
Bezpieczniej 
na drogach
Skrzyżowanie ulic Szymanowskiej, 

Rynkowej i Zielonej jest miejscem naj-
bardziej uczęszczanym z racji funkcjo-
nowania przy ulicy Rynkowej targowi-
ska. Aby poprawić bezpieczeństwo pie-
szych, została wykonana nawierzchnia 
na części ulicy Rynkowej poprzez wy-
konanie nakładki asfaltowej oraz wyko-
nano oznakowanie poziome i pionowe 
przejść umożliwiające bezpieczne korzy-
stanie ze skrzyżowania.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami rozpoczęto wykonywanie nakła-
dek asfaltowych. W maju została wyko-
nana nakładka asfaltowa na ulicy Gra-
nicznej na odcinku od ulicy Rynkowej 
do ulicy Kaskiej długości 543 mb sze-
rokości 5 m.

Wykonano również nakładkę asfalto-
wą na ulicy Spacerowej w Paprotni. Na 
ostatniej sesji Rady Gminy radni zade-
cydowali, że w bieżącym roku zostanie 
wytłuczniowana pozostała część ulicy 
Spacerowej. 

Kolejny odcinek, jaki został wykona-

ny, to nakładka asfaltowa na ulicy Pia-
skowej w Paprotni. Zrealizowany odci-
nek zabezpieczy wygodny dojazd zarów-
no mieszkańcom ulicy Piaskowej, jak i 
dojazd do cmentarza parafi alnego od 
strony zachodniej. 

Rozwiązany został problem nawierzch-
ni na ulicy Torowej. Jak pamiętamy ulicą 

Torową był prowadzony kolektor kanali-
zacji sanitarny dużej średnicy, spowodo-
wało to, że z upływem czasu istniejący as-
falt pozałamywał się i popękał, wykonana 
nakładka wyrównała nawierzchnię i po-
prawiła dotychczasowy stan.

Kolejna inwestycja, jaka została wy-
konana, to nakładka asfaltowa na odcin-
ku od przejazdu kolejowego w Serokach 
do wsi Ludwików.
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� Nowe areny sportowe

� „Cała Polska 
  czyta dzieciom”

� XVI Ogólnopolski 
  Zjazd Rodziny Szkół 
  im. Jana Pawła II

� Dzień Matki

� 35 lat Szkoły Podstawowej 
w Szymanowie

� Program Festynu:
„Teresińska Noc 
Czerwcowa”
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Z prac Rady Gminy
Na VI sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 13 czerw-

ca 2005 r., podjęto 10 uchwał. Radni rozpoczęli od przyję-
cia preliminarza wydatków związanych z profi laktyką i roz-
wiązywaniem problemów alkoholowych na rok 2005. Kwo-
ta 105.000 zł, przeznaczona na działalność przeciwalkoholo-
wą, rozdysponowana została m.in. na: fi nansowanie leczenia 
osób uzależnionych, obsługę dyżuru Telefonu Zaufania, orga-
nizację ferii zimowych, wycieczek oraz kolonii profi laktycz-
no-terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka, programy pro-
fi laktyczne w szkołach i inne. 

Kolejne trzy uchwały dotyczyły spraw z zakresu zagospoda-
rowania przestrzennego. Podjęto decyzję o nabyciu na rzecz 
mienia komunalnego działek o ogólnej powierzchni 3.370 m2, 
co pozwoli na utwardzenie ulic: Cichej i Piaskowej w Paprotni. 
Postanowiono ponadto o przyjęciu przez Gminę – w formie 
darowizny – nieruchomości położonej w Granicach, na któ-
rej planuje się budowę garaży dla OSP Teresin. Radni nada-
li również nazwę „Spacerowa” ulicy zlokalizowanej w obrę-
bie Teresin-Gaj. Nadanie nazwy tej ulicy, która stanowi prze-
dłużenie ul. Spacerowej w Paprotni, pozwoli na uporządko-
wanie numeracji posesji w Teresinie-Gaju. 

Następna uchwała, którą podjęła Rada Gminy, dotyczy 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w spra-
wie zniesienia nazw miejscowości fi gurujących w urzędowym 
wykazie miejscowości, a pochodzących jeszcze z lat 60-tych. 
Nazwy te w większości wzięły się z potocznego obiegu, a obec-
nie nie są już używane. Proponowane do zniesienia nazwy to: 
Domagałówka, Smolanów i Zieleniak (część wsi Nowe Gnato-
wice), Szymanów-Poświętny, Paprotnia Bankowa, Paski-Fol-
wark, Pawłowice Dolne Poduchowne, Podmaurycew, Podpaw-
łówek, Seroki-Majątek. Konsultacje odbędą się na zebraniach 
wiejskich, na których mieszkańcy w drodze głosowania wy-
rażą opinię o odrzuceniu bądź przyjęciu wniosku w sprawie 
zniesienia nazwy dotyczącej ich miejscowości. 

Kolejne trzy ujęte w porządku obrad punkty, wiążące się 
tematycznie, dotyczyły zagospodarowania terenu Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. W odpowiedzi na 
uchwałę Rady Gminy z listopada ubiegłego roku, Wójt Gmi-
ny przygotował i przedłożył radnym koncepcję zagospodaro-
wania terenu GOSiR. Projekt zakłada wybudowanie tam na-
stępujących obiektów: toru łuczniczego, dwóch kortów teni-
sowych, skate-parku, uniwersalnego boiska treningowego po-
krytego trawą syntetyczną z piaskiem kwarcowym (do gry w 
piłkę nożną, ręczną lub siatkówkę) oraz boiska do gry w ko-
szykówkę. Ogólny koszt projektu szacuje się na kwotę 742 tys. 
zł. Jego fi nansowanie zaplanowano z udziałem środków po-
chodzących z funduszy unijnych w wysokości 450 tys. zł. Po 
przedstawieniu pozytywnych opinii przez Komisje i wysłucha-
niu wyjaśnień, Rada Gminy przedstawioną koncepcję przyję-
ła zdecydowaną większością głosów. Przygotowany został już 
wniosek o dofi nansowanie z funduszy strukturalnych UE, do 
którego, zgodnie z wytycznymi, należy załączyć plan rozwo-
ju miejscowości oraz plan inwestycyjny gminy na najbliższe 
lata. Dlatego też radnym przedłożono opracowanie określa-
jące najważniejsze kierunki rozwoju Teresina na najbliższe 
10 lat oraz zaproponowano hierarchię w planowanych dzia-
łaniach. Po krótkiej dyskusji, w czasie której Komisje przed-
stawiły swoje stanowiska i dokonaniu kosmetycznych popra-
wek, Plan Rozwoju Miejscowości Teresin Rada Gminy przy-
jęła zdecydowaną większością głosów. Kolejną podjętą przez 
radnych uchwałą było dokonanie stosownych zmian w Wie-

loletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Teresin na lata 2004 
– 2008, uwzględniających środki na przebudowę boisk na te-
renie stadionu. 

Zgodnie z wnioskiem grupy radnych o zaciągnięcie kre-
dytu na zrealizowanie zaplanowanych na 2005 rok zadań in-
westycyjnych, przygotowany został stosowny projekt uchwa-
ły w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. W przed-
łożonym projekcie uchwały proponuje się zwiększenie kwoty 
kredytu na budowę dróg do wysokości 900.000 zł (w budże-
cie planowano 728 tys. zł) oraz kredytu na budowę chodni-
ków do wysokości 1.200.000 zł (w budżecie planowano 336 
tys. zł). Oprócz tych, zaplanowanych wcześniej w budżecie na 
2005 r. kredytów, pojawiła się konieczność wzięcia kredytu na 
ujęte w tym budżecie zadania, na które były zaplanowane zbyt 
małe środki (np. na chodniki). Zadłużenie gminy na dzień 31 
grudnia 2005 r. wyniesie 5.321.048 zł i nie przekroczy górnej 
granicy ustalonej w ustawie o fi nansach publicznych. 

Pod obrady Rady Gminy trafi ł projekt nowego Statutu Gmi-
ny Teresin – wynik kilkumiesięcznej pracy Komisji Statuto-
wej działającej w składzie: Tadeusz Olechowski (przewodni-
czący), Andrzej Bartosik, Hubert Konecki, Małgorzata Mate-
la, Krzysztof Piskorz, Halina Zielska. Zdaniem radcy prawne-
go Andrzeja Jaworskiego przygotowany przez Komisję projekt 
można uznać za wzorcowy. Statut został przez Radę Gminy 
zatwierdzony jednogłośnie. 

Ostatnią podjętą na VI sesji uchwałą było dokonanie zmian 
w budżecie gminy na 2005 rok. Zmiany w dochodach wynika-
ły głównie ze zmniejszenia dotacji na wybory przedterminowe 
wójta gminy (9.444 zł) oraz kwoty subwencji oświatowej (ok. 
40 tys. zł), a także z ich zwiększenia o kwotę 22.738 zł z tytu-
łu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa oraz z wprowadzenia do budżetu kwoty 7.378 zł po-
chodzącej z dotacji celowej na pokrycie kosztów stypendiów 
dla uczniów najuboższych. Zmiany i przesunięcia po stro-
nie wydatków budżetowych polegały przede wszystkim na: 
zwiększeniu środków na wydatki inwestycyjne (utwardzanie 
dróg, budowa chodników) w związku z decyzją o zwiększeniu 
zakresu prac; przesunięciach w rozdziale „Szkoły Podstawo-
we” – zgodnie z wnioskami dyrektorów; zwiększeniu o kwo-
tę 7.000 zł w rozdz. „Rozliczenia z tytułu poręczeń”; zwięk-
szeniu o 6.500 zł w rozdz. „Pobór podatków, opłat i nieopo-
datkowanych należności budżetowych”.

Dorota Dorodzińska

Komórki dla Policji
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy zwrócono uwagę, 

że w weekendy trudno jest mieszkańcom gminy Teresin 
skontaktować się z miejscowym posterunkiem Policji.

W rozmowie z funkcjonariuszami, dowiedzieliśmy się, 
że w soboty i niedziele policjanci z Teresina są wykorzy-
stywani do realizacji zadań zleconych przez komendę 
powiatową w Sochaczewie.

Mimo to starają się oni w tym czasie, jak najczęściej 
przebywać w posterunku w Teresinie bądź na terenie 
gminy. Zawsze można się z nimi kontaktować pod alar-
mowym numerem 112. Przypominamy też numer tele-
fonu posterunku Policji w Teresinie (0-46) 861 37 07.

Można mieć nadzieję, że samorząd teresiński wyposa-
ży swoich policjantów w telefony komórkowe.

Redakcja
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CZEKAMY 
NA SPROSTOWANIE

Po opublikowaniu w poprzednim numerze tekstu pt. „Spro-
stowanie do poprawki”, otrzymałem 13 czerwca b.r. kolejne 
sprostowanie Szymona Ziółkowskiego. Autor zarzuca mi, że 
nie przestrzegam prawa prasowego.Twierdzi, że łamię je aż... 
w 8 artykułach. Żąda też opublikowania sprostowania z 17 
maja b.r.

Jeszcze raz, tym razem po raz ostatni, poświęcam cenne 
miejsce w naszej gazecie, by odpowiedzieć mojemu adwersa-
rzowi, aby korzystając ze swojej ogromnej wiedzy „prawa pra-
sowego“ – napisał sprostowanie zgodnie z jego wymogami.

Zbigniew Bonalski
Redaktor prowadzący „TIS”

P.S. Do inwektyw pod moim adresem ze strony Szymona Ziół-
kowskiego zdążyłem się przyzwyczaić. Traktując je jako histerycz-
ne zachowania sfrustrowanego człowieka, którego demokratycznym 
wyborem odsunęli Mieszkańcy od rządzenia gminą i który szuka ode 
mnie zadośćuczynienia fi nansowego za przegrane wybory.

Dlatego nie zamierzam polemizować z panem Ziółkowskim, chy-
ba, że wymusi to na mnie sąd.

ZGODNE 
STANOWISKO 
RADY I WÓJTA

W związku z oszczędnościami, jakie wynikły po rozstrzy-
gnięciu większości przetargów na modernizację dróg i ulic, 
grupa radnych gminy, widząc duże potrzeby w zakresie mo-
dernizacji dróg, ulic i budowie chodników, złożyła wniosek 
do Wójta gminy o rozszerzenie zakresu prac, wnioskowała 
o zwiększenie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego z kwoty 
1 064 000 zł do kwoty 2 100 000 zł

Wójt Marek Olechowski, popierając inicjatywę radnych, 
przedstawił projekt uchwały uwzględniający proponowane 
wnioski.

Radni na ostatniej sesji Rady Gminy jednogłośnie podjęli 
decyzję o zaciągnięciu kredytu i podjęciu prace związanych z 
poprawą stanu dróg i ulic poprzez tłuczniowanie w miejsco-
wościach Izbiska, Witoldów, Ludwików, ul. Długiej i Szkolnej 
w Teresinie, ul. Spacerowej w Paprotni oraz wykonana zosta-
nie nakładka na ul. Kwiatowej z wyłączeniem odcinka, któ-
ry jest nie uregulowany własnościowo (środkowy odcinek). 
Została również podjęta uchwała o wykupie gruntów na uli-
cy Cichej, co pozwoli na wykonanie nakładki na całej długo-
ści, od ulicy Perłowej do ulicy Cmentarnej. 

Rozszerzono również zakres prac związanych z budo-
wą chodników. Zaplanowano wykonanie w całości chodni-
ka na ul. Rynkowej, ul. Teresińskiej oraz chodnika na ul. Ka-
skiej na długości od ul. Teresińskiej do ul. Granicznej, odci-
nek około 530 mb. 

Realizowane również będą przez Starostwo Powiatowe w 
Sochaczewie chodniki, na które Gmina Teresin przeznaczyła 
kwoty: 100 000 zł na chodnik i zatoki przy ul. Szymanowskiej 
w Teresinie, jest to kontynuacja, 100 000 zł na chodnik w Bud-
kach Piaseckich od Szkoły Podstawowej w kierunku Dębówki, 
60 000 zł na kontynuację budowy chodnika przy ul. Kampino-
skiej w kierunku Maszny oraz 280 000 zł na budowę chodni-
ka i zatok parkingowych w Szymanowie wzdłuż ulicy Szkol-
nej. Również w Szymanowie za kwotę 270 000 zł wzdłuż ulicy 
Zielonej gmina będzie realizowała budowę chodnika.

Ważnym zadaniem, jakie będzie wykonywane przez Staro-
stwo Powiatowe, na które to zadanie gmina Teresin przezna-
czyła środki fi nansowe, jest budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic XX lecia, Lipowej i Druckiego-Lubeckiego. 
Sygnalizacja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Teresinie. 

Podpisane zostały już umowy na wykonanie kolejnych dróg: 
w Pawłówku, Skrzelewie, Masznie, Mikołajewie, ul. Dębową, 
Warszawską i Parkingową w Teresinie. Realizacja tych zadań 
nastąpi w najbliższych dniach. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Marek Misiak 

Szlakiem 
św. Maksymiliana

W październiku 2004 r. z inicjatywy prezydenta Zduńskiej 
Woli, Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie wyra-
żenia woli współdziałania z gminami: Miasto Zduńska Wola, 
Miasto Oświęcim, Miasto Pabianice i podejmowania wspól-
nych przedsięwzięć promujących gminy poprzez upowszech-
nianie miejsc związanych z życiem i kultem osoby Świętego 
Maksymiliana Marii Kolbego. Jedna z koncepcji współpra-
cy międzygminnej przewiduje stworzenie w przyszłości szla-
ku pielgrzymkowego, który prowadziłby od Zduńskiej Woli 
– miejsca urodzenia Świętego Maksymiliana Kolbe przez Pa-
bianice – miejsce życia Świętego i objawienia Matki Bożej 
Dwóch Koron, Niepokalanów, w którym ojciec Maksymi-
lian prowadził swoją działalność oraz Oświęcim – miejsce 
Jego męczeństwa.

Organizacyjno-prawną formę współdziałania związku gmin 
określi statut, nad projektem którego dyskutowali przedsta-
wiciele gmin założycielskich na spotkaniu w Zduńskiej Woli 
w dniu 16 czerwca br. Statut ten, zawierający również zasady 
fi nansowania związku, będzie prawdopodobnie uchwalony 
przez poszczególne Rady Gmin jesienią bieżącego roku.

Gminę Teresin w Zduńskiej Woli reprezentował Wójt Ma-
rek Olechowski i Sekretarz Gminy Anna Rybak, którzy po ro-
boczej części spotkania mieli możliwość zwiedzenia Muzeum 
Ojca Maksymiliana Kolbego, mieszczącego się w domu naro-
dzin patrona naszych trudnych czasów. 

Redakcja

Sprzedam grunt podzielony na działki z możliwością budowy. Sprzedam grunt podzielony na działki z możliwością budowy. 
Pow. 15.645 m.kw.; blisko stacji PKP, centrum, wszędzie dogodny dojazd.Pow. 15.645 m.kw.; blisko stacji PKP, centrum, wszędzie dogodny dojazd.
 Jerzy Buzuk, 96-515 Teresin, Teresin Gaj 40, tel. (0-46)  861 31 38 Jerzy Buzuk, 96-515 Teresin, Teresin Gaj 40, tel. (0-46)  861 31 38
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NOWE ARENY SPORTOWE TERESINA
W związku z rozpoczętymi pracami, budowy boisk na te-

renie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, nadarza się duża 
szansa otrzymania dotacji z funduszu Unii Europejskiej.

Zawiązana „Grupa Odnowy Teresina”, wystąpiła z wnio-
skiem o dotację ze środków unijnych, a konkretnie z Sek-
torowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2004-2006”. Kwota 450.000 zł, o jaką wystąpiliśmy, 
przeznaczona byłaby na budowę boisk sportowych na terenie 
GOSiR. Fundusz ten przewiduje rozbudowę obiektów sporto-
wych. Środki, o jakie się staramy, w znacznym stopniu przy-
czyniłyby się do realizacji projektu, który przewiduje budowę: 
toru łuczniczego, kortów tenisowych, boiska bocznego wie-
lofunkcyjnego, boiska do koszykówki i siatkówki oraz skate-
parku dla miłośników jazdy na rolkach i desko-rolkach. 

Planowany jest również remont budynku zajmowany przez 

TOK. GOSiR podjął już działania w związku z planowany-
mi pracami. 

Od początku roku uporządkował teren w części południo-
wej, usypano wał ochronny oddzielający tor łuczniczy od po-
zostałego terenu oraz wyrównano plac pod planowane bo-
iska.

Gdyby udało się pozyskać wspomniane środki, byłby to 
kolejny krok po budowanej hali, w zbliżeniu standardu życia 
europejskiego czyli życia na sportowo. Projekt ten może być 
realizowany również dzięki przychylności obecnego Wójta, 
który doskonale wyczuwa potrzeby społeczeństwa.

Sport i rekreacja jest ważną dziedziną życia, wychodząc na-
przeciw potrzebom staramy się je realizować.

Poniżej przedstawiono mapkę projektu planowanych 
boisk.

Krzysztof Walencik
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„CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM”

Gminna Biblioteka Publiczna dołączyła do ogólno-
polskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i zaprosiła 
do wspólnego czytania dzieci ze Społecznego Przed-
szkola Integracyjnego oraz dzieci z klas „0” ze Szko-
ły Podstawowej w Teresinie. Do czytania wybraliśmy 
baśnie Hansa Christiana Andersena w związku z 200. 
rocznicą urodzin i 130. rocznicą śmierci pisarza. Ba-
śnie czytały znane osoby z terenu naszej gminy: Anna 
Rybak, Jan Aleksander Łopata, Mariusz Cieśniewski, 
Wiesława Koryś, Marzena Wójcicka i Jan Biegański.

W maju ogłosiliśmy konkurs pt. „Ilustrujemy wy-
brane baśnie Hansa Christiana Andersena”. Wpłynę-
ło 120 prac. Komisja w składzie: Anna Orman, Ma-
ria Korniłowicz i Bogumiła Komorowska oceniła pra-
ce i przyznała nagrody w następujących grupach wie-
kowych:

dzieci najmłodsze
I nagroda – Gabrysia Skrzypczuk
II nagroda – Marta Kołodziejska

dzieci w wieku 5-6 lat
I nagroda – Magda Olechowska
II nagroda – Paulina Rosa
III nagroda – Paulina Sosnowska

oraz 2 wyróżnienia – Grzesio Ciesielski i Natalia 
Wielogórska

dzieci z klas „0”
I nagroda  – Zuzia Kołodziejak

–Dominika Sosnowska
II nagroda  – Bartek Rytka 

– Czarek Więckowski
– Ola Borowiecka

III nagroda  – Aneta Fijewska
– Daria Pela
– Anita Sobotka
– Zuzia Śliwńska

Wyróżnienia otrzymali: Tomek Skrok, Justyna Ga-
wor, Rafał Kosiński, Ola Przybysz, Piotr Stelmach, 
Wiktoria Drzewicz, Ola Bagińska, Małgosia Zieliń-
ska, Eliza Frontczak, Michał Kołodziejski, Agnieszka 
Grądzik i Patryk Matych.

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 25 
maja. Dzieci otrzymały nagrody i wyróżnienia oraz 
słodycze ufundowane przez Masterfoods Polska i Bi-
bliotekę. Atrakcją spotkania był występ klowna, któ-
ry rozbawił uczestników żonglerką i innymi sztucz-
kami.

Wszystkie prace oglądać można w Bibliotece do 
końca czerwca.

Bardzo dziękujemy fi rmie Masterfoods Polska za 
przekazane słodycze oraz paniom nauczycielkom i 
opiekunom za udział w akcji oraz za przygotowanie 
dzieci do konkursu. Liczymy na dalszą współpracę.

Grażyna Starus
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Urząd Gminy Teresin informuje o zmianie adresów e-mail
Aktualne adresy:

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

1 czerwca 2005 r. to długo oczekiwany 
dzień.

Tego dnia raniutko wsiadłyśmy do auto-
karu, aby jechać na trzydniową wycieczkę w 
góry, zorganizowaną przez p. Ewę Piotrow-
ską. My uczennice klasy I byłyśmy najmłod-
szymi uczestniczkami wyprawy. Do udziału 
w wycieczce zachęciła nas nasza pani Wiesła-
wa Tymorek. Nie ukrywamy, że podjęcie de-
cyzji o wyjeździe było trudne. Trochę się ba-
łyśmy rozstania z rodzicami. Jednak pokona-
łyśmy nasz dziecięcy strach.

Pojechałyśmy i zobaczyłyśmy – cudowny 
krajobraz górski !

Po raz pierwszy w życiu jechałyśmy na Gu-
bałówkę kolejką torową. Z lękiem wsiadłyśmy 
na wyciąg krzesełkowy. Zjazd okazał się wspa-
niałym doświadczeniem, a piękno naszych Tatr 
podziwiane z wysoka pozostało w naszej pa-
mięci.

Wiele emocji dostarczyło nam wspina-
nie się na górę, aby wejść i pokonać jaskinię 
Mrożną.

W czasie górskich wędrówek podziwiałyśmy 
cudowną przyrodę i słuchałyśmy szumu górskich 
potoków. Zrobiłyśmy wiele zdjęć. Miło wspomi-
namy także pobyt w regionalnej izbie u górala 
Adama, który opowiadał nam o życiu i trady-
cjach górali, o Janosiku i różnych zbójach.

Oprócz pobytu w górach, byłyśmy w Kra-
kowie, zwiedzałyśmy Wawel, wysłuchałyśmy 
hejnału i bardzo bałyśmy się smoka ziejącego 
ogniem. Byłyśmy także w kopalni soli w Wie-
liczce. Odwiedziłyśmy Wadowice i Częstocho-
wę. Zdobyłyśmy wiele wiadomości o naszym 
kraju. Jesteśmy bardzo zadowolone, że poje-
chałyśmy na tak wspaniałą wycieczkę.

Dziękujemy naszym nauczycielom p. E. Pio-
trowskiej, p. W. Tymorek i p. K. Panek za nad-
zór i opiekę sprawowaną w czasie pierwszej na-
szej wycieczki. Miło ją wspominamy i marzy-
my o kolejnej wyprawie.

Honorata Jankowska i Paulina Paruszewska
ucz. klasy I

SZKOŁA PODSTAWOWA BUDKI PIASECKIESZKOŁA PODSTAWOWA BUDKI PIASECKIE

WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI W TATRY
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Idę 
w góry 
cieszyć 

się życiem!
Po raz kolejny wyruszyliśmy na 

zieloną szkołę (25.05-31.05.2005r). 
Tym razem wybraliśmy malowni-
czo położoną miejscowość w Be-
skidzie Żywieckim. Zwardoń przy-
witał nas, uczniów III klasy Szkoły 
Podstawowej im. św. M. Kolbego w 
Teresinie wraz z opiekunami p. M. 
Urbanek, A. Urbanek, A. Bodych 
i H. Głuchowską piękną pogodą i 
wspaniałymi widokami.

W trakcie pobytu dowiedzieli-
śmy się, skąd wypływa Wisła i słu-
chaliśmy z zaciekawieniem legend 
„O Babie Lucy” oraz „Zbójniku 
Ondraszku”, postaciach związa-
nych z tym regionem. Oglądaliśmy 
koniakowskie koronki, rzeźby i ob-
razy ludowe. Odwiedziliśmy kur-
ną chatę Kawuloków. Wysłuchali-
śmy koncertu folklorysty p. Igna-
towicza, który zaprezentował swo-
je umiejętności gry na przeróż-
nych instrumentach. Spotkaliśmy 
się z bibułkarką, która pokazała, 
jak powstają „cudeńka” z bibuły i 
nauczyła robić papierowe kwiaty. 
Podarowaliśmy je mamom z oka-
zji Dnia Matki. 

Byliśmy gośćmi u Bolka i Lol-
ka w Wytwórni Filmów Animo-
wanych w Bielsku-Białej, gdzie 
poznaliśmy tajniki powstawania 
fi lmu animowanego. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Lalikach 
specjalnie dla nas zaśpiewali i za-
tańczyli na „góralską nutę”. Zawi-
taliśmy też do parku niespodzianek 
w Ustroniu, gdzie mogliśmy obej-
rzeć pokaz lotów ptaków drapież-
nych. Odwiedziliśmy Wisłę – mia-
sto Adama Małysza. Czas spędzo-
ny na „zielonej szkole” dzieliliśmy 
na: zajęcia lekcyjne, podziwianie 
beskidzkiej przyrody i gry rucho-
we na powietrzu. 

Wyjątkowa atmosfera pensjo-
natu „U Jury”, bardzo przyjazna 
dzieciom sprawiała, że cały czas 
spędzony w tym niezwykłym za-
kątku pozostanie na długo w pa-
mięci dzieci i opiekunów. 

Małgorzata Urbanek
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Szkoła Podstawowa imienia Jana 
Pawła II w Paprotni jest szkołą wiejską. 
Jest to najstarsza placówka oświatowa na 
terenie gminy Teresin.

Na podstawie uchwały Rady Gmi-
ny Teresin z dnia 27 czerwca 1997 roku 
szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Ini-
cjatorem całego przedsięwzięcia była 
ówczesna przewodnicząca Rady Rodzi-
ców pani Wiesława Domagalska oraz 
jej mąż, pełniący w tym czasie funkcję 
przewodniczącego Rady Gminy Teresin 
– Wiesław Domagalski.

Uroczystość nadania imienia i po-
święcenia sztandaru odbyła się w rocz-
nicę urodzin Ojca Świętego -18 maja 
1998 roku.

Nazwa szkoły zobowiązuje, nakłada 
pewnego rodzaju obowiązek, skłania 
do podejmowania pewnych działań. Od 
1998 r. Szkoła w Paprotni bierze udział 
w Spotkaniach Szkół imienia Jana Paw-
ła II. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 
20 listopada 1998 roku w Radomiu, a XV 

zjazd 15 i 16 października 2004 roku w 
Wysokiem koło Lichenia.

W całym kraju jest 434 szkół, które 
noszą imię Ojca Świętego. Uczniowie i 
kadra nauczycielska tych szkół stanowią 
jedną Wielką Rodzinę. Nie wolno 
nam o tym zapominać, powinniśmy 
się jednoczyć, rozpowszechniać na-
uki naszego Patrona, wspólnie po-
dejmować ważne decyzje i wpro-
wadzać je w życie. Pomysł, aby dwa 
razy do roku organizować tego typu 
zjazdy, okazał się niezwykle trafny. 
Przedsięwzięcie takie jest nam bar-
dzo potrzebne. Umacnia naszą wia-
rę i przekonuje o słuszności wyboru 
papieża na patrona. 

Podczas zjazdów omawiane są za-
sady współpracy między szkołami, 
wymieniane są doświadczenia, ustalane 
warunki konkursów plastycznych, po-
etyckich, zawodów sportowych.

Zjazd, który odbył się w dniach 10-11 
czerwca był szesnastym z kolei, a pierw-
szym po śmierci Ojca Świętego.

Do naszej szkoły przybyły delegacje 
ze 103 szkół .Wszyscy zostali powitani 
przez dyrektora Grzegorza Fabiszaka.

Spotkania Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II mają swój charakter i ustalone 
zwyczaje. Są nimi między innymi pre-
zentacja szkół, wspólna Eucharystia, po-
znawanie okolicy.

Zjazd rozpoczęto od wspólnej mo-
dlitwy (Anioł Pański). Następnie wójt 
gminy Teresin – Marek Olechowski 
wygłosił przemówienie, które przy-
bliżyło zgromadzonym historię gmi-
ny i dokonał otwarcia zjazdu. Kolej-
nym punktem spotkania było uroczy-
ste przekazanie kroniki Rodziny Szkół 
przez przedstawicieli Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Wysokiem koło Li-
chenia dyrektorowi Grzegorzowi Fabi-
szakowi. W kronice zapisywana jest hi-
storia Rodziny.

Po części ofi cjalnej goście zostali za-
proszeni do zwiedzania szkoły. Oglądali 
klasy, podziwiali wystawę – Kadry z ży-
cia Ojca Świętego. Następnie udali się na 
obiad do Kuźni Napoleońskiej.

O godzinie 14.30 przy dźwiękach or-
kiestry pod batutą Pawła Ambroziaka 
uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, 
poczty sztandarowe i zaproszeni goście 
udali się na Mszę Świętą, celebrowaną 
przez Jego Eminencję Kardynała Józe-
fa Glempa – Prymasa Polski do Bazyli-
ki Mniejszej w Niepokalanowie. Podczas 
Liturgii śpiewał chór parafi alny Canto-

res Immaculatae, schola dziecięca i gra-
ła orkiestra dęta.

Po powrocie do szkoły rozpoczęły się 
uroczystości w sali gimnastycznej. Głos 
zabrali zaproszeni goście, między inny-

mi: wikariusz prowincji warszawskiej oj-
ciec Mirosław Bartos, gwardian Niepo-
kalanowa ojciec Stanisław Piętka, dyrek-
tor Radia Niepokalanów – ojciec Krzysz-
tof Oniszczuk, pani Senator RP Jolan-
ta Popiołek, przedstawiciel wojewody 
mazowieckiego Jolanta Bebelska, prze-
wodniczący Rady Gminy Teresin Tade-
usz Olechowski i Siostra Niepokalanka 
Wawrzyna Chwedoruk.

Duszpasterzem Rodziny Szkół jest 

biskup radomski Zygmunt Zimowski, 
który nie mógł być obecny na zjeździe. 
Przekazał on szkole portret Jana Pawła II 
wykonany przez Ceramikę – Paradyż.

Uroczysta akademia, która została 
przygotowana przez nauczycieli: Mar-
tę Baranowską, Bogusławę Biłbak, Ka-

XVI Ogólnopolski Zjazd Rodziny
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tarzynę Dziklińską, Bartłomieja Figu-
ta, Jacka Wiśniewskiego miała charak-
ter wspomnień o Janie Pawle II. Doło-
żyli oni wszelkich starań, aby insceniza-
cja była interesująca i zawierała w sobie 
przesłanie, które porusza każde serce. 
Zamierzenie udało się, widzowie byli 
wzruszeni, program artystyczny został 
nagrodzony gromkimi brawami.

Pracownicy Szkoły Podstawowej w 
Paprotni starali się, aby wszyscy czu-

li się dobrze, zadbali o przyjazną i miłą 
atmosferę, Przygotowali szereg atrak-
cji. W sobotę 11 czerwca zaprosili gości 
do wspólnego zwiedzania najpiękniej-
szych zakątków okolicy i obiektów sa-
kralnych. Goście odwiedzili park i dom 

urodzin Fryderyka Chopina w Żelazo-
wej Woli, Sanktuarium w Niepokalano-
wie i Sanktuarium Pani Jazłowieckiej w 
Szymanowie.

Zjazd spełnił nasze oczekiwania. Re-
alizacja tego zamierzenia nie byłaby 
możliwa, gdyby nie praca wszystkich na-
uczycieli, uczniów, pracowników admi-
nistracji, obsługi i rodziców, którzy za-
angażowali się całym sercem w zorgani-
zowanie zjazdu. Dodatkowo, nie nale-
ży zapomnieć o sponsorach, ich pomoc 
była nieoceniona.

Dyrektor Grzegorz Fabiszak jest 
wdzięczny i składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy wyciągnę-
li pomocną dłoń i pomogli w zrealizo-
waniu powyższego zamierzenia. Są to: 
Urząd Gminy w Teresinie, pan Trzciński, 

właściciel restauracji „Kuźnia Napoleoń-
ska”, fi rma Masterfoods Polska, Bakoma, 
państwo Stępniakowie, Bank Spółdziel-
czy w Teresinie i w Sochaczewie, Radio 
Niepokalanów.

Ważne i wzruszające wydarzenia ta-
kich dni na zawsze pozostaną w pamię-
ci wszystkich obecnych, a drogę na przy-
szłość wyznaczą nam słowa Ojca Świę-
tego – naszego Patrona:

„Warto żyć w ojczystym kraju i po-
dejmować twórcze inicjatywy, budować 
wspólnotę ludzkich serc i umysłów.”

Marta Baranowska
Katarzyna Misiak

 Grzegorz Fabiszak
Dyrektor Szkoły

y Szkół im. Jana Pawła II PaprotniaPaprotnia
10-11 czerwca 2005 r.10-11 czerwca 2005 r.
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DZIEŃ MATKI
Matka słowo tak proste, a zarazem jedyne.
25 maja tradycyjnie z inicjatywy p. W. Tymorek i p. K. Pa-

nek obchodziliśmy w naszej szkole DZIEŃ MATKI.

W tym dniu nasze mamy przyszły do szkoły na godz. 16-tą. 
W pięknie udekorowanej sali czekał już na gości poczęstunek. 
Uroczystość ta miała szczególny charakter, gdyż tym razem 

każde dziecko mogło prezentować swoje umiejętno-
ści artystyczne i kierować miłe słowa do rodziców. 
Występy uświetniły pracowite krasnoludki, wróżki i 
czarodzieje. Mamy zostały wprowadzone w zaczaro-
wany świat, w którym wszystkie marzenia się speł-
niały. Nasze mamusie mogły wędrować po majowej 
łące, podziwiać piękno tęczowego nieba oraz słuchać 
piosenek w wykonaniu swoich pociech.

Były kwiaty, życzenia, chwile wzruszeń i podnio-
słych emocji.

Z tego dnia pozostały nam miłe wspomnienia.
Przemysław Tkacz, Piotr Chojnacki, klasa I
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JUBILEUSZ 35-lecia istnienia 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Szymanowie

W roku 2005 przeżywamy Jubileusz 35-lecia powstania nowego budynku szkoły. Jest to czas refl eksji nad tym co minęło i co osiągnęliśmy 
przez te lata. 
Centralna uroczystość odbędzie się w październiku 2005 roku. Jednak już od marca podjęliśmy pewne zadania, przygotowujące nas do 
świętowania tej rocznicy. W związku z ta uroczystością opracowałyśmy projekt edukacyjny, w ramach którego zamierzamy zachęcić 
uczniów do udziału w różnych konkursach, dotyczących szkoły i jej pracowników. 

Zadania dotyczące jubileuszu:

1. Logo każdej pracowni. Każda klasa miała przydzieloną salę lekcyjną, do której uczniowie mieli wymyślić i wykonać jej znak. 
Najciekawsze i najestetyczniejsze prace zostały wybrane i wywieszone na tablicy ściennej.
Osoby wyróżnione w tym konkursie:

2. Wiersz o szkole lub nauczycielu, albo piosenka.
Zadanie polegało na samodzielnym napisaniu wiersza albo piosenki o 
wybranym nauczycielu lub naszej szkole.

A oto wybrane prace uczniów: 

KLIWENA – PLUSKLIWENA – PLUS
klimatyzacja – wentylacja – nawilżanie

obsługa techniczna budynków
tel. 0-606 744 768

Nowy adres
strony WWW

Urzędu Gminy 
w Teresinie

www.teresin.pl
Adres Biuletynu Informacji 

Publicznej pozostaje 
bez zmian:

www.teresin.asi.pl

Pani Mariola Słowik
Już od rana
Roześmiana
Pani Słowik od polskiego,
Ortografi i, angielskiego,
Nauczy cię rzeczy wielu,
Mój dobry przyjacielu.
Słuchać zawsze cię będzie,

Pomoże ci wszędzie,
Na lekcjach żartuje –
Za to właśnie ją lubię.
Zawsze bardzo miła,
Mnie do lekcji zachęciła.
Takiej drugiej nie znajdziecie,
Wy już o tym dobrze wiecie.

Ewelina Nowakowska
Klasa VI

Szkoła w Szymanowie
Nasza szymanowska szkoła 
Jest zawsze uśmiechnięta i wesoła. 
Każdy uczeń ją dobrze zna 
I w sercu swoim ją ma. 

Uczyć się w niej możemy 
I dlatego tak dużo wiemy. 
Zasługa jest także nauczycieli, 
Bo chcą oni, abyśmy dużo wiedzy mieli. 

Całą Radę Pedagogiczną podziwiamy, 
Jak zresztą tak wszyscy mawiamy. 
Czasem się zdarzy, że przeskrobiemy, 
Ale później naprawić to chcemy. 

Ciężko jest pisać testy, klasówki,
a nawet niektórzy robią sobie wymówki.
Lecz czasem na sprawdzianie pomogą
szkolne mury.

Gdyby były nawet najstraszniejsze
wichury
Nie urwie nam głowy, 
Nie zabierze polskiej mowy.

Kiedy pójdziemy w świat
I minie czasu szmat,
To każdy się z nas dowie,
Jaka była szkoła w Szymanowie.

Agata Tondera
Klasa IV b

3. Makieta szkoły.
Zadaniem uczniów było wykonanie makiety naszej szkoły wraz z 
boiskiem szkolnym. 
Uczniowie bardzo odpowiedzialnie podeszli do tego zadania i 
wykonali kilka wspaniałych prac.

4. Album przeszłości.
Do tego zadania zachęcamy, aby włączyli się rodzice, którzy 
pamiętają jak 
dawniej wyglądała nasza szkoła.
W albumie tym mogą znaleźć się zdjęcia lub rysunki dawniejszego 
wyglądu klas i różnych pomieszczeń w naszej szkole.
Mile widziane są odpowiednie do nich komentarze.

Mariola Leszczyńska
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Gimnazjum w Teresinie
Wyniki klasyfi kacji w roku szkolnym 2004/2005

W dniu klasyfi kacji uczyło się w szkole 321 uczniów, kla-
syfi kowanych 319 uczniów.

Średnia ocen z nauczania wynosiła 3,81.

Najlepsi uczniowie:
I A
1. Damian Pałuba – 4, 92 zachowanie wzorowe

I B
2. Marcin Jaworski – 5,31 zachowanie wzorowe
3. Joanna Jaworska – 5,23 zachowanie wzorowe
4. Paweł Staniaszek – 5,23 zachowanie wzorowe
5. Tomasz Kubiak – 5,0 zachowanie wzorowe

I C
6. Aleksandra Baraniak – 4,85 zachowanie wzorowe

 I D 
7. Luiza Balcerak – 5,33 zachowanie wzorowe
8. Karolina Wójcicka – 5,08 zachowanie wzorowe
9. Aleksandra Bartczak – 5,0 zachowanie wzorowe
10. Angelika Rybicka – 5,0 zachowanie wzorowe
11. Katarzyna Andrzejewska – 4,92 zachowanie wzorowe
12. Agnieszka Cieślak – 4,85 zachowanie wzorowe

I E
13. Anna Kaniewska – 5,38 zachowanie wzorowe
14. Monika Grzesik – 5,3 zachowanie wzorowe
15. Joanna Wojcieszek – 5,3 zachowanie wzorowe
16. Joanna Romańska – 5,23 zachowanie wzorowe
17. Natalia Bańkowska – 5,15 zachowanie wzorowe
18. Marta Walczak – 5,15 zachowanie wzorowe
19. Dariusz Kędzior – 5,07 zachowanie bardzo dobre
20. Adam Klata – 5,0 zachowanie bardzo dobre
21. Monika Łasica – 4,92 zachowanie wzorowe
22. Agnieszka Sitarska 4,92 zachowanie wzorowe
23. Milena Szymczak – 4,84 zachowanie wzorowe
24. Anna Odolczyk – 4,84 zachowanie wzorowe
25. Urszula Tomczyk – 4,76 zachowanie wzorowe

II A
26. Daniel Miazek – 5,08 zachowanie bardzo dobre

II B
27. Maria Jaworska – 5,08 zachowanie wzorowe
28. Karolina Chojnacka – 4,92 zachowanie wzorowe

II C
29. Monika Koryś – 5,15 zachowanie wzorowe
30. Paulina Roman – 5,08 zachowanie wzorowe

31. Paulina Jędrzejowska – 4,92 zachowanie wzorowe
32. Anna Radomska – 4,92 zachowanie wzorowe
33. Ewelina Wypierowska – 4,92 zachowanie wzorowe
34. Mateusz Świątkowski – 4,85 zachowanie bardzo do-

bre
35. Natalia Żak – 4,85 zachowanie wzorowe
36. Tomasz Kiełczewski – 4,77 zachowanie bardzo dobre
37. Kamila Konopka – 5,23 zachowanie wzorowe

III B
38. Piotr Konopka – 5,0 zachowanie wzorowe
39. Natalia Połeć – 5,0 zachowanie wzorowe
40. Paweł Szymborski – 5,0 zachowanie wzorowe
41. Tomasz Stefański – 4,86 zachowanie wzorowe

III C
42. Krystian Młynarczyk – 5,36 zachowanie wzorowe
43. Daniel Śliwiński – 5,14 zachowanie wzorowe

III D
44. Łukasz Wardziak – 5,71 zachowanie wzorowe
45. Anna Radomska – 5,43 zachowanie wzorowe
46. Sylwia Rykaczewska – 5,43 zachowanie wzorowe
47. Małgorzata Szczęsna – 5,36 zachowanie wzorowe
48. Małgorzata Szamańska – 5,14 zachowanie wzorowe
49. Sebastian Chojnacki – 5,14 zachowanie wzorowe
50. Jan Przysucha – 5,07 zachowanie bardzo dobre
51. Joanna Ryłek – 5,0 zachowanie wzorowe
52. Mateusz Sarnowski – 5,0 zachowanie bardzo dobre
53. Anna Grzegorska – 4,79 zachowanie wzorowe

Najwyższą średnią osiągnął uczeń kl. III D
Łukasz Wardziak – 5,71 zachowanie wzorowe.

Najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego osiągnęli:
Łukasz Wardziak III D
Krystian Młynarczyk III C 
– 92 pkt./100pkt

W roku szkolnym 2004/2005 działały liczne koła przedmio-
towe i artystyczne: matematyczne, fi zyczne, geografi czne, po-
lonistyczne, chemiczne, internetowe, fi lozofi czne, Klub Oby-
watelski, Klub Młodych Dziennikarzy, SKS-y, teatr „Słowo”, 
taneczne, zespół wokalny.

Aktywnie działał samorząd Uczniowski.
Wzięliśmy w akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy”, „Góra grosza”, pomagaliśmy chorej koleżance.
Uczestniczyliśmy w szkoleniach programu „Szkoła uczą-

ca się”.
Podsumowaniem całorocznej pracy był dzień 04.06.05, któ-
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ry był Dniem Polskiej Szkoły. Zaprezentowaliśmy wtedy wie-
le z tego, co działo się przez cały rok w naszym Gimnazjum. 
Niewątpliwie do większych tegorocznych sukcesów należy za-
liczyć realizację projektu

„Trochę kultury, czyli wyzwól w sobie inwencję twórczą”, 
czego efektem było wydanie tomiku poezji z wierszami pisa-
nymi przez młodzież; zajęcie czołowych miejsc w konkursach 
gazet sochaczewskich na najlepszą gazetkę szkolną, otrzyma-
nie nagród w XXV Małym Konkursie Recytatorskim oraz w 
Powiatowym Konkursie Piosenki „Chodaczek 2005”.

Odbył się Dzień Europejski, „Szkolna debata o lustracji”.
Realizowany był projekt „Młodzi Obywatele Działają”, mło-

dzież uczestniczyła w akcji „Poczytaj mi przyjacielu”, brała 
udział w akcji „Skarby przeszłości”.

Zorganizowana została wystawa „Europejskie sentencje o 
przyjaźni”. I Dzień Wiosny upłynął pod hasłem „Europa da 
się lubić”.

Odbyło się spotkanie z uczestnikiem akcji badawczej na 
polskiej „Stacji Arctowski” na Antarktydzie.

Odbyły się wewnątrzszkolne konkursy: matematyczno – 
przyrodniczy dla kl. III, humanistyczny, j. niemieckiego, wie-
dza o krajach niemieckojęzycznych, recytatorski.

W konkursach przedmiotowych z j. polskiego i matematyki 
uczniowie brali udział w etapie rejonowym (j. polski – Natalia 
Połeć, Łukasz Wardziak, matematyka – Łukasz Wardziak).

W II etapie Konkursu Filozofi cznego udział brało 4 
uczniów: Joanna Wojcieszek, Daniel Śliwiński, Krystian Mły-
narczyk, Sebastian Chojnacki. 

W Eliminacjach Wojewódzkich Turnieju o Bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym udział brali: Agnieszka Sitarska, Robert 
Konarski, Daniel Śliwiński .

W II Teresińskich Dniach Retoryki Marcin Jaworski otrzy-
mał Złotego Cycerona, Joanna Jaworska, Luiza Balcerak, Mar-
ta Jaworska – Srebrnego Cycerona, Paweł Staniaszek – Bra-
zowego Cycerona; wyróżnienia otrzymują: Anna Odolczyk, 
Katarzyna Wróblewska, Monika Grzesik, Joanna Wojcieszek, 
Anna Kaniewska.

W Powiatowych Igrzyskach Młodzieży szkolnej w tenisie 
stołowym dziewczęta zajęły II miejsce, chłopcy VI.

Anna Radomska, Małgorzata Szczęsna, Małgorzata Szy-
mańska zakwalifi kowały się do II etapu IV Kaliskiego Kon-
kursu Piosenki Młodzieżowej.

W Powiatowych Igrzyskach Młodzieży szkolnej w Pił-
ce Siatkowej chłopców młodzież zajęła V – VIII miejsce. W 

eliminacjach do mistrzostw powiatu w sztafetowych biegach 
przełajowych chłopcy zajęli II miejsce, dziewczęta III.

W zawodach powiatowych w lekkiej atletyce młodzież na-
sza zajęła 5 miejsc medalowych.

I m. Ewa Komosa w pchnięciu kulą oraz Artur Kwiatkow-
ski w pchnięciu kulą

II m. Kamil Bajurski w pchnięciu kulą
II m. Marta Walczak w biegu na 300 m.
III m. Piotr Dziewulski w skoku wzwyż 
W zawodach lekkoatletycznych międzypowiatowych I m. 

zajęła Ewa Komosa,
II m. Artur Kwiatkowski.
Młodzież nasza zajęła III m. w punktacji szkół w Finale 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży młodzików w zapasach 
w stylu wolnym.

Gazetka szkolna „Kapsel” zajęła I miejsce w Konkursie „Jak 
zostać rzetelnym dziennikarzem w epoce informacji”.

Wyróżnienie otrzymał Tomasz Kiełczewski za artykuł „Za-
bójstwo prawem chronione”.

Gazetka zajęła II miejsce w X Konkursie Młodych Dzien-
nikarzy organizowanym przez Tygodnik „Ziemia Sochaczew-
ska”.

W XXV Małym Konkursie Recytatorskim nagrody otrzy-
mali: Luiza Balcerak, Barbara Grzegorek, Małgorzata Szczę-
sna.

W IV Powiatowym Konkursie Piosenki „Chodaczek” na-
grodę otrzymał Paweł Grosiak.

W Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Wik-
toriany 2005 „Witraż – siła światła i koloru” Katarzyna An-
drzejewska otrzymała wyróżnienie.

Młodzież brała udział w V Międzynarodowym Marato-
nie Piasania Listów organizowanym przez Amnesty Interna-
tional w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka.

Zespół „Niebieskie Anioły” w składzie: Anna Radomska, 
Małgorzata Szczęsna i Małgorzata Szymańska wystąpił w cho-
dakowskiej kawiarni Młodzieżowego Ośrodka Kultury pod-
czas zaduszkowego wieczoru z kolędą i piosenką poetycką. 

Młodzież brała udział w konkursach: Misyjnym „Apostoła”, 
Biblijnym, „Hieronimus”, Fotografi cznym „Żyć Eucharystią”.

Miniony rok szkolny upłynął pod znakiem rzetelnej i kre-
atywnej pracy, czego dowodem są liczne i wszechstronne suk-
cesy naszych uczniów.

Tłumacz Przysigły 
Jzyka Angielskiego

JULITA JARZĘBOWSKA
tel.kom.: 0-503 120 910
tel./fax: (0-22) 834 00 49

Adres w Warszawie:
ul. Żeromskiego 6 m. 19 (Bielany)

Adresy e-mail:
jj01@o2.pl   lub   j.jarzebowska@chello.pl

Najlepsi uczniowie 
w Gimnazjum 

Ojców Franciszkanów 
w Niepokalanowie

Jakub Kozak – 5,0 zachowanie wzorowe
Jakub Bieńkowski – 4,72 zachowanie wzorowe
Patryk Frenkiel – 4,63 zachowanie bardzo dobre
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ZHU KOTLARSTWO-ŚLUSARSTWO, Henryk Michalczyk
Paprotnia, ul. Perłowa 26, 96-515 Teresin

Regionalny Przedstawiciel Firm: 
URLICH LUMO SIME BIASI RIELLO

Uprawnienia UDT                       Rok założenia 1987
tel./fax (0-46) 861 34 41

tel. kom. 0-601 249 120, 0-601 816 939

WYKONAWSTWO – SERWIS – DOSTAWA
Kotłownie wodne, parowe, opalane gazem, drzewem, olejem, węglem
Instalacje co i cwu, kanalizacyjne
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Kolektory słoneczne
Modernizacja kotłowni olejowych na pellets
(2 kg pellets (1,10 zł) odpowiada 1l oleju opałowego (2,20 zł) – czysta korzyść
Wentylacje pomieszczeń z odzyskiem ciepła oraz gruntowe wymienniki ciepła
Oferujemy łatwy oraz prosty w uzyskaniu kredyt z LUKAS BANKU

DOSTAWA I MONTAŻ = 7% VAT
PROMOCJA – 20% NA KOTŁY OLEJOWE I GAZOWE URLICH

Z przyjemnością pomożemy dobrać najkorzystniejsze rozwiązania 
dla Twojego domu i dla fi rmy

PODSUMOWANIE KONKURSU:
„Jak zostać rzetelnym i interesującym 

dziennikarzem w epoce informacji”
W piątek 10 czerwca 2005 r.w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Sochaczewie wręczone zostały dyplomy i nagrody zwycięz-
com konkursu „Jak zostać rzetelnym i interesującym dzienni-
karzem w epoce informacji” zorganizowanego po raz II przez 
nauczycieli: K. Koprowską Mitek i Agnieszkę Mijakowską ze 
Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się również pokonkursowa wystawa nade-
słanych gazetek. Szkolne redakcje mogły się również poznać 
i wymienić doświadczeniami.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody ufun-
dowane przez sponsorów: starostę sochaczewskiego, burmi-
strza miasta, wójtów gmin naszego powiatu i przewodniczą-
cego Rady Gminy Teresin.

Te cenne nagrody (aparat cyfrowy, dyktafon, skanery, na-
grywarki do płyt CD, programy multimedialne, encyklope-
die, albumy i słowniki) na pewno dobrze będą służyły mło-
dym dziennikarzom w ich pracy.

Jako organizatorów cieszy nas fakt, że II edycja konkursu 
cieszyła się również dużym powodzeniem. Ponadto wymiana 
doświadczeń między poszczególnymi redakcjami szkolnych 
gazetek wpływa na podnoszenie poziomu prac konkursowych. 
Jurorzy mieli więc naprawdę trudne zadanie.

Chciałybyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy 
udzielili nam wsparcia i pomogli w organizacji konkursu.

Dziękujemy przewodniczącemu Rady Gminy Teresin – Ta-
deuszowi Olechowskiemu za pomoc w organizacji konkur-
su, spędzeniu wielu godzin na ocenianiu prac i ufundowanie 
pięknych nagród.

Dziękujemy Staroście Sochaczewskiemu Józefowi Gołę-
biowskiemu za objęcie patronatem naszego konkursu, redakcji 
„Echa Powiatu”, która objęła go patronatem medialnym.

Dziękujemy wszystkim sponsorom: Dyrektorowi Wydzia-

łu Oświaty, Kultury i Sportu – Markowi Fergińskiemu, Bur-
mistrzowi Miasta – Bogumiłowi Czubackiemu, wszystkim 
wójtom gmin:

• panu Markowi Olechowskiemu, 
• panu Mirosławowi Orlińskiemu,
• panu Andrzejowi Fijołkowi,
• panu Grzegorzowi Kropiak.

Szczególne podziękowania kierujemy do pana Czesława 
Chodakowskiego za znalezienie czasu, w natłoku ważnych 
służbowych zadań, na osobiste uczestniczenie w podsumowa-
niu i wręczenie przepięknych nagród. Specjalne podziękowa-
nia kierujemy pod adresem pani Haliny Pędziejewskiej Dy-
rektora MOK w Sochaczewie za udostępnienie siedziby MOK 
i uświetnienie swą obecnością naszej imprezy. 

Dziękujemy paniom Agacie Widyńskiej i Annie Zając, 
przedstawicielkom Rady Rodziców naszej szkoły, za pomoc 
przy rozdawaniu nagród i wsparcie duchowe.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opie-
kunom – redakcjom z Gimnazjum nr 1 i nr 3 w Sochaczewie, 
w Lasocinie, Teresinie, Kątach, Iłowie, Szymanowie, a także 
redakcjom ze szkół podstawowych: nr 2, nr 3 i 7 z Sochacze-
wa, Brzozowa, Iłowa, Giżyc, Rybna, Erminowa, Kątów, Ślado-
wa, Teresina, Kozłowa Szlacheckiego, Nowej Suchej, Paprotni. 
Cieszymy się, że na konkurs nadesłały prace wszystkie szko-
ły z terenu gminy Teresin. To tylko dzięki waszemu zaanga-
żowaniu, konkurs cieszył się tak dużą popularnością. Zapra-
szamy już dziś wszystkie szkolne redakcje do udziału w ko-
lejnej edycji konkursu za rok. 

Organizatorzy: A. Mijakowska, K. Koprowska-Mitek
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PARKIETY – MOZAIKIPARKIETY – MOZAIKI
Duży wybór Duży wybór ** dąb  dąb ** jesion jesion

SCHODYSCHODY
(0-46) 861 39 55(0-46) 861 39 55

Teresin, ul. Szymanowska 141Teresin, ul. Szymanowska 141

REMONDIS Sp. z o.o.
Oddział w Sochaczewie

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

INFORMUJE:
Od dnia 1 lipca 2005 r. ulega zmianie cena naszych usług, 
spowodowana wzrostem kosztów niezależnych od naszej 

działalności tj. koszty paliwa, podatki, koszty utylizacji itp.

pojemnik 120 l  nowa cena 7,00 zł (+ 7 % VAT)
pojemnik 240 l  nowa cena 14,00 zł (+ 7 % VAT)
pojemnik 1100 l  nowa cena 42,00 zł (+ 7 % VAT)

Stara cena utrzymywała się na tym samym poziomie od sierpnia 2000 r.
Pozostałe warunki umów dla Naszych Klientów pozostają bez zmian.

Jeśli nie posiadasz pojemnika na odpady dostarczymy go
bezpłatnie na czas trwania umowy



FESTYN
TERESIŃSKA NOC CZERWCOWA

26 czerwca 2005 r.
stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie

GWIAZDA WIECZORU

ŻUKI
wcześniej, w trakcie i później:

 coś na ząb                dla dzieci       dla ochłody
 kiełbaski z grilla farma piękności, czyli malowanie twarzy zimne napoje
 zapiekanki, hot-dogi, hamburgery wesołe miasteczko, zamek, zjeżdżalnia, banji lody gałkowe
 gofry, popcorn, wata  baloniki, zabawki piwo
 babskie jadło, czyli:  malowanie ściany TOK 
 smalec, ogórek, placki loterie fantowe, konkursy
 grochówka a’la wójt! szczudlarze i clown
  ściana wspinaczkowa

część sportowa, czyli „w zdrowym ciele – zdrowy duch”
prowadzenie: 

ANDRZEJ SUPRON
Program sportowy z okazji 40-lecia Klubu Sportowego „Mazowsze”:

– mecz piłki nożnej pomiędzy samorządowcami Gminy Teresin, a działaczami Klubu Sportowego „Mazowsze”
– pokazy łucznicze, zapaśnicze, strażackie

– konkursy sportowe: przeciąganie liny, podnoszenie beczki
oraz

sportowa niespodzianka!

PROGRAM
13.00 Rozpoczęcie
13.15 Program artystyczny Szkoły Podstawowej w Teresinie
15.00 Mecz piłki nożnej pomiędzy samorządowcami Gminy Teresin, a działaczami Klubu Sportowego „Mazowsze”
15.45 TOK SHOW, cz. I
16.15 występ zespołu rockowego SNAJPER z Warszawy
17.00 pokazy łucznicze i zapaśnicze
17.30 TOK SHOW, cz. II
 spektakl Teatru „Grupa Ściśle Męska” pt. „Kabaret w kapciach”
18.30 występ zespołu folkowo-żeglarskiego „Ostatnia Deska Ratunku” z Brodnicy
19.45 występ orkiestry jazzowej „Beny Band”
20.30 zespół muzyczny „ŻUKI”
22.00 Teresińskie Sztuczne Ognie

ORGANIZATOR
Teresiński Ośrodek Kultury, Urząd Gminy w Teresinie


