula-
tury. Uczestnikom zbiórki wręczono 102 dyplomy i 
77 nagród książkowych ufundowanych przez Urząd 
Gminy w Teresinie i Szkolną Radę Rodziców. Pienią-
dze ze sprzedaży surowców wtórnych przeznaczono 
na zakup projektora multimedialnego.

W marcu szkoła została zgłoszona do II edycji 
„Konkursu- zbiórka makulatury” organizowanego 
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wkrót-
ce otrzymaliśmy miłą wiadomość: nasza szkoła zaję-
ła II miejsce w województwie w kategorii szkół pod-
stawowych o liczbie uczniów powyżej 400. 

22 września odbyło się uroczyste podsumowa-
nie i zakończenie konkursu. Główna organizatorka 
akcji – Pani Emilia Włodarczyk i uczennica, która 
zgromadziła najwięcej makulatury – Dominika Ćwi-
klińska odebrały wspaniałe nagrody oraz pamiątko-
wy puchar i dyplom. Szkoła wzbogaciła się o zestaw 
komputerowy (komputer, monitor, drukarka lasero-
wa), książki i encyklopedie multimedialne o tema-
tyce przyrodniczej oraz sprzęt sportowy (15 piłek, 
7 kompletów rakietek do tenisa i badmintona). 

Cieszymy się z otrzymanych nagród, ale jeszcze 
bardziej z tego, że nasi uczniowie angażują się w 
ochronę środowiska.

Grzegorz Więcek
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 20 października 2006 roku

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw( Dz. U. z 2003 Nr 159, poz.1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i 
granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady 
gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz w wyborach wójta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Granice, Teresin-Gaj, Topołowa, Gaj Gimnazjum w Teresinie

lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2 Teresin Gimnazjum w Teresinie

lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3 Paprotnia Szkoła Podstawowa w Paprotni
4 Izbiska, Lisice, Ludwików, Maszna, Nowe Gnatowice, Nowe 

Paski, Pawłowice, Seroki-Parcela, Seroki-Wieś, Stare Paski
Szkoła Podstawowa w Paprotni

5 Elżbietów, Maurycew, Mikołajew, Pawłówek, Skotniki, 
Skrzelew, Strugi, Szymanów

Gimnazjum w Szymanowie

6 Dębówka, Kawęczyn, Budki Piaseckie, Nowa Piasecznica, 
Stara Piasecznica, Witoldów

Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich

lokal przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 6.00 do 20.00.

                        Wójt Gminy
                          /-/ Marek Olechowski

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Teresinie

z dnia 27 października 2006
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Teresin
w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. 
Nr 175, poz. 1457) Gminna Komisja Wyborcza w Teresinie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

1. CHOJNACKI Jacek Zdzisław 
 lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Paprotnia
 zgłoszony przez KWW „Ludzi Pracy”
 nie należy do partii politycznej    

2. OLECHOWSKI Marek Krzysztof 
 lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Teresin
 zgłoszony przez KWW Niezależni plus Zdrowie
 nie należy do partii politycznej    

3. ZIÓŁKOWSKI Szymon Piotr
 lat 40, wykształcenie wyższe, zam. Topołowa
 zgłoszony przez KWW Praca  i Uczciwość
 nie należy do partii politycznej    

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Jadwiga Durczak 



88 Teresiński Informator Samorządowy – nr Teresiński Informator Samorządowy – nr 1010/2006/200688 Teresiński Informator Samorządowy – nr Teresiński Informator Samorządowy – nr 1010/2006/2006

Okręg Nr 1 

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL 
 1. KONARSKI Mirosław Leszek, lat 43, zam. Granice 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. PRZEDPEŁSKI Paweł Janusz, lat 37, zam. Teresin 

Lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 
 1. KUCHARSKI Tadeusz Stanisław, lat 49, zam. Granice 

Lista nr 27 – KWW „LUDZI PRACY” 
 1. ZDUŃSKI Rafał Jakub, lat 27, zam. Granice 

Okręg Nr 2 

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL 
 1. JAWORSKI Jan Bohdan, lat 59, zam. Teresin 

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 1. GUZIK Marek, lat 36, zam. Teresin 
 2. DĘBSKA Ewa Iwona, lat 43, zam. Teresin 

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP 
 1. FLORCZAK Andrzej Klemens, lat 49, zam. Teresin 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. GIGIER Antonina Joanna, lat 63, zam. Teresin 
 2. GAŁECKI Dariusz Stefan, lat 45, zam. Teresin 
 3. KAŹMIERCZAK Lech, lat 54, zam. Teresin 
 4. ŚLIWIŃSKI Ryszard, lat 43, zam. Teresin 

Lista nr 27 – KWW „LUDZI PRACY” 
 1. ALBINOWSKI Artur, lat 38, zam. Teresin 
 2. KOWALSKI Wojciech Jan, lat 48, zam. Teresin 
 3. MECHECKI Jarosław, lat 35, zam. Teresin 
 4. WOJCIECHOWSKI Norbert Stanisław, lat 33, zam. Paprotnia 

Lista nr 28 – KWW PRACA I UCZCIWOŚĆ 
 1. ŻAKOWSKA Helena, lat 68, zam. Teresin 
 2. BIEŃKOWSKI Kazimierz, lat 49, zam. Teresin 

Okręg Nr 3 

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 1. PIEKUTOWSKA Beata Elżbieta, lat 36, zam. Paprotnia 
 2. SZYMANIAK Jacek Paweł, lat 38, zam. Paprotnia 

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP 
 1. PIETRZAK Stanisław, lat 51, zam. Paprotnia 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. BIEDERKA Zbigniew Michał, lat 51, zam. Paprotnia 
 2. JAWORSKI Marek Piotr, lat 41, zam. Teresin 

Lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 
 1. KARWASZEWSKA Anna, lat 61, zam. Paprotnia 

Lista nr 27 – KWW „LUDZI PRACY” 
 1. CHOJNACKI Jacek Zdzisław, lat 39, zam. Paprotnia 
 2. SMOTARSKI Sławomir, lat 35, zam. Paprotnia 

Lista nr 28 – KWW PRACA I UCZCIWOŚĆ 
 1. GAJDA Janusz, lat 58, zam. Paprotnia 

Okręg Nr 4 

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL 
 1. KOPIŃSKA Halina, lat 43, zam. Stare Paski 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. SOBOLEWSKA Małgorzata Dorota, lat 33, zam. Maszna 

Lista nr 27 – KWW „LUDZI PRACY” 
 1. HEMKA Katarzyna Dorota, lat 27, zam. Nowe Paski 

Lista nr 28 – KWW PRACA I UCZCIWOŚĆ 
 1. KACPRZAK Ryszard, lat 49, zam. Stare Paski 

Okręg Nr 5 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. ZDANOWSKI Daniel Maciej, lat 29, zam. Seroki Wieś 

Lista nr 27 – KWW „LUDZI PRACY” 
 1. BRYŃSKI Mariusz Rafał, lat 34, zam. Pawłowice 

Lista nr 28 – KWW PRACA I UCZCIWOŚĆ 
 1. JANDZIŃSKA Irena, lat 59, zam. Pawłowice 

Okręg Nr 6 

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL 
 1. OSTROWSKI Józef, lat 54, zam. Seroki Parcela 

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TERESINIE

z dnia 27 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Teresin
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komi-
sja Wyborcza w Teresinie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
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Wybory samorządowe –
12 listopada 2006 r.

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 
listopada 2006 r. wybierać będziemy radnych i wójta gminy 
Teresin oraz radnych do powiatu sochaczewskiego i sejmi-
ku województwa mazowieckiego.

Lokale wyborcze w tym dniu czynne będą od godz. 600 
do 2000.

Wyborca otrzyma cztery karty do głosowania: białą z 
kandydatami do rady gminy, żółtą- do rady powiatu, nie-
bieską- do sejmiku województwa oraz różową z kandyda-
tami na wójta gminy.

Jak głosować:

– w wyborach do rady gminy:
wyborca może zagłosować najwyżej na tylu kandyda-

tów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu (Teresin - 4 
radnych, Paprotnia - 2, Szymanów i Elżbietów - 2, pozostałe to 
okręgi jednomandatowe). Głos będzie nieważny, jeśli wyborca 
odda głos na większą liczbę kandydatów niż liczba radnych 
wybieranych w danym okręgu, bądź nie postawi znaku „x” 
w żadnej kratce, bądź postawi znak „x” wyłącznie w kratce 
przy nazwisku osoby skreślonej z listy kandydatów.

– w wyborach wójta:
wyborca oddaje swój głos tylko na jednego kandyda-

ta. Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego 
kandydata, bądź niepostawienie tego znaku w żadnej krat-
ce jest równoznaczne z nieważnością głosu.

– w wyborach do rady powiatu i w wyborach do sejmiku 
województwa:

wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce obok nazwi-
ska jednego kandydata z jednej tylko listy. Głos jest nie-
ważny, jeśli wyborca zagłosuje na kandydatów z różnych list, 
nie postawi znaku „x” w żadnej kratce, bądź odda swój głos 
na nazwisko kandydata skreślonego z listy kandydatów.

Prawo wybierania w wyborach samorządowych posiada 
obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania koń-
czy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze gminy i jest wpisa-
ny do stałego rejestru wyborców w tej gminie.

W stałym rejestrze wyborców w gminie wpisane są:
- z urzędu - osoby zameldowane na obszarze gminy na 

pobyt stały,
- na własny wniosek - osoby, które faktycznie stale za-

mieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt 
stały albo osoby nigdzie niezamieszkałe przebywające na 
obszarze gminy, wobec których decyzję o ich wpisaniu do 
rejestru wyborców wydał wójt.

Nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw pu-
blicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzecze-
niem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomoc-
nym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Prawo wybierania nie zależy od okresu stałego zamiesz-
kania na obszarze gminy.

Dorota Dorodzińska

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 1. CHOIŃSKI Maciej, lat 39, zam. Seroki Parcela 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. MATEJKA Małgorzata Genowefa, lat 46, zam. Ludwików 

Lista nr 28 – KWW PRACA I UCZCIWOŚĆ 
 1. WALCZAK Mirosław Tadeusz, lat 43, zam. Seroki - Parcela 

Okręg Nr 7 

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
 1. BERNACKI Jan, lat 54, zam. Elżbietów 
 2. WIELGOSZ Jan, lat 58, zam. Szymanów 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. JANKOWSKA Hanna Grażyna, lat 52, zam. Szymanów 
 2. KONECKI Hubert, lat 35, zam. Szymanów 

Lista nr 28 – KWW PRACA I UCZCIWOŚĆ 
 1. BEŚKA Anna, lat 46, zam. Elżbietów 
 2. TYL Bogusław, lat 47, zam. Szymanów 

Okręg Nr 8 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. WÓJCIK Jerzy Stanisław, lat 53, zam. Skrzelew 

Lista nr 28 – KWW PRACA I UCZCIWOŚĆ 
 1. NAWROCKI Michał, lat 24, zam. Mikołajew 

Okręg Nr 9 

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL 
 1. BRZEZIŃSKI Mieczysław Jan, lat 43, zam. Budki Piaseckie 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. LINARD Bogdan Władysław, lat 47, zam. Kawęczyn 

Lista nr 27 – KWW „LUDZI PRACY” 
 1. FELIGA Paweł, lat 32, zam. Dębówka 

Lista nr 28 – KWW PRACA I UCZCIWOŚĆ 
 1. PISKORZ Krzysztof, lat 47, zam. Budki Piaseckie 

Okręg Nr 10 

Lista nr 25 – KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE 
 1. PARZYDEŁ Włodzimierz Andrzej, lat 52, zam. Nowa Piasecznica 

Lista nr 26 – KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 
 1. OSTROWSKI Kazimierz, lat 62, zam. Topołowa 

Lista nr 28 – KWW PRACA I UCZCIWOŚĆ 
 1. ZIÓŁKOWSKI Szymon Piotr, lat 40, zam. Topołowa 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

Jadwiga Durczak 
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Budki Piaseckie 
gościły nauczycieli
Szkoła Podstawowa w Budkach Pia-

seckich była miejscem obchodów te-
gorocznych uroczystości, związanych 

z Dniem Edukacji Narodowej. Była 
to szansa na prezentację osiągnięć ar-
tystycznych tej placówki oświatowej. 
13 października do Budek Piaseckich 

przyjechali przedstawiciele wszystkich 
szkół w Gminie Teresin. Wśród gości 
byli, między innymi: Wójt Marek Ole-
chowski, pełnomocnik wójta d/s oświa-
ty Bogusław Bęzel oraz proboszcz Pa-
rafi i Niepokalanów o. Zbigniew Ko-
rol. Dyrektorzy placówek oświato-
wych gminy Teresin otrzymali z rąk 
wójta wyróżnienia i nagrody pienięż-
ne. W części artystycznej mogliśmy 
podziwiać ponadgodzinny spektakl w 

wykonaniu uczniów z Budek Piasec-
kich. Ich występ został entuzjastycz-
nie przyjęty przez obecnych na świę-
cie nauczycieli.

Tekst i zdjęcia
Zbigniew Bonalski

Dzieci w hołdzie 
papieżowi

Teresiński Ośrodek Kultury znów 
pokazał jak w profesjonalny sposób 
można uczcić pamięć Papieża – Pola-
ka. W rolach głównych wystąpili naj-
młodsi. „Jan Paweł II kochał dzieci, a 
dzieci kochały go...” – mówiła Joanna 
Kwiatkowska współorganizatorka kon-
certu, poświęconego Karolowi Wojty-

le w 28 rocznicę powołania go na tron 
Piotrowy. Dlatego w sobotnie popołu-
dnie, 14 października autorami wido-
wiska były dzieci z grup artystycznych 
TOK-u.

Spektakl miał charakter słowno-mu-
zyczy. Anegdoty o Janie Pawle II prze-
platane były piosenkami, wśród nich 

nie zabrakło słynnej „Arki”. Utwory 
słowne wybrała Natalia Fijewska-Zda-
nowska, akompaniatorami byli: Joan-
na Kwiatkowska i Leszek Lewicki. Ten 

wspaniały spektakl, został powtórzony 
szerszej publiczności w sali św. Bona-
wentury.

Zbigniew Bonalski

Miło poinformować czytelników 
„TiS”, że najlepszym samorządowcem 
A.D. 2006 r powiecie sochaczewskim 
jest „Nasz człowiek”. Jest nim Tade-
usz Koryś.

Plebiscyt na „Samorządowca Roku” 

organizuje redakcja 
„Express u Sochaczew-
skiego”. Tegoroczna, IV 
edycja, była rekordowa. 
Wpłynęło aż 5.754 ku-
ponów.

Zdecydowanie wy-
grał Tadeusz Koryś, 
radny powiatu socha-
czewskiego, miesz-
kaniec Paprotni. Po-
przednimi laureatami 
byli: Mirosław Orliń-
ski wójt Gminy Socha-
czew (2003 r.), Cze-
sław Wierzchowski 
wójt gminy Kampinos 
(2004 r.) i Ryszard Am-
broziak radny powiatu 

Sochaczewskiego (2005 r.).
Gratulujemy panu Tadeuszowi i 

obiecujemy napisać o nim w najbliż-
szych nr „TiS”.

Zbigniew Bonalski

Nasz człowiek 
„Samorządowcem Roku”
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Nowy
plac zabaw 

dla 
przedszkolaków

16 października wójt gminy Marek Olechowski odwie-
dził dzieci ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w 
Teresinie z koszem pełnym słodyczy i z ogromnym sym-
bolicznym kluczem otwierającym drzwi do nowego, wspa-
niałego placu zabaw. 

Przy przedszkolu od niedawna stoi duży zestaw z wie-
życzkami, dwiema zjeżdżalniami, liną do wspinaczki, wi-
szącym mostem i kładkami. Są też sprężynowce, huśtaw-
ki równoważne, duża piaskownica i lokomotywa z wago-
nami. Cały teren jest wysypany grubą warstwą piasku. Dla 
każdego sprzętu wyznaczone są strefy bezpiecznego użyt-
kowania urządzenia.

Zakup sprzętu, jego montaż i przygotowanie terenu wy-
konane zostało na koszt gminy. Zabawki są bardzo este-
tyczne, wykonane z materiałów ekologicznych, posiadają 
potrzebne atesty, co gwarantuje bezpieczną zabawę naszym 
dzieciom. Maluchy przetestowały już nowy sprzęt i bardzo 
chętnie z niego korzystają. Wójt zapewnił, że w najbliższym 
czasie teren zostanie ogrodzony, co jeszcze bardziej wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa przedszkolaków. 

Dzieci przyjęły gościa bardzo serdecznie, chętnie pre-
zentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, 
wręczyły mu bukiet kwiatów i wspólnie namalowany ob-
razek. Wszystkie chętne dzieci mogły porozmawiać z go-
spodarzem Teresina, każdy chciał osobiście uścisnąć mu 
dłoń. Pan Marek Olechowski, jest wielkim przyjacielem 
przedszkola i jako wójt dostrzega i rozumie potrzeby naj-
młodszych mieszkańców gminy.

Chciałabym serdecznie podziękować w imieniu dzieci, 
rodziców i całej kadry przedszkolnej za ten pięknie wypo-
sażony plac, który daje przedszkolakom codziennie inne 
możliwości zabawy. Mam nadzieję, że posłuży nam przez 
wiele, wiele lat. 

Joanna Cempel-Stępień
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Przynależność do Rodziny 
Szkół Jana Pawła II zobowią-
zuje do podejmowania okre-
ślonych działań.W tym roku 
odbyła się VI pielgrzymka 
Rodziny Szkół im. Jana Paw-
ła II na Jasną Górę 4.10.2006 
r. Wzięło w niej udział ponad 
300 szkół tj. 20 tysięcy osób. 
Nasze województwo reprezen-

towało aż 47 szkół. Podczas tej Pielgrzymki spotkało nas wy-
różnienie, Wojciech Sowa uczeń klasy VI b odczytał list do 
Ojca Świętego Benedykta XVI. 

Nasza Szkoła odpowiedziała również na apel częstochow-
skiego Caritas przywożąc dary w postaci artykułów spożyw-
czych. W sumie ze wszystkich szkół zebrano około 8 ton. 
Rodzina Szkół włączyła się w działania Fundacji Episkopatu 
Polski ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która w tym roku zbie-
ra pieniądze na stypendia dla uczniów zdolnych pochodzą-
cych z niezamożnych rodzin. Stypendia te otrzymują rów-
nież uczniowie ze szkół Jana Pawła II.

Dnia 16 października to święto Szkoły im. Jana Pawła II w 
Paprotni. Dla naszej społeczności szkolnej postać Jana Paw-
ła II jest szczególnie bliska. Jego nauki umacniają naszą wia-
rę. W tym dniu po uroczystej Mszy św. celebrowanej przez 
o. Andrzeja Sąsiadka, uczniowie mogli obejrzeć fi lm doku-
mentalny o życiu Jana Pawła II i przypomnieć sobie biogra-
fi ę przed czekającym konkursem przygotowanym przez s. 
Bogumiłę Biłbak. 

Jury miało trudne zadania podczas oceny klasowych ze-
społów. Pan dyrektor Grzegorz Fabiszak, pani Jolanta Rut-

kowska i pan Andrzej Markiewicz punktowali nie tylko od-
powiedzi drużyn, ale ocenili także prace plastyczne. Ucznio-
wie musieli rozpoznać miejsca, które wiązały się z osobą Jana 
Pawła II, odszukać nazwiska osób związanych z papieżem. 
To tylko nieliczne zadania. Rywalizacja była bardzo zacię-
ta. Do fi nału doszły klasy IIIa i V. Po dogrywce zwyciężyła 
drużyna z klasy V.

W tym czasie klasy młodsze wzięły udział w konkursie 
plastycznym pt.: „Jan Paweł II w oczach dziecka’’. Zaskocze-
niem było zajęcie I miejsca przez ucznia kl. 0a Jasia Wróbla, 
II miejsce uzyskał Daniel Laskowski z kl. Ia, III miejsce za-
jął Adam Deliś z kl. IIa.

Katarzyna Misiak
Elżbieta Nowatkiewicz

,,Bądź chrześcijaninem naprawdę. Nie tylko z nazwy. 
Nie bądź chrześcijaninem byle, jakim”

Jan Paweł II

   Jan Paweł II naszym patronem

Praca Jasia WróblaPraca Jasia Wróbla

Adaś Deliś i Daniel LaskowskiAdaś Deliś i Daniel Laskowski

APEL O POMOC
Szanowni Państwo,
Nazywam się Izabela An-

dryszczyk i zwracam się do 
Państwa z prośbą o pomoc w 
zdobyciu funduszy na leczenie 
mojego męża Andrzeja – ojca 
dwójki naszych dzieci – 2,5 
roku i 8 lat.

W 1999 roku wykryto u nie-
go NOWOTWÓR w głowie. Le-
karze uznali, iż niezbędna jest 
operacja, która odbyła się w 
Szpitalu Bródnowskim w War-
szawie. Po operacji mąż nie sły-
szy na jedno ucho, ma suchość 
oka – brak łez i częściowy paraliż twarzy.

Długi etap rekonwalescencji, intensywna rehabilitacja i 
wiara w wyleczenie sprawiły, iż Andrzej mógł żyć „prawie 
normalnie”. 

Myśleliśmy więc, iż etap walki z chorobą mamy już za 
sobą. Niestety życie jest pełne niespodzianek, często tych 
niemiłych...

11 października 2006 roku dowiedzieliśmy się, iż nastąpił 
nawrót choroby – guz odrósł i należy go jak najszybciej usu-
nąć. Niestety standardowa operacja nie jest wskazana z uwa-
gi na możliwość wystąpienia kolejnych powikłań poopera-
cyjnych. Niezbędne jest kosztowne leczenie za granicą. 

Nawiązaliśmy już kontakt z kliniką, która podejmie się 
wykonania zabiegu usunięcia nowotworu. Koszt to ok. 120 
tys. Kwota ta przekracza możliwości fi nansowe naszej ro-
dziny. 

Dlatego zwracamy się do wszystkich z gorącą prośbą o 
pomoc. Liczy się każda złotówka! 

Oto numer konta Fundacji, na które prosimy wpłacać pie-
niążki na ratowanie zdrowia mojego męża:

Fundacja „TYCHE” Otwórz oczy na los innych
96-515 Teresin, ul. 3 Maja 2
89 9283 0006 0011 2644 2000 0010
Z dopiskiem NA LECZENIE ANDRZEJA
Z góry dziękujemy za modlitwy i okazane serce. Ufam że 

Państwo okażą życzliwość, zrozumienie i wspomogą mnie 
w tej walce o życie mojego męża. 

Izabela Andryszczyk
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Nasza Ziemia czuje się z pewnością coraz gorzej pokry-
ta grubą warstwą śmieci. Widać je wszędzie: na ulicach, w 
parkach, w lasach.

Myślę, że gdyby Ziemia potrafi ła mówić zadałaby ludziom 
kilka pytań np.:

– Dlaczego tak śmiecą?
– Dlaczego nie dbają o swoje środowisko? 
– Czy im te brudy i odpadki nie przeszkadzają?
Na szczęście są ludzie, którym na sercu leży to, aby nasza 

Ziemia była jak najdłużej piękna i czysta. Akcję Sprzątanie 
Świata zaczął jeden człowiek – Australijczyk Jan Kierman. 
8 stycznia 1989 r. zwołał swoich przyjaciół i podał przez ra-
dio, że umawia się na sprzątanie. Na jego apel odpowiedzia-
ło 40 tys. ludzi. Dzięki niemu ta idea ogarnęła cały świat. Do 
Polski przeniosła ją w 1994 r. Mira Stanisławska-Meyszto-
wicz. Kampania „Sprzątanie Świata – Polska” odbywa się u 
nas zwykle we wrześniu.

16 września 2006 r., chociaż była to sobota, uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni licznie 
przybyli do swojej szkoły. Już od kilku lat są przyjaciółmi 
Ziemi. Przybyłych powitał pan Dyrektor Grzegorz Fabi-

szak. Życzył wszystkim, aby śmieci było jak najmniej. Póź-
niej uczennice klasy piątej: Maja Połeć i Dominika Zdanow-
ska przybliżyły wszystkim historię Akcji „Sprzątania Świa-
ta” i przedstawiły plan dnia.

Przez prawie dwie godziny uczniowie wraz z nauczyciela-
mi starali się posprzątać najbliższą okolicę. Dzieci z klas ze-
rowych i pierwszych sprzątały teren wokół szkoły. Tu, jak co 
roku było najmniej śmieci. Uczniowie z klas III-VI sprzątali 
m.in. ulice: Sochaczewską, Kampinoską, Perłową, Cichą.

Po ciężkiej pracy na wszystkich czekała niespodzianka – 
wspólne grilowanie. Dzieci były zmęczone, ale zadowolone 
(śpiewały, bawiły się). Około godziny 12 w trakcie podsu-
mowania nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najbar-
dziej oryginalny śmieć”. Wygrała klasa IV b, która znalazła 
„czarno-biały” telewizor.

Patrząc na nasze dzieciaki można mieć nadzieję, że za kil-
ka lat Ziemią będzie czysta i Akcja „Sprzątania Świata” nie 
będzie już potrzebna.

Katarzyna Misiak
Elżbieta Nowatkiewicz

Sklep 
wielobranżowy 

„Aleksandra”
czynny 

od poniedz. do piątku w godz. 8.30–17.00
w soboty w godz. 8.30–14.00

w Paprotni
ul. O.M.Kolbego 28
(wejście od ul. Cmentarnej 

– dawny obuwniczy)

w asortymencie: 
materiały * fi rany * pościel 

cerata * pasmanteria
 kwiaty * doniczki * znicze * wiklina 
albumy * ramki * art. dekoracyjne

REMONDIS  Sp. z o.o.
Oddział w Sochaczewie,

ul. Żyrardowska 6 tel. (0-46) 862-20-42
Informuje:

Od dnia 1 sierpnia 2006 r.
ulega zmianie cena naszych usług spowodowa-

na wzrostem kosztów niezależnych od działalności na-
szej działalności tj. koszty składowania, koszty utylizacji, 
koszty energii elektrycznej, koszty wodno-kanalizacyjne, 

koszy paliwa, podatki,  itp.

   Pojemnik 120 l cena 8,00 zł (+ 7 % VAT)
  Pojemnik 240 l cena 16,00 zł (+ 7 % VAT)
  Pojemnik 1100 l cena 48,00 zł (+ 7 % VAT)
 
Pozostałe warunku umów dla Naszych Klientów
Pozostają bez zmian.
Jeśli nie posiadasz pojemnika na odpady
dostarczymy go bezpłatnie na czas trwania umowy.

Wszelkie informacje uzyskasz 
po numerem telefonu (0-46) 862-20-46

w godzinach od 8.00 do 16.00

„Ileż śmieci nie pozbieranych
Ile odpadków – śladów człowieka! 
Ile papierów idzie z wiatrem w tany
I na porządek nie ma jakoś lekarstw”

   Marek Antoni Wasilewski „Śmieci” „JESTEŚMY DZIEĆMI 
ZIEMI TEJ”
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P.H.U. „OST-POL”P.H.U. „OST-POL”
– oleje silnikowe– oleje silnikowe
– oleje przemysłowe– oleje przemysłowe
– smary– smary
– płyny eksploatacyjne– płyny eksploatacyjne
– filtry– filtry
– akumulatory– akumulatory
– akcesoria motoryzacyjne– akcesoria motoryzacyjne
–  opony do samochodów osobo-–  opony do samochodów osobo-

wych, ciężarowych, TIR, po-wych, ciężarowych, TIR, po-
jazdów rolniczychjazdów rolniczych

Łukasz Ostrowski, ul. Wiosenna 10
Seroki Parcel, 96-515 Teresin

tel. 0-696 037 784tel. 0-696 037 784
Czynne:

pon.–pt.: 8.3o–17.3o
sobota: 8.oo–14.oo

Chcesz sprzedaćChcesz sprzedać
swoją nieruchomość?swoją nieruchomość?

PODWARSZAWSKIE 
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

poszukuje:
– domów 
– działek
– gospodarstw rolnych
– terenów przemysłowych

Błonie, ul. Traugutta 14 
(budynek Marcpolu)

tel. 0-22 725 55 55, 667 668 669
e-mail: nieruchomosci.blonie@wp.pl

Gmina Teresin
piątki, godz. 14.15

Dla naszego klienta 

– międzynarodowej fi rmy produkcyjnej 

– poszukujemy kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCYJNY

Miejsce pracy: Sochaczew

Wymagania: 
- aktualna książeczka Sanepidu
- dyspozycyjność do pracy zmianowej
- mile widziane minimum sanitarne

Oferujemy:
- umowę o pracę
- pełne ubezpieczenie

Active Plus Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 1, 96-500 Sochaczew

tel. 0-46 862 30 78
sochaczew.bok@activeplus.com.pl       www.activeplus.com.pl



Odznaczeni medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Wacława i Jerzy Bednarek
Teresa i Jan Karaś
Maria i Tadeusz Latoszewscy 
Zofi a i Władysław Liszkiewicz 
Marianna i Ryszard Podwysoccy
Barbara i Zygmunt Szczypkowscy 
Ewa i Mieczysław Wiśniewscy 
Honorata i Zygmunt Sosińscy
Marianna i Antoni Poleccy – ubiegłoroczni jubilaci
Jadwiga i Edward Jaworscy – w tym roku obchodzą 58. 
              rocznicę pożycia małżeńskiego

JubilaciJubilaci

„ZŁOTYCH„ZŁOTYCH

GODÓW”GODÓW”


