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Powakacyjna sesja:
Miarka się przebrała

Ponad 6 godzin trwała powakacyjna, 
X sesja rady Gminy w Teresinie. Praw-
dopodobnie jej dokończenie znajdzie 
epilog w sądzie.

Obrady rozpoczęła informacja 
Krzysztofa Brymory na temat planów 
uruchomienia lotniska cywilnego w 
Bielicach. Zastępca Burmistrza Socha-
czewa wysłuchał uwag Teresinian, al-
bowiem w przypadku powodzenia tych 
starań, nasi mieszkańcy będą narażeni 
na hałas lądujących samolotów.

Dużo miejsca poświęcono stowarzy-
szeniom. Przyjęto zmiany w statucie 
Związku Międzygminnego „Mazow-
sze Zachodnie” oraz wysłuchano in-
formacji o działalności Związku Mię-
dzygminnego „Kampinos”.

Jak zwykle dużo emocji wywoła-
ła sprawa bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Teresin. Szef Teresińskiego po-
sterunku policji obiecał zrealizować 
postulaty radnych.

Ze spraw ekonomicznych: przyjęto 
informacje o przebiegu wykonania bu-
dżetu za I półrocze 2006 roku i doko-
nano zmian w budżecie.

Nie było niespodzianek w kwestiach 
kadrowych. Nowym v-ce przewodni-
czącym rady został Andrzej Bartosik. 
W ten sposób opozycja ma komplet w 
Prezydium Rady Gminy Teresin.

Klub Praca i Uczciwość oraz rad-
ni Tadeusz Olechowski i Krzysztof Pi-
skorz wnieśli do programu sesji pro-
pozycje uchwał, będących skargami na 
działalność Wójta. Zarzucają Markowi 
Olechowskiemu niewłaściwy ich zda-
niem tryb rozpatrywania skarg miesz-
kańców Nowej Piasecznicy oraz brak 
odpowiedzi na skargę grupy radnych. 
Okazało się że w pierwszej kwestii spra-
wa jest już nieaktualna. Wobec skargi 
grupy radnych, Wójt zadeklarował że 
pozwie wnioskodawców do sądu.

Zbigniew Bonalski

Prawda o Gimnazjum w Teresinie
Czas, który uczniowie spędzą w gim-

nazjum, jest w ich życiu ważnym eta-
pem. Kim są uczniowie gimnazjum? 
Młodzieżą? Dziećmi? Wiek biologicz-
ny wskazuje, że uczniowie osiągnęli 
dojrzałość, jednak granice są płynne. 
W tym wieku pojawiają się dwie waż-
ne potrzeby:

– bliskich kontaktów z ludźmi,
– wysokiej samooceny.

Przeżycia emocjonalne stają się w 
okresie dojrzewania niezwykle silne, 
wzrasta aktywność emocjonalna. 14-15 
latek jest już świadom, że każdą kwe-
stię może analizować. Myślenie mło-
dego człowieka staje się otwarte, kry-
tyczne i pragmatyczne. Pragniemy na-

szą młodzież spokojnie przeprowadzić 
przez ten trudny okres, pomóc poznać 
samego siebie. Chcemy, by czuli się u 
nas bezpieczni, by panowali nad swo-
imi emocjami. Monitoring, który zain-
stalowaliśmy w naszej szkole (wbrew 
różnym opiniom – sprawnie działają-
cy), pomaga nam szybciej interwenio-
wać w trudnych sytuacjach. Chcemy, 
by nic złego w naszej szkole nikomu 
się nie wydarzyło. 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, 
a nie tylko więcej miał; a więc poprzez 
wszystko, co ma, co posiada, umiał bar-
dziej i pełniej być człowiekiem, to zna-
czy, ażeby również umiał bardziej być 

nie tylko z drugim, ale i dla drugich”. To 
słowa wypowiedziane przez Jana Paw-
ła II, o których my, nauczyciele stara-
my się nie zapominać. Oczywiście sami 
nic nie zrobimy. Potrzebujemy wspar-
cia i zrozumienia nie tylko od rodziców 
naszych uczniów, ale także od wszyst-
kich dorosłych.

Jednocześnie informujemy:
1. Monitoring od lat  działa bez za-

strzeżeń, jest sprawny i pomaga nam w 
codziennej pracy. Na terenie szkoły na 
pewno jest bezpieczniej.

2. W bieżącym roku szkolnym nie 
miała miejsca w naszej szkole żadna 
kradzież.

Oby tak dalej!!
Dyrektor Gimnazjum w Teresinie
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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.

Harmonogram selektywnej zbiórki 
odpadów

w IV kwartale 2006 r. na terenie gminy 
Teresin

Miesiąc            Dni zbiórki w Gminie
 strefa południowa strefa północna

Październik 20 23
Listopad 24 27
Grudzień 22 23

Telefon Zaufania – 
UZALEŻNIENIA

tel. 0-46 861 49 23
poniedziałki 16.00-19.00

Z głębokim smutkiem żegnam

ŚP
Zofi ę Gołębiewską

wieloletnią dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Budkach Piaseckich,

wspaniałego człowieka, pedagoga 
i życzliwego przyjaciela

Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy Teresin

W związku z wejściem w życie Rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie warunków reali-
zacji programu pomocy dla gospodarstw rol-
nych w celu złagodzenia skutków suszy, Urząd 
Gminy w Teresinie informuje, że wnioski o jed-
norazowy zasiłek celowy można składać w nie-
przekraczalnym terminie do 15.10.2006 roku 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Teresinie. Wnioski złożone po terminie zosta-
ną odrzucone. 

Druki wniosków można dostać w Urzędzie 
Gminy w pokoju nr 4, u sołtysów poszczegól-
nych wsi lub na stronie internetowej bip.tere-
sin.pl

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

ŚP
Zofi i Gołębiewskiej

Żegnamy żarliwego pedagoga, 
wielkiego człowieka i patriotę 

naszej, Małej Ojczyzny.
Łączymy się w bólu z Jej rodziną i bliskimi.

Marek Olechowski
w raz z pracownikami

Urzędu Gminy w Teresinie

Z głębokim smutkiem żegnamy

ŚP
Zofi ę Gołębiewską

Długoletnią nauczycielkę 
i byłego dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Budkach Piaseckich, 
wspaniałego pedagoga, 
życzliwego człowieka, 

wspaniałą koleżankę i przyjaciela.

Pracownicy Szkoły Podstawowej
w Budkach Piaseckich
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W tym numerze postanowiłem zająć 
więcej, niż dotychczas miejsca w na-
szym miesięczniku. Chcę tym sposo-
bem wyjaśnić niektóre sprawy z nie-
dalekiej przeszłości, związanych z pro-
wadzeniem „TiS”.

Prawie półtora roku temu złożyłem 
przed Czytelnikami deklarację, że do 
końca obecnej kadencji samorządu, 
„Teresiński Informator Samorządu” 
będzie niezależnym pismem miesz-
kańców gminy Teresin. Z satysfakcją, 
którą mam nadzieję Państwo podzie-
lacie, mogę napisać, iż zadanie wyko-
nałem.

Nawiązując współpracę z UG. w 
Teresinie, uzyskałem od Wójta zapew-
nienie, że nie będzie cenzorem mie-
sięcznika. Przyznam się dziś, że wtedy 
z dystansem przyjąłem tę deklarację… 
Który włodarz nie chce mieć swoich 
mediów…? To chyba ewenement w hi-
storii samorządów, ale przez 17 wydań 
„TiS” – Marek Olechowski nie ingero-
wał w treść gazety.

Gorzej było z opozycją. Już na po-
czątku mojej pracy, przez pół roku, 
otrzymywałem sprostowania od by-
łego Wójta, które w/g prawa prasowe-
go nie miały cech sprostowań. Radni 
klubu „Praca i Uczciwość”, na sesjach, 
rzucali pod moim adresem inwekty-
wy. Nie przyjęli też oferty współreda-
gowania pisma.

Od maja br. „pałeczkę” przejął Prze-
wodniczący R.G. Teresin. Na począt-
ku skierował do mnie pismo, w któ-
rym zażądał, aby ujawnić mu nazwi-
ska mieszkańców, którzy byli autora-
mi protestu w/s uchwały, która unie-
możliwiła lokalizację fi rmy w Teresinie 
– Gaju. Odpowiedziałem, iż wg prawa 
prasowego, mam obowiązek nie ujaw-
niania nazwisk, bez ich zgody. Następ-
ny atak to podjęcie uchwały, która ma 
mnie zobowiązywać do zamieszczania 
4-stronicowej wkładki w „TiS-ie”, re-
dagowanej przez radnych. Trzeci cios 
wymierzył we mnie Tadeusz Olechow-
ski, zawiadamiając prokuraturę rejono-
wą w Sochaczewie o podejrzeniu prze-
ze mnie przestępstwa, polegającego na 
niedrukowaniu niektórych artykułów 
w „Teresińskim Informatorze Samo-
rządowym”.

Dwa takie same nazwiska – dwa 
światy. Jeden, de facto właściciel ga-
zety zapewnia swobodę pracy, drugi, 
Przewodniczący Rady, de facto pro-
kurator. 

Wyjaśniam, że żądanie Przewodni-
czącego Rady, oprócz złamania prawa 
prasowego, byłaby denuncjacją. Bałem 
się, co zrobią ludzie, którzy chcą po-
znać tych, co myślą inni, niż oni. Jaka 
ma być owa „wkładka” przekonałem 
się, kiedy ukazała się ona na terenie 
Teresina. Mogę się domyślać, jaka by-
łaby teraz. Jestem przekonany, że mu-
siałbym odpowiadać przed sądem, 
pozwany przez Wójta o zamieszczanie 
materiałów, zniesławiających go i jego 
rodzinę. Sąd nie posadziłby na ławie 
oskarżonych autorów „wkładki” – lecz 
… naczelnego. 

Nie zamieszczę „wkładki” również z 
innego powodu. Posłużę się cytatami 
mojej poprzedniczki, Magdaleny Ko-
ziarskiej (redaktora „TiS” za kaden-
cji Szymona Ziółkowskiego). Pani re-
daktor, w odpowiedzi na protest szefa 
klubu „Samorządność i Gospodarność” 
Krzysztofa Piskorza o niezamieszcza-
nie tekstów – pisała: „…uprzejmie in-
formuję, że fakt dostarczenia materia-
łów prasowych do sekretarza redakcji 
TiS nie przesądza o tym, że artykuły 
ukażą się w druku…”. „Co do wątpli-
wości, czy moje postępowanie nie jest 
sprzeczne z prawem, to informuję, że 
prawo prasowe (art. 7 ust 2 p.6,78 art. 
38). Wyraźnie precyzuje, że odpowie-
dzialny za publikowanie teksty jest re-
daktor naczelny gazety. Natomiast nie 
ma w przepisach zapisu o konieczno-
ści publikacji dostarczanych materia-
łów prasowych, ani udzielania pisem-
nego uzasadnienia odmowy takiej pu-
blikacji…”

Dyskretny wniosek, sygnowany 
pieczęcią Rady Gminy Teresin i pie-
częcią Przewodniczącego, miał w za-
miarze wywołanie przez moją rodzi-

ną strachu przed prokuraturą.  Bo wąt-
pię, aby prokurator uczynił mnie prze-
stępcą i zamknął w areszcie.

Na fi nisz tej kadencji samorządowej, 
dzięki redagowaniu „TiS”, po wielu la-
tach pracy w zawodzie – na fi niszu ży-
cia zawodowego, przeżyłem nowe lek-
cje: przyzwoitości i nienawiści. Mam 
nadzieję, że od listopada w gminie 
Teresin, będę doświadczał tylko tej 
pierwszej lekcji. 

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin

P.S. Do chwili składania wrześnio-
wego numeru „TIS” (26.09.2006 r.), 
nie otrzymałem od Przewodniczącego 
Rady Gminy Teresin żadnych materia-
łów (oprócz kondolencji).

Nie złożono też 4-stronicowej wkład-
ki, czyli wnioskodawcy uchwały... nie 
wykonali uchwały.

Sprostowanie
W poprzednim numerze „TIS”, 

w artykule pt. „Idzie nowe”, w trak-
cie wymieniania składu „Inicjatywy 
Młodych”, mylnie wydrukowaliśmy 
jedno z nazwisk.

Prawidłowe brzmienie to Krzysz-
tof Kołodziejak, a nie Krzysztof Ko-
łodziej.

Krzysztofa i Czytelników prze-
praszam za pomyłkę.

Zbigniew Bonalski

Informacja Rzecznika

Koło Gospodyń 
Haftujących

W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Teresinie trwa wystawa ob-
razów malowanych igłą Pani Mi-
rosławy Wyszyńskiej, która pro-
wadzi naukę haft u.

Pierwsze spotkania potwierdzi-
ły duże zainteresowanie tymi za-
jęciami.

Uczestniczki chętnie uczą się 
nowych umiejętności, jak rów-
nież mają okazję pochwalić się 
własnym dorobkiem.

W ostatni piątek obejrzałyśmy 
haft y jednej z pań, inna pani za-
prezentowała prace własnoręcznie 
wykonane szydełkiem – są prze-
piękne.

Okazało się, że istnieje potrze-
ba takich spotkań. 

Obecne panie wyraziły chęć 
rozwijania swoich zainteresowań 
oraz pozyskiwania nowych umie-
jętności. 

Mile widziani są również pano-
wie!!! Spotykamy się w lokalu Bi-
blioteki przy Al. XX-lecia 7 w każ-
dy piątek o godz. 18.00.  

Zapraszamy wszystkie zainte-
resowane osoby.

Dyrektor Biblioteki
Grażyna Starus
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Na korcie w Szymanowie odbył się turniej tenisa ziemne-
go o mistrzostwo gminy Teresin (14-24.09.06). Turniej zor-
ganizowany został przez Teresińskie Towarzystwo Tenisowe 
oraz G.O.S.I.R. w Teresinie (serdeczne podziękowanie dla 
dyr. p. Krzysztofa Walendzika oraz p. Macieja Liska funda-
tora jednej z nagród).

Jak co roku klasą dla siebie był Hubert Konecki który w 
fi nale pokonał 2:0 Bogdana Sosińskiego i został mistrzem 
gminy Teresin na rok 2006.

Bardzo zacięty pojedynek odbył się o trzecie miejsce. Po 

ponad 2 godzinnej walce wygrał Dariusz Zieliński pokonu-
jąc Stanisława Grynika 2:1.

Tegoroczny turniej pokazał, że tenis ziemny staje się coraz 
bardziej popularną dyscypliną sportu w naszej Gminie.

Z przyjemnością oglądało się młodych tenisistów, któ-
rzy w tym turnieju walczyli jak równy z równym z bardziej 
doświadczonymi kolegami. Do tej grupy należą: Daniel Sta-
niak, Szymon Lisek, Łukasz Konecki.

za T.T.T. – Henryk Bielecki
Teresin 25.09.06

Mistrz został wyłoniony

Informacja
Wójt Gminy Teresin i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie przesyłają informację 

dotyczącą sposobu udzielania pomocy społecznej rolnikom których gospodarstwa rolne zostały dotknięte su-
szą w 2006 roku.

Pomoc udzielana będzie rodzinie rolniczej, jak również rolnikom samotnie gospodarującym, jeżeli:

l. Co najmniej jedna osoba jest rolnikiem , w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, który podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy;

2. W gospodarstwie rolnym szkody spowodowane suszą zostały oszacowane przez komisję powołaną przez 
wojewodę i wynoszą średnio powyżej 30%.

Pomocy udziela się jednorazowo w formie zasiłku celowego.
W celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia pomocy nie przeprowadza się wywiadu śro-

dowiskowego.
Pomocy udziela się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej złożony osobiście wraz z wymaganymi do-

kumentami w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby upraw-
nionej.

Wnioski składa się do dnia 15 października 2006 r. 
Wnioski złożone po terminie odrzuca się.

Pomoc przysługuje w wysokości:
1) 500,00 zł w przypadku gospodarstwa rolnego o powierzchni do 5 ha użytków rolnych 
2) 1.000,00 zł w przypadku gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 5 ha użytków
rolnych. 
3) pomoc zwiększa się o 392,00 zł w przypadku gospodarstwa rolnego, w którym utrzymuje
się bydło, owce, kozy lub konie.

Wymagane dokumenty:
- ksero dowodu osobistego
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy.
- decyzja o wielkości gospodarstwa za 2006 rok
- zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o posiadaniu zwierząt (w przypadku po-

siadania bydła, owiec, kóz, koni)
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Eko-Piknik z TeresinemEko-Piknik z
W niedzielę 10.09.2006 r. odbył się Eko-Piknik Kampi-

nos 2006.
Tysiące ludzi, wspaniała pogoda, mnóstwo atrakcji - to 

krótka recenzja ósmego „Eko-Pikniku” w Kampinosie. Ta 
edycja była szczególna dla naszej gminy.

Po raz pierwszy Gmina Teresin dołączyła do grona orga-
nizatorów jednej z największych imprez plenerowych Ma-
zowsza. Nasze przygotowania trwały od miesięcy. Poprze-
dziły je spotkania z głównymi organizatorami Pikniku: Sta-
rostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Gmi-
ną Kampinos.

Wójt Gminy Teresin, Marek Olechowski, udostępnił na-
szym mieszkańcom bezpłatny dojazd do Kampinosu. Or-
ganizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji dla du-
cha i dla ciała. Były stoiska ze zdrową żywnością, wystawa 
płodów rolnych, wioska indiańska, napoje, loteria fantowa, 
wesołe miasteczko.

Okazale zaprezentowali się motocykliści z grupy Eagles. 
Duże emocje wzbudzały skoki na bungee. Sporą publicz-

ność zgromadziły bardzo egzotyczne w Polsce walki sumo. 
Obejrzeliśmy także eksponaty z prywatnej kolekcji zabyt-
ków techniki wojskowej. Na scenie wystąpili artyści z Tere-
sińskiego Ośrodka Kultury, zespoły Bom Bell, pTOKi, Sie-
dem Wspaniałych oraz góralski zespół ludowy z Białego 
Dunajca.

Gwiazdą wieczoru był zespół Golec uOrkiestra. Zakoń-
czenie uświetniły pokaz sztucznych ogni oraz fi re show L’un-
belico del mondo.

Imprezę rozpoczęli powitaniem gości Panowie: Andrzej 
Wołczyński - członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego

Wójt Gminy Teresin - Marek Olechowski, Wójt Gminy 
Kampinos - Czesław Wierzchowski.

Organizatorzy: Powiat Warszawski Zachodni, Gmina 
Kampinos, Gmina Teresin.

Zbigniew Bonalski
zdj.: Jacek Tomaszewski
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Impreza Sportow
W dniu 26 sierpnia na stadionie Gminne

był się Turniej Piłki Nożnej z udziałem sześc
sce w turnieju zajęła drużyna „GAJU TIME
„PULS”.

Każda drużyna biorąca udział w turnieju o
dualne otrzymali: najlepszy zawodnik oraz 
przeprowadzono wiele konkursów i zabaw s
ci, przeciąganie liny, bieg na sto metrów, wył

Zwycięscy tych konkurencji otrzymali a
Daniela Rosę i Waldemara Brzywczego dzięk
wa, zawody jak zawsze profesjonalnie popro
ję panu Mariuszowi Cieśniewskiemu dyrekt
stępnienie sprzętu  nagłaśniającego.
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wa w GOSiR-Teresin 
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie od-
ciu drużyn siedmio osobowych, pierwsze miej-
E” miejsce drugie  „DANROS”, miejsce trzecie 

otrzymała puchary i statuetki, nagrody indywi-
najlepszy Strzelec turnieju. W trakcie turnieju 
portowych takich jak: wyścigi w workach dzie-
łoniono również najlepszego kibica turnieju.

atrakcyjne nagrody ufundowane przez panów 
ki którym odbyła się ta udana impreza sporto-
wadził pan Sylwester Rozdżestwieński, dzięku-
torowi Teresińskiego Ośrodka Kultury za udo-

Krzysztof Walencik
dyrektor GOSIR w Teresinie
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IV TERESIŃSKIE DNI RETORYKI
25-26 października 2006

Szanowni Państwo!
Teresiński Ośrodek Kultury ma zaszczyt zaprosić wszystkie szkoły z terenu naszej Gminy do udziału w IV Tere-

sińskich Dniach Retoryki. Jednocześnie z radością informujemy, że w związku z obchodami Roku Języka Polskiego 
postanowiliśmy podzielić się naszym pomysłem Dni Retoryki ze wszystkimi Gminami z terenu Powiatu Sochaczew-
skiego i zainicjować organizację Powiatowych Dni Retoryki. Tegoroczne Dni Retoryki odbędą się więc w dwóch eta-
pach – Eliminacje Gminne (Teresińskie Dni Retoryki 25-26 października) i Finał (28-29 listopada) w Teresińskim 
Ośrodku Kultury (a w przyszłych latach w innych placówkach z terenu naszego Powiatu). Mamy nadzieję, że ta 
nowa, trochę eksperymentalna formuła przypadnie Państwu do gustu, będzie swoistym forum wymiany doświad-
czeń i okazją do wspólnej twórczej zabawy. Zapraszamy gorąco do udziału!

Wszelkich informacji udzielą nauczyciele języka polskiego w każdej szkole lub Natalia Fijewska-Zdanowska – in-
struktor Teresińskiego Ośrodka Kultury. 

Zapraszamy do sekcji artystycznych 
w roku szkolnym 2006/2007

SEKCJA PLASTYCZNA

• Eksperymenty – zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 do 11 lat - zajęcia poniedziałki i piątki g. 15-17 i 17-19
• Praktyczny Elementarz Plastyczny – dzieci od 11 lat - zajęcia we wtorki g. 16
• Kurs Rysunku i Malarstwa – młodzież – terminy do uzgodnienia
• Po Godzinach – zajęcia z rysunku i malarstwa dla dorosłych – zajęcia środy g. 18-20

SEKCJA MUZYCZNA

• Zespół Dziecięcy BOM-BELL – dzieci do lat 10 – zajęcia czwartki g. 16 
• Zajęcia z Emisji Głosu – od 10 lat – zajęcia czwartki g. 17
• Nauka gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie – terminy do uzgodnienia
• Nauka gry na fl ecie poprzecznym, saksofonie – terminy do uzgodnienia
• Nauka gry na gitarze i gitarze basowej – terminy do uzgodnienia
• Indywidualny kurs emisji głosu dla młodzieży i dorosłych – terminy do uzgodnienia

SEKCJA TEATRALNA

• DYNAMITKI – dzieci ze szkoły podstawowej – zajęcia piątki g. 15-16.15
• GRUPA ŚCIŚLE MĘSKA – gimnazjaliści i młodzież ponadgimnazjalna – zajęcia piątki g. 16.30-18

SEKCJA TAŃCA NOWOCZESNEGO

• FLESZ MINI – dzieci 7-11 lat – zajęcia środy g. 15.30-17.30
• FLESZ – młodzież 12-16 lat – zajęcia środy g. 17.30-19.30

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel.: 
046 8613881 lub pod adresem:Teresin, al. XX-lecia 32.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Krzyże za zasługi
W związku z niedawnymi uroczystościami jubileuszu 40 -

lecia „Mazowsza” Teresin, zasłużonym przedstawicielom klu-
bu wręczono odznaczenia państwowe. Aktu wręczenia w imie-
niu Prezydenta RP dokonał Wicewojewoda Mazowiecki Ja-
cek Sasin.

Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowany został Wiesław Stę-
pień – jeden z założycieli „Mazowsza” i twórca sekcji zapaśni-
czej. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Alicja Maciągowska i 
Ludwik Wołczyński, zaś Brązowy Krzyż Zasługi odebrał obec-
ny prezes klubu Ryszard Niedźwiecki.

Tę niezwykle sympatyczną uroczystość, poprowadził wielo-
letni trener teresińskich łuczników jak i kadry narodowej, Ma-
ciej Stawicki. Przedstawił on osiągnięcia wszystkich odznaczo-
nych, które były ważną częścią historii „Mazowsza”. Odznaczo-
nym, jak i całemu klubowi życzymy kontynuowania bogatych 
tradycji teresińskiego sportu i wielu dalszych sukcesów. 

Marcin Maciąg

Łucznictwo: 
Mazowsze 

w cieniu Mazowsza
Młodzi łucznicy teresińskiego „Mazowsza” na Między-

wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików nie mieli so-
bie równych. Zacny klub z Teresina na własnym obiekcie, 
wprost znokautował swoich rywali. W klasyfi kacji druży-
nowej zdobył więcej punktów niż wszystkie pozostałe klu-
by razem wzięte. 

To niepodważalna zasługa Ryszarda Kowalskiego i Kata-
rzyny Klaty, którzy wykonują wspaniałą pracę z młodzieżą, 
a ta przynosi tak znakomite efekty. To już nie tylko facho-
wa myśl trenerska lecz również ciepła, rodzinna wręcz at-
mosfera jaką stworzyli, szkoląc młodych adeptów tego pięk-
nego, czystego sportu. Rywalizowano na dwóch dystansach 
2x 40m i 2 x 30m., a punkty z tych dwóch odległości sumo-
wane były do punktacji wielobojowej. Zawody miały bar-
dzo mocną obsadę. 

Nie zabrakło przedstawicieli tak utytułowanych łuczni-
czych ośrodków jak warszawskie – Drukarz i Marymont 
czy Sokół Radom. W konkurencjach indywidualnych, wśród 
dziewcząt w klasyfi kacji generalnej triumfowała Ola Klata, 
a na trzecim stopniu podium uplasowała się kolejna nasza 
reprezentantka Justyna Rosa, zwyciężczyni strzelań na 40 
metrów. Zwycięzcą konkurencji chłopców został zaś Prze-
mysław Piórkowski – triumfator obydwu dystansów. Tuż 
za nim sklasyfi kowany został Michał Gawiński a najmniej 
wdzięczne czwarte miejsce tuż za podium wywalczył Ja-
nusz Mierzejewski.

Zwycięzcy otrzymali cenne medale i puchary a teresiński 
stadion zaszczycił swoją obecnością m. in. Wicewojewoda 
Mazowiecki Jacek Sasin.

Teresińskim strzelcom wyborowym gratulujemy takiej 
formy. Możemy być spokojni, że w przyszłości, kiedy osią-
gną wiek seniorski będzie o nich głośno w łuczniczym świe-
cie, a tradycje wielkich międzynarodowych sukcesów Ali-
cji Maciągowskiej i Katarzyny Klaty będą w Teresinie kon-
tynuowane.

Wyniki reprezentantów „Mazowsza” Teresin:
Klasyfi kacja Generalna – wielobój 2x 40 m + 2x 30m:
Dziewczęta:
Ola Klata                         1237 pkt.
Justyna Rosa                   1228 pkt

Chłopcy:
Przemysław Piórkowski  1284 pkt.
Michał Gawiński             1257 pkt.
Janusz Mierzejewski       1195 pkt.
Mateusz Sękulski            1128 pkt.

Klasyfi kacja klubów:
„Mazowsze” Teresin           25 pkt.
ŁKS „Sokół” Radom            6 pkt.
Drukarz Warszawa                 6 pkt.

Marcin Maciąg

Dziękujemy Redakcji „Ekspressu Sochaczewskiego” za udostępnienie materiałów prasowych
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Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie prowadzi całoroczną 
działalność szkoleniową organizując szkolenia własne i zlecone.

Centrum organizuje: 
• kursy i seminaria, 
• szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich grup pracowniczych 
• kursy dydaktyczno-metodyczne dla wykładowców 

 tematyki bhp 
• kursy dla ratowników chemicznych 
• kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

 i podstaw ratownictwa medycznego
• seminaria specjalistyczne dla służb BHP
• konferencje
• zjazdy 
• uroczystości okolicznościowe.

Centrum otoczone jest pięknym lasem z różnorodnym drze-
wostanem i licznymi pomnikami przyrody. W bliskim sąsiedztwie 
znajduje się Niepokalanów ze słynnym miejscem kultu religijnego i 
klasztorem o. Franciszkanów (1 km), Dom Urodzin Fryderyka Cho-
pina w Żelazowej Woli (10 km), Pałac księcia Druckiego-Lubeckie-
go (1 km), Pałac Muzeum w Nieborowie (30 km), Puszcza Kampi-
noska (7 km), Warszawa — 40 km. 

Dogodny dojazd:
• kolejowy (600 m od stacji PKP Teresin Niepokalanów)
• drogowy (2 km od trasy Warszawa-Poznań).

Baza dydaktyczna:
• sala konferencyjna na 160 osób
• 3 sale wykładowe na 25-35 osób
• dostęp do internetu  
• nowoczesne środki dydaktyczne (2 projektory multimedialne, 

 3 rzutniki folii, przenośne nagłośnienie, fl ipcharty, 
 TV, video)
• mała poligrafi a.

Baza noclegowo-żywieniowa:
• 70 miejsc noclegowych w pokojach 2- i 3-osobowych
• stołówka na 120 osób
• parking na terenie Centrum

Przy nawiązaniu stałej współpracy
jest możliwość negocjacji cen.

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR ZRSOP
96-515 Teresin k/Warszawy

Aleja XX-lecia 3 tel. (0-46) 861-30-11
Internet: www.ckk-teresin.pl    tel. (0-46) 861-37-69

e-mail: ckk-teresin@ckk-teresin.pl    tel./fax (0-46) 861-30-98



Teresiński Informator Samorządowy – nr Teresiński Informator Samorządowy – nr 99/2006/2006 1313

Firma Creyfs
Pilnie zatrudni osoby na stanowisko:

1. Pracownik produkcji- pakowacz (praca w Ko-
żuszkach Parcel lub w Teresinie) (wymagania – 
książeczka sanepidu, dyspozycyjność)

2. Operator wózka widłowego (praca w 
Teresinie, Pass- koło Błonia) (wymagania – ksią-
żeczka sanepidu, dyspozycyjność, uprawnienia 
na wózki )

3. Pracownik magazynu ( praca Teresinie,  Pass 
koło Błonia, Sochaczew) (wymagania – książecz-
ka sanepidu, dyspozycyjność)

4. Operator maszyn ( praca koło Teresina) (wy-
magania – książeczka sanepidu, dyspozycyjność, 
wykształcenie techniczne

wszystkie prace – umowa o pracę, 
pełne ubezpieczenie

Sochaczew, ul. Żeromskiego 27,
 II piętro – na przeciwko sklepu LUX koło targu

(od strony parkingu)
Tel.  0-46 862-10-15, 862-10-20, 862-10-21

Firma Creyfs
Pilnie zatrudni osoby na stanowisko:

• Tokarze (najchętniej tokarek CNC) – umiejęt-
ności obsługi tokarek CNC (mile widziane), do-
świadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
(również operatorzy urządzeń skrawających, oso-
by pracujące w narzędziowniach, fabrykach prze-
twórstwa metalu) 

• ślusarze, ślusarze narzędziowi – umiejętność  
obsługi piły, wiertarki 

• technolog obróbki skrawaniem ze znajo-
mością oprogramowania CNC 

wszystkie prace – umowa o pracę, 
pełne ubezpieczenie

Sochaczew, ul. Żeromskiego 27,
 II piętro – na przeciwko sklepu LUX koło targu

(od strony parkingu)
Tel.  0-46 862-10-15, 862-10-20, 862-10-21

Firma Creyfs
Pilnie zatrudni osoby na stanowisko:

TECHNOLOG
Wymagania: 

Wykształcenie wyższe techniczne (preferowa-
ne przetwórstwo tworzyw sztucznych)

Doświadczenie zawodowe: 
– Znajomość procesu wtrysku
– Umiejętność posługiwania się PC
– Znajomość budowy i obsługi maszyn 

Znajomość języka angielskiego na poziomie 
intermediate

Osobowość, predyspozycje psychiczne: syste-
matyczność, inicjatywa, konsekwencja, otwartość 
na nowe idee, zdolności dydaktyczne, komunika-
tywność, umiejętność podejmowania decyzji, od-
porność na stres

Sochaczew, ul. Żeromskiego 27,
 II piętro – na przeciwko sklepu LUX koło targu

(od strony parkingu)
Tel.  0-46 862-10-15, 862-10-20, 862-10-21

OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
DROBNEDROBNE

Do wynajęcia magazyn 500 m.Do wynajęcia magazyn 500 m.

Tel. 0-506 950 950Tel. 0-506 950 950

Sprzedam działkę o pow. 600 m.kw.  Sprzedam działkę o pow. 600 m.kw.  

w Teresinie przy ul. 1-go Maja 3.w Teresinie przy ul. 1-go Maja 3.

Tel. 0-604 926 429 po godz. 17.00Tel. 0-604 926 429 po godz. 17.00

 Do sprzedania ule z pszczołami. Do sprzedania ule z pszczołami.

Do sprzedania miód.Do sprzedania miód.

Tel. 0-506 950 950Tel. 0-506 950 950

Kupię dom w Teresinie, PaprotniKupię dom w Teresinie, Paprotni

lub w okolicach Maszny.lub w okolicach Maszny.

tel. (0-22) 675 33 74tel. (0-22) 675 33 74
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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

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

Gmina Teresin
piątki, godz. 14.15



Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!
Tradycją naszego regionu stało się organizowanie Dni Kukurydzy, dlatego – podobnie jak w latach Tradycją naszego regionu stało się organizowanie Dni Kukurydzy, dlatego – podobnie jak w latach 

poprzednich – zapraszamy na:poprzednich – zapraszamy na:

VIII Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i ŁódzkiegoVIII Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego
które odbędą sięktóre odbędą się

8 października 2006 roku w Skrzelewie, gmina Teresin8 października 2006 roku w Skrzelewie, gmina Teresin
Program tych Dni zależy od dobrej woli i wkładu nas wszystkich. Mamy nadzieję, że zechcecie Program tych Dni zależy od dobrej woli i wkładu nas wszystkich. Mamy nadzieję, że zechcecie 

Państwo wesprzeć nasze działania i pomożecie rolnikom wziąć udział w tej imprezie, którą popularyzuje-Państwo wesprzeć nasze działania i pomożecie rolnikom wziąć udział w tej imprezie, którą popularyzuje-
my poprzez media ogólnopolskie i lokalne.my poprzez media ogólnopolskie i lokalne.

Zapraszamy na nasze świętowanie rolników, fi rmy współpracujące z rolnictwem, Administrację Zapraszamy na nasze świętowanie rolników, fi rmy współpracujące z rolnictwem, Administrację 
Rządową – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz ze służbami podległymi, przedstawicieli Ambasad, or-Rządową – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz ze służbami podległymi, przedstawicieli Ambasad, or-
ganizacje zagraniczne.ganizacje zagraniczne.

W programie przewidziano:W programie przewidziano:
1. zbiór z poletek demonstracyjnych z odmianami kukurydzy na ziarno i kiszonkę,1. zbiór z poletek demonstracyjnych z odmianami kukurydzy na ziarno i kiszonkę,
2. prezentacja poletek herbicydowych i nawozowych,2. prezentacja poletek herbicydowych i nawozowych,
3. poletko – wpływ gęstości siewu na plon kukurydzy,3. poletko – wpływ gęstości siewu na plon kukurydzy,
4. prezentacja fi rm branżowych z zakresu produkcji rolniczej,4. prezentacja fi rm branżowych z zakresu produkcji rolniczej,
5. wystawa sprzętu rolniczego,5. wystawa sprzętu rolniczego,
6. pokaz użytkowania maszyn rolniczych,6. pokaz użytkowania maszyn rolniczych,
7. kiermasz drzewek owocowych i roślin ozdobnych,7. kiermasz drzewek owocowych i roślin ozdobnych,
8. wiele atrakcji kulturalno-rozrywkowych,8. wiele atrakcji kulturalno-rozrywkowych,
9. konkursy z nagrodami, puchary dla najlepszych.9. konkursy z nagrodami, puchary dla najlepszych.

Współorganizatorami VIII Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego są: Mazowiecki Współorganizatorami VIII Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego są: Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki, Łódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Urząd Wojewódzki, Łódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Mazowiecka Izba Rolnicza, Łódzka Izba Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Mazowiecka Izba Rolnicza, Łódzka Izba 
Rolnicza, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików, Urząd Gminy w Teresinie, Zarząd Gminny NSZZ Rolnicza, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików, Urząd Gminy w Teresinie, Zarząd Gminny NSZZ 
„Solidarność” Rolników Indywidualnych w Teresinie.„Solidarność” Rolników Indywidualnych w Teresinie.

Równocześnie proponujemy Państwu zamieszczenie informacji o Waszej działalności w gazecie Równocześnie proponujemy Państwu zamieszczenie informacji o Waszej działalności w gazecie 
okolicznościowej, którą chcemy wydać w nakładzie 15–20 tys. oraz na stronie: okolicznościowej, którą chcemy wydać w nakładzie 15–20 tys. oraz na stronie: www.kukurydza.home.pl www.kukurydza.home.pl 
(przez cały rok). Wszystkie informacje można również przesłać pocztą elektroniczną do 30 września 2006 r.(przez cały rok). Wszystkie informacje można również przesłać pocztą elektroniczną do 30 września 2006 r.

Z wyrazami szacunkuZ wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu OrganizacyjnegoPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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i Łódzkiegoi Łódzkiego
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