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Mam znaczący udział 
w organizowaniu 

pracy Rady Gminy
Rozmowa z radnym 

Krzysztofem Piskorzem,
przewodniczącym Komisji 

Administracji i Przestrzegania Prawa

Jak w banku
Mówi się, że w Teresinie żyją 

najbogatsi ludzie w powiecie so-
chaczewskim. Teraz mają ułatwio-
ną drogę do korzystania ze swoich 
oszczędności.

Dotychczas po pieniądze trzeba 
było ustawiać się w tasiemcowych 
kolejkach do jedynego w Teresinie 
Banku Spółdzielczego. Jednak, gdy 
zamykano jego podwoje, pozosta-
wała przysłowiowa „pończocha”… 
bądź wyjazd do miejscowości, 
gdzie są bankomaty.

Od 22 lutego można zapo-
mnieć o tych dylematach. Bank 
Spółdzielczy uruchomi bowiem 
– przy ulicy Szymanowskiej 14 – 
bankomat czynny cała dobę. Reali-
zowane będą tam karty płatnicze, 
w tym międzynarodowe.

Zbigniew Bonalski

Proszę na wstępie wyjaśnić czytelni-
kom, jakie są cele pracy komisji, której 
Pan przewodniczy?

Komisja Administracji i Przestrze-
gania Prawa, tak jak i pozostałe sta-
łe komisje naszej rady, przede wszyst-
kim opiniuje uchwały, które później są 
omawiane i przyjmowane podczas se-
sji Rady Gminy. Nasze wnioski zawar-
te w protokóle mają pomóc pozosta-
łym radnym podjąć właściwą decyzję 
w momencie głosowania. Oprócz tego, 
na prośbę Przewodniczącego Rady 
Gminy, rozpatrujemy skargi składa-
ne przez mieszkańców naszej gmi-
ny na konkretne działania bądź brak 
działań wójta. Zdarza się również, że 
zwracamy uwagę wójtowi na popra-
wę bezpieczeństwa w naszej gminie, 
jak chociażby przejazdy TIR-ów, czy 
handel uliczny.

Jaki jest skład personalny Komisji 
i czy każdy z jego członków ma swój za-
kres obowiązków?

Nasza Komisja liczy pięciu radnych, 
czyli Krzysztof Piskorz – przewodni-
czący, Ryszard Śliwiński – zastępca 
przewodniczącego oraz członkowie: 

Szymon Drzazga, Ryszard Kacprzak 
i Tadeusz Pałuba. Pracami Komisji kie-
ruje jej przewodniczący, a w razie jego 
nieobecności – zastępca. To jest jedyny 
istniejący podział obowiązków w na-
szej Komisji. Niezależnie od tego każ-
dy z członków Komisji może zapropo-
nować konkretny temat do omówie-
nia, a później przedstawić go całej Ra-
dzie Gminy.

Czy wasze spotkania mają swoje 
ustalone terminy (np. raz w miesiącu), 
czy też zwoływane są za potrzebą bie-
żących wydarzeń?

Od samego początku tej kadencji 
przyjęliśmy formułę, że spotykamy 
się na posiedzeniu Komisji w momen-
cie zaistnienia takiej potrzeby czy ko-
nieczności, a nie po to, by zaliczyć ko-
lejne spotkanie, ustalone wiele tygodni 
wcześniej. Myślę więc, że taki układ jest 
bardziej praktyczny i owocny. Poza tym 
sprawnie działające Biuro Rady Gmi-
ny i doskonała organizacja pracy pani 
Doroty Dorodzińskiej pozwala zebrać 
się członkom Komisji nawet w bardzo 
krótkim czasie.

Ciąg dalszy na str. 3

Najważniejszym wydarzeniem lutego w naszym regionie była pielgrzym-
ka Ojców Franciszkanów do Muzeum na Pawiaku.

Dzięki uprzejmości o. Gwardiana Stanisława Piętki nasz reporter mógł być 
świadkiem tej historycznej chwili.

Przybliżamy go Państwu w fotoreportażu na ostatniej stronie naszego 
miesięcznika.

Redakcja
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Z prac Rady Gminy
W lutym radni dwukrotnie zbierali 

się na nadzwyczajnych posiedzeniach. 
Sesja, która odbyła się 9 lutego zosta-
ła zwołana na wniosek Klubu Radnych 
„Praca i Uczciwość”. Debata dotyczyła, 
sporządzonego przez członka Komisji 
Rewizyjnej Szymona Drzazgę, protokołu 
z kontroli dróg gminnych wykonanych 
w 2005 r. Radny protokół ten przygoto-
wał w ramach zapowiedzianego wcze-
śniej zdania odrębnego do sprawozdania 
zespołu kontrolnego Komisji Rewizyj-
nej dotyczącego również kontroli budo-
wy dróg. Wnioski końcowe z protokołu 
radnego Szymona Drzazgi przewidy-
wały m.in.: złożenie doniesienia na wy-
konawców budowy dróg, stwierdzenie 
braku nadzoru ze strony Wójta, wyegze-
kwowanie od wykonawców kar umow-
nych, skierowanie do RIO zawiadomie-
nia o naruszeniu przez Wójta dyscypli-
ny fi nansów publicznych, a także złoże-
nie zawiadomienia o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa przez Wójta w 
związku z nie naliczeniem kar umow-
nych. Już po raz kolejny temat niepra-
widłowości przy budowie dróg spowo-
dował długą dyskusję wśród radnych. 
Ostatecznie protokół radnego Szymo-
na Drzazgi nie uzyskał większości, bo-
wiem głosy radnych rozłożyły się rów-
no (7 „za”, 7 „przeciw”). 

Druga sesja odbyła się 21 lutego br, a 
zwołana została na wniosek Wójta Gmi-
ny w związku z pilną potrzebą podjęcia 
dołączonych do wniosku uchwał. Pierw-

szą podjętą na tej sesji uchwałą była 
zmiana „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Teresin”. Studium opracowa-
ła Pracownia Urbanistyczno-Projektowa 
w Wiskitkach we współpracy z Zespołem 
Urbanistyczno-Architektonicznym Gmi-
ny Teresin. Jest to dokument określający 
politykę przestrzenną gminy i lokalne za-
sady zagospodarowania przestrzennego. 
Jego zapisy umożliwią dalszy dynamicz-
ny rozwój gminy Teresin. Tekst studium 
oraz jego rysunek grafi czny został omó-
wiony przez kierownika pracowni urba-
nistycznej Jadwigę Jeznach oraz pracow-
nika urzędu gminy Marię Ryczer. Radni 
zapoznali się również z pozytywną opi-
nią Komisji Rolnictwa, Rozwoju Prze-
strzennego, Ochrony Środowiska i In-
frastruktury Technicznej przedstawioną 
przez przewodniczącego tej komisji Hu-
berta Koneckiego. Za podjęciem uchwa-
ły głosowało 12 radnych, a 2 wstrzyma-
ło się od głosu.

Kolejne trzy uchwały dotyczyły zacią-
gnięcia kredytów inwestycyjnych. Rad-
ni podjęli decyzję o zaciągnięciu kredy-
tu w kwocie 900 tys. zł na sfi nansowa-
nie gminnych inwestycji sportowych 
(wyposażenie hali sportowej 300 tys. zł, 
budowa sali gimnastycznej w Budkach 
Piaseckich 400 tys. zł, rozbudowa sta-
dionu 200 tys. zł). Pomimo wyrażanych 
w trakcie dyskusji obaw ze strony klubu 
radnych „Praca i Uczciwość” o właściwe 
dopilnowanie realizacji inwestycji, osta-
tecznie uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Podejmując następną uchwałę rad-

ni zadecydowali o zaciągnięciu kredytu 
w wysokości 450 tys. zł na sfi nansowa-
nie części zadania pn. „Przebudowa bo-
isk służących do rekreacji na terenie sta-
dionu przy ul. XX-lecia 32 w Teresinie”. 
Na tę inwestycję przyznane zostało dofi -
nansowanie ze środków unijnych, w ra-
mach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego.  Kredyt spłacony zostanie po 
otrzymaniu tych funduszy. Uchwała zo-
stała przez Radę Gminy podjęta również 
jednogłośnie.

Trzecia uchwała dotycząca kredytów 
inwestycyjnych przewiduje zaciągnięcie 
kredytu w wysokości 2.170 tys. zł prze-
znaczonego na: budowę dróg i chodni-
ków (1.550 tys. zł), budowę kanalizacji 
sanitarnej (270 tys. zł) oraz budowę wo-
dociągów (350 tys. zł). Uchwała została 
podjęta 13 głosami „za”, przy 1 „wstrzy-
mującym”. 

Ponadto radni dokonali zmian w bu-
dżecie gminy na 2006 rok. Po stronie 
dochodów wprowadzone zostały środ-
ki z fi rmy „Tesco” (435 tys. zł) przeka-
zane w ramach umowy o współfi nan-
sowaniu modernizacji SUW Piaseczni-
ca, a także kwota 61.500 zł obliczona na 
podstawie dokonanego przypisu podat-
ku od nieruchomości. W wydatkach bu-
dżetowych uwzględniono wielkości kre-
dytów inwestycyjnych zgodnie z pod-
jętymi wcześniej uchwałami, dokona-
no ponadto przesunięć w rozdziałach 
„Drogi publiczne gminne” oraz „Budo-
wa chodników”. Uchwałę podjęto jed-
nogłośnie.

Dorota Dorodzińska

Informacja Rzecznika
1 marca ubiegłoego roku rozpocząłem współpracę medialną z Urzędem 

Gminy w Teresinie. Po roku powinienem mieć exposé, ale wolę słuchać ocen 
mieszkańców niż samemu pisać o sobie (choć jeden z radnych usilnie mnie 
do tego namawia).

Może to nieskromność, ale od roku o wydarzeniach na terenie naszej gminy 
informuję 5 rozgłośni radiowych: Radio Niepokalanów, sochaczewska  „Fama”, 
skierniewickie „RSC”, łowicka „Victoria” i grodziska „Bogoria”. Każda moja re-
lacja jest emitowana. Ponadto mówi się o nas w Polskim Radiu (np. ostatnia 
pielgrzymka Ojców Franciszkanów na Pawiak). Ważne przy tym, że wymie-
nione rozgłośnie nie wystawiają rachunków gminie za moją pracę.

Można się nieco zdziwić, że maleje zainteresowanie dziennikarzy zza naszej, 
zachodniej strony, pracami samorządu. A przecież do Teresina jest tak blisko.

Nasz Informator dociera do państwa na przełomie miesięcy. Chcę wykorzy-
stać nawet ostatnie dni, aby był w miarę aktualny. Jednak kilka dni przed ukaza-
niem się można go przeczytać na stronie internetowej UG w Teresinie.

Jak co miesiąc zapraszam mieszkańców gminy Teresin oraz reklamodaw-
ców do Urzędu Gminy, gdzie dyżuruję. Jestem tam w poniedziałki od 12.00 
do 15.00 i we: wtorki, środy i piątki od 9.00 do 12.00, nr telefonu: 0-46 861-
38-15 lub 0-692-028-527, e-mail: zbigniewbonalski@wp.pl

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin

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.
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Ciąg dalszy na str. 1

Proszę powiedzieć, jakie były najważniejsze problemy, któ-
rymi zajmowaliście się w 2005 r.?

Najważniejszym zadaniem naszej Komisji były prace 
nad przyjęciem uchwały na temat stawek i opłat podatko-
wych, a także budżetu gminy na 2006 r. Poza tym, tak jak już 
wcześniej mówiłem, rozpatrywaliśmy i opiniowaliśmy wie-
le uchwał podejmowanych przez całą Radę Gminy, a także 
rozpatrzyliśmy i wyjaśniliśmy kilka skarg mieszkańców na-
szej gminy na działanie wójta. 

Jesteśmy po sesji budżetowej. Czy wnioski waszej Komisji 
w sprawie budżetu są dla was satysfakcjonujące?

Uchwała budżetowa została przyjęta przez Radę Gminy 
29 grudnia 2005 r. Tak sprawne przyjęcie budżetu na 2006 r. 
było możliwe m.in. dlatego, że Przewodniczący Rady Gmi-
ny Tadeusz Olechowski zaproponował wszystkim komisjom 
odpowiedni harmonogram prac nad budżetem, który zakła-
dał co najmniej dwa posiedzenia każdej komisji, najpierw na 
temat projektu budżetu, a następnie autopoprawki wójta.  W 
toku tych prac nasza Komisja zaproponowała kilka zmian i 
propozycji do projektu budżetu, a także autoporawki wójta. 
Większość z nich dotyczyła propozycji ograniczenia wydat-
ków na administrację i zmniejszenie tym samym defi cytu. 
Niektóre nasze propozycje, jak np. częściowe ograniczenie 
środków na Urząd Gminy czy korzystniejsza forma zakupu 
samochodu strażackiego zostały uwzględnione przez wój-
ta w jego autopoprawce. Myślę, że przy uchwaleniu budże-
tu został osiągnięty pewien kompromis, który możliwy był 
dzięki drobnym ustępstwom wójta oraz radnych. Najważ-
niejsze dla naszej gminy jest to, że budżet został uchwalony 
i to w ustawowym terminie.

Mamy trudny rok, rok wyborów samorządowych. Pan sze-
fuje klubowi radnych, który stanowi 1/3 obecnej Rady Gmi-
ny. Czy już przygotowujecie się do wyborów?

Osobiście nie uważam, żeby rok wyborów był rokiem 
trudnym. Przecież wybory samorządowe to doskonały czas 

dla wszystkich mieszkańców na refl eksje i ocenę obecnych 
władz. To również dobry moment i okazja do zaprezento-
wania  swoich lepszych propozycji, programów i stanowisk, 
a po wygraniu wyborów pokazania w praktyce, że można 
rządzić lepiej i sprawniej. Nasz klub „Samorządność i Go-
spodarność” powstał prawie rok po wyborach i dlatego na 
razie staramy się poznawać i rozumieć. Nie rozmawialiśmy 
jeszcze na temat naszego startu w najbliższych wyborach, 
gdyż jest na to jeszcze wiele miesięcy. Oprócz Tadeusza Ole-
chowskiego, który jest już radnym trzecią kadencję, pozo-
stali członkowie naszego klubu funkcję tę pełnią pierwszy 
raz i na razie zdobywają doświadczenie. Nie mniej jednak 
to nasz klub, jako jedyny w komplecie, głosował na przykład 
przeszło 2 lata temu przeciwko znaczącej podwyżce opłat za 
wodę i ścieki. Tak więc, pomimo ciągle zdobywanego do-
świadczenia, nie mamy większych powodów, aby się czegoś 
wstydzić, chociaż przyznaję, że niektóre tematy można było 
załatwić lepiej. Myślę, że na tyle, na ile poznałem swoje ko-
leżanki i kolegów z klubu, nie będziemy traktować udzia-
łu w wyborach tylko jako zaspokojenie własnych ambicji i 
planów. Wiele zależeć będzie od rozmów z mieszkańcami 
gminy i konkretnych propozycji naszych wyborców, na któ-
re jesteśmy otwarci.

Czy również Pan podda się ocenie wyborców?

Z racji pełnionych funkcji w Radzie Gminy, takich jaki 
wiceprzewodniczący Rady Gminy, przewodniczący klubu 
radnych „Samorządność i Gospodarność” oraz przewodni-
czący Komisji Administracji i Przestrzegania Prawa, mam 
znaczący udział w organizowaniu pracy całej rady. Mam na-
dzieję, że zbyt dużo błędów nie popełniłem, choć przyznaję, 
że obok dobrych, właściwych wypowiedzi nieraz zdarzają 
się mniej udane. Przede wszystkim jednak najwięcej satys-
fakcji daje mi mój okręg wyborczy, o którego rozwój dbam 
i wiele spraw udało mi się załatwić. Z tego powodu bardzo 
się cieszę, dlatego też nie boję się poddać ocenie wyborców, 
co wcale nie oznacza, iż uważam siebie za jedynego i nieza-
stąpionego kandydata na radnego z mojego okręgu.

Za rozmowę dziękuje Zbigniew Bonalski

Mam znaczący udział w organizowaniu pracy Rady Gminy
Rozmowa z radnym Krzysztofem Piskorzem,

przewodniczącym Komisji Administracji i Przestrzegania Prawa

Szkoła Podstawowa
im. Św. Maksymiliana Kolbego 

w Teresinie
informuje, że w dniach od 14 do 20 marca 2006 roku 

będą prowadzone zapisy dzieci urodzonych w 2000 roku 
do klas zerowych.

Zapisy będą prowadzone w sekretariacie szkoły we-
dług poniższego harmonogramu:

14-17.03.2006 r. w godzinach 8.00 - 14.00
20.03.2006 r.  w godzinach 12.00 - 17.30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KOMUNIKAT
Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie pro-

si wszystkie pary małżeńskie zameldowane aktualnie 
na terenie naszej Gminy, które zawarły związek mał-
żeński 50 lat temu tj. 1956 r. o kontakt telefoniczny 
z Urzędem Stanu Cywilnego w terminie do dnia 31 
marca 2006 r.

Temat dotyczy uhonorowania Państwa w związku 
z długoletnim pożyciem małżeńskim.

Telefon kontaktowy 0-46 864-25-54.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Jolanta Kononowicz
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Od 16 stycznia 2006 r. rozpoczęły się ferie zimowe dla 
uczniów woj. mazowieckiego. Tradycyjnie, wszystkie szko-
ły z naszej gminy, organizowały wypoczynek dla swoich 
uczniów. W Szkole Podstawowej w Paprotni, systematycznie 
co rok, ponawiana jest akcja zorganizowanego wypoczyn-
ku dla dzieci. W tym roku, była ona również możliwa, dzię-
ki funduszom gminnym, a zwłaszcza Gminnej Komisji ds. 
Profi laktyki i Sposobu Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, prowadzonej przez p. Marzenę Wójcicką, oraz szkol-
nym, które zawsze stara się zabezpieczyć Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Paprotni p. Grzegorz Fabiszak.

Na zajęciach w czasie ferii zimowych, mogły uczestni-
czyć wszystkie chętne dzieci z całej szkoły. Ponieważ Szko-
ła Podstawowa w Paprotni jest bardzo dobrze wyposażo-
na w bazę rekreacyjno-sportową, w związku z tym mogła 
pomieścić wielu uczniów pragnących spędzić swój wolny 
czas, w takiej formie, jaką zaproponowali nauczyciele orga-
nizujący zajęcia.

Byli to: p. Dyrektor Szkoły – Grzegorz Fabiszak, prowa-
dzący zajęcia na basenie (tym razem na basenie w Socha-
czewie, ze względu na remont basenu w Kuźni Napoleoń-
skiej) oraz zajęcia informatyczne, p. Krystyna Milczarek – 
opiekująca się dziećmi w świetlicy szkolnej i innych salach 
w których uczestnicy ferii mogli rozwijać swoje zaintereso-
wania (np.: taneczne), p. Jacek Wiśniewski organizujący zaję-
cia w sali gimnastycznej. Tam zazwyczaj było najwięcej chęt-
nych, gdyż dzieci ze Szkoły Podstawowej w Paprotni bardzo 
lubią sport. Do naszej szkoły przychodzili także uczniowie 
z gimnazjum teresińskiego, którzy są naszymi absolwenta-
mi. Do najwytrwalszych uczestników ferii zimowych, wśród 
gimnazjalistów należy zaliczyć: Sylwestra Buczka oraz Ra-
fała Adamczyka, którzy bardzo pozytywnie zaprezentowali 
się na tegorocznych feriach. Nie tylko byli grzeczni, ale tak-
że pomagali swoim młodszym kolegom, służąc radą, opie-
kując się nimi, np.: w czasie wyjazdu na basen.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach, mogli skorzystać z 
wielu różnych form rekreacyjno-sportowych. W sali gimna-
stycznej pod kierunkiem p. Jacka Wiśniewskiego, mogli do-
skonalić swoje umiejętności w zakresie wszystkich gier ze-
społowych, a więc: piłki nożnej, koszykowej, ręcznej i siat-
kowej. Ta ostatnia dyscyplina cieszyła się największą popu-
larnością gdyż w S.P. w Paprotni niemal wszyscy ją upra-
wiają, włącznie z p. Dyrektorem Szkoły, oraz nauczycielami 
wychowania fi zycznego. Dochodziło do bardzo emocjonu-

jących spotkań, stojących na wysokim poziomie, w których 
uczestniczyli zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Inne formy rywalizacji sportowej, popularne w czasie ferii 
to: „dwa ognie”, „gry i zabawy ruchowe”, tenis stołowy.

W świetlicy szkolnej dzieci grały w warcaby, szachy i inne 
gry planszowe.

Należy wspomnieć o kilku spotkaniach integracyjnych 
dzieci, ze wszystkich szkół gminnych.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w 
Paprotni, w pierwszym tygodniu ferii. Reprezentacje wszyst-
kich szkół rywalizowały między sobą w grach i zabawach 
ruchowych. Konspekt zajęć przygotował nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Paprotni – p. Jacek Wiśniewski. On również 
zajęcia te przeprowadził.

Następnego dnia uczestnicy wypoczynku zimowego spo-
tkali się w Szkole Podstawowej w Szymanowie. W sali gim-
nastycznej obejrzeli fi lm fabularny dla młodzieży, a następ-
nie odbyła się dyskoteka. Na koniec spotkania dzieci zjadły 
drugie śniadanie.

W drugim tygodniu ferii gospodarzem spotkania inte-
gracyjnego był GOSIR. Pan Dyrektor Krzysztof Walencik 
włożył wiele wysiłku, aby ta impreza spełniła oczekiwania 
uczestników.

Główną atrakcją tego spotkania był halowy turniej pił-
ki nożnej oraz występy grup tanecznych zwanych czirli-
derkami. Na koniec poczęstowano dzieci zupą oraz słody-
czami. Najlepszym drużynom wręczono puchary i drob-
ne nagrody.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Paprotni wyjeżdżali na 
basen do Sochaczewa. Tam mogli popływać w bardzo do-
brych warunkach. Skorzystali ze wszystkich atrakcji, które 
znalazły się w ofercie sochaczewskiego basenu. Dzieci roz-
wijały swoje umiejętności pływackie pod kierunkiem Dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Paprotni – p. Grzegorza Fa-
biszaka.

Uczestnicząc w codziennych zajęciach, w czasie ferii zi-
mowych, dzieci korzystały z drugiego śniadania. W ostatnim 
dniu zajęć otrzymały słodycze, owoce. Ferie zimowe podsu-
mowano na krótkim apelu. Dzieci podziękowały opiekunom 
za tak wspaniałą formę wypoczynku zimowego.

Opracował nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Paprotni: Jacek Wiśniewski

Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Paprotni
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Zimowe Igrzyska Olimpijskie w plakacie uczniowskim
W styczniu nauczyciele wychowania fi zycznego ogłosi-

li w naszej szkole konkurs plastyczny na plakat bądź wiersz 
związany tematycznie ze zbliżającymi się Zimowymi Igrzy-
skami Olimpijskimi w Turynie. W przeddzień uroczystej in-
auguracji zawodów komisja w składzie:  dyrektor szkoły G. 
Więcek, p. E. Cierech, p. W. Kwiatkowski, p. M. Klata, p. J. Żu-
rawska ogłosiła wyniki konkursu. Został on rozstrzygnięty 
w dwóch kategoriach:

technika komputerowa:
1.Katarzyna Grzegorska
2.Anna Pisula
3.Sylwia Jagodzińska

technika rysunkowa:
1.Angelika Grodzka
2.Ilona Getka
3.Michalina Kołodziejak

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Dyrek-
tora Szkoły, paletki do tenisa stołowego, piłki siatkowe, a tak-
że pamiątkowe dyplomy.  Widać było radość na twarzach 
nagrodzonych. Prace można oglądać na specjalnej wysta-
wie zorganizowanej w szkole.

Ola Szczypkowska i Paulina Staluszka,
uczennice ze SP w Teresinie

Aleksandra Szczypkowska otrzymała wyróżnienie za au-
torski wiersz:

„Zagadka”.

Oto zagadka jest dla was, jesteście gotowi?

Gdy ona się zbliża wszyscy kibice szaleją,
Nie tylko na miejscu, lecz w każdym domu gorąco się robi.

Tuż przed początkiem ulice miast pustoszeją
I do emocji i do świetnej zabawy jesteśmy gotowi.

Mimo, że pora z lodem, mrozem, i śniegiem
To każde dziecko i dorosły wraca do domu biegiem.

Wszyscy kibicują sportowcom naszym kochanym,
Trzymają kciuki, śpiewają i ich wspierają.

Okazja taka jest niezwykle rzadka
Bo tylko co cztery zdarza się lata.
Dla każdego sportowca zdobyć medal to nie lada gratka.

Czy już wiecie o czym jest zagadka?
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„Kolędowanie z Babcią 
i Dziadkiem” w Szkole 

Podstawowej w Szymanowie
Dzień Babci i Dziadka przypadł w tym roku szkolnym w 

trakcie ferii zimowych. Święto to ma swoją tradycję w na-
szej szkole już kilka lat. Corocznie uczniowie klas 0 – III 
zapraszają babcie i dziadków na program artystyczny i po-
częstunek przygotowywany przez rodziców dzieci. 

W tym roku szkolnym Święto Babci i Dziadka miało 
szczególny wymiar. 11 stycznia o godz. 10.00 sala gimna-
styczna była wypełniona zacnymi Gośćmi. Rozpoczęło się 
wspólne kolędowanie. Każda klasa pod opieką swojej wy-
chowawczyni przedstawiła świąteczną część artystyczną. 
Koncert kolęd zaprezentował również chór szkolny pod 
opieką p. Janusza Przydworskiego. Poprzez bożonarodze-
niowy program artystyczny chcieliśmy przedłużyć okres tak 
pięknych, rodzinnych świąt, a jednocześnie kolejny raz wy-
razić wdzięczność każdej Babci i Dziadkowi za serce, mi-
łość i oddanie dla wnucząt. Po zaprezentowaniu zdolności 
aktorskich i muzycznych naszych uczniów, dyrektor szko-
ły p. Anna Potkańska przywitała gości i złożyła życzenia z 
okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Później wnu-
częta ucałowały kochane Babcie i Dziadków oraz wręczy-
ły własnoręcznie przygotowane upominki. Rodzice, jak za-
wsze, nie zawiedli. Przygotowali słodki poczęstunek i ugo-
ścili przybyłych gości na pięknie nakrytych stołach. 

Cieszymy się i dziękujemy, że zaproszeni goście zawsze 
licznie gromadzą się w naszej szkole. Wdzięczność należy 
się także zespołowi rodziców, który wspiera nas w czasie 
ważnych uroczystości szkolnych.

Agnieszka Pałuba, Agata Rytka,
Mariola Leszczyńska, Ewa Sobota

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

Adres strony WWW Urzędu Gminy w Teresinie:
www.teresin.pl

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: 
www.teresin.asi.pl
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SPORT I REKREACJA W GMINIE
Tradycyjnie już po raz czwarty w czasie ferii zimowych 

dzieci ze szkół podstawowych spotkały się na turnieju or-
ganizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Teresinie, aby rywalizować w konkurencjach halowych. 
W pierwszym dniu odbyły się zawody w piłkę nożną 
chłopców z udziałem czterech drużyn: z Budek Piasec-
kich (dwie drużyny), Szymanowa i Paprotni.

Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. 
Zwycięzcą została drużyna z Budek Piaseckich. 
Drugie miejsce zajęła drużyna z Paprotni, a trzecie dru-

żyna z Szymanowa, czwarte miejsce przypadło II drużynie 
z Budek Piaseckich. W przerwach między meczami wy-
stąpiły dziewczęta w konkursie „Cheerleaderek”, pierwsze 
miejsce zdobyły dziewczęta z Szymanowa, a drugie dziew-
częta z Paprotni.

Szkoda, że w tym dniu rywalizacji i zabawy, zabra-
kło dzieci ze Szkoły Podstawowej w Teresinie. Zwycię-
skie drużyny otrzymały puchary, statuetki, były też drob-
ne upominki, słodycze, produkty fi rmy Bakoma oraz go-
rąca zupa.

W drugim dniu rywalizacji odbył się Turniej Tenisa Sto-
łowego, był to II z cyklu turnieju o nagrodę Teresina. Za-
wody rozegrano na ośmiu stołach w czterech kategoriach 
wiekowych: open, kobiety, gimnazja, szkoły podstawowe.

Wyniki turnieju:
Open 

1. Wejrzanowski Dariusz – Zespół Szkół Teresin 
2. Badowski Marcin – Gimnazjum w Szymanowie 
3. Zakościelny Dominik – GOSiR Teresin
4. Ciesiołkiewicz Andrzej – Budki Piaseckie 

Kobiety:
1. Badowska Marzena – Gimnazjum w Szymanowie
2. Banaszek Marta – SP Budki Piaseckie
3. Woźniak Anna – SP Budki Piaseckie 
4. Jakubczak Małgorzata – SP Budki Piaseckie 

Gimnazja:
1. Banaszek Dominik – Gimnazjum w Szymanowie 
2. Kosno Adrian – Gimnazjum w Szymanowie 
3. Borkowski Kamil – Gimnazjum w Szymanowie 
4. Ciesiołkiewicz Tomasz – Gimnazjum w Sochaczewie 

Szkoły Podstawowe:
1. Wróblewski Konrad – SP Budki Piaseckie 
2. Jachimowicz Michał – SP Budki Piaseckie
3. Ziółkowski Konrad – SP Teresin
4. Komosa Kamil – SP Teresin 

W turnieju udział wzięło 70 zawodników, zwycięzcy 
otrzymali atrakcyjne statuetki, a wszyscy uczestnicy jo-
gurty i gorący posiłek.

Gorące podziękowania dla pana Marka Peli za przygo-
towanie zupy dla uczestników i opiekunów dwudniowych 
zawodów. Dziękuję panu Jackowi Wiśniewskiemu za sę-
dziowanie turnieju piłkarskiego, panu Radkowi Jurzyko-
wi za organizację i przeprowadzenie turnieju tenisowego, 
pani Marzenie Wójcickiej za zapewnienie dojazdu dzie-
ci ze szkół oraz Tomkowi Bednarskiemu za przygotowa-
nie nagłośnienia.

Krzysztof Walencik, dyrektor GOSiR
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W pierwszym półroczu roku szkol-
nego 2005/2006 do szkoły Podstawowej 
w Teresinie uczęszczało 532 uczniów, 
którzy uczą się w 22 oddziałach klaso-
wych i 3 oddziałach zerowych.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne re-
alizowane są w szkole w systemie jed-
nozmianowym, a po zajęciach ucznio-
wie mogą rozwijać swoje umiejętno-
ści w ramach kół zainteresowań, zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, chóru. Od-
bywają się również zajęcia korekcyjno-
-kompensacyjne, zespoły dydaktyczno-
-wyrównawcze i zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej.

Możliwość rozwijania umiejętności i 
zainteresowań przez uczniów zaowoco-
wała udziałem w wielu konkursach we-
wnątrzszkolnych i miedzy szkolnych. 

Uczniowie brali udział miedzy in-
nymi w konkursie języka polskiego i 
matematyki, w licznych konkursach 
plastycznych, konkursie informatycz-
nym.

Odrębnym rozdziałem jest udział 
uczniów w licznych zawodach sporto-
wych o charakterze gminnym, rejono-
wym i powiatowym, poparty dobrymi 
wynikami pomimo trudnych warun-
ków do uprawiania sportu w naszej 
szkole. Największym sukcesem spor-
towym w minionym półroczu jest zdo-
bycie przez zespół dziewcząt drugiego 
miejsca w powiecie w minikoszyków-
kę dziewcząt.

Społeczność szkolna tradycyjnie bie-
rze udział w licznych akcjach, wśród 
których należy wymienić Sprzątanie 
Świata, Górę Grosza, WOŚP.

Dużą popularnością cieszyła się 
zbiórka makulatury i puszek alumi-
niowych. W tym roku padł kolejny re-
kord. Zostało zebranych ponad 20 ton 
makulatury. 

Tradycyjnie z życzliwością pomaga-
my dzieciom z Domu Dziecka w Gi-
życach.

Uczniowie naszej szkoły w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia byli z wy-
stępem w Domu Społecznej Opieki w 
Gawłowie.

Organizacją życia pozalekcyjnego 
zajmuje się prężnie działający Samo-
rząd Szkolny, organizator i współorga-
nizator wielu uroczystości szkolnych.

Stała współpraca z Radą Rodziców 
i inicjatywa rodziców pozwoliła mie-
dzy innymi na zorganizowanie spotka-
nia z autorem książek dla dzieci panem 
Grzegorzem Kasdepke, zakupem po-
mocy dydaktycznych a także nagród i 

upominków dla dzieci z okazji licznych 
uroczystości i konkursów.

Zakończenie pierwszego półro-
cza, to miedzy innymi podsumowanie 
osiągnięć uczniów i ich ocena. Wśród 
uczniów klas I – III na wyróżnienie w 
nauce i zachowaniu zasłużyli:
Klasa I a
1. Anita Sobotka
2. Beata Uchman
3. Michał Rzeźnik
4. Julia Misiak
5. Patryk Matych
6. Rafał Grzegorek
7. Agnieszka Grądzik
8. Patrycja Dzikowska

Klasa I b
1. Aleksandra Bagińska
2. Anita Czajewska
3. Eliza Frontczak
4. Łukasz Oszkiel
5. Aleksander Parśniak
6. Bartosz Rytka
7. Mateusz Sadowski
8. Dominika Sosnowska
9. Aleksandra Żurawska

Klasa I c
1. Julian Andryszczyk
2. Aleksandra Bielska
3. Justyna Gawor
4. Agata Kwiatkowska
5. Weronika Lament
6. Magdalena Ratajczyk
7. Zuzanna Śliwińska

Klasa I d
1. Olga Bolimowska
2. Sylwia Ciarka
3. Wiktor Kalkosiński
4. Zuzanna Kołodziejak
5. Hubert Maciejewski
6. Małgorzata Zielińska
7. Sandra Malinowska
8. Mikołaj Szczepkowski
9. Cezary Więckowski
10. Laura Zaborowska 

Klasa II a
1. Bartosz Biernacik
2. Jan Krukowski
3. Agata Łopacińska
4. Ewelina Mularczyk
5. Żaneta Wieczorek
6. Zofi a Szczesiul
7. Konrad Wojciechowski
8. Martyna Zych
9. Patrycja Trzos

10. Hubert Paluchowski

Klasa II b
1. Konrad Frenkiel
2. Joanna Kaniewska
3. Sebastian Kopiec
4. Maja Kowalczyk 
5. Dominika Ładziak
6. Maciej Maciąg
7. Sonia Pietz
8. Mateusz Wojciechowski
9. Filip Załuski

Klasa II c
1. Klaudia Sawicka
2. Weronika Pniak
3. Łukasz Gorsiak
4. Łukasz Ogrodzki
5. Patryk Kołodziejczyk 
6. Weronika Wasilewska
7. Alicja Wielądek
9. Karolina Kopeć

Klasa III a
1. Kamil Lesiński
2. Sylwia Szymborska
3. Oliwia Łosiak
4. Patryk Butkiewicz
5. Agata Żyłkowska
6. Katarzyna Kaczmarska

Klasa III b
1. Andrzej Banach
2. Adrianna Fijewska
3. Paweł Jasiński
4. Karol Krusiński
5. Sebastian Link
6. Natalia Łupińska
7. Łukasz Nitek
8. Daniel Rutkowski
9. Dominika Rzeźnik
10. Krzysztof Sołtysiak 
11. Jakub Wieczorek

Klasa III c 
1. Jakub Dąbrowski
2. Kamila Kamińska
3. Anna Kiełczewska
4. Marcin Osówniak
5. Konrad Paluchowski
6. Dominika Ćwiklińska
7. Julia Majcher
8. Bartosz Matusiak

Klasa III d
1. Marta Kendzior
2. Aleksandra Kornacka
3. Joanna Kotowoda
4. Bartłomiej Latosiński
5. Kamil Rybicki
6. Karol Turczyński

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
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7. Kacper Urzykowski
8. Klaudia Zdanowska
9. Natalia Żurawska

W klasach IV –VI do grupy najlep-
szych uczniów, którzy osiągnęli średnią 
ocenę z obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych na poziomie 4,75 i więcej oraz 
ocenę bardzo dobrą lub wzorową z za-
chowania należą:

Klasa IV a
Beniamin Ostrowski 
Natalia Przybylska 

Klasa IV b
Maria Olechowska 
Karolina Grodzka 
Piotr Stępniewski 

Klasa IV c
Michał Głuchowski 
Piotr Grabarczyk 
Natalia Kacprzak 
Katarzyna Kalota 
Karolina Króliczak 

Jarzy Makowiecki 
Krzysztof Rybak 
Konrad Ziółkowski 

Klasa IV d
Aleksandra Jachimczyk 
Olga Pływaczewska 
Adrian Wojciechowski 
Michał Pietz 
Aleksandra Paluchowska 

 Klasa V a
Dominika Sitek 

Klasa V b
Ilona Getka 
Sylwia Kaniewska 
Michalina Kołodziejak 
Marita Kowalska 
Adrian Maciąg 
Michał Sieczkowski 
Katarzyna Świat 
Andrzej Świerżewski 

Klasa V c
Katarzyna Haber 
Joanna Klata 
Angelika Sobotka 

Klasa VI a
Bartosz Gadziński 

Klasa VI b
Angelika Grodzka 
Adrian Zdanowski 
Agata Kamińska 
Sylwia Łasica 
Szymon Jaworski 
Agnieszka Nietrzebka 
Anna Pisula
Paulina Staluszka 

Klasa VI c
Natalia Dzikowska 
Krzysztof Jankowski 
Anna Pałuba 
Marlena Sienicka 

Klasa VI d
Joanna Budnik 
Adam Łabędzki 
Mateusz Sękulski 

 Z poważaniem
p. o. Dyrektora Szkoły, Grzegorz Więcek

W Szkole Podstawowej w Szymanowie w tym roku szkol-
nym w klasach IV–VI uczy się 84 uczniów. Na koniec I se-
mestru najwyższą średnią z nauki wypracowała klasa IVa – 
4,11,natomiast średnia w całej szkole to 3,90.

Ogółem ocen celujących – 13. Poniżej przedstawiamy li-
stę ucznió ze średnią 4,5 i powyżej:
KLASA IVa
Julia Leszczyńska – 5,1 zachowanie b.dobre
Agata Sobota – 5,1 zachowanie b.dobre
Ilona Marczak – 5,0 zachowanie b.dobre
Marcin Sienicki – 5,0 zachowanie b.dobre
Mateusz Ziombski – 5,0 zachowanie b. dobre
Luiza Muras – 4,8 zachowanie b.dobre
Bartłomiej Jankowski – 4,6 zachowanie b.dobre
KLASA IVb
Monika Burska – 5,1 zachowanie wzorowe
Jakub Krzemiński – 4,8 zachowanie b.dobre
KLASA Vb
Agata Tondera – 5.0 zachowanie wzorowe
Marlena Cuper – 4,8 zachowanie b.dobre
Kamil Wójcik – 4,8 zachowanie b.dobre
Patryk Krzemiński – 4,5 zachowanie b. dobre
Agata Kubisiak – 4,5 zachowanie b. dobre
KLASA Va
Marta Radziejewska – 4,7 zachowanie wzorowe
Anna Kalisiak – 4,6 zachowanie b. dobre
Aleksandra Rutkowska – 4,6 zachowanie b. dobre
KLASA VI
Katarzyna Tomaszewska – 5,1 zachowanie wzorowe

Paweł Głażewski – 4,7 zachowanie wzorowe
Paulina Szczypińska – 4, 6 zachowanie wzorowe

Analizując wyniki w nauce, należy podkreślić, iż zmniej-
szyła się liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi w po-
równaniu do I semestru roku ubiegłego.

Na pewno wpływ na to ma fakt, iż w tym roku szkolnym 
w klasach IV – VI nie ma uczniów powtarzających klasę. Na-
tomiast dla uczniów mających trudności w nauce zorgani-
zowana była pomoc w postaci zajęć wyrównawczych z języ-
ka polskiego i dodatkowych zajęć z matematyki, które były 
prowadzone w ramach świetlicy profi laktycznej.

Na początku roku szkolnego była przeprowadzona w każ-
dej klasie diagnoza wstępna, której celem było rozpoznanie 
uczniów mających kłopoty z odrabianiem pracy domowej.

Uczniowie ci, w ramach świetlicy szkolnej mogli korzy-
stać z pomocy nauczyciela przy odrabianiu prac domowych, 
jak również z pomocy koleżeńskiej w klasie.

Analiza ocen z zachowania wskazuje na trafność i wła-
ściwość działań, jakie szkoła podejmuje w zakresie przeciw-
działania agresji i kreowania właściwych postaw i zachowań 
wśród uczniów. Od dwóch lat wszystkie klasy – od klasy 
pierwszej do klasy szóstej – objęte są programem profi lak-
tycznym „Spójrz inaczej”, które uczą jak radzić sobie w sytu-
acjach trudnych i konfl iktowych. Wychowawcy klas wspie-
rani są przez pedagoga szkolnego, który na bieżąco prowa-
dzi rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Działania te spo-
wodowały, iż zwiększyła się liczba ocen bardzo dobrych i 
dobrych z zachowania.

Dyrektor Szkoły
Anna Potkańska

Podsumowanie Pracy w I semestrze w roku szkolnym 2005/2006 
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie
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Biblioteka w statystyce
Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie uzyskała w 2005 roku status samodzielnej instytucji kultury. Jest wpisana do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Teresinie. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy 
i Wójt Gminy Teresin. Działalność fi nansowana jest z dotacji budżetowej. Biblioteka może również pozyskiwać środki fi -
nansowe z dotacji i darowizn z przeznaczeniem na cele statutowe. W ubiegłym roku oprócz własnych środków fi nanso-
wych otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury dotację w wysokości 7000 zł. na zakup książek. Ogółem zakupiliśmy 1245 wo-
luminów - średnia cena kształtowała się na poziomie około 16 zł.

Stan księgozbioru na koniec 2005 roku wyniósł 31161 woluminów, w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie 17361
Filia w Szymanowie 13800

Struktura zbiorów kształtowała się następująco:

literatura piękna dla dorosłych 16565 woluminów
literatura piękna dla dzieci 6701 woluminów
literatura popularnonaukowa dla dorosłych 7404 woluminów
literatura popularnonaukowa dla dzieci 487 woluminów

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Miejskia Biblioteka w Sochaczewie użyczyła nam tzw. „książki mówio-
ne” – do korzystania z których bardzo zachęcamy Czytelników.

Biblioteka zarejestrowała w minionym roku 1235 Czytelników, w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie 709
Filia w Szymanowie 526

Czytelnicy odwiedzili biblioteki 11209 razy i wypożyczyli 21098 woluminów.
Struktura wypożyczeń kształtowała się następująco:

literatura piękna dla dorosłych 10615 woluminów
literatura piękna dla dzieci 7007 woluminów
literatura popularnonaukowa dla dorosłych 3179 woluminów
literatura popularnonaukowa dla dzieci 297 woluminów

Ponadto w obu czytelniach zanotowano 2233 odwiedzin, udostępniono na miejscu 450 książek, 3400 czasopism oraz 
udzielono 695 informacji.

Biblioteki prowadziły różnorodną działalność 
kulturalno-oświatową. Organizowane były wystaw-
ki nowości wydawniczych oraz wystawki podkreśla-
jące ważne wydarzenia i rocznice literackie i histo-
ryczne. Organizowane były wycieczki do bibliotek 
i lekcje biblioteczne. Wzięliśmy udział w akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Wspólnie ze szkołami orga-
nizowaliśmy konkursy. Razem z Radiem Niepokala-
nów zorganizowaliśmy spotkanie z aktorem, który 
czytał dzieciom fragmenty „Kubusia Puchatka”.

Pod koniec 2005 roku otrzymaliśmy nieodpłat-
nie trzy komputery w ramach programu „Ikonka” 
z oprogramowaniem i łącznością bezprzewodową. 
Korzystanie z czytelni internetowej jest bezpłatne. 
Pod adresem www.gbpteresin.org.pl została urucho-
miona informacyjno-kontaktowa witryna interne-
towa, dzięki której Czytelnik ma dostęp do najśwież-
szych informacji i może korzystać z nowych, bez-
płatnych form kontaktu.

Grażyna Starus,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
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BEZPIECZNE GIMNAZJUM W NIEPOKALANOWIE
W polskich szkołach coraz częściej widoczne są przejawy 

różnych patologii. Nauczyciele nie mogą poradzić sobie z 
młodzieżą, która pali papierosy i pije alkohol. Trudno opa-
nować narkomanię i agresję...

Gdzie można znaleźć spokojną szkołę? Chociaż nie ma 
idealnej placówki oświatowej, to warto poszukać wokół sie-
bie takiego miejsca, w którym dziecko będzie czuło się na-
prawdę dobrze. Bez wątpienia Gimnazjum w Niepokala-
nowie zasługuje na szczególną uwagę. Profesorowie wspól-
nie ze swoimi uczniami dbają o dobre imię szkoły z 76-let-
nią tradycją. Wprawdzie ofi cjalne nazwy zmieniały się kil-
kakrotnie w przeciągu tego czasu, jednak profi l nauczania i 
wychowania pozostał na tym samym – najwyższym pozio-
mie. W czym tkwi fenomen Gimnazjum i Liceum w Nie-
pokalanowie? Odpowiedzi należy szukać w chrześcijańskim 
modelu wychowania i nauczania. Wszelkie próby zastępo-
wania sprawdzonych metod różnymi wymyślnymi nowin-
kami, obecnymi tak często w szkołach świeckich, nie przy-
noszą oczekiwanych efektów. Tutaj przestrzega się najwyż-
szych wartości, którymi żyły pokolenia Polaków. 

Zapytałem uczniów, dlaczego wybrali właśnie Gimnazjum 
w Niepokalanowie? Oto niektóre wypowiedzi.

Jan Orłowski z Krakowa: Codziennie uczestniczymy we 
Mszy Świętej w naszej szkolnej kaplicy, natomiast w bazylice w 
trzecią niedzielę każdego miesiąca uroczyście z pocztem sztan-
darowym bierzemy udział w Eucharystii. W szkołach świeckich 
nie ma takiego klimatu do rozwoju duchowego człowieka.

Mikołaj Kołodziejak z Teresina: W naszej szkole czuje-
my się bezpiecznie. Jest wiele ciekawych form spędzania czasu 

wolnego. Na szczególną uwagę zasługują kółka, np. strażackie, 
teatralne, radiowe, prasowe, fi lozofi czne, sportowe.

Zachariasz Wachowiak z Bieniewic k/Błonia: Podoba 
mi się, że w naszym gimnazjum są sami chłopcy. Można bar-
dziej skupić się na lekcjach.

Bartłomiej Kurek z Warszawy: Nasza szkoła rozwija po-
wołanie. Jestem jeszcze młody i trudno mówić o swojej przy-
szłej drodze życia. Mamy tutaj idealne warunki do tego, aby 
przemyśleć wiele ważnych, osobistych spraw.

Jakub Bieńkowski z Teresina: Dla mnie jest to bardzo do-
bra szkoła i miejsce szczególne. Wybrałem szkołę katolicką w 
Niepokalanowie, ponieważ stanowi pewien wzór. Nasze gim-
nazjum i liceum to bezpieczne szkoły, w których od początku 
wychowanie jest nieodłączną i ważną częścią procesu eduka-
cyjnego. Rozwijam swoje zainteresowania m.in. w kółku pla-
stycznym, teatralnym i fi lozofi cznym.

Michał Bryzek z Topołowy: Panuje tutaj rodzinna atmos-
fera. Nie wiem, czy w innej szkole ,,odkryłbym” fi lozofi ę. Miłą 
niespodzianką dla mnie i Jakuba Bieńkowskiego było zakwa-
lifi kowanie się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkur-
su Filozofi cznego. Czekamy teraz na wyniki. Może zostanie-
my fi nalistami lub laureatami...

Na prośbę wielu naszych Czytelników podajemy do wia-
domości, że dzień otwarty w Gimnazjum i Liceum w Nie-
pokalanowie odbędzie się 4 marca 2006 roku w godz. 12.00 
–15.00 (wejście od ul. Spacerowej). Będzie można osobi-
ście zobaczyć szkołę oraz porozmawiać z nauczycielami i 
uczniami.

Zbigniew Bonalski 

Modlitwa w szkolnej kaplicyModlitwa w szkolnej kaplicy

Lekcja języka polskiegoLekcja języka polskiego

Wspólny obiadWspólny obiad

Nauka własnaNauka własna
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Poszukujemy dla samotnej osoby używanego, ale sprawnego odkurzacza i magnetofonu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie. Tel. 0-46 861 30 45
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„Najpiękniej jest 
świadczyć dobrodziejstwa tym,
którzy się nam odwdzięczyć nie mogą” 

Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika

w Szymanowie 
 wyraża gorące i serdeczne
podziękowania sklepom:

„VIKA” i „Małgosia” z Elżbietowa
„Haber ” z Teresina

„BUTCHER” z Szymanowa
oraz 

wszystkim indywidualnym darczyńcom, 

za ich bezinteresowną pomoc, 
życzliwość i ofi arność

okazaną przy organizacji loterii fantowej 
 podczas Balu Karnawałowego

w Szkole Podstawowej w Szymanowie

Harmonogram selektywnej 
zbiórki odpadów

w II, III i IV kwartale 2006 r.
na terenie gminy Teresin

Miesiąc                      Dni zbiórki w Gminie
 strefa południowa strefa północna

Marzec 16 16
Kwiecień 26 27
Maj 24 25
Czerwiec 23 24
Lipiec 24 24
Sierpień 23 24
Wrzesień 23 24
Październik 21 22
Listopad 25 26
Grudzień 23 24

Wójt Gminy Teresin

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 

z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/27/04 Rady Gminy Teresin 

z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Maurycew, gmina Teresin 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Teresin

obejmującego obręb Maurycew

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 15 lutego 2006 roku do dnia 7 marca 2006 roku 

w siedzibie Urzędu Gminy Teresin, 

ul. Zielona 20, pokój nr 4, w godz. 

od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-

scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2006 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin o godz. 14.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje usta-

lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 

uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Teresin z 

podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-

nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2006 roku. 

Wójt Gminy Teresin

/-/ mgr Marek Olechowski
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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 eksplatacyjne– płyny eksplatacyjne
– filtry– filtry
– akumulatory– akumulatory
– akcesoria motoryzacyjne– akcesoria motoryzacyjne
–  opony do samochodów oso-–  opony do samochodów oso-

bowych, ciężarowych, TIR, bowych, ciężarowych, TIR, 
pojazdów rolniczychpojazdów 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

Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat
zostałeś poszkodowany

w wypadku jako: 
- kierowca, pasażer, pieszy lub rowerzysta,

- straciłeś bliską osobę,

- zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty 
należnego Ci odszkodowania lub je zaniżył 

zgłoś się do przedstawiciela

CENTRUM POMOCY 
POSZKODOWANYM 

W WYPADKACH 
KOMUNIKACYJNYCH

MIDAS LEX 
APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz
0-46 86-143-54, 0-501 54-25-64

e-mail: aptax@op.pl
Całkowity brak opłat 

do czasu uzyskania odszkodowania !

ZUH KOTLARSTWO I ŚLUSARSTWO
HENRYK HICHALCZYK

Paprotnia ul. Perłowa 26, 96-515 Teresin
Regionalny Przedstawiciel Firm:

ULRICH LUMO SIME HIASI RIELLO
tel./fax (0-46) 861-34-41

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

WYKONAWSTWO, DOSTAWA – SERWIS
Kotłownie wszystkich typów 

– węgiel, olej, gaz, pellet.
Możliwość modernizacji kotłowni olejowej na pellets 

– ciepło tańsze o 50 %.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Kolektory słoneczne
Kompleksowe wykonanie instalacji CO i CWU.

Promocja:
Kredyt 1 % miesięcznie.

VAT - 7 %
Zapraszamy do współpracy.



17 lutego to ważna data w prawie 80-letniej historii 
Niepokalanowa. Bracia zakonni obchodzą tego dnia bo-
lesną rocznicę.

17 lutego 1941 roku do klasztoru w Niepokalanowie 
przybyli żołnierze niemieccy, aby aresztować braci fran-
ciszkanów.  Do więzienia na Pawiaku wywieziono i osa-
dzono: O. Maksymiliana Kolbego, o. Justyna Nazima, o. 
Urbana Cieślaka, o. Piusa Bartosika i o. Antonina Bajew-
skiego. To był I etap aresztowań. 14 października 1941 r. 
na Pawiak trafi li: o. Tymoteusz Trojanowski, o. Bonifacy 
Żukowski, o. Wacław Ruciński, o. Ferdynand Kasz, o. Jo-
achim Sochacki, o. Brunon Sasin, o. Chryzolos Mosera.

17 lutego tego roku, w 65. rocznicę osadzenia w wię-
zieniu, wyjechała pielgrzymka franciszkanów z Niepo-
kalanowa do więzienia na Pawiaku. Uroczystości w Mu-
zeum zainaugurował wykład o. Romana Soczewki, kro-
nikarza niepokalanowskiego klasztoru. Później wysłu-
chaliśmy współwięźnia osadzonych, Tadeusza Chró-
ścickiego. Uroczystość uświetlił występ artystów scen 
warszawskich w programie historyczno-literackim pt. 
„Próba świadectwa”.

Po powrocie, w Bazylice Niepokalanowskiej, odpra-
wiono uroczyste nieszpory.

Zbigniew Bonalski

Pielgrzymka pamięci 

Zdjęcia: Jacek Włodarczyk, Radio Niepokalanów


