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Samorząd gminny powołany zo-
stał po to, by zarządzać powierzoną
gminą dla dobra jej mieszkańców.
Jego działania mają zapewnić lu-
dziom warunki rozwoju. Dlatego do
zadań samorządu należą problemy
dnia codziennego. W obszarze zain-
teresowań pozostają sprawy powsze-
dnie, mało atrakcyjne medialnie, ale
konkretne, dające się dotknąć. Try-
wializując można powiedzieć, że w
samorządzie  gminnym miejsce wiel-
kiej polityki zajmują chodniki i rury
kanalizacyjne.

Jednym z podstawowych zadań
gminy jest dbałość o budowę i roz-
budowę infrastruktury, tj. podstawo-
wych urządzeń i usług nieodzownych
do funkcjonowania na danym tere-
nie przedsiębiorstw i życia mieszkań-
ców. Do infrastruktury należą m.in.
wodociągi, kanalizacja, drogi, telefo-
ny itp. Dlatego żeby skutecznie
i sprawnie zarządzać gminą trzeba
umieć posługiwać się takimi narzę-
dziami jak np. Wieloletni Plan Inwe-
stycyjny (WPI), w którym wymienia-
my działania, które planujemy wyko-
nać, bo uważamy je za niezbędne do
dalszego rozwoju naszej gminy.  Pro-
gnozujemy wielkość dochodów, dzię-
ki którym będziemy mogli je realizo-
wać i ustanawiamy hierarchię podej-
mowanych inwestycji. Plan taki przy-
gotowujemy na kilka lat i co ważne
ten ramowy plan działań co roku ak-

tualizujemy. Na przykład w WPI za-
kładaliśmy budowę drogi X w trze-
cim roku, a wodociągu Y w czwar-
tym, ale w trzecim pojawił się inwe-
stor, wymagający wybudowania wo-
dociągu Y niezwłocznie i deklarują-
cy pokrycie 30% kosztów przedsię-
wzięcia. W takiej sytuacji plan mo-
dyfikujemy i zmieniamy kolejność za-
planowanych zadań.

Plany wieloletnie budzą u niektó-
rych skojarzenia z minioną epoką,
kiedy były bardziej narzędziem pro-
pagandy niż racjonalnego zarządza-
nia. Czy jednak w związku z tym
należy je odrzucić z obrzydzeniem,
czy bez uprzedzeń czerpać korzyści?

W realiach stworzonych samorzą-
dom przez wielką politykę WPI po-
trzebny jest jeszcze z jednego powo-
du. Otwierają się możliwości pozy-
skiwania środków z różnych fundu-
szy, ale wiedza o nich często jest nie-
konkretna, niepełna, ponieważ decy-
denci tworzą zasady przyznawania
pieniędzy w ostatniej chwili i pozo-
stawiają potencjalnym beneficjentom
krótki czas na zrealizowanie stawia-
nych wymagań. Dwie zasady można
jednak ze stuprocentową pewnością
przewidzieć: zasadę współfinansowa-
nia i refundacji, krótko mówiąc: nie
dostaniemy pieniędzy na całe zada-
nie i dostaniemy je dopiero po za-
kończeniu prac i zapłaceniu wszyst-
kich rachunków - jako zwrot ponie-

sionych kosztów. Bez WPI wobec ta-
kich wyzwań pozostajemy bezbron-
ni. WPI pozwoli na dopasowywanie
pojawiających się środków do naszych
potrzeb. W przeciwnej sytuacji znaj-
dziemy się w sytuacji klienta skuszo-
nego wielką promocją i kupującego
przedmioty zupełnie bezużyteczne,
tylko dlatego, że są one oferowane
po niskiej cenie.

Pozostaje jeszcze kwestia, czy WPI
opierać o środki tylko własne, czy też
zakładać możliwość pożyczania pienię-
dzy. Na to pytanie bez wahania, bo na
podstawie wyliczeń, należy odpowie-
dzieć twierdząco. Dlatego, że dzięki
pożyczce możemy pozyskać dodatko-
we pieniądze w formie dotacji bez-
zwrotnej i dlatego, że samorządy mają
dostęp do pożyczek umarzalnych, tj.
takich których w części (po spełnieniu
pewnych wymagań nie musimy zwra-
cać). Potwierdza to przykład:

Wybudowanie wodociągu kosztuje
200 tys. Własnych środków mamy 100
tys. Pożyczamy 100 tys. Odsetki wyma-
gane to 6 tys. Umorzone zostaje nam 35
tys., czyli musimy spłacić tylko 65 tys.
Koszt wodociągu wartego 200 tys. wy-
nosi 100+65+6=171 tys.

W Urzędzie Gminy w Teresinie
przygotowany został projekt Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego na lata
2004-2008. Będzie on rozpatrywa-
ny na jednej z najbliższych sesji. Za-
chęcam do zapoznania się z jego tre-
ścią i wnoszenie uwag do urzędu lub
radnych.

Julita Kowalska
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Ruszyły prace przy I etapie budowy kanalizacji deszczowej w miejscowo-
ści Granice. Wykonawcą jest  firma PEKUM S.A. z Gostynina. W I etapie
powstanie kanalizacja deszczowa, która przebiegać będzie ulicami: Gra-
niczną (od ul. Br. Cherubina do ul. Południowej), Południową (do ul.
Łąkowej), Łąkową i Nową (na odcinku do ul. Spokojnej). Pozwoli to na
pozbycie się uciażliwości związanych z zaleganiem wody opadowej.
Największą inwestycją wykonywaną w tym roku jest budowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowościach: Witoldów, Mikołajew, Maszna, Seroki i Paw-
łowice. Inwestycję wykonuje firma „BANGO” z Rogozina. Zgodnie
z umową termin zakończenia inwestycji planowany jest na 15 listopada.
Dodatkową korzyścią wybudowania tego odcinka sieci jest spięcie w je-
den system dwu stacji uzdatniania wody: w Piasecznicy i Skrzelewiu.

(jlk)
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� radni wyrazili zgodę na doko-
nanie zamiany gruntów pomiędzy
spółką Warsaw Equity Holding
(grunty w obrębie Teresin Gaj)
a gminą Teresin (grunty w obrębie
SHRO Kawęczyn). Transakcja ta
umożliwi pozyskanie gruntów od
Nadleśnictwa „Radziwiłłów”, które
posłużą do budowy zapleczy sporto-
wych dla teresińskich szkół: podsta-
wowej i gimnazjum (boiska sporto-
we) oraz Zespołu Szkół (basen).
� powołany został zespół, który
przedstawi Radzie Gminy swoją opi-
nię o zgłoszonych kandydatach na ław-
ników. Zespół ten w składzie: Antoni-
na Gigier, Anna Rybak, Dorota Doro-
dzińska, Krzysztof Piskorz, Hubert
Konecki zaopiniuje poszczególne kan-
dydatury w oparciu o zasady i warun-
ki określone w ustawie prawo o ustro-
ju sądów powszechnych. Korzystając
z powyższej opinii Rada Gminy w paź-
dzierniku br. wybierze ławników na
kadencję 2004-2007.
� Rada Gminy wprowadziła
zmiany w wydatkach budżetowych
polegające na przesunięciu środków
finansowych w działach: „Transport
i łączność”, „Oświata i wychowanie”
oraz „Edukacyjna opieka wychowaw-
cza”. Dokonano również zmian
w programie wydatków inwestycyj-
nych wiążących się z koniecznością
zapewnienia  środków na wykonanie
inwestycji, na które ogłoszone
zostały przetargi.

NNNNNa VIII sesji w dniu 5 wra VIII sesji w dniu 5 wra VIII sesji w dniu 5 wra VIII sesji w dniu 5 wra VIII sesji w dniu 5 wrzzzzześniaeśniaeśniaeśniaeśnia
brbrbrbrbr. pod. pod. pod. pod. podjjjjjętętętętęte ze ze ze ze zososososostttttały nasały nasały nasały nasały nastttttępuępuępuępuępującejącejącejącejące
decyzje:decyzje:decyzje:decyzje:decyzje:

� radni uchwalili zmianę miejsco-
wego planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Teresin
dla fragmentów wsi: Granice, Seroki
Parcela, Pawłowice, Topołowa,
Paprotnia, Maszna, Paski Nowe, Sta-
ry Mikołajew, Teresin Gaj, Lisice,
Gnatowice Nowe. W uchwale okre-
ślono szczegółowe przeznaczenie
terenów, zasady zagospodarowania
wynikające z potrzeb ochrony środo-
wiska, zasady podziału na działki
budowlane, warunki kształtowania
zabudowy oraz zasady obsługi w za-
kresie infrastruktury technicznej;
� zatwierdzono wykaz dróg zlo-
kalizowanych na terenie gminy Tere-
sin, które zaliczone są do kategorii
dróg gminnych. Obowiązek sporzą-
dzenia takiego wykazu nakłada na
gminy ustawa o drogach publicznych;
� uchwalony został wieloletni
plan modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2004 - 2008. W planie przewi-
duje się: przebudowę oczyszczalni
ścieków w Granicach i Szymanowie,
budowę sieci kanalizacji sanitarnej
(Paprotnia, Granice, Teresin), budo-
wę i przebudowę stacji uzdatniania
wody w Skrzelewiu, Piasecznicy
Nowej oraz w Teresinie Gaju, budo-
wę sieci wodociągowej (Seroki, Sero-
ki Parcela, Paprotnia, Izbiska, Pawło-
wice, Maszna, Ludwików, Granice);
� radni rozpatrywali projekt
uchwały zawierający nową taryfę
opłat za ścieki i wodę przygotowaną
na podstawie wyliczenia kosztów

przez Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej. Wniosek przewidywał
przyjęcie trzech progów cenowych.
Zgodnie z taryfą GZGK cena uza-
leżniona byłaby od ilości zużytej
wody i odprowadzanych ścieków
w ciągu roku i wzrastałaby wraz ze
zużyciem:
wwwwwodaodaodaodaoda: do 150 m3-1,55 zł, od 151 do
300 m3-1,85 zł, powyżej 300 m3-2,15
zł (+ 7% VAT);
śśśśścieki:cieki:cieki:cieki:cieki: do 150 m3-2,50 zł, od 151 do
300 m3-2,80 zł, powyżej 300 m3-3,10
zł (+ 7% VAT).
Radni nie zaakceptowali propozycji
GZGK i uchwalili stawkę jednolitą
1,55 zł/m3+7% VAT za wodę i 2,50
zł/m3+7%VAT za ścieki.

(Ostateczne rozwiązanie proble-
mu nowych stawek nastąpi na nad-
zwyczajnej sesji Rady Gminy zwoła-
nej na poniedziałek, 29 września.)
� radni dokonali zmian w budże-
cie gminy na 2003 r. przeznaczając
środki na: remont łazienek i wyko-
nanie oświetlenia sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Szymano-
wie, naprawę asfaltów, modernizację
pomieszczeń w Szkole Podstawowej
w Teresinie wraz z ich wyposażeniem
oraz budowę chodnika przy tej szkole.
� w wieloletnim programie inwe-
stycyjnym na rok 2004 wpisane zo-
stały kwoty na budowę sieci wodo-
ciągowej w miejscowościach: Seroki,
Seroki Parcela, Paprotnia, Izbiska,
Pawłowice, Maszna, Ludwików, Gra-
nice (980.000 zł) oraz na budowę ka-
nalizacji sanitarnej: Paprotnia ul. So-
chaczewska, Granice, Teresin
(165.000 zł).

Dorota Dorodzińska
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� Odbyły się z spotkania ze
wszystkimi radnymi w sprawie usta-
leń  wieloletniego planu inwestycyj-
nego w gminie Teresin. Jest to nowa
formuła konsultacji, która poza sesja-
mi Rady Gminy i spotkaniami
w poszczególnych komisjach ma
umożliwić wypracowanie wspólnych
stanowisk w kluczowych dla gminy
sprawach.
� Odbyło sie posiedzenie Zarzą-
du Związku Międzygminnego „Ma-
zowsze Zachodnie”. Spotkanie poświę-
cone było pracy nad przygotowaniem
wniosków o przyznanie pieniędzy na

wspólny program gospodarki wodno-
ściekowej. Towarzyszyło temu spotka-
nie z mieszkańcami tych sołectw,
w których będzie w najbliższym cza-
sie budowana sieć wodociągowa.
� Powiększono bibliotekę gmin-
ną o nowe pomieszczenie ok. 30m2

zagospodarowane z nieużywanej po-
wierzchni Zakładu Usług Komunal-
nych.
� Podjęto decyzję o zatrudnieniu na
umowę-zlecenie trenerów sportowych,
którzy dotąd pracowali społecznie
w  Klubie „Mazowsze” w Teresinie.
� Z udziałem wójta gminy Tere-
sin odbyło się spotkanie organizacyj-
ne dotyczące ochodów 100-lecia szpi-
tala w Sochaczewie, które odbędą się
na początku stycznia 2004 r.

� 30 sierpnia zawarto umowę
o współuczestnictwie gminy Teresin
w Mazowieckim Funduszu Poręczeń
Kredytowych, którego inicjatorem
jest Urząd Marszałkowski. Własny
wkład wniesiony przez gminę ma na
celu umożliwienie przedsiębiorcom
wystąpienie o poręczenie pożyczek
na rozwój.
� Od 1 września  rozpoczęła się
w Urzędzie Gminy kontrola Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej dotyczą-
ca ubiegłego roku. Kontrola skończy
się 17 października.
� Oddano do użytku nową dro-
gę gminną, która była przekładana
wokół działki, na której ma siedzibę
firma ProLogis.
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� W uroczystym rozpoczęciu
roku szkolnego w Szkole Podstawo-
wej w Szymanowie uczestniczył wójt
Szymon Ziółkowski. W szkole tej
w lecie został rozstrzygnięty konkurs
na dyrektora, który wygrała pani
Anna Potkańska absolwentka  biolo-
gii Uniwersytetu Łódzkiego, dyplo-
mowany nauczyciel z wieloletnim
stażem.
 � Zakończono trwającą przez
cały sierpień rekrutację nowych pra-
cowników do firmy Tesco w Teresi-
nie. Pod nadzorem Urzędu Pracy
odbędą się szkolenia  przyjętych osób.
� Trwa budowa zatoczek samo-
chodowych i chodników przy ul. Szy-
manowskiej. Inwestorem jest Powia-
towy Zarząd Dróg i gmina Teresin.

� Zakończono prace remontowe
w szkołach  podstawowych. W  Szy-
manowie wykonano remont łazienek
i instalacji elektrycznej, a w Teresi-
nie  dwie nowe sale lekcyjne - jedną
wygospodarowaną z holu na parte-
rze i drugą na 2 piętrze z dwóch
małych salek.
� W GOSiR wykonano wentyla-
cję i poprawiono instalację elek-
tryczną.
� Trwa dowóz ziemi (warstwy
humusu) zbieranej przed budową ma-
gazynów dla sieci hipermarketów
Tesco. Na ogłoszenie wójta odpowie-
działo wiele osób, którym dowiezio-
no kilkaset wywrotek ziemi. Nadal
można się zgłaszać w tej sprawie.
Najprawdopodobniej akcja zakończy

O obchodachO obchodachO obchodachO obchodachO obchodach
rrrrraz jeszczaz jeszczaz jeszczaz jeszczaz jeszcze...e...e...e...e...

Od obchodów 20. rocznicy poby-
tu Jana Pawła II w Niepokalanowie
minęły trzy miesiące. W tym czasie
ukazał się wakacyjny numer „Teresiń-
skiego Informatora Samorządowego”,
na łamach którego znalazły się rela-
cje z przebiegu tych uroczystości
w naszej gminie. Z uwagi na to,
iż z różnych powodów nie mogłem
osobiście przekazać Państwu swoich
refleksji i wniosków pragnę uczynić
to teraz tym bardziej, że według mnie
zabrakło w tych relacjach istotnych
faktów.

Jak Państwo doskonale pamięta-
cie wiele razy na łamach Informato-
ra pisałem o pomyśle i kolejnych eta-
pach przygotowań do obchodów 20.
rocznicy pobytu Jana Pawła II w Nie-
pokalanowie. W okresie tamtym wie-
le myślałem o pomysłach i propozy-
cjach, jak uczcić tę rocznicę. Niektó-
re wydawały mi się nawet zbyt śmia-
łe. Jednak w czasie licznych rozmów
i spotkań, jakie wówczas odbyłem
z osobami mi życzliwymi i mieszkań-
cami naszej gminy wspomniane wąt-
pliwości i obawy szybko ustępowały
miejsca optymizmowi i jeszcze więk-
szemu zaangażowaniu. Właśnie tego
m.in. zabrakło mi w tych relacjach:
podziękowania osobom, które w spo-
sób jednoznaczny i bezinteresowny
swoją radą i pracą przyczyniły się do
zorganizowania tak udanej uroczysto-
ści. Wiem z całą pewnością, iż bez
ich udziału nie byłoby pełnego suk-
cesu organizacyjnego w różnych wy-

miarach: duchowym, kulturalnym
i promocji naszej gminy.

Pragnę serdecznie podziękować
Ojcu Grzegorzowi Bartosikowi za
jego otwarcie i obecność, za przewod-
niczenie uroczystej Mszy Świętej, za
wygłoszenie okolicznościowej homi-
lii. Dziękuję Ojcu Ryszardowi Żube-
rowi za ogromną pomoc i życzliwość,
jaką okazał podczas przygotowań
i w trakcie trwania uroczystości. Dzię-
kuję mu za dobre rady, za redakcję
wielu tekstów, listów i zaproszeń,
a także treści Aktu Zawierzenia
mieszkańców gminy Teresin w opie-
kę Matce Bożej. Dziękuję za jego
otwartość i ofiarowanie wielu nagród.
Bóg zapłać.

Pragnę serdecznie podziękować
mojemu przyjacielowi Mirkowi Paro-
lowi za merytoryczną pomoc przy
opracowywaniu programu uroczysto-
ści, pomoc w przygotowaniu uroczy-
stej sesji.  Dziękuję za znakomite
przygotowanie spotkania z prezyden-
tami i burmistrzami „miast papie-
skich”. Dziękuję za przygotowanie
treści Deklaracji na temat wcielenia
w życie nauki Jana Pawła II.

Przepraszam, jeśli kogoś pominą-
łem lub nie dość gorąco dziękowa-
łem. Wszystkim osobom biorącym
udział w przygotowaniach i obcho-
dach rocznicowych jestem wdzięcz-
ny i jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy
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Tomasz Wielgosz
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się do końca września, chętni powin-
ni więc zgłaszać się do urzędu moż-
liwie szybko.
� Nie rozstrzygnięto przetargu
na utwardzanie tłuczniem dróg
w Piasecznicy i Granicach, ponieważ
wpłynęła tylko jedna oferta od wy-
konawcy. Ponieważ inwestycja powin-
na być w tym roku zakończona, ocze-
kiwane jest składanie ofert w tej spra-
wie.
� W nocy z 30/31 sierpnia ktoś
zdewastował na ul.Lipowej młode,
posadzone 2 lata temu drzewka
lipowe. W wyniku nocnych „zabaw”
14 drzewek zostało połamanych.

mk
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Moim marMoim marMoim marMoim marMoim marzzzzzeniem jeseniem jeseniem jeseniem jeseniem jest,t,t,t,t,
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-Pr-Pr-Pr-Pr-Proszę pooszę pooszę pooszę pooszę powiedzieć, dlaczwiedzieć, dlaczwiedzieć, dlaczwiedzieć, dlaczwiedzieć, dlaczegoegoegoegoego
zdecydozdecydozdecydozdecydozdecydowwwwwała się Pała się Pała się Pała się Pała się Pani na kani na kani na kani na kani na kandydo-andydo-andydo-andydo-andydo-
wwwwwanie do ranie do ranie do ranie do ranie do rady gminady gminady gminady gminady gminy?y?y?y?y?

Od ponad dziesięciu lat przyjmu-
ję pacjentów w ramach prywatnej
praktyki u siebie w domu. Mając dzię-
ki temu częsty kontakt z mieszkań-
cami, zdaję sobie sprawę z niedocią-
gnięć, jakie są na terenie gminy.
Chciałam spróbować zmierzyć się
z problemami dotyczącymi zdrowot-
ności naszej społeczności, a zwłasz-
cza dzieci, wizerunku naszej gminy,
polepszenia warunków życia. Dlate-
go zdecydowałam się stanąć do wy-
borów. Już na samym początku zo-
rientowałam się, że wiele rzeczy bę-
dzie niemożliwych do przeprowadze-
nia. Władze lokalne nie mają wpły-
wu na politykę finansową Narodo-
wego Funduszu Zdrowia (NFZ)
i mimo, iż gminy mogą prowadzić
swoje niepubliczne przychodnie, to
nie mają żadnej pewności, czy NFZ
podpisze z nimi kontrakty. Mimo róż-
nych przeciwności chciałabym te czte-
ry lata wykorzystać dla dobra ludzi
i będę starała się pomagać, o ile bę-
dzie to możliwe.

-Co w-Co w-Co w-Co w-Co wobec tobec tobec tobec tobec tego jesego jesego jesego jesego jest najwiękt najwiękt najwiękt najwiękt najwięk-----
szym prszym prszym prszym prszym problemem?oblemem?oblemem?oblemem?oblemem?

-Brak bezpośredniego, szczerego
kontaktu z mieszkańcami Teresina.
Wiem, że sporo osób ma problemy,
ale albo nie mają odwagi otwarcie
zwrócić się o pomoc, albo uważają,
że to i tak nic nie da. Uważam, że
dobrą rzeczą było utworzenie przy
Parafii Niepokalanów świetlicy dla
dzieci z rodzin z problemami. Ta
świetlica rzeczywiście jest bardzo
pożyteczna. Dzieci odrabiają lekcje
mogąc w ten sposób uzupełnić bra-
ki, dostają również skromne posiłki.
Dobrze byłoby utrzymać tę placów-
kę poprzez znalezienie środków na
jej działalność. W kościele stoi pusz-
ka na datki na ten cel. Cenne są wszel-
kie inne formy wspierania.

-Czy t-Czy t-Czy t-Czy t-Czy to jeso jeso jeso jeso jest jedyna ft jedyna ft jedyna ft jedyna ft jedyna forororororma pomo-ma pomo-ma pomo-ma pomo-ma pomo-
cy dzieciom w naszcy dzieciom w naszcy dzieciom w naszcy dzieciom w naszcy dzieciom w naszeeeeej gminie?j gminie?j gminie?j gminie?j gminie?

-Oczywiście, że nie. Bardzo aktyw-
nie działa koordynator do spraw pro-

filaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Dzięki temu we
wszystkich szkołach prowadzone są
w świetlicach zajęcia pozalekcyjne
z dziećmi z rodzin patologicznych.
Zajęcia te mają na celu wyrównanie
poziomu nauki. Podczas ferii organi-
zowane są wyjazdy na kolonie. W tym
roku ok. 30 dzieci było nad morzem.

- Jak wy- Jak wy- Jak wy- Jak wy- Jak wygląda prgląda prgląda prgląda prgląda problem woblem woblem woblem woblem walki zalki zalki zalki zalki z
alkalkalkalkalkoholizmem?oholizmem?oholizmem?oholizmem?oholizmem?

W naszej gminie, podobnie jak
w całej Polsce, alkoholizm jest dużym
problemem, co widać niemal pod
każdym sklepem z trunkami. Zajmu-
je się nim wspomniany już wyżej
koordynator ds. profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych
p. Marzena Wójcicka. Jest to bardzo
dobra i zaangażowana specjalistka,
profesjonalnie przygotowana do swo-
ich zadań. Ale aby uzyskać pomoc,
trzeba samemu o nią się zwrócić. Jest
zagwarantowana pełna anonimowość.
Niestety, nie ma przymusu leczenia.
Myślę, że wszyscy już wiedzą, iż al-
koholizm jest chorobą i to chorobą
na całe życie, nawet po zaprzestaniu
picia. Samemu z niej się raczej nie
wychodzi, dlatego potrzebna jest spe-
cjalistyczna pomoc.

-Czy jes-Czy jes-Czy jes-Czy jes-Czy jest u nas Klub Anonimo-t u nas Klub Anonimo-t u nas Klub Anonimo-t u nas Klub Anonimo-t u nas Klub Anonimo-
wwwwwego Alkego Alkego Alkego Alkego Alkoholikoholikoholikoholikoholika?a?a?a?a?

O ile się orientuję, jeszcze nie ma,
ale planowane jest utworzenie takie-
go klubu, jeżeli będą chętni. To jest
jeszcze jedna dodatkowa szansa dla
tych, którzy postanowili leczyć się
z uzależnienia. Niektórzy alkoholicy
uważają, że problem można rozwią-
zać przy pomocy wszycia Esperalu.
Niestety, często chęć picia przeważa
nad rozsądkiem i wracają do nałogu.

-Czy r-Czy r-Czy r-Czy r-Czy rodzinodzinodzinodzinodziny alky alky alky alky alkoholikoholikoholikoholikoholikóóóóów tw tw tw tw teżeżeżeżeż
mogą szukmogą szukmogą szukmogą szukmogą szukać pomocy?ać pomocy?ać pomocy?ać pomocy?ać pomocy?

Muszą. Problem picia dotyczy nie
tylko osoby uzależnionej. Jest to pro-
blem całej rodziny. Żony alkoholików
też mogą liczyć na profesjonalne
wsparcie. Dzieci z takich rodzin ob-
jęte są opieką i pomocą w ramach tych
możliwości, o których wspomniałam
wcześniej. Natomiast żony muszą być

objęte pomocą i współleczeniem, aby
wiedziały jak postępować i mogły
prezentować twarde stanowisko wo-
bec męża.

-Kiedy można się zwr-Kiedy można się zwr-Kiedy można się zwr-Kiedy można się zwr-Kiedy można się zwracać doacać doacać doacać doacać do
KKKKKomisji Romisji Romisji Romisji Romisji Rodzinodzinodzinodzinodzinyyyyy, Zdr, Zdr, Zdr, Zdr, Zdrooooowia i Opie-wia i Opie-wia i Opie-wia i Opie-wia i Opie-
ki Społeczneki Społeczneki Społeczneki Społeczneki Społecznej?j?j?j?j?

-Dyżurowaliśmy w każdy czwar-
tek od godziny 17 do 18. W czasie
wakacji nie było żadnego zaintereso-
wania, więc zawiesiliśmy dyżury i te-
raz ponownie możemy służyć swoim
czasem. Ogłoszenie o terminie bę-
dziemy systematycznie publikować
w TIS. Staramy się poprzez prasę do-
trzeć do ludzi, ale oczywiście zainte-
resowani powinni ją czytać.

-Czy jes-Czy jes-Czy jes-Czy jes-Czy jest st st st st stttttała opiekała opiekała opiekała opiekała opieka leka leka leka leka lekarararararssssskkkkkaaaaa
nad dziećmi?nad dziećmi?nad dziećmi?nad dziećmi?nad dziećmi?

Opiekę lekarską nad dziećmi spra-
wują lekarze tzw. pierwszego kontak-
tu i oni powinni zapewnić badania
okresowe dzieci w wieku szkolnym.
Szczepienia, jako obowiązkowe, oczy-
wiście są robione. Natomiast oba-
wiam się, że nie ma przeprowadza-
nych badań profilaktycznych. Wiem,
że przychodzą do szkół pielęgniarki
delegowane przez poszczególne przy-
chodnie i sprawdzają te dzieci, które
są zapisane w danej przychodni. Nie
ma przeglądu dzieci w całych klasach.
Prosiłam dyrektorów szkół, aby zo-
rientowali się, które dzieci nie mają
zapewnionej opieki lekarskiej. Na
szczęście okazało się, że rodzice
wszystkich dzieci uczęszczających do
szkół na terenie naszej gminy są za-
pisani do lekarzy podstawowej opie-
ki. Czyli można powiedzieć, że ta
opieka oficjalnie jest zapewniona,
natomiast nie ma badań profilaktycz-
nych dzieci w szkołach.

- A opiek- A opiek- A opiek- A opiek- A opieka sa sa sa sa stomatologiczna?tomatologiczna?tomatologiczna?tomatologiczna?tomatologiczna?
-To jest zupełnie odrębny temat

i bardzo trudny problem do rozwią-
zania. Stan uzębienia dzieci jest fa-
talny, a zgodnie z ustawą opiekę mają
sprawować lekarze stomatolodzy, któ-
rzy mają podpisaną umowę z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Oczy-
wiście jest bardzo dużo rodzin, które
stać na korzystanie z prywatnych
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przychodni stomatologicznych. Nie-
stety nie wszystkie. Bardzo bym chcia-
ła, żeby w którejś ze szkół w Teresi-
nie powstał gabinet stomatologiczny,
który objąłby opieką dzieci z terenu
całej gminy. Są naturalnie potrzebne
pieniądze na wyposażenie takiego
gabinetu, ale leczenie mogłoby od-
bywać się też poprzez umowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. By-
łoby wspaniale, gdyby udało się coś
takiego w naszej gminie zorganizo-
wać. Liczę też na to, że pielęgniarki -
higienistki, które mają być w każdej
szkole będą czuwały nad uzębieniem
dzieci i w razie potrzeby kierowały
do gabinetów dentystycznych mają-
cych umowę z NFZ.

- Czy P- Czy P- Czy P- Czy P- Czy Pani zdaniem w szkani zdaniem w szkani zdaniem w szkani zdaniem w szkani zdaniem w szkołachołachołachołachołach
jesjesjesjesjest możliwt możliwt możliwt możliwt możliwość wyrość wyrość wyrość wyrość wyróóóóównania wwnania wwnania wwnania wwnania wadadadadad
pospospospospostttttaaaaawy u dzieci, zwłaszcza twy u dzieci, zwłaszcza twy u dzieci, zwłaszcza twy u dzieci, zwłaszcza twy u dzieci, zwłaszcza tyyyyychchchchch
młodszymłodszymłodszymłodszymłodszych?ch?ch?ch?ch?

Aby zlikwidować jedną z przyczyn
skrzywień kręgosłupa, należałoby
w pierwszym rzędzie zlikwidować
straszliwie ciężkie tornistry młod-
szych dzieci. Myślę, że zależy to
w dużej mierze od dobrej woli na-
uczycieli. Nowe podręczniki są ład-
ne, ale bardzo ciężkie. To jest napraw-
dę okrucieństwo skierowane przeciw
kręgosłupom dzieci i to właśnie tych
maluchów będących w fazie intensyw-
nego wzrostu ciała. Co do profilakty-
ki, to powinno się ją przeprowadzić
na lekcjach wychowania fizycznego
poprzez stosowanie odpowiednich
ćwiczeń. Podobno każdy nauczyciel
wychowania fizycznego jest na stu-
diach przygotowywany do prowadze-
nia gimnastyki korekcyjnej. Wobec
tego każda lekcja w.f. powinna zaczy-
nać się ćwiczeniami korekcyjnymi.
W przypadku skrzywień kręgosłupa
należy zwrócić się do specjalisty i ko-
rektę przeprowadzić pod okiem re-
habilitanta.

- Dużo się mó- Dużo się mó- Dużo się mó- Dużo się mó- Dużo się mówi o funkwi o funkwi o funkwi o funkwi o funkcccccjono-jono-jono-jono-jono-
wwwwwaniu opieki saniu opieki saniu opieki saniu opieki saniu opieki społecznepołecznepołecznepołecznepołecznej w naszj w naszj w naszj w naszj w naszeeeeejjjjj
gminie. Czy możgminie. Czy możgminie. Czy możgminie. Czy możgminie. Czy może Pe Pe Pe Pe Pani tani tani tani tani ten ten ten ten ten tematematematematemat
prprprprprzybliżyć?zybliżyć?zybliżyć?zybliżyć?zybliżyć?

-Działalność opieki społecznej jest
wyznaczona bardzo konkretnymi
przepisami prawnymi i pod tym
względem to, co mamy w naszej gmi-
nie spełnia swoje zadania. Na pewno
te działania nie spełniają wszystkich
oczekiwań mieszkańców gminy Te-
resin, ponieważ ludzie spodziewają
się znacznie większej pomocy, niż
otrzymują. Są to przede wszystkim
oczekiwania związane z zaspokaja-
niem materialnych potrzeb ludzi.
Oczywiście, żeby dotrzeć z koniecz-
ną pomocą pracownicy Opieki Spo-

łecznej muszą zdobyć wiedzę o skali
tych potrzeb. Wiem, że nasz GOPS
współpracuje z hospicjum przy szpi-
talu w Sochaczewie i jeżeli zachodzi
potrzeba  uzyskania sprzętu ( np.spe-
cjalistycznego łóżka) to Ośrodek
może  przywieźć ten sprzęt do domu
pacjenta. Zgadzam się z poglądem,
że realnej pomocy materialnej powin-
no udzielać się w szerszym zakresie,
ale fundusze są bardzo ograniczone i
w ramach tego, co można zrobić opie-
ka społeczna działa prawidłowo i sku-
tecznie.

Są oczywiście różne problemy
bytowe trudne do rozwiązania. Cho-
ciaż w naszej gminie nie ma proble-
mu ludzi całkowicie bezdomnych, to
jednak jest wiele osób (zwłaszcza star-
szych), które żyją w bardzo trudnych
warunkach mieszkaniowych. Myślę o
starych domach, budynkach po daw-
nych PGR-ach czy choćby naszym
słynnym teresińskim „pekinie”. Wsie
naszej gminy mają w przeważającej
części charakter rolniczy i tam trady-
cyjnie starzy rodzice mieszkają
z dziećmi. Jest jednak problem, że
nie zawsze dzieci chcą zajmować się
swoimi starymi rodzicami. Właśnie
wtedy oczekują, że to Opieka Spo-
łeczna zajmie się staruszkami. I cza-
sem tak się dzieje, że obowiązki dzie-
ci przejmują opiekunowie społeczni.

- Co mieszk- Co mieszk- Co mieszk- Co mieszk- Co mieszkańcy Tańcy Tańcy Tańcy Tańcy Terererereresina, Pesina, Pesina, Pesina, Pesina, Panianianianiani
zdaniem, moglibzdaniem, moglibzdaniem, moglibzdaniem, moglibzdaniem, mogliby zry zry zry zry zrobić dla sie-obić dla sie-obić dla sie-obić dla sie-obić dla sie-
bie sambie sambie sambie sambie samyyyyych?ch?ch?ch?ch?

-Mam swoje marzenia: chciałabym,
aby Teresin był piękny i zadbany, ale
nie tylko w naszych ogródkach - bo
one są piękne, ale wokół całych po-
sesji. Bardzo bym chciała w przyszłym
roku wiosną rzucić hasło „Teresin
w kwiatach”. Wyobrażam sobie, żeby
tam gdzie teraz rośnie zielsko posa-
dzono kwiaty. To dotyczy nie tylko
Teresina, ale i sołectw, gdzie już wi-
dać dbałość o otoczenie pól, rowów
przydrożnych i otoczenia domów. To
chyba jednak  za mało. Nie można
wciąż oglądać się na Zakład Usług Ko-
munalnych. Utrzymanie porządku
i dbałość o estetykę zależy wyłącznie
od nas samych. Widać, że wszędzie
leżą śmiecie. Na posiedzeniach Rady
Gminy podnoszony był projekt, aby
wprowadzić przymus zawierania
umowy każdego gospodarstwa na
wywóz śmieci. To wiąże się też z do-
datkowymi kosztami, ale wiadomo, że
ten problem będzie musiał być pil-
nie załatwiony.

- Co najbar- Co najbar- Co najbar- Co najbar- Co najbardziedziedziedziedziej rj  rj  rj  rj  razi Pazi Pazi Pazi Pazi Paniąaniąaniąaniąanią
w Tw Tw Tw Tw Terererereresinie?esinie?esinie?esinie?esinie?

-Zarośnięte rowy, pobocza pełne

śmieci i przejście podziemne do sta-
cji PKP. To jest po prostu straszne.
Rozmawiałam z osobami projektują-
cymi tę stację.  Mówili, że będzie to
„cacuszko”- śliczna, wzorcowa stacja.
Tak właśnie ją wykonano. To, jak ona
teraz wygląda, przeraża. Zrobili to
mieszkańcy i przyjezdna, rozhukana
młodzież. Poza tym te sterty śmieci
pod parkanem Niepokalanowa...
Myślę, że  akcje Sprzątanie Świata dla
naszych szkół powinny być urządza-
ne częściej, żeby chociaż dzieci to
posprzątały. Ale czy jest słuszne, aby
dzieci sprzątały brudy po nas wszyst-
kich. W każdym razie to, co dzieje
się wzdłuż torów - to jest nasza wizy-
tówka dla turystów i pielgrzymów.
Nie wygląda ładnie! Nawet koszy na
śmieci w okolicy klasztoru nie ma.

Od dawna już proszę, aby zlikwi-
dować lub zabezpieczyć rurę niewia-
domego przeznaczenia, która znajdu-
je się przy wyjściu z przejścia pod-
ziemnego. Wylot tej rury znajduje się
akurat na drodze rowerzystów i wszy-
scy muszą ją omijać. Na razie nie zna-
lazłam sposobu na to, żeby ktoś to
uporządkował. Wracając do moich
marzeń o porządku w Teresinie, chcę
powiedzieć o moich wycieczkach ro-
werowych po okolicy. U nas jest na-
prawdę pięknie, choć widać ciągle
bałagan. Mieszkamy w miejscu peł-
nym drzew, pól i pięknych widoków.
Idealnie by było, żeby powstały ścież-
ki rowerowe dla bezpieczeństwa ro-
werzystów i samochodów, ale to wy-
maga sporych nakładów finansowych.
Są takie plany i stopniowo będą re-
alizowane. Wiele osób jeździ po ciem-
ku, nieoświetlonymi rowerami, a cza-
sem jeszcze w ciemnych ubraniach
i nie zdaje sobie sprawy z zagroże-
nia, jakie stwarza na drodze ruchu sa-
mochowego. Policja niestety nie
zwraca na to uwagi.

- Co b- Co b- Co b- Co b- Co by Py Py Py Py Pani chciała prani chciała prani chciała prani chciała prani chciała przzzzzekekekekekazaćazaćazaćazaćazać
mieszkmieszkmieszkmieszkmieszkańcom?ańcom?ańcom?ańcom?ańcom?

- Żeby byli z nami w kontakcie
i mówili otwarcie o wszystkich nie-
prawidłowościach, swoich bolączkach
i problemach. Rozmawiajmy i jesz-
cze raz rozmawiajmy, bo żeby cze-
muś zaradzić, trzeba po prostu o tym
wiedzieć. My, radni, mieszkamy tu,
ale nie wiemy o wszystkich sprawach,
które ludzi dotyczą. Kto potrzebuje
wsparcia może się zgłaszać do GOPS,
do Komisji Rodziny, Zdrowia i Opie-
ki Społecznej, do radnych bezpośred-
nio. Chcemy mieć stały i otwarty kon-
takt z mieszkańcami. Zapraszam!

-Jes-Jes-Jes-Jes-Jest Pt Pt Pt Pt Pani autorani autorani autorani autorani autorkkkkką wielu arą wielu arą wielu arą wielu arą wielu artttttyyyyy-----
kkkkkułóułóułóułóułów o prw o prw o prw o prw o profofofofofilaktilaktilaktilaktilaktyyyyyce zdrce zdrce zdrce zdrce zdrooooowwwwwoooootnetnetnetnetnej.j.j.j.j.
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Czy możCzy możCzy możCzy możCzy może Pe Pe Pe Pe Pani poani poani poani poani powiedzieć kilkwiedzieć kilkwiedzieć kilkwiedzieć kilkwiedzieć kilkaaaaa
słósłósłósłósłów na tw na tw na tw na tw na ten ten ten ten ten temat?emat?emat?emat?emat?

-Bardzo popieram wszelkie dzia-
łania związane z zapobieganiem cho-
robom. Są dwa takie czynniki, które
uważam za najważniejsze: odpowied-
nią dietę i ruch fizyczny. Zachęcam
mieszkańców do brania udziału
w życiu naszego Ośrodka Kultury,
w którym organizowane są ćwicze-
nia dla osób w różnym wieku. My-
ślę, że dobrze by było zorganizować
gimnastykę dla osób mniej sprawnych
ruchowo, zwłaszcza dla pań w śred-
nim wieku. Bardzo ważne jest, aby
się ruszać. To nie musi być tylko gim-
nastyka na zajęciach. Zachęcam do
wspólnych wycieczek rowerowych po
naszej pięknej okolicy. Marzy mi się,
abyśmy się spotykali na wspólnych
zajęciach gimnastycznych, szlakach
rowerowych i innych formach aktyw-
nego spędzania czasu, tak, aby ruch
był stylem naszego życia. Wiek śred-
ni nie może być powodem ogranicze-
nia sprawności fizycznej, a starość nie
wiąże się z niepełnosprawnością.
Powinniśmy zwalczać poczucie sta-
rości poprzez odpowiednie odżywia-
nie, ruch i wzajemną życzliwość.
Uśmiech jest najważniejszy!

Dziękuję za rozmowę
Magdalena Koziarska

Karanie mandatami rolników - właścicieli ciężarówek za brak opłaty dro-
gowej czy tachografu jest niezgodne z prawem.

Zgodnie z ustawą z 6.09.2001  o transporcie drogowym (Dz.Ustaw
z 2001 nr 125, poz.1371) opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po
drogach krajowych  uiszczają przedsiębiorcy i osoby wykonujące przewozy
osób lub rzeczy. Zgodnie z art.2 ustawy z 19.11.1999 o prawie działalności
gospodarczej (Dz. U. Z 1991, nr 101, poz 1178) przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna lub prawna ale  nie osoby, prowadzące działalność wytwórczą
w rolnictwie  w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także
rolników wynajmujących pokoje i miejsca na ustawienie namiotów oraz do
sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych in-
nych usług związanych z pobytem turystów.

Wobec powyższego wykwykwykwykwykonuonuonuonuonujący działalność wytwjący działalność wytwjący działalność wytwjący działalność wytwjący działalność wytwórórórórórczą w rczą w rczą w rczą w rczą w rolnictwieolnictwieolnictwieolnictwieolnictwie
(niezależnie od formy prowadzonej przez nich działalności), są zwą zwą zwą zwą zwolnieniolnieniolnieniolnieniolnieni
z oboz oboz oboz oboz obowiązkwiązkwiązkwiązkwiązku uiszczania opłat za pru uiszczania opłat za pru uiszczania opłat za pru uiszczania opłat za pru uiszczania opłat za przzzzzeeeeejazd po drjazd po drjazd po drjazd po drjazd po drogach krogach krogach krogach krogach krajoajoajoajoajowywywywywychchchchch, z uwa-
gi na fakt, że nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ww. ustawy.

Rolnikom właścicielom ciężarówek radzimy, aby w trakcie przejazdu po-
siadali przy sobie nakaz płatniczy podatku rolnego oraz poświadczenie
opłaty składki KRUS, dokumentując w ten sposób, że są właścicielami go-
spodarstw rolnych.

Podobnie ma się sprawa z tachografami. Obowiązek zainstalowania ta-
chografu, wynikający z ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2001 nr
123, poz.1354) nie donie donie donie donie dottttt yyyyyczy rczy rczy rczy rczy rolnikolnikolnikolnikolnikóóóóów wykw wykw wykw wykw wykorororororzyzyzyzyzyssssstututututującyjącyjącyjącyjących cięch cięch cięch cięch ciężarżarżarżarżaróóóóówkwkwkwkwkęęęęę
w rw rw rw rw ramach wytwamach wytwamach wytwamach wytwamach wytwórórórórórczczczczczeeeeej działalnośj działalnośj działalnośj działalnośj działalności rci rci rci rci rolniczolniczolniczolniczolniczeeeeejjjjj, ponieważ nie są oni przed-
siębiorcami.

W przypadku próby ukarania mandatem przez policjanta w obu omówio-
nych przypadkach rolnik ma prawo odmówić przyjęcia mandatu.

Przypominamy też o obowiązku  wymiany praw jazdy:
- prawa jazdy wydane między 1 maja 1993 a 30 czerwca 1999 podlegają

wymianie w okresie od 1 sierpnia 2000 do 30 czerwca 2006 r,
- prawa jazdy wydane po dniu 1 lipca 1999 podlegają wymianie w okre-

sie od 1 sierpnia 2000 do 30 czerwca 2006 r.
opr. na podstawie art. B.Ludwickiej

z „Biuletynu Informacyjnego LIR” Nr 1/2003

��������	
������

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie  przypomina, że z dniem 333331 paździer1 paździer1 paździer1 paździer1 październikniknikniknika 2003a 2003a 2003a 2003a 2003
upływa ustawowy  termin  składania wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawców
hurtowych i bezpośrednich. Rolnicy-producenci mleka, którzy nie złożą poprawnych wniosków w ww. termi-
nie, od dnia 1 kwie1 kwie1 kwie1 kwie1 kwietnia 2004 rtnia 2004 rtnia 2004 rtnia 2004 rtnia 2004 r..... nie będą mogli wprowadzić do obrotu mleka i jego przetworów.

PRPRPRPRPRODUCENCIE MLEKA !  ODUCENCIE MLEKA !  ODUCENCIE MLEKA !  ODUCENCIE MLEKA !  ODUCENCIE MLEKA !  Czy złożyłeś wniosek o prCzy złożyłeś wniosek o prCzy złożyłeś wniosek o prCzy złożyłeś wniosek o prCzy złożyłeś wniosek o przyznanie indywidualnezyznanie indywidualnezyznanie indywidualnezyznanie indywidualnezyznanie indywidualnej kwj kwj kwj kwj kwooooottttty mleczney mleczney mleczney mleczney mlecznej?j?j?j?j?
· Przed podpisaniem wniosku sprawdź zgodność danych na wniosku i załącznikach.
· Złóż wniosek dzisiaj, abyś miał czas na uzupełnienie ewentualnych błędów lub własnych niedopatrzeń.
· Otrzymanie zaświadczenia z mleczarni nie oznacza, że jesteś posiadaczem kwoty.
· Musisz złożyć wniosek do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, a otrzymasz decyzję

        administracyjną przydzielającą indywidualną kwotę mleczną.

Niezbędną informację otrzymasz:

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie
ul. Waszyngtona 146, 00-076 Warszawa, tel. 022-515-81-53
strona internetowa: www.arr.gov.pl

Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielicach
poniedziałek - piątek w godz. 700 - 1500 , tel. 86-180-90
lub w Urzędzie Gminy Teresin w środy 800- 1600, tel. 86-138-15 wew. 49

��������������
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� wykonywanie składu i druku gazety lokalnej - mie-
sięcznik - o tytule „Teresiński Informator Samorządowy”
w okresie od dnia 1 lipca 2003 roku do dnia 31 grudnia
2003 roku, wpłynęły 4 ważne oferty, najniższą cenę
(tj. 1,098 złotych brutto - za 1 egzemplarz) zaoferowało
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DIADEM” S.C.,
M. i D. Staniak , ul. Szkolna 33, 96-516 Szymanów,
� budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Gra-
nice, Gmina Teresin  - I etap  osiedle Granice w terminie
do dnia 20 października 2003 r., (przetarg został ogło-
szony w Biuletynie Zamówień Publicznych), wpłynęło 7
ważnych ofert, najniższą cenę (tj. 347.296,51 złotych netto
+ 7 % podatku VAT, 371.607,27 złotych brutto) zapro-
ponowało firma „PEKUM” S.A., UL. Ziejkowa 5, 09-
500 Gostynin,
� wykonanie prac remontowych (malarskich) w sa-
lach sportowych, pomieszczeniach przeznaczonych na
szatnie i w łazienkach oraz instalacji nawiewnej i wy-
wiewnej w salach sportowych Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Teresinie w terminie od dnia 21 lipca do
dnia 20 sierpnia 2003 r.,, wpłynęły trzy ważne oferty,
najniższą cenę (tj. 17.684,09 złotych netto + 7 % podat-
ku VAT, 18.921,98 złotych brutto) zaproponował „KAL
- FAM” ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY
Wojciech Kalinowski, Kamion 40,  96-330 Puszcza Ma-
riańska,
� wykonanie mapy do celów projektowych dla frag-
mentu ulicy Spacerowej w miejscowości Paprotnia, wpły-
nęły dwie ważne oferty, najniższą cenę (tj. 1250 złotych
netto + 7% podatku VAT, 1337,50 złotych brutto) za-
proponowało Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kar-
tograficznych”PRYZMAT” S.C., B. Robak, St. Robak, M.
Wojtkowiak, ul. Piłsudskiego 12/1,  96-500 Sochaczew,
� budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejsco-
wościach: Witoldów - Mikołajew, Maszna i Pawłowice
w terminie do dnia 15 listopada 2003 r., złożono 6 waż-
nych ofert, najniższą cenę (tj. 677.940,95 złotych netto
+ 7 % podatku VAT, 727.396,82 złotych brutto) zaofero-
wało WYKONAWSTWO ROBÓT WODNO-SANITAR-
NYCH „BANGO” Sp. jawna, S. Goszczyński, Z. Banasz-
czak, W. Nowicki, 09-442 Rogozino, Brochocinek 11,
� dostawę oryginalnych tonerów i tuszy do druka-
rek, dyskietek oraz płyt CD dla potrzeb Urzędu Gminy,
wpłynęły 3 ważne oferty, najniższą cenę (tj. 3786,96 zło-
tych netto) + 22 % podatku VAT, 4620,09 złotych
brutto) zaproponowało Przedsiębiorstwo Handlowo -
Usługowe BIUROTECHNIKA Spółka Akcyjna, ul. Bema
57a, 01-244 Warszawa,

� dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzę-
du Gminy, wpłynęły 3 ważne oferty, najniższą cenę (tj.
2844,08 złotych brutto) zaproponowało PPHU „BO-
NUS” Sp. Jawna, Katarzyna Wojda, Władysław Karczew-
ski, ul. Rawska 35, 96-100 Skierniewice.
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� w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na
wykonanie remontu polegającego na utwardzeniu tłucz-
niem dróg gminnych w miejscowościach: Nowa Piasecz-
nica: dł. 720 mb. o szer. 3,5 m oraz Granice: dł. 580 mb.
o szer. 3,5 m (poprzednie postępowanie przetargowe
zostało unieważnione ze względu na fakt, że wpłynęły
mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu).
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� wydzierżawienie na okres 2 lat części działki
o numerze ewidencyjnym 197/4 położonej w obrębie
Teresin Gaj, przy Alei XX -Lecia wraz z wydzieloną czę-
ścią budynku o powierzchni użytkowej około 1264 m2 .
Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku
ofert.
� Ponadto: ogłoszono ustny przetarg ograniczony na
sprzedaż prawa własności niezabudowanej, nieuzbrojo-
nej działki o nr ewidencyjnym 430 o pow. 112 m2, poło-
żonej w obrębie ewidencyjnym Granice, gmina Teresin.
Przetarg odbędzie się 19 września 2003 r. Cena wywo-
ławcza działki: 1.750,00 złotych.
� Wszelkie informacje o przeprowadzanych postę-
powaniach przetargowych są umieszczane na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Gminy w Teresinie przy ulicy
Zielonej 20 i na stronie internetowej - www. teresin.ho-
me.pl. oraz można je uzyskać pod numerem telefonu:
861-38-15 (do 17) wew. 39.

Anna Basak
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W dniach od 6 do 10 października
w godz. od 830 do 1700

w Centr Centr Centr Centr Centrum Medyum Medyum Medyum Medyum Medycznczncznczncznym NZym NZym NZym NZym NZOOOOOZ MARIMEDZ MARIMEDZ MARIMEDZ MARIMEDZ MARIMED
technik optyk okularowy optometrysta

przeprowadzać będzie
kommmmmpupupupuputerowe badanie wzr badanie wzr badanie wzr badanie wzr badanie wzrokokokokoku.u.u.u.u.

Koszt badania 5 zł. Zapisy tel. 86 14 908
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Jolanta Kononowicz
Kierownik USC

Czas, który uczniowie spędzą w gimnazjum jest w ich
życiu ważnym etapem. Przed nastolatkiem stawia się wiele
zadań związanych z jego rozwojem. Istotą naszej pracy
wychowawczej w szkole jest tworzenie takich sytuacji,
które zaspakajałyby potrzeby rozwojowe ucznia i rozwi-
jały jego osobowość. Pragniemy wykreować człowieka,
który potrafi odróżniać dobro od zła, czuje się odpowie-
dzialny za siebie i innych. Chcemy kształtować jego wraż-
liwość na potrzeby innych ludzi. Nasz uczeń ma kre-
atywnie myśleć i samodzielnie poszukiwać wiedzy, prze-
zwyciężać lenistwo myślowe, poznawać siebie i innych.
Zadaniem nauczyciela jest wspomaganie uczniów, czyli
zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych. Aby zrealizować
ten cel, swoją pracę opieramy na współdziałaniu, rzetel-
ności i otwartości. Dla naszych uczniów przygotowali-
śmy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Swoje zaintere-
sowania mogą poszerzać na kołach przedmiotowych:
polonistycznym, matematycznym, biologicznym, chemicz-
nym, informatycznym, internetowym, filozoficznym, geo-
graficznym, fizycznym, miłośników literatury angielskiej.
Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w SKS, w kole
wokalnym i tanecznym, działać w klubie obywatelskim.
Talenty aktorskie rozwijają się w teatrze „Słowo”, zaś szkol-
ni dziennikarze wydają miesięcznik „Kapsel” oraz pro-
wadzą radiowęzeł szkolny.

Zadbaliśmy również o dzieci, które mają kłopoty
z samodzielnym uczeniem organizując zajęcia wyrównaw-
cze z języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki
i chemii. Dla uczniów klas trzecich mających kłopoty
z dłuższymi formami wypowiedzi pisemnej, nauczyciele
- humaniści organizują bezpłatne „korepetycje”.

Nie wyobrażamy sobie naszej pracy bez pomocy
i wsparcia rodziców, dlatego staramy się współpracować
i zachęcać do odwiedzania naszej placówki. Pragniemy,
aby rodzice mieli wpływ na naszą pracę, dzielili się
z nami swoimi opiniami i wspierali nasze działania. Dla-
tego też oprócz zebrań zapraszamy rodziców naszych gim-
nazjalistów na dni otwarte - 24 października 2003 r., 10
grudnia 2003 r., 22 kwietnia 2004 r. Rodzice w tych
dniach mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, obser-
wować swoje dzieci na przerwach, podzielić się swoimi
refleksjami i pomysłami z nauczycielami.

Zaplanowaliśmy wiele konkursów, imprezy o charak-
terze patriotycznym, wycieczki przedmiotowe, dyskote-
ki. Jesteśmy przekonani, że każdy uczeń, jeśli tylko ze-
chce, wybierze coś dla siebie interesującego.

Staramy się systematycznie analizować i poprawiać
swoją pracę. W gimnazjum posiadamy Wewnątrzszkolny
System Oceniania, który między innymi zawiera normy
postępowania młodzieży. W czerwcu i we wrześniu br.
dokonaliśmy ewaluacji regulaminu określającego obowiąz-
ki uczniów. Wprowadziliśmy m.in. zakaz makijażu, ma-
lowania włosów, używania wulgarnych słów. Strój ucznia
musi być schludny i skromny. Prowadzimy działania profi-
laktyczne, które mają zniechęcić uczniów do palenia papie-
rosów, używania i nadużywania alkoholu i narkotyków.

Pragniemy wytwarzać atmosferę życzliwości, wzajem-

nego zrozumienia, co pomaga eliminować agresywne
zachowania uczniów. Zdajemy sobie sprawę, że osiągnię-
cie wszystkich celów wymaga od nauczyciela kreatywno-
ści, opanowania i konsekwencji. Rozmowy z rodzicami
i uczniami upewniają nas, że obraliśmy słuszny kierunek
działania. Mamy nadzieję, że nasz gimnazjalista będzie
w przyszłości człowiekiem ambitnym, ciekawym świata,
tolerancyjnym, odpowiedzialnym, wrażliwym, a nade
wszystko będzie znał i stosował uniwersalne systemy
wartości.

Joanna Kornacka
Dyrektor Gimnazjum w Teresinie
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W  poniedziałek 8 września po
południu spotkali się mieszkańcy uli-
cy Warszawskiej w Paprotni z wój-
tem gminy Szymonem Ziółkowskim,
Przewodniczącym Rady Gminy
Tadeuszem Olechowskim, przedsta-
wicielami rady i prasy lokalnej. Cho-
dzi o dalszy ciąg batalii, umożliwia-
jącej sąsiadom firmy ADMAL powrót
do normalnego życia.

Zakład produkuje z komponentów
tworzyw sztucznych nadkola i osło-
ny silników do samochodów. PrPrPrPrPro-o-o-o-o-
dukdukdukdukdukccccc ja odbja odbja odbja odbja odbywywywywywa się popołudniamia się popołudniamia się popołudniamia się popołudniamia się popołudniami
i nocami, a okri nocami, a okri nocami, a okri nocami, a okri nocami, a okropnopnopnopnopny odór wydo-y odór wydo-y odór wydo-y odór wydo-y odór wydo-
bbbbbywywywywywający się podczas prający się podczas prający się podczas prający się podczas prający się podczas pracy unie-acy unie-acy unie-acy unie-acy unie-
możliwia sąsiadom wymożliwia sąsiadom wymożliwia sąsiadom wymożliwia sąsiadom wymożliwia sąsiadom wyjśjśjśjśjście prcie prcie prcie prcie przzzzzededededed
dom, czy nadom, czy nadom, czy nadom, czy nadom, czy nawwwwweeeeet ot ot ot ot otwtwtwtwtwarararararcie okna.cie okna.cie okna.cie okna.cie okna.
Cierpią na bóle głowy, duszą się od
smrodu i nie są w stanie wyegzekwo-
wać od powiatowych i wojewódzkich
instytucji zajmujących się ochroną
środowiska, skutecznej interwencji.
Obawiają się tego, że są po prostu
zatruwani wyziewami. Były pracow-
nik określa warunki panujące w za-
kładzie: „to jest tragedia, pełno dymu,
widoczność na kilka metrów”. Dla-
czego więc odpowiednie służby
ochrony środowiska nic nie robią, aby
temu zaradzić?

Powiatowy SANEPiD stwierdza
w piśmie :”...sprawy dotyczące ochro-
ny środowiska zewnętrznego i inte-
resów osób trzecich nie należą do

kompetencji inspekcji sanitarnej”. Do
ich kompetencji należy sprawdzenie
warunków pracy zatrudnionych tam
osób. W piśmie do społecznego ko-
mitetu próbującego załatwić tę spra-
wę czytamy: „...Zakład jest pod bie-
żącym nadzorem Inspekcji Sanitarnej.
(...) Systematycznie prowadzone po-
miary środowiska wskazują stężenia
pyłów  znacznie poniżej  dopuszczal-
nych normatywów higienicznych.”
Gdzie więc tkwi problem? Mieszkań-
cy twierdzą, że przed przyjazdem in-
spekcji zakład  nic nie produkuje. O
przyjeździe kontroli właściciel jest in-
formowany 2 dni wcześniej a inspek-
torzy, wg relacji byłego pracownika  nie
fatygują się wejść do środka.

Inaczej ocenił tę sytuację Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska, nakładając karę w postaci man-
datu na właściciela z powodu „... bra-
ków formalno-prawnych odnośnie
emisji gazów i pyłów oraz gospodar-
ki odpadami poprodukcyjnymi”. Hał-
da tych odpadów leży za zakładem
i jest ogólnie dostępna. Sąsiedzi boją
się tego, co może się stać, gdy odpa-
dy ktoś podpali. WIOŚ stwierdził
również uciążliwość zapachu i okre-
ślił ją jako „znaczącą” i prawdopodob-
nie szkodliwą dla środowiska. W za-
leceniach po kontroli mówi się o ko-
nieczności wprowadzenia instalacji
zgodnej z przepisami ochrony środo-

6��	��'��(	'(3	������������
Sąsiedzkie kłopoty z firmą „Admal”

wiska  oraz  dyrektywie, nałożonej
na właściciela zakładu, aby zrobił na
własny koszt przegląd ekologiczny.

Właściciel zakładu w rozmowie na
ten temat z wójtem gminy, która od-
była się w czerwcu stwierdził, że
w ciągu trzech miesięcy sytuacja
w zakładzie się poprawi, ponieważ
wprowadza nową technologię. Tym-
czasem mieszkańcy cierpliwie ślą pi-
sma do różnych instytucji i ponaglają
do pisemnej odpowiedzi, bo urzędy
wcale się z tym nie śpieszą. Zniecier-
pliwieni mieszkańcy, coraz bardziej
obawiając się o swoje i dzieci zdro-
wie proszą władze gminy o pomoc
w rozmowach z właścicielem oraz od-
nośnymi instytucjami kontrolnymi.
Nie chcą być dalej lekceważeni. Wzy-
wano nawet policję: funkcjonariusze
z trudem znosząc odór w zakładzie
szybko wyszli a następnie  zebrali
relacje i podpisy mieszkańców pod
protestem.

Wyraźnie trzeba powiedzieć, że
skargi sąsiadów zakładu, zlokalizowa-
nego w zwartej zabudowie mieszkal-
nej, dotyczą wyłącznie uciążliwości
zapachowej. Nikt nie mówi o ko-
nieczności zamknięcia zakładu,
ponieważ jest tam obecnie zatrudnio-
nych 27 osób. Natomiast stanowczo
domagają się poprawy sytuacji
i podania terminu wykonania zale-
ceń kontroli WIOŚ nakazujących
„usunięcie stwierdzonych nieprawi-
dłowości”.

                                                                                                mk
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PPPPPacacacacacjent zakładu opieki zdrjent zakładu opieki zdrjent zakładu opieki zdrjent zakładu opieki zdrjent zakładu opieki zdrooooowwwwwoooootnetnetnetnetnejjjjj
ma prma prma prma prma praaaaawwwwwo do:o do:o do:o do:o do:
� świadczeń zdrowotnych odpo-
wiadających wymaganiom wiedzy
medycznej, a w sytuacji ograniczo-
nych możliwości udzielenia odpo-
wiednich świadczeń do korzystania
z rzetelnej, opartej na kryteriach
medycznych procedury ustalającej
kolejność dostępu do świadczeń (art.
19 ust. 1, art. 20 ust. 1);
� udzielania mu świadczeń zdro-
wotnych przez osoby uprawnione do
ich udzielania, w pomieszczeniach
i przy zastosowaniu urządzeń odpo-
wiadających określonym wymaga-
niom fachowym i sanitarnym (art. 9
ust. 1 i art. 10);
� informacji o swoim stanie zdro-
wia (art. 19 ust. 1 pkt 2);
� wyrażania zgody albo odmowy
na udzielenie mu określonych świad-
czeń zdrowotnych po uzyskaniu od-
powiedniej informacji (art. 19 ust. 1
pkt 3);
� intymności i poszanowania
godności w czasie udzielania świad-
czeń zdrowotnych (art. 9 ust. 1 pkt 4);
� udostępniania mu dokumenta-
cji medycznej lub wskazania innej oso-
by, której dokumentacja ta może być
udostępniona (art. 18 ust. 3 pkt 1);
� zapewnienia ochrony danych za-
wartych w dokumentacji medycznej
dotyczącej jego osoby (art. 18 ust. 2);
� dostępu do informacji o pra-
wach pacjenta (art. 19 ust. 2 pkt 6);
� opieki duszpasterskiej (art. 19
ust. 3 pkt 3);
� umierania w spokoju i godno-
ści (art. 19 ust. 2 pkt 5);
� dodatkowej opieki pielęgnacyj-
nej sprawowanej przez osobę bliską
lub inną osobę wskazaną przez sie-
bie (art. 19 ust. 3 pkt 1);
� kontaktu osobistego, telefo-
nicznego lub korespondencyjnego
z osobami z zewnątrz (art. 19 ust. 3
pkt 2);
� wskazania osoby lub instytucji,

którą ZOZ zobowiązany jest powia-
domić o pogorszeniu się stanu zdro-
wia pacjenta powodującego zagroże-
nie życia albo w razie jego śmierci
(art. 20 ust. 2);
� wyrażenia zgody albo odmowy
na umieszczenie go w tym zakładzie
opieki zdrowotnej (art. 21 ust. 1);
� wypisania z ZOZ na własne żą-
danie i uzyskania od lekarza infor-
macji o możliwych następstwach za-
przestania leczenia w tym zakładzie
(art. 22 ust. 1);
� uzyskania pomocy i przewie-
zienia do innego szpitala w sytuacji,
gdy pomimo decyzji uprawnionego
lekarza o potrzebie niezwłocznego
przyjęcia do szpitala nie może być do
tego szpitala przyjęty (art. 21 ust. 2);
� przechowania wartościowych
rzeczy w depozycie szpitala (art. 19b
ust. 1).

Jak Państwo widzicie, zakres praw
pacjenta jest bardzo duży i stawia re-
lacje pacjent - zakład opieki zdrowot-
nej na zasadach partnerskich. Infor-
macje o prawach pacjenta powinny
być umieszczone w widocznym miej-
scu w każdym ZOZ.

Antonina Gigier

APTEKIAPTEKIAPTEKIAPTEKIAPTEKI
„Calendula”„Calendula”„Calendula”„Calendula”„Calendula”

ul. Szymanoul. Szymanoul. Szymanoul. Szymanoul. Szymanowwwwwskskskskska 2a 2a 2a 2a 2
poniedziałek - piątponiedziałek - piątponiedziałek - piątponiedziałek - piątponiedziałek - piątekekekekek

godz. 800 - 1800

sobosobosobosobosobotttttaaaaa - godz. 900 - 1400

niedzielaniedzielaniedzielaniedzielaniedziela - godz. 1000 - 1200

-------------------------------------------

AptAptAptAptAptekekekekeka Cefa Cefa Cefa Cefa Cefarararararmumumumumu
ul. Zielonaul. Zielonaul. Zielonaul. Zielonaul. Zielona

          poniedziałek - piątponiedziałek - piątponiedziałek - piątponiedziałek - piątponiedziałek - piątekekekekek
godz. 800 - 1500

wtwtwtwtwtorororororekekekekek - godz. 1000 - 1700

---------------------------------------------------------------------------

NNNNNajbliższajbliższajbliższajbliższajbliższe apte apte apte apte apteki w sąsiednicheki w sąsiednicheki w sąsiednicheki w sąsiednicheki w sąsiednich
gminach są w Bargminach są w Bargminach są w Bargminach są w Bargminach są w Baranoanoanoanoanowiewiewiewiewie

i Ki Ki Ki Ki Kamamamamampinosiepinosiepinosiepinosiepinosie
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NieprNieprNieprNieprNiepraaaaawidłowidłowidłowidłowidłowwwwwośośośośości w ochrci w ochrci w ochrci w ochrci w ochronie zdronie zdronie zdronie zdronie zdrooooowia są częswia są częswia są częswia są częswia są częstttttym i wdzięcznym i wdzięcznym i wdzięcznym i wdzięcznym i wdzięcznym tym tym tym tym te-e-e-e-e-
matmatmatmatmatem rem rem rem rem rozmóozmóozmóozmóozmów i doniesień prw i doniesień prw i doniesień prw i doniesień prw i doniesień prasoasoasoasoasowywywywywych. Prch. Prch. Prch. Prch. Przyzyzyzyzyczyn tczyn tczyn tczyn tczyn tego jesego jesego jesego jesego jest wiele. Jednąt wiele. Jednąt wiele. Jednąt wiele. Jednąt wiele. Jedną
z nich jesz nich jesz nich jesz nich jesz nich jest nieznajomość prt nieznajomość prt nieznajomość prt nieznajomość prt nieznajomość praaaaawwwwwa medya medya medya medya medycznego. Wcznego. Wcznego. Wcznego. Wcznego. Wiele osób mającyiele osób mającyiele osób mającyiele osób mającyiele osób mających kch kch kch kch kon-on-on-on-on-
tttttakt z prakt z prakt z prakt z prakt z pracoacoacoacoacownikwnikwnikwnikwnikami ochrami ochrami ochrami ochrami ochrononononony zdry zdry zdry zdry zdrooooowia nie wie, jakie możwia nie wie, jakie możwia nie wie, jakie możwia nie wie, jakie możwia nie wie, jakie może se se se se stttttaaaaawiać wywiać wywiać wywiać wywiać wy-----
magania w rmagania w rmagania w rmagania w rmagania w relacelacelacelacelacjach pacjach pacjach pacjach pacjach pacjent - cała sjent - cała sjent - cała sjent - cała sjent - cała strtrtrtrtrukturukturukturukturuktura ochra ochra ochra ochra ochrononononony zdry zdry zdry zdry zdrooooowia. Prwia. Prwia. Prwia. Prwia. Praaaaawwwwwaaaaa
pacpacpacpacpacjentjentjentjentjenta okra okra okra okra określa useśla useśla useśla useśla ustttttaaaaawwwwwa o zakładach opieki zdra o zakładach opieki zdra o zakładach opieki zdra o zakładach opieki zdra o zakładach opieki zdrooooowwwwwoooootnetnetnetnetnej z dnia 30 sierj z dnia 30 sierj z dnia 30 sierj z dnia 30 sierj z dnia 30 sierp-p-p-p-p-
nia 1nia 1nia 1nia 1nia 199999999991 r1 r1 r1 r1 r. (Dz.U. (Dz.U. (Dz.U. (Dz.U. (Dz.U. 1. 1. 1. 1. 1999999999911111.9.9.9.9.911111.408). Ot.408). Ot.408). Ot.408). Ot.408). Oto, o czym ona móo, o czym ona móo, o czym ona móo, o czym ona móo, o czym ona mówi:wi:wi:wi:wi:
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KKKKKomisja Romisja Romisja Romisja Romisja Rodzinodzinodzinodzinodzinyyyyy,,,,,
ZdrZdrZdrZdrZdrooooowia i Opiekiwia i Opiekiwia i Opiekiwia i Opiekiwia i Opieki
SpołeczneSpołeczneSpołeczneSpołeczneSpołecznejjjjj

informuje mieszkańców gminy
Teresin, że członkowie komisji
pełnią dyżury w każdy

czwczwczwczwczwararararartttttek w godz. 1ek w godz. 1ek w godz. 1ek w godz. 1ek w godz. 1777770000000000 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1888880000000000

w Uw Uw Uw Uw Urrrrrzędzie Gminzędzie Gminzędzie Gminzędzie Gminzędzie Gminyyyyy,,,,,
pokpokpokpokpok. nr 1. nr 1. nr 1. nr 1. nr 111111.....

Zapraszamy wszystkich, którzy
mają problemy w rodzinie, pro-
blemy z uzyskaniem dostępu do
porad lekarskich lub z dostępem
do leczenia specjalistycznego.

Antonina Gigier
Przewodnicząca Komisji
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W niedzielę 3 sierpnia przed wyjściem do kościoła poprosi-
łam sąsiadkę, żeby zajęła się dwojgiem dzieci w czasie mojej
nieobecności. Kilka minut po wyjściu, sąsiadka zauważyła dym
ulatniający się z dachu mojego domu. Zaniepokojona tym, po-
szła zadzwonić do straży pożarnej,  a kiedy wrociła, z przeraże-
niem zobaczyła ogień, który w kilka minut objął cały dach. Mój
synek przyjechał na rowerze do kościółka i mnie zawiadomił.
Kilka minut wcześniej słychać już było sygnał wozu strażackie-
go. Kiedy przybiegłam do domu, widząc z daleka dym i ogień
okazało się, że straż już przystąpiła do gaszenia pożaru, dzięki
temu, że mój sąsiad- elektromechanik zdążył odłączyć dopływ
prądu do budynku ( bez tego, nie można przystąpić do akcji
ratunkowej).

Przed domem stali, a właściwie biegali sąsiedzi i przechod-
nie. Na trawniku, ulicy i w ogrodzie zobaczyłam powynoszone
z domu meble, pościel, sprzęty, kserokopiarkę i, co najważniej-
sze, butle z gazem, które stały w piwnicy. Byłam całkowicie
zaskoczona, że w ciągu kilkunastu minut ludzie spontanicznie
wyratowali z domu, co tylko się dało. Tymczasem kilka jedno-
stek straży, w sposób prawdziwie profesjonalny przystąpiło do
gaszenia pożaru, starając się jednocześnie, aby nie zalać całego
mieszkania. Podziwiałam sprawność strażaków z Niepokalano-
wa i ochotników z dwóch innych jednostek. Po ugaszeniu ognia
natychmiast przystąpili do wynoszenia i usuwania zgliszcz da-
chu. Ktoś podstawił przyczepę, na którą ładowany był gruz,
spalone deski  i resztki blachy. Ktoś przywiózł plandeki do
nakrycia stropu, kto mógł - dorośli, młodzież a nawet dzieci
pomagali myć podłogi, wnosić meble i porządkować teren. Pra-
cowali przy tym Bracia z Niepokalanowa, strażacy, przechod-
nie, znajomi i sąsiedzi. W trakcie gaszenia pożaru przyjechał
wójt Szymon Ziółkowski zaoferować pomoc, a w ciągu następ-
nych kilku dni przyjeżdżał dwa razy dziennie załatwiając po-
moc materialną z ZUK i GOPS (zapomoga losowa ). Strażacy  i
Proboszcz z Niepokalanowa również zaoferowali mi  chęć po-
mocy i wsparcie materialne.

Zanim zdążyłam pomyśleć o rozmiarze strat i sposobie od-
budowy zniszczeń, już cała spalona konstrukcja dachu
i poddasze zostało sprzątnięte. W poniedziałek rano, przyszedł
pan z Teresina, który przyniósł mi tysiąc złotych na odbudowę
dachu. Nieco później dostałam garnek zupy dla mojej rodziny.
Znajoma z Teresina ustawiła w kiosku  puszkę na datki pie-
niężne dla mnie. Codziennie wieczorem przynosiła mi uzbie-
rane w ciągu dnia pieniądze. W tym czasie zawiązał się komitet
społeczny, który chodząc od domu do domu uzbierał pierw-
szego dnia 8 tysięcy 200 złotych, a następnego - ponad trzy
tysiące. Znajomi z Komitetu „Praca i Uczciwość” oraz nauczy-
ciele ze szkoły w Teresinie samorzutnie zbierali również pie-
niądze w swoich środowiskach. Jednocześnie do mnie przy-
chodzili znajomi i nieznajomi z pomocą materialną (były  prócz
złotówek także marki i euro), miód, słodycze dla moich dzieci
(uzbierane przez inne dzieci). Koleżanki i koledzy moich star-
szych dzieci przychodzili sprzątać i pomagać: znosili blachę,
myli okna, prali firanki i pościel, malowali deski. Koledzy syna
z Szymanowa przyjechali na rowerach  o 5.30 rano żeby po-

sprzątać podwórko z desek, resztek gruzu i blach zrzuconych z
dachu.

We wtorek rano przyszedł pan, właściciel firmy budowlanej
z propozycją, że odbuduje mi dach za darmo! Byłam w szoku,
bo ten pan miał właśnie urlop i zamiast jechać nad morze po-
stanowił mi pomóc. Na szczęście miałam już pierwsze pienią-
dze i mogłam mu za to zapłacić choć zgłosił się, nie wiedząc o
zbiórce i nie licząc na  wynagrodzenie. W ten sposób w ciągu
niecałego tygodnia (do  następnego poniedziałku) dach został
całkowicie odbudowany i przykryty papą.

Tymczasem wciąż nadchodziły propozycje pomocy od są-
siadów, bliższych i dalszych znajomych, a nawet nieznajomych
osób. W Kampinosie ktoś chciał zorganizować zbiórkę pościeli
i odzieży dla mojej rodziny, bo nie znano rozmiaru strat. Przy-
słano mi też zebrane tam pieniądze. Wciąż  dostawałam różne
sumy: 20 , 30 a nawet 100 złotych. Każdy dawał tyle, ile mógł.
Jakieś nieznane mi dzieci z Paprotni przyniosły ze swojej skar-
bonki oszczędności przeznaczone na wakacje. Jedna ze staru-
szek, żyjących z bardzo skromnej renty dała mi tyle, ile mogła: 5 zł.

To wszystko jest niezwykłe: ta bezinteresowna ofiarność
i dobroczynność, z jaką spotkałam się przez kilka dni po prostu
nie da się opisać słowami. Zostałam obdarowana w sumie 17
tysiącami złotych !  Bez tej pomocy nie dałabym absolutnie
rady sama odbudować nawet  małej części zniszczeń. Nie zda-
wałam sobie sprawy, jak wielkie sumy potrzebne są do odbudo-
wy dachu i remontu tego, co zostało zniszczone podczas poża-
ru. Dzięki pomocy Ludzi Dobrej Woli to wszystko zostało zro-
bione i zorganizowane tak, że nie da się wprost tego wyrazić.
Wiem, że zwykłe słowa DZIĘKUJĘ nie wystarczą, ale proszę
wszystkich tych, którzy mi w tej tragedii tak bardzo pomogli:
sąsiadów, znajomych, strażaków, handlowców, przedsiębiorców,
instytucje, młodzież i dzieci o przyjęcie tej relacji, jako wyrazu
mojej ogromnej wdzięczności. DZIĘKUJĘ! Dziękuję
z całego serca wszystkim, znajomym i nieznajomym.
Nie wymieniam nazwisk wszystkich znanych mi osobiście osób,
które pospieszyły z pomocą, aby nikogo nie pominąć, bo było
tych ludzi tak wielu. Dzięki Wam wszystkim uwierzyłam w
ludzi, zobaczyłam dobroczynność, spontaniczność
i ofiarność, której rozmiary są wprost zaskakujące.

Życzę wszystkim moim Dobroczyńcom, aby zaznali tyle
dobroci na co dzień, ile ja jej zaznałam w tych tragicznych dla
mojej rodziny dniach. Serdeczne Bóg Zapłać

Teresa Banach

  DZIĘKUJĘ !!!
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Wejście  Polski do Unii Europejskiej
oznacza dopłaty do produkcji rolnej. Nie
do wszystkich dopłaty kierowane będą
w jednakowej wysokości. Największe do-
płaty dostaną rolnicy produkujących eko-
logiczną żywność. Są to znaczące różni-
ce. Nieuniknionym kierunkiem rozwoju
rolnictwa w Polsce stanie się więc prze-
chodzenie coraz większej liczby gospo-
darstw na rolnictwo ekologiczne. Obec-
nie w krajach Unii 10% gospodarstw to
gospodarstwa ekologiczne a w Polsce
0,5%.

W Polsce  pionierem inicjatyw alter-
natywnych w rolnictwie był hrabia Stani-
sław Karłowski, który w roku 1931 wpro-
wadził metodę biodynamiczną w swoim
majątku w Szelejewie koło Gostynina, li-
czącym 1760 hektarów. Ów senator II
Rzeczypospolitej popularyzował rolnic-
two biodynamiczne organizując szkole-
nia, wydając broszury i jeżdżąc z wykła-
dami. Po wojnie w 1960 metodę biody-
namiczną zaczął praktykować w małym
gospodarstwie 3 ha Julian Osetek w Na-
kle nad Notecią. Szersze zainteresowanie
alternatywnymi metodami upraw rozpo-
częło się w latach 1980 -81 i zaowoco-
wało współpracą J.Osetka z prof.Mieczy-
sławem Górnym z SGGW w Warszawie.
Dzięki ich niestrudzonej pracy popu-
laryzatorskiej powstał poważny ruch
eko-rolniczy. Przyświeca mu idea produ-
kowania żywności bez konieczności nisz-
czenia ziemi i żywienia - bez szkodzenia
konsumentom. Powstały organizacje spo-
łeczne, stowarzyszenia mające za zada-
nie zorganizowanie rolnictwa ekologicz-
nego w Polsce i opracowanie programu
kryteriów produkcji metodami organicz-
nymi (biologicznymi lub biodynamiczny-
mi). Opracowano system inspekcji takich
gospodarstw i atestacji produktów. Pro-
gram ten został oparty na standardach
Międzynarodowej Federacji Rolnictwa
Ekologicznego - IFOAM.

Na czym opiera się idea innego spo-
sobu produkowania żywności?

Współczesne metody wytwarzania
żywności dążące do ciągłego wzrostu
wydajności przez chemizację rolnictwa
nie zapewniają produktów o wysokiej
wartości odżywczej. Produkty te często
zawierają nadmiar azotanów, pozostało-
ści pestycydów, metale ciężkie, węglowo-
dory aromatyczne i wiele innych zanie-
czyszczeń chemicznych. Trudno w tym
miejscu wymienić wszystkie medyczne
skutki kumulowania się w organizmie
człowieka metali ciężkich, pestycydów,
herbicydów czy pozostałości środków
owado i grzybobójczych. Lista jest nie-
stety długa. Coraz częściej lekarze zwra-

cają uwagę na konieczność zmiany diety,
zwłaszcza u coraz liczniejszej grupy dzieci
z uczuleniami pokarmowymi.

Jest więc grupa konsumentów poszu-
kująca żywności o wysokich walorach,
wyprodukowanej bez użycia nawozów
sztucznych zarówno ze względów sma-
kowych jak i profilaktyki zdrowotnej.
W rolnictwie ekologicznym dla wyrów-
nania niedoborów składnikowych stosu-
je się zmielone minerały (np.margiel,
dolomit czy kredę) i stosuje komposty
jako podstawowy składnik nawożenia.
Nie stosuje się w ogóle pestycydów, dzięki
czemu nie zanieczyszczają one płodów
rolnych, wód powierzchniowych i grun-
towych. Ochronę roślin zapewniają me-
tody biologiczne i mechaniczne. Żywność
pochodząca z gospodarstw ekologicznych
jest pełnowartościowa, bo wykazuje zbi-
lansowaną zawartość składników odżyw-
czych, nie zawiera zanieczyszczeń che-
micznych, dzięki czemu zachowuje świe-
żość. Instytuty naukowe w Polsce zajmu-
ją się stałym badaniem i porównywaniem
cech produktów  z upraw konwencjonal-
nych i ekologicznych. Stwierdzono znacz-
nie wyższe walory smakowe, większą za-
wartość witamin, wartościowego białka
i składników mineralnych  w produktach
rolnictwa zrównoważonego.

Żywność ekologiczną w sklepach moż-
na rozpoznać po oznakowaniu produk-
tu, które reguluje ustawa o rolnictwie eko-
logicznym z 16.03.2001 r. (Dz.U.38
poz.452). Certyfikat zgodności produk-
cji z ekologicznymi metodami wytwarza-
nia ważny jest 12 miesięcy  a do nadawa-
nia i przedłużania jego ważności upoważ-
nione są 3 jednostki certyfikujące: Agro-
BIOtest, Bioekspert i Polskie Towarzy-
stwo Rolnictwa Ekologicznego.

W listopadzie 2001 roku Stowarzysze-
nie Producentów Żywności  Metodami
Ekologicznymi EKOLAND i Koalicja na
Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologiczne-
go wystosowały zaproszenie do współpra-
cy przy realizacji ogólnopolskich progra-
mów związanych z rolnictwem ekologicz-
nym oraz prawnej ochrony regionalnych
produktów rolno-spożywczych  do Pre-
miera Leszka Millera. Memorandum w
tej sprawie dotyczyło uwzględnienia tej
problematyki w negocjacjach z UE. Po-
iformowano o rozpoczęciu realizacji pro-
gramów: piekarniczych, mleczarskich,
przydomowego i sezonowego przetwór-
stwa rolno-spożywczego, hodowlanego
(dotyczącego lokalnych ras i odmian), na-
sienno-reprodukcyjnego, obrotu produ-
ktami rolnictwa ekologicznego i środka-
mi produkcji, produkcji pasz, karm i do-
datków paszowych, socjalnych, edukacyj-

nych i terapeutycznych oraz rozwoju tu-
rystyki w gospodarstwach ekologicznych.
Programy te przewidują w fazie pilota-
żowej uruchomienie po jednym z zakła-
dów przetwórczych każdej branży w wo-
jewództwie, co umożliwia objęcie progra-
mem minimum 1000 ha upraw ekologicz-
nych w każdym województwie. Docelo-
wo ma powstać struktura, umożliwiająca
ekonomiczne funkcjonowanie małych
i średnich gospodarstw rolnych, przetwór-
ni oraz jednostek handlowych na terenie
całej Polski. Realizacja programów gwa-
rantuje, również w fazie pilotażowej, uzy-
skanie nowych miejsc pracy w rejonach
wiejskich, uzyskanie dodatkowych docho-
dów dla zakładów przetwórstwa rolne-
go, ochronę tradycji i dziedzictwa kultu-
rowego przy jednoczesnej ochronie śro-
dowiska i zasobów naturalnych naszego
kraju. Wskaźnikowe analizy ekonomicz-
ne wykazują pełną rentowność przedsię-
wzięcia w fazie jego pełnego wdrożenia.

Zainteresowanie rolnictwem ekolo-
gicznym stale rośnie zarówno wśród pro-
ducentów jak i konsumentów. Obecnie
tworzy się Warszawski Rynek Ekologicz-
ny  i jest to szansa dla rolników  z nasze-
go województwa na zbyt  produktów.
Przestawianie całego gospodarstwa lub
jego części na produkcję bez środków che-
micznych odbywa się stopniowo, tak aby
gleba w naturalny sposób pozbyła się po-
zostałości  środków chemicznych. Prze-
stawianie gospodarstwa jest prowadzone
etapami. W pierwszym roku rolnik po-
winien zdobyć stosowną ilość wiedzy
o innym sposobie uprawy. W każdym wo-
jewódzkim ODR jest przynajmniej jeden
specjalista od rolnictwa ekologicznego,
który prowadzi szkolenia, dostarcza nie-
zbędne materiały informacyjne, poleca li-
teraturę i kontaktuje z  rolnikami ekolo-
gicznymi w danym rejonie. Należy ukoń-
czyć podstawowy kurs rolnictwa ekolo-
gicznego, zwiedzić jedno lub kilka go-
spodarstw tego typu i zgłosić chęć prze-
stawienia gospodarstwa w celu uzyskania
doradztwa i pobrania prób do znaczeń
laboratoryjnych. Po dwóch latach nadzo-
rowanego przestawiania można ubiegać
się o  rozpoczęcie procedury inspekcyj-
nej gospodarstwa na pisemny wniosek
rolnika.

 W gospodarstwach ekologicznych dąży
się do zrównoważenia produkcji roślinnej
i zwierzęcej, aby osiągnąć równowagę pa-
szowo-nawozową. Gospodarstwa powinny
znajdować się w nieskażonym środowisku,
co pozwala wykluczyć lub ograniczyć za-
nieczyszczenia, których źródłem jest prze-
mysł lub drogi szybkiego ruchu.

Z założenia takie gospodarstwa nie
obciążają środowiska, są w dużym stop-
niu niezależne od nakładów zewnętrz-
nych i wpisują się w tendencje, jakie w
Europie widoczne są już od wielu lat.

Magdalena Koziarska
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Każde rosnące drzewo to mały
ekosystem z własną małą florą i fau-
ną. Każde usunięcie drzewa to śmierć
danego siedliska, które tworzyło się
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Każ-
de drzewo jest cenną ozdobą otacza-
jącego krajobrazu, po jego wycięciu
zawsze zostaje pustka. Zakładając
dom i myśląc w przyszłości o ogro-
dzie powinniśmy tak wszystko roz-
planować, aby nie trzeba było wyci-
nać „za dużych” drzew, które rozsa-
dzają fundamenty piwnic, ściany
domów, zasłaniają widok przy wyjeź-
dzie na drogę, wrastają w linie ener-
getyczne itp. Już na etapie projektu
domu warto do zespołu architektów
zaprosić architekta krajobrazu, który
pomoże zaprojektować ogród stosow-
nie do naszych wyobrażeń i potrzeb.
Na pewno mądrze zainwestowane
pieniądze dadzą w przyszłości efekt
w postaci pięknego ogrodu, z które-
go nic nie trzeba będzie wycinać.
W praktyce świat wygląda jednak ina-
czej i czasem przeciętny człowiek
musi usunąć drzewo z przydomowe-
go ogródka...

Aby postępować zgodnie z obo-
wiązującym prawem musimy poddać
się pewnej procedurze.
Zgodnie z ustawą o ochro-
nie przyrody z dnia
16.10.1991 (Dz. U. z 1992
Nr 114 poz. 492 z później-
szymi zmianami) oraz
z ustawą o ochronie
i kształtowaniu środowiska
z dnia 31.01.1980 (Dz. U.
Z 1994 Nr 49 poz. 196
z późniejszymi zmianami),
prywatny właściciel jest zo-
bowiązany do utrzymywa-
nia we właściwym stanie
drzew i krzewów rosną-
cych na nieruchomościach
będących w jego władaniu.
Usunięcie drUsunięcie drUsunięcie drUsunięcie drUsunięcie dr zzzzz eeeee w lubw lubw lubw lubw lub
krkrkrkrkrzzzzzeeeeewwwwwóóóóów z tw z tw z tw z tw z terererererenu nie-enu nie-enu nie-enu nie-enu nie-
rrrrruchomośuchomośuchomośuchomośuchomości możci możci możci możci może nase nase nase nase nastttttą-ą-ą-ą-ą-
pić za zpić za zpić za zpić za zpić za zezwezwezwezwezwoleniem woleniem woleniem woleniem woleniem wój-ój-ój-ój-ój-
ttttta, bura, bura, bura, bura, burmismismismismistrtrtrtrtrza albo prza albo prza albo prza albo prza albo pre-e-e-e-e-
zydentzydentzydentzydentzydenta miasa miasa miasa miasa miasttttta na wnio-a na wnio-a na wnio-a na wnio-a na wnio-
sek władającegosek władającegosek władającegosek władającegosek władającego, z tym
że organ może uzależnić
udzielenie zezwolenia od
przeniesienia drzew lub
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krzewów we wskazane przez siebie
miejsce albo zastąpienia drzew lub
krzewów przewidzianych do usunię-
cia innymi drzewami lub krzewami.
PrPrPrPrPrywywywywywatnatnatnatnatny właśy właśy właśy właśy właściciel nierciciel nierciciel nierciciel nierciciel nieruchomo-uchomo-uchomo-uchomo-uchomo-
śśśśści, abci, abci, abci, abci, aby uzyy uzyy uzyy uzyy uzyssssskkkkkać tać tać tać tać takie zakie zakie zakie zakie zezwezwezwezwezwolenieolenieolenieolenieolenie
popopopopowinien zwrwinien zwrwinien zwrwinien zwrwinien zwrócić się do wydzia-ócić się do wydzia-ócić się do wydzia-ócić się do wydzia-ócić się do wydzia-
łu ochrłu ochrłu ochrłu ochrłu ochrononononony śry śry śry śry środoodoodoodoodowiswiswiswiswiskkkkk a ura ura ura ura urzęduzęduzęduzęduzędu
gmingmingmingmingminy -  w Gminie Ty -  w Gminie Ty -  w Gminie Ty -  w Gminie Ty -  w Gminie Terererereresin zajmu-esin zajmu-esin zajmu-esin zajmu-esin zajmu-
je się tje się tje się tje się tje się tym rym rym rym rym refefefefeferererererat ds. gosat ds. gosat ds. gosat ds. gosat ds. gospodarpodarpodarpodarpodarkikikikiki
mieniem.mieniem.mieniem.mieniem.mieniem.

Istnieje jednak pewne odstępstwo
od powyższej reguły. Ustawodawca
zezwala na wycięcie bez pozwolenia
drzew i krzewów owocowych - nie-
zależnie od wieku (poza odmianami
ozdobnymi), drzew i krzewów sadzo-
nych na plantacjach oraz tych drzew,
których wiek nie przekroczył 30 lat
(w przypadku drzew usuwanych
z terenu nieruchomości stanowiących
własność lub będących w użytkowa-
niu wieczystym osób fizycznych).

Wniosek o pozwolenie na wycin-
kę drzewa powinien zawierać:
· gatunek drzew
· obwód pierśnicy (mierzony na
  wysokości 130 cm od ziemi)
· przeznaczenie terenu
· termin i przyczynę planowanego

usunięcia drzewa, a w przypadku
krzewów powierzchnie, z jakiej
zostaną usunięte
· ewentualne miejsce przesadzenia
drzewa.

Osoba, którOsoba, którOsoba, którOsoba, którOsoba, która uzya uzya uzya uzya uzyssssskkkkkała zała zała zała zała ze-e-e-e-e-
zwzwzwzwzwolenie na usunięcie drolenie na usunięcie drolenie na usunięcie drolenie na usunięcie drolenie na usunięcie drzzzzzeeeeewwwwwa niea niea niea niea nie
wnosi z twnosi z twnosi z twnosi z twnosi z tego tego tego tego tego tytułu żadnytułu żadnytułu żadnytułu żadnytułu żadnyyyyych opłat.ch opłat.ch opłat.ch opłat.ch opłat.
Osoba, która samowolnie usunęła lub
zniszczyła drzewo (np. uschło na sku-
tek nieumiejętnej pielęgnacji polega-
jącej np. na usunięciu praktycznie
całej korony, aby gałęzie nie leciały
na dach i do rynny) ponosi karę pie-
niężną i to niekiedy bardzo wysoką,
naliczaną zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 06.05.2003
(Dz. U. Nr 99 poz. 907) w sprawie
jednostkowych stawek kar za usuwa-
nie drzew. I tak np. za zniszczenie
dębu o obwodzie pnia 253 cm kara
wynosi 369 127 PLN, a za wycięcie
wierzby o obwodzie pnia 50 cm
2 150 PLN.

mgr inż. arch. kraj. Marcin Cichocki
autor jest pracownikiem

UG Teresin
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Słowo „kultura” wywodzi się z języka łacińskiego
i oznacza „uprawę”. Słowo to stosowano do uprawy
ziemi. Z czasem zrozumiano, że człowieka, jego duszę
również  można „uprawiać”, kształtować. Istnieje ok. 400
definicji kultury. Najszerzej pojęta definicja tego słowa
to „całokształt duchowego i materialnego dorobku ludz-
kości gromadzony i przechowywany z pokolenia na
pokolenie”.

W bezkrytycznej pogoni za kulturą Europy Zachod-
niej często zapominamy o dorobku naszych dziadów.
Szczególnie młodzi ludzie chętnie ulegają wpływom środ-
ków masowego przekazu, które jakby zapomniały o pol-
skiej kulturze, folklorze, tradycji, zwyczajach. Pamiętać na-
leży, że jeżeli zaginie w nas kultu-
ra, zginiemy i my sami.

Teresiński Ośrodek Kultury
jest swojego rodzaju pomostem,
którego zadaniami są usługi dla
społeczności lokalnej w zakresie
animacji, inicjatyw kulturalnych,
upowszechniania, promocji,
wzbogacania dziedzictwa naro-
dowego.

W tym roku  kształtowaniem
młodego pokolenia w Ognisku
Muzycznym będzie zajmować się
dwóch nowych nauczycieli - mu-
zyków:

Paweł Dałkiewicz, absolwent
PSM I i II stopnia w Sochacze-
wie [akordeon, saksofon], student
Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Płocku kierunek pe-
dagogika opiekuńczo-wycho-
wawcza z muzyką;

Andrzej Kopa, absolwent
PSM I i II stopnia w Sochacze-
wie [gitara].

W ofercie zajęć proponowa-
nych przez TOK nowością są
zajęcia taneczne. Rozmowy
z rodzicami i młodzieżą dowio-
dły, że istnieje zapotrzebowanie
na ten rodzaj aktywności kultu-
ralnej. Coraz mniej osób potrafi
odróżnić poszczególne tańce lu-
dowe. Cała kultura ludowa jest
wypierana przez przemiany sty-
lu życia, przez środki masowego
przekazu, które lansują kulturę
Zachodu. Miło by było mieć w
gminie zespół ludowy z różnych
względów. Nie ma bowiem takie-
go zespołu, który mógłby stano-
wić wizytówkę gminy. Dużą rolę
w przekonaniu dzieci i młodzie-
ży do udziału w takich zajęciach
odegrać mogą rodzice, którzy po-
winni namówić swoje pociechy

O kO kO kO kO kulturulturulturulturulturzzzzze, te, te, te, te, tańcu ludoańcu ludoańcu ludoańcu ludoańcu ludowymwymwymwymwym
i działalnośi działalnośi działalnośi działalnośi działalności Tci Tci Tci Tci TOKOKOKOKOK-u-u-u-u-u

do skorzystania z tej jedynej, niepowtarzalnej formy zajęć.
TOK jako placówka gminna na tle innych placówek

wypada bardzo korzystnie. Znani jesteśmy praktycznie
w całej Polsce. Duża w tym zasługa poprzedniego dyrek-
tora - kolegi Wojtka Lisieckiego, który miał swojego ro-
dzaju „zmysł kulturalny”, potrafiąc skupić wokół siebie
instruktorów-artystów.  Warto wspomnieć, że TOK w
roku 2002 został wybrany najlepszą placówką kultury w
powiecie sochaczewskim. My się nie zamykamy, jeste-
śmy otwarci czekamy na propozycje i pomysły.

Czekamy na Was.
Mariusz Cieśniewski

Dyrektor TOK

TTTTTerererereresiński Ośresiński Ośresiński Ośresiński Ośresiński Ośrodek Kodek Kodek Kodek Kodek Kulturulturulturulturultury pry pry pry pry przy al. XX lecia 32 w Tzy al. XX lecia 32 w Tzy al. XX lecia 32 w Tzy al. XX lecia 32 w Tzy al. XX lecia 32 w Terererereresinieesinieesinieesinieesinie

zaprzaprzaprzaprzapraszaaszaaszaaszaasza
dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w licznie proponowanych

zajęciach rekreacyjnych i kulturalnych.

MUZYKA:MUZYKA:MUZYKA:MUZYKA:MUZYKA:
Ognisko muzyczne: fortepian, flet poprzeczny,
gitara, klarnet, saksofon, akordeon
Sekcja wokalna - zajęcia indywidualne
Sekcja nauki gry na keyboardzie
Zajęcia emisji głosu
Zespół wokalno - taneczny „Bom - Bell”
Praktyczny kurs nauki gry na gitarze

PLASPLASPLASPLASPLASTTTTTYKA:YKA:YKA:YKA:YKA:
Praktyczny Elementarz Plastyczny
Kurs do szkół plastycznych i ASP
Kółko plastyków doświadczonych „Po godzinach”

TEATEATEATEATEATR:TR:TR:TR:TR:
„Dynamitki” - dzieci
„Zakalec” - młodzież

TTTTTANIEC:ANIEC:ANIEC:ANIEC:ANIEC:
zespół tańca ludowego
sekcja tańca towarzyskiego z elementami tańca nowoczesnego

KLKLKLKLKLUB „RELAKS”UB „RELAKS”UB „RELAKS”UB „RELAKS”UB „RELAKS”

GOŚCINNIE
Aerobik
Sekcja samoobrony i rekreacji
Szkoła nauki jazdy „MECHANIK”
Gabinet terapeutyczny i telefon zaufania przy
Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Mała Akademia Nauki /korepetycje/ - język rosyjski, fizyka
Gabinet bioenergoterapeuty

WszyWszyWszyWszyWszyssssstkie potkie potkie potkie potkie potrtrtrtrtrzzzzzebne infebne infebne infebne infebne infororororormacmacmacmacmacje uzyje uzyje uzyje uzyje uzyskskskskskacie Pacie Pacie Pacie Pacie Pańsańsańsańsaństwtwtwtwtwooooo
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24 sierpnia na małym boisku
GOSiR w Teresinie rozegrano I Wa-
kacyjny Turniej Dzikich Drużyn. Do
rozgrywek, mimo sezonu ogórkowe-
go, zgłosiły się cztery drużyny: dwie
z Teresina, jedna z Paprotni i jedna
z Sochaczewa.

Głównymi organizatorami impre-
zy byli: Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji i klub Mazowsze - Teresin.
Oprawę muzyczną zapewnił Teresiń-
ski Ośrodek Kultury i orkiestra dęta
pod dyrekcją Pawła Ambroziaka,
opieką medyczną otoczyli uczestni-
ków zmagań na murawie p. dr Iwona
Majcher i p. dr Jan A. Łopata. Pomo-
cy organizatorom nie odmówili rów-
nież strażacy z OSP-Teresin.

Pomysłodawcą, dobrym duchem i
głównym inicjatorem organizacji tur-
nieju był p. Andrzej Florczak. Bez
jego zaangażowania nie byłoby tur-
nieju, zainteresowania sponsorów,
nagród i bezinteresownej pomocy ze
strony tak wielu osób.

Turniej potwierdził znaną praw-

dę, że piłka nożna jest najbardziej  po-
pularną wśród chłopców dyscypliną
sportu. Futbol potrafi wyzwolić ich
dużą aktywność, zaangażowanie, nie-
kłamaną pasję. Wysiłek sportowy
dobrze ukierunkowany może być
najlepszym wychowawcą młodzieży.
Dlatego cieszy swoiste post scriptum
do wakacyjnego turnieju, jakim jest

powstanie sekcji dla młodych tramp-
karzy przy GOSiR.

My, rodzice, czekaliśmy na to od
dawna - i to nie z założonymi ręko-
ma. Od jesieni ubiegłego roku zaję-
cia sportowe choć nieregularnie w
związku z wieloma obowiązkami pro-
wadził z naszymi chłopcami o.Grze-
gorz Klimczyk z parafii w Niepoka-
lanowie. Jesteśmy za to o.Grzegorzo-
wi bardzo wdzięczni i mamy nadzie-
ję, że nie odmówi chłopcom i dzisiaj
duchowego wsparcia. Mamy też na-
dzieję, że zaangażowanie wykażą ro-
dzice. To wasza obecność na trybu-
nach podczas rozgrywek, dodawanie
otuchy w trudnych momentach, przy-
jacielskie gesty pomogą chłopcom zro-
zumieć istotę prawdziwego sportu.

Spotkanie organizacyjne rodziców
trampkarzy odbędzie się w poniedzia-
łek, 29 września o godz. 1700 w bu-
dynku GOSiR. Zaprasza dyrektor
Krzysztof Walencik.

Julita Kowalska

TTTTTurururururnienienienieniej Dzikich Drj Dzikich Drj Dzikich Drj Dzikich Drj Dzikich Drużynużynużynużynużyn
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