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Z drugiej strony, akcentowanie
tych związków, przekonanie o wyjąt-
kowości miejsca, w którym mieszka-
my pomaga utożsamiać się z miejsco-
wością, pozwala budować poczucie
dumy mieszkańców ze swego miej-
sca zamieszkania.

Uroczystości trwały miesiąc:
od 19 maja br. do 14, 15 czerwca.
Obchody organizowane w tym cza-
sie miały początkowo charakter lokal-
ny. Były to szkolne konkursy, apele,
wystawy i lekcje poświęcone
Janowi Pawłowi II, angażujące dzie-
ci i młodzież z terenu naszej gminy.
Były programy artystyczne, występy

wokalne, wystawy. O skali zaintere-
sowania świadczy liczba 164 prac na-
desłanych na jeden tylko konkurs
ogłoszony przez „Teresiński Informa-
tor Samorządowy”.

14 czerwca wypełniły uroczysto-
ści oficjalne. Do Teresina przybyli
prezydenci burmistrzowie miast pa-
pieskich:  z  Łodzi, Kalisza, Białego-
stoku, Ełku, Drohiczyna i innych,
przedstawiciele samorządu woje-
wódzkiego, a także reprezentanci są-
siednich gmin i samorządu zawodo-
wego. Imprezy organizowane
15 czerwca adresowane były  głów-

nie do mieszkańców.
Organizacja obcho-

dów to także wyraz
poczucia szczególne-
go zobowiązania wo-
bec nauczania papie-
skiego, wyraz przywią-
zania do zasad głoszo-
nych przez Ojca Świę-
tego, wobec miejsca,
w  którym  mieszka-
my - naznaczonego
charyzmą św. Maksy-
miliana.

Trwałym owocem
obchodów 20. rocznicy pobytu Ojca
Świętego  w Niepokalanowie jest
Deklaracja podpisana przez uczest-
ników obchodów, nawiązująca do
głoszonych przez Jana Pawła II za-
sad szczególnie istotnych dla prawi-
dłowego rozwoju społeczeństwa.
Czytamy w niej m.in. o poczuciu służ-
by społeczeństwu, która pozwala
przezwyciężać takie negatywne ce-
chy, jak: nieuczciwość, kłamstwo, wy-
korzystywanie dóbr publicznych do
bogacenia się itp. Deklaracja podkre-
śla znaczenie solidarności, rozumianej
jako angażowanie się na rzecz dobra
wspólnego.

Julita Kowalska
tekst Deklaracji,
fotoreportaż z obchodów
oraz sprawozdanie
z uroczystej sesji na str. 14 i 15

Teresin − Niepokalanów Sprawozdanie
GZGK w Teresinie

Nowe miejsca
pracy

Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej wykonuje prace dotyczące
wszystkich mieszkańców. Od jego
pracy zależy wygląd ulic, jakość dostar-
czanej wody, bezawaryjny odbiór ście-
ków. To jakby druga strona medalu
procesu inwestycji.

Jaki jest stan obecny zakładu? Jaki
powinien być kierunek jego rozwoju?

sprawozdanie na str. 4

Gospodarka
odpadami

Z inicjatywy wójta Szymona Ziół-
kowskiego odbyło się spotkanie mają-
ce na celu wyłonienie zespołu do spraw
opracowania kompleksowego progra-
mu gospodarki odpadami w gminie
Teresin.  Będziemy starali się publiko-
wać materiały przybliżające mieszkań-
com naszej gminy propozycje rozwią-
zań systemowych, dzięki którym stale
aktualny problem wysypiska w Topo-
łowej i „dzikich” śmietnisk zostanie do-
celowo opracowany.

Na str.12 publikujemy pierwszy
głos w tej sprawie pt. „Segr„Segr„Segr„Segr„Segregacegacegacegacegacjajajajaja
śmieci nie jesśmieci nie jesśmieci nie jesśmieci nie jesśmieci nie jest trt trt trt trt trudna”udna”udna”udna”udna”

Zapraszamy Czytelników do wzię-
cia udziału w dyskusji na łamach TIS.

                                                                         Redakcja

W Teresinie powstaje CentrCentrCentrCentrCentrum Dyum Dyum Dyum Dyum Dys-s-s-s-s-
trtrtrtrtrybucybucybucybucybucji ji ji ji ji TESCTESCTESCTESCTESCOOOOO..... Pierwsze dostawy
towarów do magazynu firma zapowiada
w grudniu 2003 r. Od 4 sierpnia
br. Tesco otwiera swoje CentrCentrCentrCentrCentrumumumumum
RRRRRekrekrekrekrekrutututututacyacyacyacyacyjne w budynkjne w budynkjne w budynkjne w budynkjne w budynku Centru Centru Centru Centru Centrumumumumum
KsztKsztKsztKsztKształcenia Kałcenia Kałcenia Kałcenia Kałcenia Kadradradradradr na al. XX-lecia 3.
Firma deklaruje zatrudnianie na podsta-
wie umowy o pracę.

Aby zwiększyć szanse na zatrudnie-
nie naszych mieszkańców, władze gmi-
ny zaoferowały pomoc firmie Tesco m.in.
w organizowaniu szkoleń.

artykuł na str. 3
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Wiadomości z Gminy

� � � � � 8 lipca został podpisany akt no-
tarialny z p.Dudzińskim ze Spółdziel-
ni Usług Rolniczych w Paprotni. Ak-
tem tym zostaje przekazana bezpłat-
nie część działki, która pozwoli na
poszerzenie pasa drogowego oraz od-
płatnie działka przeznaczona pod
budowę stacji redukcji gazu.

� Rozstrzygnięto uzgodnienia
i przetarg na budowę  zatoczek na
ul. Szymanowskiej (po jednej stronie
ulicy). Jest to inwestycja prowadzo-
na przez  Powiatowy Zarząd Dróg
i gminę Teresin. W wyniku przetar-
gu  udział finansowy gminy jest
o 30 % mniejszy niż przewidywał to
kosztorys.

� Przystąpiono do przetargu
na naprawę nakładek asfaltowych
i reperacje dróg gminnych, które wy-
typowano jako najpilniejsze do remon-
tu: w Kawęczynie, Mikołajewie, Her-
manowie, Maurycewie i w Paskach.

� Aneksowano umowę z Agen-

cją Własności Rolnej Skarbu Państwa
na dofinansowanie budowy wodocią-
gu w Pawłowicach i modernizację
oczyszczalni ścieków w Szymanowie.
Aneks dotyczył przedłużenia umowy
na wykonanie obu inwestycji, której
termin przesunięto do końca grud-
nia  b.r.

� Podpisano umowę z  dyrekto-
rem Stacji Hodowli Roślin w Kawę-
czynie p.C.Zdanowskim na dzierża-
wę gruntów. Grunty objęte zatwier-
dzonym na przedostatniej sesji Rady
Gminy planem zagospodarowania
przestrzennego rejonu Kawęczyn
zostały wydzierżawione Stacji na 3
lata. Natomiast pozostałe grunty na
lat 12. Te decyzje podyktowane są
troską o utrzymanie tej jednostki
i sprawne jej funkcjonowanie, ponie-
waż jest to zgodne z obowiązującym
studium uwarunkowania przestrzen-
nego, w którym rejon Kawęczyna za-
pisany jest jako teren usług rolno-spo-
żywczych i bazy rolniczej dla tych
usług.

� Wójt Sz.Ziółkowski uczestni-
czył w uroczystościach zakończenia

roku w pięciu szkołach naszej gminy
oraz w Sochaczewie w ceremonii
wmurowania w pomnik w Trojano-
wie prochów żołnierzy - bohaterów
Bitwy o Anglię i ofiar Katynia.

� Gmina Teresin znalazła się po-
nownie w „ Złotej setce samorządów”
- rankingu prowadzonym przez
„Rzeczpospolitą”.

� Od 1 lipca pod adresem
www.teresin.asi.pl dostępny jest w in-
ternecie Biuletyn Informacji Publicz-
nej (BIP). Do prowadzenia interne-
towego biuletynu zobowiązuje usta-
wa z dnia 6 września 2001 r. o do-
stępie do informacji publicznej.

� 8 sierpnia wójt Sz. Ziółkowski
uczestniczył w Sochaczewie w spo-
tkaniu przedstawicieli samorządów w
sprawie zawiązania grupy inicjatyw-
nej dla lobbowania na rzecz budowy
lotniska w Bielicach. Zaczyna się dys-
kusja. Decyzje mają zapaść do końca
roku. Wójt zwraca się do mieszkań-
ców z prośbą o przekazywanie do
radnych i do Urzędu opinii na temat
takiej lokalizacji lotniska.

jlk

Z prac Rady Gminy

WWWWWyniki obryniki obryniki obryniki obryniki obrad VI sesji Radyad VI sesji Radyad VI sesji Radyad VI sesji Radyad VI sesji Rady
GminGminGminGminGminy - 9 lipca 2003 ry - 9 lipca 2003 ry - 9 lipca 2003 ry - 9 lipca 2003 ry - 9 lipca 2003 r.....

✦ Zakończona została, trwająca
blisko dwa lata, procedura przygoto-
wywania zmian w planie zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Tere-
sin. Uchwałą podjętą w dniu 9 lipca
br. Rada Gminy wprowadziła zmia-
ny do planu ogólnego. Zmiany te
dotyczą fragmentów wsi: Pawłowice,
Granice, Paprotnia, Seroki Parcela,
Topołowa, Nowa Piasecznica, Gna-
towice Nowe, Teresin Gaj, Seroki
Wieś, Witoldów, Teresin, Teresin -
obręb Zielonka, Pawłówek. Dla tere-
nów objętych zmianą planu uchwała
określa m.in. :  szczegółowe przezna-
czenie terenów i zasady zagospoda-
rowania wynikające z potrzeb ochro-
ny środowiska, zasady podziału na
działki budowlane, warunki kształto-
wania zabudowy oraz zasady obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej.

✦ Radni wprowadzili zmianę do
podjętej w dniu 24 kwietnia br.
uchwały dotyczącej przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla
działek położonych w obrębie Tere-
sin Gaj. Uchwała powyższa została
uzupełniona o działki stanowiące
teren rz. Teresinki.

✦ Rada Gminy wyraziła zgodę na
zbycie niezabudowanej nieruchomo-
ści położonej w obrębie Granice.
Działka o numerze ewidencyjnym
430 i powierzchni 112 m2 zostanie
sprzedana w drodze przetargu ogra-
niczonego.

✦ Na rok bieżący zaplanowano
przystąpienie do realizacji dwóch
ważnych zadań inwestycyjnych: od-
wodnienia Osiedla Granice i budo-
wy sieci wodociągowej we wsiach
Mikołajew, Witoldów, Maszna, Sero-
ki i Pawłowice. Szybkie zakończenie
obu inwestycji umożliwi decyzja Rady
Gminy o zaciągnięciu pożyczek dłu-
goterminowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie: 200 tys. zł - na odwodnie-
nie oraz 570 tys. zł - na wodociąg.
Warunki udzielenia pożyczek są bar-
dzo korzystne: oprocentowanie
ok. 3 - 4 % w skali roku oraz możli-
wość umorzenia 35 % kwoty.

✦ W drodze uchwały Rada Gmi-
ny ustaliła tryb postępowania w przy-
padku ubiegania się o dotację z bu-
dżetu gminy. Uchwała skierowana jest
do podmiotów nie zaliczanych do sek-
tora finansów publicznych (stowarzy-
szenia, fundacje, kluby sportowe)
i nie działających w celu osiągnięcia
zysku, którym gmina może zlecić re-
alizację zadań publicznych udzielając
na ten cel dotacji. W uchwale sprecy-

zowano zasady udzielania dotacji,
sposób dokonywania  rozliczenia oraz
kontroli wykonywania zleconego za-
dania i wykorzystania dotacji.

✦ W związku ze zmianą rozpo-
rządzenia Rady Ministrów dotyczą-
cego zasad wynagradzania pracowni-
ków samorządowych, na sesję trafił
projekt uchwały zakładający zmianę
wynagrodzenia wójta. Zgodnie z za-
wartymi we wspomnianym rozporzą-
dzeniu przepisami wójtowi przysłu-
guje dodatek specjalny, o wysokości
którego decyduje Rada Gminy.
W kwestii zmiany wynagrodzenia
wójta głosy radnych podzieliły się
równo, projekt nie uzyskał większo-
ści, a sprawa dodatku pozostała nie-
rozstrzygnięta.

✦ Radni dokonali zmian w bu-
dżecie gminy na rok 2003 wprowa-
dzając po stronie dochodów dotacje
celowe i subwencje na łączną kwotę
302.335 zł. W wydatkach umieszczo-
no m.in.:

420.000 zł - na budowę sieci wo-
dociągowej (Mikołajew, Witoldów,
Pawłowice, Maszna, Seroki), 71.500
zł - na budowę dróg (Granice, Nowa
Piasecznica), 200.000 zł - na odwod-
nienie Osiedla Granice, 32.835 zł -
dotacja dla Gminnego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, 25.000 zł - na
zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu dla GOSiR.

Dorota Dorodzińska
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Od ponad miesiąca realizowana jest w Teresinie Gaju przez firmę
ProLogis budowa magazynów centralnych dla sieci hipermarketów
Tesco. Pierwszą czynnością wykonaną w ramach tej inwestycji było ze-
branie z placu budowy warstwy humusu i zgromadzenie go na hałdzie.
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych humus powinien
zostać wykorzystany na cele poprawy jakości gruntów zdegradowanych oraz
gruntów gorszej jakości. W ramach zaspokajania tego typu potrzeb dostęp
do humusu jest bezpłatny i ograniczony tylko pozyskaną ilością. Decyzję o
jego konkretnym rozdysponowaniu podejmuje wójt.

W związku z powyższym osoby zainteresowane pozyskaniem humusu
proszę o zgłaszanie zapotrzebowania w tej sprawie do pokoju nr 4
w Urzędzie Gminy. W wyznaczonym terminie, w zależności od zgłoszeń
(np. raz w miesiącu) ziemia ta dostarczana będzie do Państwa posesji.
Odpłatność dotyczyć będzie jedynie kosztów załadunku i transportu wg
stawek wynegocjowanych z przewoźnikiem przez Urząd Gminy. Będziecie
mogli, Państwo, wykorzystać w tym celu także własny transport. Rozwiąza-
nie takie zapewni ład organizacyjny i ujednolici opłaty za transport na
niskim poziomie.

Szymon Ziółkowski
wójt gminy Teresin

Centrum Dystrybucyjne TESCO
w Teresinie

Trwają prace nad budową nowego centrum dystrybucji w Teresinie. Obiekt nale-
ży do TESCO - firmy z kapitałem angielskim.

Kilka słów o inwestorze, który do tej pory zainwestował w Polsce ponad 850 mln
USD i według PAIZ  (Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych) był trzecim
największym inwestorem w naszym kraju w roku 2002.

Początki Tesco sięgają lat dwudziestych XX wieku. Założycielem firmy był Jack
Cohen, który w roku 1919, po powrocie z I wojny światowej, gdzie służył w Królew-
skim Korpusie Lotniczym, zainwestował swój żołd w wysokości 30 funtów w tanie
produkty spożywcze, które później sprzedawał na straganie w jednej z dzielnic Londy-
nu. Dochód, jaki uzyskał pierwszego dnia wynosił 1 funt, a dzienny obrót - 4 funty.

Nazwa Tesco pochodzi od inicjałów T.E. Stockwell’a, partnera Jacka Cohena
z firmy dostarczającej herbatę, oraz CO od nazwiska założyciela.

Firma stworzona i zarządzana przez lata przez Jacka Cohena w krótkim okresie
stała się liderem na rynku brytyjskim. Swoją wysoką pozycję zawdzięcza konsekwentnie
realizowanemu przesłaniu „Klient jest najważniejszy”.

Obecnie Tesco jest jedną z pięciu największych sieci handlowych na świecie, za-
trudniającą około 296 000 pracowników w 11 krajach świata (Wielka Brytania,
Irlandia, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Tajwan, Tajlandia, Malezja i Korea Połu-
dniowa, Japonia).

W Polsce Tesco rozpoczęło działalność od przejęcia sieci sklepów Savia
w południowo-zachodniej Polsce w 1995 roku.

W listopadzie 1998 otwarto pierwszy hipermarket we Wrocławiu. Kolejne sklepy
powstawały w Częstochowie, Gliwicach, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Je-
leniej Górze, Tychach, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Rzeszowie, Lubinie, Bielsko Białej,
Rudzie Śląskiej, Stargardzie Szczecińskim, Gorzowie Wielkopolskim, Piastowie, Kiel-
cach i Włocławku. Planowane są dalsze otwarcia m.in. w Tarnowskich Górach, Wał-
brzychu, Skierniewicach.

W lipcu 2002 TESCO zakupiło sieć supermarketów HIT stając się największym detalistą
na rynku polskim. Grupa miast, gdzie klienci mogą robić zakupy w sieci Tesco powiększyła
się o Gdynię, Szczecin, Olsztyn, Bytom i Kalisz. W sumie Tesco /Polska/ posiada obecnie 35
hipermarketów w całej Polsce i zatrudnia prawie 15 tysięcy pracowników.

W marcu 2000 rozpoczęto współpracę  z firmą Bruhn organizując magazyn centralny
o powierzchni składowania 7,8 tys m2 i średnim obrocie dziennym 150 tys.kartonów.

cd na str.10

OGŁOSZENIE WÓJTA

Informacja
o wyborach
ławników

Rok 2003 jest ostatnim rokiem
kadencji ławników wybranych
w 1999 r. Do końca października
Rada Gminy Teresin wybierze 5
ławników do orzekania w Sądzie
Rejonowym w Sochaczewie (w tym
2 do Wydziału Pracy).

Ławnikiem może być wybrana
osoba, która:

----- najpónajpónajpónajpónajpóźnieźnieźnieźnieźniej w dniu wyborj w dniu wyborj w dniu wyborj w dniu wyborj w dniu wyboróóóóówwwww
ukukukukukończy 30 lat, a nieończy 30 lat, a nieończy 30 lat, a nieończy 30 lat, a nieończy 30 lat, a nie
prprprprprzzzzzekrekrekrekrekroczy 65 roczy 65 roczy 65 roczy 65 roczy 65 rokokokokoku żyu żyu żyu żyu życia,cia,cia,cia,cia,

----- posiada obposiada obposiada obposiada obposiada obywywywywywatatatatatelselselselselstwtwtwtwtwooooo
polskie i kpolskie i kpolskie i kpolskie i kpolskie i korororororzyzyzyzyzysssssttttta z pełnia z pełnia z pełnia z pełnia z pełni
praw cywilnychpraw cywilnychpraw cywilnychpraw cywilnychpraw cywilnych
i obywatelskich,i obywatelskich,i obywatelskich,i obywatelskich,i obywatelskich,

----- jesjesjesjesjest zatrt zatrt zatrt zatrt zatrudniona lubudniona lubudniona lubudniona lubudniona lub
zamieszkzamieszkzamieszkzamieszkzamieszkuuuuuje sje sje sje sje stttttale w mieale w mieale w mieale w mieale w miejscujscujscujscujscu
kkkkkandyandyandyandyandydododododowwwwwania co najmnieania co najmnieania co najmnieania co najmnieania co najmniejjjjj
od rod rod rod rod rokokokokoku,u,u,u,u,

----- jesjesjesjesjest nieskt nieskt nieskt nieskt nieskazitazitazitazitazitelnegoelnegoelnegoelnegoelnego
charcharcharcharcharaktaktaktaktakterererereru.u.u.u.u.

Kandydatów na ławników zgła-
szają radzie gminy: prezesi sądów,
stowarzyszenia, organizacje
i związki zawodowe zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa oraz
co najmniej 25 obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamiesz-
kujących na danym terenie,
w terminie do 31 lipca 2003 r. do
Urzędu Gminy w Teresinie (Biuro
Rady Gminy pok. Nr 10).
Uprawnionymi do składania
oświadczeń w sprawie zgłoszenia
kandydata są trzy pierwsze osoby,
które podpisały jego zgłoszenie.
Kandydat natomiast powinien
swoim podpisem potwierdzić zgo-
dę na kandydowanie.

Szczegółowe regulacje prawne
dotyczące wyboru ławników zawar-
te są w ustawie z dnia 27 lipca
2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz.
1070 z późn. zm.) oraz w Zarzą-
dzeniu Prezydenta RP z dnia 29
czerwca 1990 r. w sprawie trybu
zgłaszania radom gmin kandyda-
tów na ławników ludowych do są-
dów powszechnych (MP Nr 26
poz. 201 z późn. zm.).

Potrzebne  do  dokonania  zgło-
szenia druki otrzymać można
w Urzędzie Gminy Teresin
pok. Nr 10.

Anna Rybak
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GminnGminnGminnGminnGminny Zakład Gospodary Zakład Gospodary Zakład Gospodary Zakład Gospodary Zakład Gospodarki Kki Kki Kki Kki Ko-o-o-o-o-
munalnemunalnemunalnemunalnemunalnej w Tj w Tj w Tj w Tj w Terererereresinie poesinie poesinie poesinie poesinie powwwwwołanołanołanołanołany zy zy zy zy zo-o-o-o-o-
sssss ttttt ał  uchwał uchwał uchwał uchwał uchwałą Rady Gminałą Rady Gminałą Rady Gminałą Rady Gminałą Rady Gminyyyyy
w 1w 1w 1w 1w 199999999994 r4 r4 r4 r4 r. Pr. Pr. Pr. Pr. Prooooowwwwwadzi działalnośćadzi działalnośćadzi działalnośćadzi działalnośćadzi działalność
w nasw nasw nasw nasw nastttttępuępuępuępuępującym zakrjącym zakrjącym zakrjącym zakrjącym zakresie:esie:esie:esie:esie:
----- zaopatr zaopatr zaopatr zaopatr zaopatrywywywywywania w wania w wania w wania w wania w wodęodęodęodęodę
- odbier- odbier- odbier- odbier- odbierania  i oczyania  i oczyania  i oczyania  i oczyania  i oczyszczania śszczania śszczania śszczania śszczania ściekciekciekciekciekóóóóówwwww
- eksploat- eksploat- eksploat- eksploat- eksploatacacacacacji  składoji  składoji  składoji  składoji  składowiskwiskwiskwiskwiska odpadóa odpadóa odpadóa odpadóa odpadówwwww
- bieżącego utr- bieżącego utr- bieżącego utr- bieżącego utr- bieżącego utrzymania drzymania drzymania drzymania drzymania drógógógógóg
- pielęgnac- pielęgnac- pielęgnac- pielęgnac- pielęgnacji zieleni i drji zieleni i drji zieleni i drji zieleni i drji zieleni i drzzzzzeeeeewwwww
- nadz- nadz- nadz- nadz- nadzorororororooooowwwwwania kania kania kania kania konseronseronseronseronserwwwwwacacacacacji ośji ośji ośji ośji oświewiewiewiewietle-tle-tle-tle-tle-
nia ulicznegonia ulicznegonia ulicznegonia ulicznegonia ulicznego
- r- r- r- r- rozliczozliczozliczozliczozliczeń odbioreń odbioreń odbioreń odbioreń odbiorcccccóóóóów ww ww ww ww wody w liczbieody w liczbieody w liczbieody w liczbieody w liczbie
ponad 2ponad 2ponad 2ponad 2ponad 2400 or400 or400 or400 or400 oraz dosaz dosaz dosaz dosaz dostttttaaaaawwwwwcccccóóóóów św św św św ściekciekciekciekciekóóóóówwwww
okokokokokoło 950.oło 950.oło 950.oło 950.oło 950.
W ramach swoich obowiązków ponosi
koszty eksploatacyjne następujących
urządzeń:
11111..... czterech stacji uzdatniania wody
(SUW) w miejscowościach:
- GrGrGrGrGraniceaniceaniceaniceanice - zaopatrująca w wodę Tere-
sin, Granice, Paprotnię i Teresin-Gaj.
Łączna długość sieci wodociągowej ww
miejscowości wynosi 56,5 km.
- PiasecznicaPiasecznicaPiasecznicaPiasecznicaPiasecznica - zaopatrująca w wodę
Piasecznicę, Dębówkę, Kawęczyn,
Topołową, Paprotnię i Budki Piasec-
kie. Łączna długość sieci wodociągo-
wej - 49 km.
- SkrSkrSkrSkrSkrzzzzzeleeleeleeleelewwwww - zaopatrująca w wodę miej-
scowości: Szymanów, Skrzelew, Mau-
rycew, Pawłówek, Elżbietów, Strugi,
Skotniki. Długość sieci - 26 km.
- SerSerSerSerSerokiokiokiokioki - zaopatrująca w wodę Seroki
Wieś, Seroki Parcela, Granice Wieś.
Łączna długość sieci wodociągowej wy-
nosi 8,4 km.
2.2.2.2.2. oczyszczalni ścieków w Granicach
wraz z siedmioma przepompowniami
ścieków, kolektorem tłocznym od prze-
pompowni do oczyszczalni o długości
0,5 km oraz siecią kanalizacyjną o łącz-
nej długości 25,9 km.
3. 3. 3. 3. 3. składowiska odpadów w Topołowej

Wyposażenie Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej stanowią: sa-
mochód ŻUK, ciągnik rolniczy, przy-
czepa z ładowaczem, beczka aseniza-
cyjna, podkaszarki spalinowe - 2 szt.,
podkrzesywarka, piła spalinowa, łopa-
ty, siekiery, grabie itp.

ZAOPATRYWANIE W WODĘ
I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Dwie stacje, tj. w Skrzelewiu - eks-

ploatowana od 30 lat, oraz w Piasecz-
nicy - eksploatowana od 20 lat, ulegają

W roku 2002 osady z oczyszczalni
ścieków wywożone były do nowowy-
budowanej oczyszczalni  Bakomy S.A
w Elżbietowie, gdzie używane były do
jej technologicznego rozruchu. W roku
bieżącym takiej możliwości już nie ma.

Obecnie obowiązująca stawka za
odbiór ścieków - 1,40 zł/m3 pokrywa
koszty bieżącej eksploatacji oczyszczal-
ni oraz systemu kanalizacji w około
50% (bez kosztów amortyzacji).

W okolicznych gminach posiadają-
cych oczyszczalnie ścieków realne ceny
(pokrywające koszty eksploatacji) zrzu-
canych ścieków wynoszą za 1 m3 od
2,50 do 3,30 zł netto + 7% VAT.

SKŁADOWISKO ODPADÓW
Średnia miesięczna ilość odpadów de-

ponowanych na składowisku wynosi ok.
12 ton na dobę.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnie-
nia ochrony  wysypiska. Koszt roczny
wynosi 30.000 zł.

Na gminne składowisko odpadów
w Topołowej dostarczają śmieci 2 fir-
my, odbierające odpady od mieszkań-
ców z terenu całej gminy: Rethman
i Aminex, indywidualnie dowozi 401
mieszkańców  oraz 50 firm z terenu
gminy Teresin.

Zakład zajmuje się również uprzą-
taniem dzikich wysypisk znajdujących
się w lasach, przydrożnych rowach oraz
zbieraniem śmieci pozostawionych
przy pojemnikach przeznaczonych na
odpady segregowane. Od początku
roku 2003 nasi pracownicy zebrali
około 64 tony (!!!) takich śmieci.
Od stycznia 2003 roku rozporządze-
niem ministra środowiska w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków
prowadzenia monitoringu składowisk
odpadów zostaliśmy zobowiązani do
cokwartalnego wykonywania analiz
wód podziemnych i odciekowych na
gminnym składowisku odpadów komu-
nalnych. Jesteśmy zobowiązani do wy-
konania analizy 4 próbek kwartalnie,
których jednorazowy koszt
w laboratorium Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Płocku wyniósł w I kwartale 5.600
zł. Wydatki na powyższy cel nie były
zarezerwowane w budżecie Gminne-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej na
rok 2003. Prowadzenie wymaganego mo-
nitoringu składowiska w roku 2003
spowoduje wzrost kosztów utrzymania o
około 10%.

INNE
GZGK ponosi również koszty

drobnych napraw oraz zimowego utrzy-
mania dróg. Pracownicy zakładu przy
pomocy łopat i pożyczonej nieodpłat-

częstym awariom, co powoduje nie-
przewidywalne zwiększenie kosztów
i dodatkowych prac.

W roku 2002 przejęliśmy nowowy-
budowany SUW Seroki. Systematycz-
nie podłączane są nowe przyłącza w
Teresinie, Granicach, Paprotni, co
zwiększa zakres prac zakładu.

Teren gminy należy do obszarów
deficytowych w wody podziemne, co
ujawnia się zjawiskiem wysychania
studni w okresie letnim w wielu miej-
scowościach. Kłopoty mogą również
pojawiać się w dostarczaniu  wody
przez poszczególne SUW. Dlatego ko-
niecznością staje się oszczędny pobór
wody (jest to tendencja ogólnoświato-
wa). Bezpieczeństwo ciągłości dostar-
czania wody podniesie spięcie całej
gminnej sieci wodociągowej i wszyst-
kich SUW w jeden system, w którym
okresowo - np. w razie awarii - odbior-
cy wody mogliby być obsługiwani przez
SUW sąsiedni. Już w tym roku (listo-
pad), dzięki wybudowaniu wodociągu
we wsiach Mikołajew i Witoldów na-
stąpi połączenie sieci zaopatrywanych
w wodę przez SUW Skrzelew i Pia-
secznica.

Od 01.01.2002 roku rozporządze-
niem ministra środowiska zostaliśmy
zobowiązani do naliczania i odprowa-
dzania opłaty środowiskowej za pobór
wód podziemnych oraz zrzut ścieków.
Łącznie opłata środowiskowa w roku
2002 wyniosła 144.260,14 zł, z czego
zakład przekazał do Urzędu Marszał-
kowskiego 73.212,83 zł. Pozostała
kwota, tj. 71.047,31 została umorzona
decyzją Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego. W uzasadnieniu decyzji
podano, iż „pomocy udzielono  tytu-
łem pomocy horyzontalnej celem
wspierania utrzymania poziomu za-
trudnienia. W szczególności wzięto
pod uwagę, że Gminny Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Teresinie jest pod-
miotem gospodarczym działającym lo-
kalnie, tworzącym miejsca pracy
we własnym regionie”.

Przewidywany wzrost kosztów
oczyszczalni ścieków na rok 2003 wy-
nosi 80 - 90 tysięcy zł, co spowodowa-
ne jest dodatkowym kosztem dotyczą-
cym odbioru i utylizacji osadu ścieko-
wego (produktu ubocznego z procesu
oczyszczania ścieków).

Sprawozdanie z pracy
Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej
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nie przyczepy odśnieżają i posypują
piaskiem chodniki i ulice.

Zakład wykonuje także prace po-
rządkowe na terenie gminy, takie jak:
koszenie zieleńców, czyszczenie pasów
przydrożnych dróg gminnych, wycina-
nie krzewów i zarośli, przycinanie ga-
łęzi oraz inne prace zlecane przez
Urząd Gminy.

Ponosimy również całkowite kosz-
ty utrzymania pomieszczeń zajmowa-
nych przez nasz zakład,  Społeczne
Przedszkole i Gminną Bibliotekę.
Koszty te za rok 2002 wyniosły
27.000 zł.

PODSUMOWANIE
Gminny Zakład Gospodarki Komu-

nalnej w Teresinie działa od 9 lat.
W okresie swojej działalności sukcesyw-
nie przejmował liczne zadania. Na
prośbę nowopowstających gminnych
zakładów komunalnych służyliśmy radą
i pomocą w zakresie organizacji, funk-
cjonowania i przepisów prawnych do-
tyczących tego zagadnienia.

Największe problemy związane są
z coraz bardziej restrykcyjnymi prze-
pisami dotyczącymi ochrony środowi-
ska, (wynikającymi m.in. z wdrażania
prawa unijnego) nakładającymi na pod-
mioty eksploatujące kolejne obowiąz-
ki (np. monitoringi) zwiększające kosz-
ty oraz wysokie opłaty za korzystanie
ze środowiska. Gospodarne eksploato-
wanie powierzonych urządzeń systemu
wodno-kanalizacyjnego wymaga syste-
matycznego ich konserwowania, by za-
pobiec dekapitalizacji.  Z kolei racjo-
nalne zarządzanie gminnym składowi-
skiem odpadów oznacza konieczność
wprowadzenia programu selektywnej
zbiórki odpadów - już w miejscu ich
powstawania, tj. w gospodarstwach do-
mowych. Takiego programu nie uda się
wprowadzić bez współpracy mieszkań-
ców. Jednak bez zmiany sposobu zbiór-
ki odpadów obecne wysypisko i każde
kolejne zapełniać będziemy w zastra-
szającym tempie. Zwiększanie ilości do-
starczanych na wysypisko odpadów ro-
dzić będzie obowiązek kolejnych wy-
sokich opłat środowiskowych itp., czy-
li wzrost kosztów wywożenia śmieci
przez każdego z mieszkańców.

GZGK powinien wykonywać wię-
cej zadań na rzecz Gminy, nie będzie
to możliwe bez doposażenia w potrzeb-
ny sprzęt. Doświadczenie innych gmin
dowodzi, że eksploatacja infrastruktu-
ry komunalnej przez gminne zakłady
jest formą najtańszą.

Jacek Kalinowski
zastępca dyrektora GZGK

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości

powyżej  30 000 euro
WWWWWójt Gminójt Gminójt Gminójt Gminójt Gminy Ty Ty Ty Ty Terererereresinesinesinesinesin

ul. Zielona 20,  96 - 515  Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,
tel.: (0-46)  861-38-15, fax (0-46) 8613815,

www.teresin.home.pl, e-mail: teresin@home. pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„BudoBudoBudoBudoBudowę sieci kwę sieci kwę sieci kwę sieci kwę sieci kanalizacanalizacanalizacanalizacanalizacji deszczji deszczji deszczji deszczji deszczooooowwwwweeeeej w miej w miej w miej w miej w miejscojscojscojscojscowwwwwośośośośościcicicici
GrGrGrGrGranice, gmina Tanice, gmina Tanice, gmina Tanice, gmina Tanice, gmina Terererereresin I eesin I eesin I eesin I eesin I etttttap osiedle Grap osiedle Grap osiedle Grap osiedle Grap osiedle Granice z :anice z :anice z :anice z :anice z :

- rur WIPRO o średnicy: 500mm - 20,700 mb; 400mm - 410,0 mb;
300mm - 215,2 mb; 200mm - 365mb,

- studni rewizyjnych o średnicy: 1200mm - 11 sztuk; 1400mm - 12 sztuk,
- studzienki ściekowe: 500mm - 21 sztuk (PKWiU: 45.33.2)”.

Nie dopuszcza się składania ofNie dopuszcza się składania ofNie dopuszcza się składania ofNie dopuszcza się składania ofNie dopuszcza się składania oferererererttttty wy wy wy wy wariantariantariantariantariantooooowwwwweeeeejjjjj
Termin realizacji zamówienia (wymagany): do dnia 20.do dnia 20.do dnia 20.do dnia 20.do dnia 20.111110. 2003 r0. 2003 r0. 2003 r0. 2003 r0. 2003 r.....

Wadium: 7000 złotych (siedem tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać
w siedzibie Zamawiającego, lok. nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Koszt specyfikacji 30 złotych (brutto)
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest :

PPPPPani Anna Basakani Anna Basakani Anna Basakani Anna Basakani Anna Basak
tel. (46) 861-38-15 (do 17), wew. 39, lok. nr. 14, w godz.  8.00 - 14.00

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19
i art. 22 ust. 7  oraz spełniający  warunki zawarte w art. 22  ust. 2 ustawy

 o zamówieniach publicznych, spełniający dodatkowe warunki:
- przewidziane zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- parafowanie umowy przez oferenta
- wpłata wadium

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Oferty wstępne należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lok. nr 7 (sekretariat)

Tererererermin smin smin smin smin składania ofkładania ofkładania ofkładania ofkładania ofererererert upływt upływt upływt upływt upływa w dniu 04.08.2003 ra w dniu 04.08.2003 ra w dniu 04.08.2003 ra w dniu 04.08.2003 ra w dniu 04.08.2003 r.  o  godzinie  1.  o  godzinie  1.  o  godzinie  1.  o  godzinie  1.  o  godzinie  10.000.000.000.000.00
OtwOtwOtwOtwOtwarararararcie ofcie ofcie ofcie ofcie ofererererert nast nast nast nast nastttttąpi w Siedzibie Zamaąpi w Siedzibie Zamaąpi w Siedzibie Zamaąpi w Siedzibie Zamaąpi w Siedzibie Zamawiającego lokwiającego lokwiającego lokwiającego lokwiającego lok. nr. nr. nr. nr. nr. 1. 1. 1. 1. 144444

w dniu 04.08.2003 rw dniu 04.08.2003 rw dniu 04.08.2003 rw dniu 04.08.2003 rw dniu 04.08.2003 r. o  godzinie 1. o  godzinie 1. o  godzinie 1. o  godzinie 1. o  godzinie 111111.00.00.00.00.00
/-/Wójt Gminy Teresin

Informacje o wynikach postępowań przetargowych
W okresie od przekazania materiałów do druku poprzedniego numeru gazety,

w Urzędzie Gminy w Teresinie, przeprowadzono postępowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego, w trybie określonym w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 o
zamówieniach publicznych,  na:

☛ dostawę jednego zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy
w Teresinie; wpłynęły trzy ważne oferty; najniższą cenę (tj. 3.098,80 złotych
brutto) zaproponowała  firma Marcom Mariusz Szymański, Marcin Szymań-
ski, ul. Narutowicza 6/8, 96-500 Sochaczew

WszWszWszWszWszelkie infelkie infelkie infelkie infelkie infororororormacmacmacmacmacje o prje o prje o prje o prje o przzzzzeprepreprepreprooooowwwwwadzanadzanadzanadzanadzanyyyyych posch posch posch posch postttttępoępoępoępoępowwwwwaniach praniach praniach praniach praniach przzzzzeeeeetttttararararar-----
gogogogogowywywywywychchchchch są umieszczane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Teresinie przy ulicy Zielonej 20, na stronie internetowej -
wwwwwwwwwwwwwww. . . . . ttttterererereresin.home.plesin.home.plesin.home.plesin.home.plesin.home.pl oraz w prasie lokalnej.

Anna Basak

Sprzedam działki
budowlane
w Paprotni

ul. Poziomkowa
tel. 0−604−926−429

Sprzedam działki
budowlane

w Teresinie róg ulic:
Kasztanowej i Wiśniowej

tel. (0−22) 722−15−37
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Od 2 do 7 czerwca dzieci z klas pią-
tych i szóstej ze Szkoły Podstawowej
w Szymanowie wybrały się pod opieką
p. Z.Miazgowskiej i p.R.Leończyka
na „zieloną szkołę” w Tatry. Podróż była
bardzo interesująca, ponieważ jechaliśmy
pociągiem. Długie godziny jazdy pozwo-
liły nam na podziwianie ciągle zmienia-
jącego się krajobrazu.

Jechaliśmy przez Radom, Kielce,
Kraków. W dawnej stolicy Polski oglądaliśmy
Sukiennice, Wawel, Smoczą Jamę. Skierowa-
liśmy się w stronę Zakopanego - miejscowo-
ści, w której mieliśmy spędzić pięć dni.

Zakwaterowanie i posiłki mieliśmy
w Zakopanem-Cyrliki u zaprzyjaźnionych
gospodarzy. Stamtąd codziennie wyrusza-
liśmy na piesze wędrówki. Mieliśmy oka-
zję zobaczyć wspaniały kościółek
w Olczy, wybudowany w bardzo cieka-
wym stylu. Kościół ma pięć wież, które
nawiązują symbolicznie do otaczających
Zakopane szczytów górskich. Będąc
w stolicy Tatr nie mogliśmy nie wybrać
się na zabytkowy cmentarz na Pęksowym
Brzysku, gdzie spoczywają słynni ludzie
gór. Dzieci z naszej grupy odnalazły grób
K.Makuszyńskiego, autora wielu lektur
szkolnych.

Pogoda nam dopisała (gazda powie-
dział, że przywieźliśmy słońce), więc
wyruszyliśmy z przewodnikiem w Tatry
Wysokie. Stromymi, kamienistymi ścież-
kami zawędrowaliśmy na Halę Gąsieni-
cową i Czarny Staw, a potem odpoczy-
waliśmy w schronisku Murowaniec, na
wysokości 1505 m. Na Krupówkach ku-
piliśmy pamiątki dla najbliższych, wysła-
liśmy karty z Zakopanego oraz wjeżdża-
liśmy kolejką szynowo-linową na Guba-
łówkę, aby stamtąd oglądać Giewont  i po-

dziwiać górskie krajobrazy. Dzięki obecno-
ści w Przyrodniczym Muzeum Tatrzańskim
mogliśmy poznać florę i faunę polskich gór.

Największą atrakcją jednak dla na-
szych dzieciaków było spotkanie
z A.Małyszem. Staliśmy pod skocznią
i oglądaliśmy razem z innymi grupami
trening naszych skoczków z reprezenta-
cji Polski. Jednak nie zdobyliśmy żadne-
go autografu. Nie poddaliśmy się, wytro-
piliśmy ich w Centralnym Ośrodku Spor-
tu. Tam udało nam się zrobić zdjęcia
z A.Małyszem i zdobyć jego odręczny au-
tograf (pod skocznią były tylko gotowe,
wydrukowane).

PrPrPrPrPragniemagniemagniemagniemagniemy sery sery sery sery serdecznie podziękdecznie podziękdecznie podziękdecznie podziękdecznie podzięko-o-o-o-o-
wwwwwać władzać władzać władzać władzać władzom gminnom gminnom gminnom gminnom gminnym, a szczym, a szczym, a szczym, a szczym, a szczególnieególnieególnieególnieególnie
prprprprprzzzzzeeeeewwwwwodnicząceodnicząceodnicząceodnicząceodniczącej kj kj kj kj komisji ds. promisji ds. promisji ds. promisji ds. promisji ds. profofofofofilakilakilakilakilak-----
tttttyki i pryki i pryki i pryki i pryki i przzzzzeciwdziałania alkeciwdziałania alkeciwdziałania alkeciwdziałania alkeciwdziałania alkoholizmo-oholizmo-oholizmo-oholizmo-oholizmo-
wi, ktwi, ktwi, ktwi, ktwi, którórórórórą nęką nęką nęką nęką nękaliśmaliśmaliśmaliśmaliśmy podaniami, dziękiy podaniami, dziękiy podaniami, dziękiy podaniami, dziękiy podaniami, dzięki
ktktktktktóróróróróreeeeej oj oj oj oj otrtrtrtrtrzymaliśmzymaliśmzymaliśmzymaliśmzymaliśmy dofy dofy dofy dofy dofinansoinansoinansoinansoinansowwwwwanie ianie ianie ianie ianie i
mogliśmmogliśmmogliśmmogliśmmogliśmy zabry zabry zabry zabry zabrać w górać w górać w górać w górać w góry nay nay nay nay nawwwwweeeeet naj-t naj-t naj-t naj-t naj-
uboższe dzieci.uboższe dzieci.uboższe dzieci.uboższe dzieci.uboższe dzieci.

     Zofia Miazgowska
(wychowawca kl. V)

Robert Leończyk
(wychowawca kl. VI)

W tym roku dzieci z terenu naszej
Gminy spędzające wakacje pod patrona-
tem gminnej komisji ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
od 22 czerwca do 1 lipca odwiedziły nad-
morską Pogorzelicę. Położona w woje-
wództwie zachodniopomorskim, słynąca
z pięknej, piaszczystej plaży, sosnowo-
świerkowych lasów oraz leczniczego kli-
matu miejscowość gościła nas w ośrodku
wczasowo - sanatoryjnym „Stoczniowiec”.
Pierwsze dni pobytu upłynęły na zwiedza-
niu najbliższej okolicy, spacerach brzegiem
morza i zabawach na plaży. Byliśmy pod
dużym wrażeniem znajdującego się opo-
dal rezerwatu ptactwa wodnego. To wyjąt-
kowo urokliwe jezioro z licznymi rucho-
mymi wysepkami, piękną roślinnością i
różnorodnością zamieszkującego tam ptac-
twa. Bliskość Kołobrzegu - jednego z naj-
bardziej znanych kąpielisk nadbałtyckich
sprawiła, że spędziliśmy tam dzień pełen
wrażeń. Rozpoczęliśmy od imprezy edu-
kacyjno rozrywkowej „Piracka przygoda”,
prowadzonej przez znającego tajniki za-
wiązywania najbardziej skomplikowanych
węzłów pirata. Konkursy, zabawy, tańce i
śpiewanie szant sprawiło, że bawiliśmy się
świetnie. Później mieliśmy okazję zobaczyć
kołobrzeski amfiteatr, zabytkową katedrę,
eksponaty w muzeum Oręża Polskiego i
budynki, w których urzędują włodarze mia-
sta. Droga na promenadę prowadziła szla-
kiem tryskających wodą przeróżnych w for-
mie fontann. Przy promenadzie zrobiliśmy
pamiątkową fotografię pod pomnikiem za-

ślubin z morzem.
Ruiny kościoła w Trzęsaczu były kolej-

nym zwiedzanym miejscem. Mogliśmy
przekonać się o efekcie silnego działania
morskich fal. Atrakcją pobytu w „Stocz-
niowcu” był finał pierwszego Turnieju Te-
nisa Ziemnego Aktorów i Artystów roz-
grywany na korcie ośrodka. Wielkie emo-
cje, autografy i pamiątkowe zdjęcia były,
więc naszym udziałem. Kontynuacją zwie-
dzania były wycieczki do Świnoujścia i Mię-
dzyzdrojów. W Świnoujściu nie mogła nam
umknąć możliwość płynięcia promem
i oglądanie jednostek pływających stojących
w porcie. Spacer po Świnoujściu zakoń-
czyliśmy w części uzdrowiskowej na wy-
jątkowo pięknej plaży.

W Międzyzdrojach głównym punktem
było zwiedzanie muzeum Wolińskiego
Parku Narodowego z licznymi okazami
żyjących na tym terenie zwierząt. Wędrów-
ka po Międzyzdrojach wiodła Promenadą
Gwiazd i najciekawszymi zakątkami mia-
sta.

Poza bogatym programem turystyczno
- krajoznawczym staraliśmy się wykorzy-
stywać czas na łapaniu promieni słonecz-
nych nad morzem, rzeźbieniu w piasku,
zbieraniu muszelek, konkursach plastycz-
nych i warcabowych, grach i zabawach
zręcznościowych i pływaniu w basenach.
Niejeden szkrab przepłynął tu pierwsze
swoje metry. Osładzaliśmy sobie życie pysz-
nymi goframi i lodami. Tradycyjnie odbył
się też chrzest kolonijny. Podczas pobytu
oglądaliśmy występy cyrkowców. Dodatko-
wymi atrakcjami były skaczące po drzewach
wiewiórki, drepczące wieczorem jeże i roz-
krzyczane mewy.

Wieczór pożegnalny spędziliśmy
w stadninie na konnych przejażdżkach,
a kolorowe sny zapewniła nam kąpiel
w podświetlanym basenie.

W dobrych humorach, szczęśliwie
i bezpiecznie wróciliśmy do domu

Marzena Wójcicka
koordynator ds. profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych

Akcja Letnia dla dzieci
W Szkole Podstawowej w Paprotni

od 30 czerwca do 11 lipca zorganizowano
Akcję Letnią dla dzieci. W jej ramach od-
bywały się imprezy sportowe, gry świetli-
cowe, zajęcia basenowe oraz wycieczka au-
tokarowa do Kruszwicy i Biskupina.

Z zajęć skorzystało ok. 50 dzieci z tych
rodzin, które ze względów finansowych nie
mogą zapewnić wyjazdów wakacyjnych
swoim dzieciom.

Sponsorami Akcji Letniej byli: Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, gminna
komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, firma „Bako-
ma”, „Master Foods Polska” oraz „Kuźnia
Napoleońska”.

Opiekę nad dziećmi sprawowali na-
uczyciele ze Szkoły Podstawowej w Paprot-
ni: dyrektor Grzegorz Fabiszak, Krystyna
Milczarek i Jacek Wiśniewski.

Bogaty program imprez zapewnił dzie-
ciom wiele przeżyć i wspaniałych chwil.

mk

Czas wakacji

Zielona Szkoła
w Tatrach
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W naszej szkole w roku szkolnym
2002/2003 w 27 oddziałach uczyło się
565 uczniów.

Opiekę dydaktyczno-wychowawczą
sprawowało 36 nauczycieli legitymują-
cych się wyższym wykształceniem. Zaję-
cia odbywały się w przestronnych salach
lekcyjnych wyposażonych w jednoosobo-
we stoliki. Nauczyciele, rodzice i ucznio-
wie dbali o estetyczny wygląd klasopra-
cowni, wzbogacając je w tablice korko-
we, kwietniki, rolety, firany, kwiaty itp.
W klasach 0-III, dzięki rodzicom i spon-
sorom (Greiner), zakupiono wykładzinę
dywanową, która służy dzieciom do za-
baw i ćwiczeń. W dalszym ciągu pracuje-
my nad wystrojem korytarzy, starając się
nadać im miły i przytulny wygląd. Biblio-
teka szkolna została wzbogacona o nowe
pozycje lekturowe, młodzieżowe
i encyklopedyczne.

W szkole działają koła zainteresowań:
ekologiczne, plastyczne, teatralne, spor-
towe, chór szkolny. W młodszej grupie
wiekowej odbywają się zajęcia korekcyj-
ne oraz zajęcia z rytmiki. Dzieci dojeżdża-
jące mają zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej. Duża grupa uczniów objęta jest
bezpłatnym dożywianiem. Dla uczniów
mających trudności w nauce szkoła orga-
nizuje zajęcia wyrównawcze oraz naucza-
nie indywidualne.

Nauczyciele i wychowawcy dbają
o rozwój intelektualny i kulturalny
uczniów, organizując częste wyjazdy na
spektakle teatralne i seanse filmowe, wy-
stawy. Uczniowie poznają najbliższą oko-
licę i ciekawe zakątki Polski podczas wy-
jazdów na wycieczki turystyczno-krajo-
znawcze.

Prężnie działa Samorząd Szkolny, or-
ganizując imprezy i uroczystości. Włącza-
my się w akcje: „Sprzątanie Świata”, „Góra
grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”. Wielką popularnością cieszą się
w szkole zbiórki makulatury i puszek alu-
miniowych. Uzyskane pieniądze przezna-
czane są na zakup pomocy dydaktycz-
nych.

Uczniowie biorą udział w konkursach
plastycznych, historycznych („Ochrona
Dziedzictwa Kulturalnego”, „Krąg”), ma-
tematycznych („Alfik”), humanistycznych,
ortograficznych („Mistrz ortografii”),
„Młodych Dziennikarzy” oraz progra-
mach ekologicznych („Zostawcie nam
czyste powietrze”, „Bocian”, „Uczymy się,
doświadczamy i działamy ekologicznie-
mamy rady na odpady”).

Mistrzem ortografii w tym roku szkol-
nym została uczennica klasy VId JoannaJoannaJoannaJoannaJoanna
GłuchoGłuchoGłuchoGłuchoGłuchowwwwwskskskskska. Angelika. Angelika. Angelika. Angelika. Angelika Ra Ra Ra Ra Rybickybickybickybickybickaaaaa (Va)
i Anna KAnna KAnna KAnna KAnna Kanieanieanieanieaniewwwwwskskskskskaaaaa (Vc) otrzymały wy-
różnienie za artykuł „Moja Mała Ojczy-
zna w Unii Europejskiej” w VIII Kon-
kursie Młodych Dziennikarzy zorganizo-

wanym przez Tygodnik „Ziemia Socha-
czewska”.

Uczennica klasy IVa UUUUUrrrrrszula Kszula Kszula Kszula Kszula Kaj-aj-aj-aj-aj-
kkkkkooooowwwwwskskskskskaaaaa została laureatką konkursu hu-
manistycznego organizowanego przez
Centrum Edukacji Szkolnej.

Nasi uczniowie zdobyli wiele nagród i
wyróżnień w konkursach o Janie Pawle II
zorganizowanych z okazji XX rocznicy
wizyty Ojca Świętego w Niepokalanowie.

Grupa teatralna odwiedziła z przed-
stawieniem bożonarodzeniowym dzieci
z Domu Dziecka w Giżycach.

Pomimo braku sali gimnastycznej
uczniowie naszej szkoły osiągają również
sukcesy sportowe:

- II miejsce w gminnym turnieju
w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców,

- I miejsce w gminnym czwórboju
lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców,

- III miejsce w powiatowym czwór-
boju lekkoatletycznym dziewcząt,

- I miejsce w gminnych sztafeto-
wych biegach przełajowych dziewcząt,

- II miejsce w gminnych sztafeto-
wych biegach przełajowych chłopców,

- IV miejsce w sztafetowych biegach
przełajowych dziewcząt,

- II miejsce w biegu ulicznym z oka-
zji XX rocznicy wizyty Ojca Świętego
w Niepokalanowie,

- udział w biegach przełajowych
w Bielicach.

Szkoła zapewnia fachową pomoc lo-
gopedyczną dzieciom z wadami wymo-
wy. W rozwiązywaniu trudnych spraw
wychowawczych pomaga pedagog szkol-
ny. Czuwamy  nad prawidłowym rozwo-
jem wychowawczym dzieci. Staramy się,
aby placówka była miejscem bezpiecznym
i przyjaznym uczniom. W maju zorgani-
zowana została konferencja „Przeciw
Przemocy” z udziałem przedstawicieli
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
sądu, policji, gminnego ośrodka pomocy
społecznej, komisji do spraw rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, Rady
Rodziców, wychowawców i uczniów.

Regularnie zapraszamy na spotkania
ciekawych ludzi: lekarzy, pielęgniarki,
leśniczych, strażaków, policjantów.

Wydarzeniem ogólnoszkolnym stała
się wizyta p. Janusza Tylmana (muzyka
przygotowującego program „Śpiewające
fortepiany”) oraz p. Wojciecha Siemiona
(znanego aktora). Wszystkie ważne i cie-
kawe uroczystości odnotowywane są w
„Kronice Szkolnej” i „Księdze Pamiątko-
wej”, a także w gazetce „Kurier Szkolny”.

Rada Rodziców pozyskała dodatkowe
fundusze, organizując bal karnawałowy.

Imprezy dla dzieci sponsorowane były
przez Radę Rodziców, Firmę „Haber”,
Państwa Daneckich, „Bakomę”, „Master
Foods”. W wyposażeniu nowego budyn-
ku szkoły pomogli nam p. Maria i Jerzy

Minął kMinął kMinął kMinął kMinął koleoleoleoleolejnjnjnjnjny ry ry ry ry rokokokokok
w Szkole Podstawowej w Teresinie

Habrowie.
Za pomoc finansową i rzeczową SER-
DECZNIE DZIĘKUJEMY.

W maju udało nam się zakończyć pra-
ce związane z ogrodzeniem terenu szko-
nego. Dziękujemy Panu Dmochowi za
bezpłatne zamontowanie bram.

Dyrekcja Szkoły

Minął kolejny rok szkolny. Był to okres
wytężonej pracy zarówno dla uczniów jak i
nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Koniec
danego roku szkolnego to jednocześnie po-
czątek prac organizacyjnych dotyczących roku
kolejnego. Jednym z ważniejszych zadań dy-
rektorów jest bowiem przygotowanie projek-
tów organizacyjnych szkół na rok następny.
W projekcie organizacyjnym szkoły planuje
się m. in. liczbę oddziałów, liczbę godzin
wynikających z programu nauczania dla każ-
dej klasy, przydziały zadań dydaktycznych dla
poszczególnych nauczycieli, a także liczbę
godzin zajęć dodatkowych opłacanych przez
organ prowadzący, tj. w naszym przypadku
gminę. Projekt organizacyjny każdej placów-
ki oświatowej podlega zatwierdzeniu przez
wójta gminy, co mamy już za sobą w przy-
padku naszych szkół podstawowych i gimna-
zjów. Warto podkreślić, że w tegorocznych
projektach organizacyjnych umieszczono za-
jęcia logopedyczne, w wymiarze zależnym
od wielkości szkoły. Dzięki temu możliwe
będzie objęcie stałą opieką logopedyczną
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych
naszej gminy, a tym samym jak najwcześniej-
sze eliminowanie wad wymowy u dzieci.

Z projektów organizacyjnych szkół, po-
przez określenie tzw. wakatów, wynikają tak-
że najpilniejsze potrzeby w zakresie zatrud-
nienia nauczycieli. Generalnie w naszych
gminnych szkołach brakuje nauczycieli języ-
ka angielskiego oraz informatyki.

Koniec roku szkolnego to także praco-
wity okres dla nauczycieli ubiegających się o
kolejny stopień awansu zawodowego. 10 na-
uczycieli naszych szkół zakończyło pomyśl-
nie okres stażu i stanęło przed komisjami
kwalifikacyjnymi, na stopień nauczyciela kon-
traktowego, organizowanymi przez dyrekto-
rów w macierzystych szkołach. O wiele trud-
niejsze zadanie czeka dwoje nauczycieli kon-
traktowych ubiegających się o stopień nauczy-
ciela mianowanego. Nauczyciele ci złożą eg-
zamin przed komisją powołaną przez wójta
gminy Teresin, w skład której wejdą m. in.
eksperci z listy MENiS. Aż 9 nauczycieli z
naszej gminy ubiega się o najwyższy stopień
awansu - nauczyciela dyplomowanego. De-
cyzje rozstrzygające w tej sprawie podejmą
komisje kwalifikacyjne powołane przez Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty.

Wszystkim nauczycielom życzę sukcesów
oraz udanego wakacyjnego wypoczynku.

Anna Parol
pełnomocnik wójta ds. oświaty

Koniec roku
szkolnego
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Szkoła Podstawowa
w Budkach Piaseckich
Do szkoły uczęszcza 99 uczniów oraz

18 dzieci do oddziału przedszkolnego. De-
cyzją Rady Pedagogicznej promocję otrzy-
mało 98 uczniów. Promocję z wyróżnie-
niem  (kl. IV-VI) otrzymało 12 uczniów,
natomiast nagrody książkowe (kl. I-VI)
przyznano 30 uczniom. Nagrodę książko-
wą ufundowaną przez Zarząd Gminny
NSZZ RI „Solidarność” w Teresinie dla naj-
lepszego ucznia szkoły otrzymał uczeń kla-
sy VI Wojciech Węgrecki (średnia ocen
5,8). Wśród ocen z zachowania w kl. IV-
VI wystawiono łącznie 31 ocen wzorowych,
12 ocen dobrych, 4 oceny poprawne.
NNNNNajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi uczniowie:wie:wie:wie:wie:
kl. Ikl. Ikl. Ikl. Ikl. I - Banaszek Marta,
Widyńska Aleksandra,
Galiński Marcin, Piskorz Marcin,
Rosa Bartosz, Pęczek Patrycja,
Białek Klaudia
kl. IIkl. IIkl. IIkl. IIkl. II - Galińska Katarzyna,
Borkowski Norbert
kl. IIIkl. IIIkl. IIIkl. IIIkl. III- Sierociński Rafał, Mitek Anna,
Wróblewski Konrad, Antoniak Marta
kl. IVkl. IVkl. IVkl. IVkl. IV - Kaczor Angelika (5,00)
kl. Vkl. Vkl. Vkl. Vkl. V - Feliga Dominika (5,33),
Felczak Marta (5,22), Rosa Dorota
(5,22), Ciesiołkiewicz Tomasz
(4,88), Zając Aneta (4,77)
kl. VIkl. VIkl. VIkl. VIkl. VI - Węgrecki Wojciech (5,80),
Feliga Dariusz (5,75), Mitek Emil
(5,25), Kaczor Bartłomiej (5,12), Mikos
Marzena (5,00), Piskorz Emilia (4,86)

Uczniowie szkoły odnoszą liczne suk-
cesy sportowe. W II półroczu drużyna te-
nisistek stołowych już trzeci rok z rzędu
pokonała rywalki w eliminacjach gmin-
nych, powiatowych i międzypowiatowych,
reprezentowała szkołę na zawodach woje-
wódzkich, gdzie w składzie: Marzena Badow-
ska oraz Dorota Rosa zajęły 11 miejsce.

Ponadto sukcesami najmniejszej szko-
ły w gminie Teresin są: drugie miejsce
dziewcząt i chłopców w gminnych zawo-
dach piłkarskich, start Joanny Wawrzyń-
czak w Mistrzostwach Mazowska w bie-
gach przełajowych, pierwsze miejsce w bie-
gu ulicznym zorganizowanym z okazji 20.
rocznicy pobytu Ojca Świętego w Niepo-
kalanowie.

W szkole bardzo prężnie działa klub
tenisa stołowego ULKS „Tęcza” zrzeszają-
cy uczniów szkoły, wychowanków oraz
uczniów z innych szkół. W tym roku w
rozgrywkach IV ligi tenisa stołowego męż-
czyzn klub zajął IV miejsce. O masowości

uczestnictwa w zajęciach klubu świadczą
zawody Grand Prix Sochaczewa oraz
Grand Prix Iłowa, gdzie średnio co mie-
siąc klub reprezentuje 20-osobowa  grupa
zawodników.  Aktualnie zawodniczka klu-
bu Marzena Badowska (kl. V) zajmuje 14
miejsce na listach wojewódzkich PZTS, co
spowodowało powołanie jej do kadry wo-
jewództwa mazowieckiego.

Oprócz zajęć sportowych dzieci mogą
rozwijać swoje zainteresowania w kole pla-
stycznym. W maju i czerwcu uczestniczy-
ły w konkursach gminnych zdobywając
liczne nagrody i wyróżnienia. W szkole
działa również koło teatralne. Z okazji Dnia
Dziecka wszystkie okoliczne dzieci (małe
i większe) zostały zaproszone do szkoły
na bajkę „Czerwony Kapturek”.

Dyrektor Szkoły
Zofia Gołębiewska

Szkoła Podstawowa
w Szymanowie

NNNNNajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi uczniowie:wie:wie:wie:wie:
kl. Iakl. Iakl. Iakl. Iakl. Ia -Natalia Przybylska, Marcin Sienic-
ki, Julia Leszczyńska, Agata Sobota, Luiza
Muras, Ilona Marczak, Mateusz Ziombski,
Agata Nowakowska, Justyna Gabryś
kl. Ibkl. Ibkl. Ibkl. Ibkl. Ib - Monika Burska, Jakub Grze-
gorek, Jakub Krzemiński, Maja Kapłon,
Klaudia Sobczak, Dawid Stępniak, Wero-
nika Szatanek, Patrycja Kalinowska
kl. IIkl. IIkl. IIkl. IIkl. II - Agata Tondera, Aleksandra Wy-
dra, Katarzyna Szczypińska, Anna Kalisiak,
Marlena Cuper, Aleksandra Rutkowska,
Patryk Krzemiński, Dariusz Kalinowski,
Agata Kubisiak, Joanna Łukaszewska, Mar-
ta Radziejewska, Kamil Tondera, Kamil
Wójcik, Monika Zemła
kl. IIIkl. IIIkl. IIIkl. IIIkl. III - Katarzyna Tomaszewska, Malwi-
na Miazgowska, Paweł Głażewski, Hubert
Tondera, Radosław Faryn, Mikołaj Jankow-
ski, Paulina Krzemińska, Adrian Kiełbus,
Paulina Szczypińska, Paulina Tyl, Małgo-
rzata Witak, Konrad Słowik, Agata Komo-
rowska, Natalia Kozłowska
kl. IVkl. IVkl. IVkl. IVkl. IV - Radosław Jaworski (5,20), Eweli-
na Nowakowska (5,00), Karolina Rutkow-
ska (4,90), Marcin Sobota (4,90), Renata
Modzelewska (4,80)
kl. Vkl. Vkl. Vkl. Vkl. Vaaaaa - Miazgowska Karolina (5,50), Jan-
kowski Mateusz (5,30), Kątniak Arkadiusz
(5,30), Grzegorek Leszek (5,10), Błażej
Lisek (5,10), Gawryś Marcelina (4,90), Pie-
tryka Michał (4,80), Zemła Katarzyna (4,80)
kl. Vbkl. Vbkl. Vbkl. Vbkl. Vb - Brodowski Grzegorz (5,00), Ma-
karewicz Joanna (5,00), Pałuba Ewelina
(5,00), Rywacka Iwona (5,00), Linard Se-
bastian (4,90)
kl. VIkl. VIkl. VIkl. VIkl. VI - Agata Rutkowska (5,40), Agniesz-

ka Łukasik (5,10), Ewelina Niedziela
(4,75)

Dyrektor Szkoły
Teresa Lisek

Szkoła Podstawowa
w Paprotni

ŚrŚrŚrŚrŚrednia ocen z nauki wyniosła: 3,7ednia ocen z nauki wyniosła: 3,7ednia ocen z nauki wyniosła: 3,7ednia ocen z nauki wyniosła: 3,7ednia ocen z nauki wyniosła: 3,76 %6 %6 %6 %6 %
FFFFFrrrrrekwekwekwekwekwencencencencencja: 9ja: 9ja: 9ja: 9ja: 911111,3 %,3 %,3 %,3 %,3 %
NNNNNajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi uczniowiewiewiewiewie
kl. Ikl. Ikl. Ikl. Ikl. I - Wróbel Dominika, Dorodzińska Ilo-
na, Połeć Monika, Żuromska Monika
kl. IIakl. IIakl. IIakl. IIakl. IIa - Krystosiak Kinga, Markiewicz
Magdalena, Kuźnicka Joanna, Wójcik
Monika, Proch Angelika, Dudkowska Rita
kl. IIbkl. IIbkl. IIbkl. IIbkl. IIb - Czajka Sylwia,Graska Agata, Krzy-
żanowski Bartosz, Piórkowski Arkadiusz,
Siemiński Bartosz, Sowa Wojciech
kl. IIIakl. IIIakl. IIIakl. IIIakl. IIIa - Fabiszak Jakub, Konopka Moni-
ka, Laskowska Aleksandra, Marusiak Eli-
za, Michalczyk Magdalena, Pałeć Mateusz,
Rosa Aleksandra, Szymaniak Justyna, Szy-
maniak Paulina, Wieczorek Justyna, Wie-
czorek Paulina, Wiśniewska Weronika
kl. IIIbkl. IIIbkl. IIIbkl. IIIbkl. IIIb -  Jagiełło Andrzej, Kowalczyk
Justyna, Olejniuk Róża, Wójcik Dawid
kl. IVkl. IVkl. IVkl. IVkl. IVaaaaa - Kuśmirek Paulina (4,8 wz),
Nowakowska Patrycja (5,1wz)
kl.IVbkl.IVbkl.IVbkl.IVbkl.IVb - Kaczmarek  Olga (5,0 wz), Piór-
kowski  Przemysław (4,8 wz)
kl. Vkl. Vkl. Vkl. Vkl. Vaaaaa - Balcerak Luiza (5,7 wz), Bartczak
Aleksandra (5,4 wz), Wojcieszek Joanna
(5,4 wz), Cieślak Agnieszka (5,0 wz),
Wójcicka Karolina (5,0 wz), Pałuba
Damian (4,9 wz)
kl. Vbkl. Vbkl. Vbkl. Vbkl. Vb - Dziewulska  Małgorzata (4,77 wz)
kl. VIkl. VIkl. VIkl. VIkl. VI - Laskowska Joanna (5,3 wz), Ba-
rańska Monika (5,0 wz), Dziewulski Piotr
(5,0 wz), Młynarczyk Dominika (4,9 wz),
Konopka Kamila (4,75 wz)
SukSukSukSukSukcesy sporcesy sporcesy sporcesy sporcesy sportttttooooowwwwwe szke szke szke szke szkołyołyołyołyoły:::::
1. Piłka ręczna I m. dziewcząt

i chłopców w zawodach gminnych,
2. Piłka ręczna I m. chłopcy -

zawody powiatowe
3. Piłka ręczna  III m. dziewczęta

- zawody powiatowe
1. Piłka siatkowa  I m. dziewczęta

i chłopcy  - zawody gminne
2. Piłka siatkowa  I m. dziewczęta

i chłopcy  - zawody powiatowe
3. Piłka siatkowa  I m. chłopcy  -

zawody międzypowiatowe
4. Piłka siatkowa  IV m. dziewczęta  -

zawody międzypowiatowe
5. Piłka siatkowa  II m. chłopcy  -

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej

1. Piłka nożna I m. dziewczęta
i chłopcy - zawody gminne

Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów
w roku szkolnym 2002/2003
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2. Piłka nożna  IV m. chłopcy - zawody
powiatowe

1. Sztafetowe biegi przełajowe -
I m. chłopcy - zawody gminne

2. Sztafetowe biegi przełajowe -
II m. dziewczęta - zawody gminne

3. Sztafetowe biegi przełajowe -
VII m. chłopcy - zawody powiatowe

4. Czwórbój lekkoatletyczny - II m.
dziewczęta i chłopcy - zawody gminne
1. Pływanie  II m.- sztafeta dziewcząt

4 x 25m.  klasy V - VI - zawody
powiatowe

2. Pływanie IVm. sztafeta mieszana
4 x 25m.  klasy I - IV - zawody
powiatowe

3. Pływanie V m.- sztafeta chłopców
4 x 25m.  klasy V - VI - zawody
powiatowe

I m. w Turnieju  Piłki  Siatkowej  dziew-
cząt i chłopców zorganizowanym z okazji
XX rocznicy pobytu Ojca Świętego
w Niepokalanowie
II m chłopcy w Międzynarodowym Tur-
nieju Piłki Nożnej w Chodakowie.
VIII m. Jakub Fabiszak  w Biegach Przeła-
jowych w Bielicach (ogółem  4000 zawod-
ników startujących).

Dyrektor Szkoły
Grzegorz Fabiszak

Gimnazjum w Szymanowie
NNNNNajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi uczniowie:wie:wie:wie:wie:
kl I akl I akl I akl I akl I a - Sylwia Marciniak  (4,79), Paweł
Pałuba (4,79), Michał Jankowski  (4,72)
kl I bkl I bkl I bkl I bkl I b - Anna Mikulska  (5,0)
kl II akl II akl II akl II akl II a - Joanna Jarzębowska  (5,07), Mał-
gorzata Parol (4,92), Magdalena Mako-
wiecka (4,78), Joanna Wydra (4,78)
kl II bkl II bkl II bkl II bkl II b - Michał Niedziela (5,15), Karoli-
na Banaszek (5,00), Martyna Parzydeł
(5,08), Kamil Kamiński (4,67)
kl III akl III akl III akl III akl III a - Aleksandra Kalisiak - (5,01),
Dominik Beśka (4,9), Anna Jarzębowska
(4,8)
kl III bkl III bkl III bkl III bkl III b - Mariusz Grzywa (4,79)
NNNNNajwiększajwiększajwiększajwiększajwiększe osiągnięcia naszye osiągnięcia naszye osiągnięcia naszye osiągnięcia naszye osiągnięcia naszych ucznióch ucznióch ucznióch ucznióch uczniówwwww
w rw rw rw rw r.szk.szk.szk.szk.szk. 2002/2003. 2002/2003. 2002/2003. 2002/2003. 2002/2003
- Zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Po-
wiatu Sochaczewskiego w Piłce Nożnej
Dziewcząt,
- Zajęcie IV miejsca w Powiatowych Fina-
łach SZS Regionu Pruszkowskiego
w Piłce Nożnej Dziewcząt,
- Zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Po-
wiatu Sochaczewskiego w Tenisie Stoło-
wym Chłopców,
- Zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Po-
wiatu Sochaczewskiego w Tenisie Stoło-
wym Dziewcząt
- Zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Po-
wiatu Sochaczewskiego w Piłce Siatkowej
Chłopców

Dyrektor Gimnazjum
Urszula Zieleniewska

Szkoła Podstawowa
w Teresinie

NNNNNajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi uczniowie:wie:wie:wie:wie:
kl. I akl. I akl. I akl. I akl. I a - Aleksandra Basiak , Karolina Dą-
browska , Paweł Grzegorek, Piotr Kurkow-
ski, Beniamin Ostrowski, Damian Szczu-
kiewicz, Damian Trzonkowski , Justyna
Wróblewska, Bartłomiej Zapora
kl. I  bkl. I  bkl. I  bkl. I  bkl. I  b - Karolina Grodzka , Kamil Kwiat-
kowski , Maria Olechowska , Piotr Stęp-
niewski, Arkadiusz Wielądek , Damian Wró-
bel, Marta Maciuk, Anna Jędrzejewska
kl. I ckl. I ckl. I ckl. I ckl. I c - Radosław Kwasek, Jerzy Mako-
wiecki, Krzysztof Rybak, Kacper Mag-
dziak, Michał Głuchowski, Katarzyna Ka-
lota, Karolina Króliczak, Piotr Grabarczyk,
Natalia Kacprzak, Katarzyna Bielska, Kon-
rad Ziółkowski, Łukasz Zając
kl. I dkl. I dkl. I dkl. I dkl. I d - Łukasz Kęska, Michał Pietz, Aga-
ta Szymankiewicz, Aleksandra Paluchow-
ska, Martyna Jurczak, Aleksandra Jachim-
czyk, Olga Pływaczewska, Adrian Wojcie-
chowski, Bartłomiej Kaczmarek
kl. II akl. II akl. II akl. II akl. II a - Marta Bednarska, Justyna Klę-
czak , Magdalena Krusińska, Aleksandra
Panyło, Joanna Ratajczyk, Krystyna Wa-
chowska, Łukasz Brodowski, Jakub Pału-
ba, Maciej  Szczepański, Tomasz Ziąbski,
Piotr Uchman
kl. II bkl. II bkl. II bkl. II bkl. II b - Ilona Getka, Katarzyna Grzegor-
ska, Sylwia Kaniewska, Michalina Koło-
dziejak, Marita Kowalska, Adrian Maciąg,
Ignacy Majcher, Piotr Przybylski, Michał
Sieczkowski, Aleksandra Stępień, Andrzej
Świerżewski, Jakub Załuski
kl. II ckl. II ckl. II ckl. II ckl. II c - Sławomir Budnik, Ewelina Choj-
nacka, Mateusz Chojnacki, Katarzyna Ha-
ber, Joanna Klata, Joanna Kwiatkowska,
Monika Makowiecka, Rafał Mechocki,
Kamil Przybysz, Aneta Sitkiewicz, Joanna
Szymczyk
kl. III akl. III akl. III akl. III akl. III a - Bartosz Gadziński, Kamil Ko-
mosa, Aleksander Kowalski, Aleksandra
Kurkowska, Martyna Kosińska, Maciej Li-
beradzki, Agnieszka Szczypińska
kl. III bkl. III bkl. III bkl. III bkl. III b - Angelika Grodzka, Szymon Ja-
worski, Agata Kamińska, Karolina Konar-
ska, Adrian Zdanowski
kl. III ckl. III ckl. III ckl. III ckl. III c - Krzysztof Jankowski, Natalia
Dzikowska, Justyna Beśka, Anna Pałuba,
Leszek Kalota
kl. III dkl. III dkl. III dkl. III dkl. III d - Joanna Budnik, Dorota Włodar-
czyk, Mateusz Banach, Mateusz Sękulski
kl. IVkl. IVkl. IVkl. IVkl. IVaaaaa - Katarzyna Ćwiklińska (5,6),
Katarzyna Ziółkowska (5,3), Jakub Bodych
(5,1), Anna Kamińska (5,0), Aleksandra
Klata (5,0), Dariusz Szmechtig (5,0), Marta
Żurawska (5,0), Karolina Błażejczyk (4,8)
kl.IV bkl.IV bkl.IV bkl.IV bkl.IV b - Iwona Rutkowska (5,4), Mate-
usz Śliwiński (5,3), Aleksandra Sieczkow-
ska (5,2), Sławomir Turczyński (5,1), Anna
Albinowska (5,0), Paulina Koźbiał (4,9),
Karolina Owczuk (4,9), Dominika Wy-
szyńska (4,9), Marta Mergner (4,8)

kl. IV ckl. IV ckl. IV ckl. IV ckl. IV c - Agata Jaworska (5,2), Urszula
Kajkowska (5,2), Marta Wiśniewska (5,1),
Patryk Banach (4,9), Justyna Wroniewicz
(4,9), Krzysztof Kłos (4,8), Rafał Przed-
pełski (4,8)
kl. IV dkl. IV dkl. IV dkl. IV dkl. IV d - Adrian Makowiecki (4,9), Jakub
Kopański (4,8), Agata Mularczyk (4,8)
kl. Vkl. Vkl. Vkl. Vkl. Vaaaaa - Angelika Rybicka (5,6), Katarzy-
na Andrzejewska (5,0) Wojciech Banasik
(4,9), Paweł Albinowski (4,8), Michał Bry-
zek (4,8)
kl. V bkl. V bkl. V bkl. V bkl. V b - Joanna Jaworska (5,5), Marcin
Jaworski (5,3), Tomasz Kubiak (5,1), Pa-
weł Staniaszek (5,0), Dominik Wojtczak
(5,0), Katarzyna Rybak (4,8)
kl. V c kl. V c kl. V c kl. V c kl. V c - Anna Kaniewska (5,5), Dariusz
Kendzior (5,4), Monika Grzesik (5,3),
Agnieszka Radulska (5,1), Marta Walczak
(5,1), Natalia Bańkowska (5,0), Anna Odol-
czyk (5,0), Monika Przybylska(5,0), Łukasz
Szymankiewicz (4,9), Urszula Tomczyk(4,9),
Kacper Bargieł (4,8)
kl. V dkl. V dkl. V dkl. V dkl. V d - Klara Majcher (5,3), Adam Klata
(5,0), Aleksandra Baraniak (4,8), Patryk Fren-
kiel (4,8), Edyta Karaś (4,8), Jakub Kozak
(4,8), Justyna Matejko (4,8), Michał Pałuba
(4,8), Katarzyna Wróblewska (4,8)
kl.VI a - Mateusz Świątkowski (5,0), Paulina
Jędrzejewska  (4,9)
kl. VI bkl. VI bkl. VI bkl. VI bkl. VI b - Paweł Romański  (5,0), Adrian
Wiśniewski (4,8)
kl. VI ckl. VI ckl. VI ckl. VI ckl. VI c - Emilia Fura (5,2), Karolina Choj-
nacka (5,0), Natalia Nowacka (4,9), Ewelina
Wypierowska (4,9), Sylwia Brzywczy (4,9),
Ewelina Szmigiel (4,8)
kl. VI dkl. VI dkl. VI dkl. VI dkl. VI d - Monika Koryś (5,5), Joanna Głu-
chowska (5,4), Paulina  Polecka (5,4), Justy-
na Gałecka (5,3), Paulina Roman (5,3), Anna
Radkowska (5,1), Artur Kendzior (5,0), To-
masz Kiełczewski (5,0), Katarzyna Włodar-
czyk (4,9), Natalia Żak (4,9), Marta Jawor-
ska (4,8)

Dyrektor Szkoły
Wiesława Stalpińska

Gimnazjum w Teresinie
W dniu klasyfikacji uczyło się w szkole 346
uczniów, klasyfikowanych 346.
Średnia ocen z nauczania wyniosła 3,86
NNNNNajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi ucznioajlepsi uczniowie:wie:wie:wie:wie:
kl. I bkl. I bkl. I bkl. I bkl. I b - Natalia Połeć (5,0), Tomasz Ste-
fański (4,84), Paweł Szymborski (4,76)
kl. I ckl. I ckl. I ckl. I ckl. I c - Krystian Młynarczyk (5,23),
Kamil Łukaszewicz (4,76)
kl. I dkl. I dkl. I dkl. I dkl. I d - Malwina Budnik (5,31), Małgo-
rzata Szczęsna (5,31), Sylwia Rykaczew-
ska (5,23), Anna Radomska (5,23), Łukasz
Wardziak (5,15), Anna Grzegorska (5,08),
Jan Przusucha (5,0),  Sebastian Chojnacki
(4,92), Joanna Ryłek  (4,85), Małgorzata
Szymańska (4,85)
kl. Iekl. Iekl. Iekl. Iekl. Ie - Monika Romańska (4,75)
kl. IIakl. IIakl. IIakl. IIakl. IIa - Iwona Ziąbska (5,16), Beata Wie-
czorek (5,0), Paulina Dymkowska (4,92),
Michał Ryłek (4,92)
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kl. II ckl. II ckl. II ckl. II ckl. II c - Magdalena Ciura (4,84), Sandra
Semczuk (4,84)
kl. IIdkl. IIdkl. IIdkl. IIdkl. IId - Karolina Karczmarek (5,38), Anna
Sowa (4,92), Julita Wieczorek (4,92), Mar-
ta Plichta (4,76)
kl. IIekl. IIekl. IIekl. IIekl. IIe - Aleksandra Świdrak (5,38), Agata
Karlicka (5,23), Paweł Klata (5,23), Ka-
mila Wyszyńska (5,23), Bartłomiej Stania-
szek (5,07), Wojciech Buda (5,0), Adam
Getka (5,0), Justyna Gut (5,0), Małgorza-
ta Chojnacka (4,92)
kl. IIfkl. IIfkl. IIfkl. IIfkl. IIf - Artur Winnicki (5,23)
kl. IIIakl. IIIakl. IIIakl. IIIakl. IIIa - Kamil Adamczyk (5,07), Michał
Laskowski (5,0), Kamil Florczak (4,91),
Justyna Radulska (4,91), Daniel Kubiak
(4,83)
kl. IIIbkl. IIIbkl. IIIbkl. IIIbkl. IIIb - Justyna Komendarek (5,31), Li-
dia Siejka (5,23), Ewa Wasilewska (5,0),
Natalia Wiśniewska (4,92), Agata Florczak
(4,92)
kl. III ckl. III ckl. III ckl. III ckl. III c - Joanna Zdanowska (5,15), Olga
Sękulska (5,08), Piotr Szymański (5,08),
Dorota Dziemdziela (4,92), Karolina So-
bieraj (4,77), Agnieszka Stachlewska (4,77)
kl. III dkl. III dkl. III dkl. III dkl. III d - Damian Tymorek (5,15), Barba-
ra Zdanowska (5,08), Agata Fijewska
(4,92)
kl. III fkl. III fkl. III fkl. III fkl. III f - Beata Rybak (5,69), Magdalena
Magdziak (5,41), Mariusz Cierech
(5,38), Mateusz Dzikowski (5,38),
Maciej Bakalarski (5,3), Mariusz Karaś
(5,3), Piotr Kacprzak (5,07), Grzegorz
Dobaczewski (5,0), Mateusz Łapiński
(5,0), Piotr Olechowski (5,0), Paulina
Kozłowska (4,92), Michał Sierociński
(4,84)

Dyrektor Gimnazjum
Joanna Kornacka

ciąg dalszy ze str.3
 Dzięki tej decyzji firmie udało się poprawić dostępność towarów w swoich skle-

pach o 10%. Potrzeby ciągle rozwijającego się biznesu są jednak znacznie więk-
sze i dlatego zdecydozdecydozdecydozdecydozdecydowwwwwano się na sano się na sano się na sano się na sano się na stwtwtwtwtworororororzzzzzenie noenie noenie noenie noenie nowwwwwoczoczoczoczoczesnego Centresnego Centresnego Centresnego Centresnego Centrum Dyum Dyum Dyum Dyum Dys-s-s-s-s-
trtrtrtrtrybucybucybucybucybucji z lokji z lokji z lokji z lokji z lokalizacalizacalizacalizacalizacją w Tją w Tją w Tją w Tją w Terererereresinie.esinie.esinie.esinie.esinie. Zakończenie robót budowlanych zaplano-
wano na 111115 lis5 lis5 lis5 lis5 listttttopada 2003ropada 2003ropada 2003ropada 2003ropada 2003r. Pierwsze dostawy towarów do magazynu będą
miały miejsce w grudniu 2003, natomiast pierwsze dostawy do sklepów Tesco w
styczniu 2004.

W ciągu 6-7 miesięcy planowane jest przeniesienie czynności związanych
 z dystrybucją z magazynu firmy Bruhn do nowego Centrum Dystrybucyjnego.
Magazyn będzie zarządzany przez ekipę Tesco.

PrPrPrPrProces roces roces roces roces rekrekrekrekrekrutututututacyacyacyacyacyjnjnjnjnjny już się ry już się ry już się ry już się ry już się rozpoczął:ozpoczął:ozpoczął:ozpoczął:ozpoczął:
- VII-VII-VII-VII-VII-VIII 2003VIII 2003VIII 2003VIII 2003VIII 2003 - rozmowy z kandydatami na stanowiska Kierowników

Zmiany i Kierowników Sekcji oraz Spedytorów;
- od VIII 2003od VIII 2003od VIII 2003od VIII 2003od VIII 2003 - poszukiwania osób chętnych do pracy w charakterze

Magazynierów (największa grupa - ok.220 osób), Pracowników Administracji w
Magazynie, Mechaników Samochodowych-Kierowców, Pracowników Sekcji Tech-
nicznej - wszyscy zatrudnieni na pełen etat;

- IXIXIXIXIX-X 2003-X 2003-X 2003-X 2003-X 2003 - spotkania z kandydatami: rozmowy kwalifikacyjne, testy,
centra oceny;

- XXXXX-XII 2003-XII 2003-XII 2003-XII 2003-XII 2003 - złożenie ofert pracy wybranym kandydatom (umowy o pracę).
TTTTTesco presco presco presco presco przzzzzede wede wede wede wede wszyszyszyszyszyssssstkim prtkim prtkim prtkim prtkim pragnie zaofagnie zaofagnie zaofagnie zaofagnie zaoferererererooooowwwwwać sać sać sać sać stttttałą prałą prałą prałą prałą pracę mieszkacę mieszkacę mieszkacę mieszkacę mieszkańcomańcomańcomańcomańcom

TTTTTerererereresina i najbliższyesina i najbliższyesina i najbliższyesina i najbliższyesina i najbliższych okch okch okch okch okolic.olic.olic.olic.olic. Jednakowe szanse zatrudnienia mają zarówno
panowie, jak i panie. Firma postawiła sobie cel, aby przynajmniej 30% załogi
stanowiły kobiety.

Od 4 sierOd 4 sierOd 4 sierOd 4 sierOd 4 sierpnia brpnia brpnia brpnia brpnia br. T. T. T. T. Tesco oesco oesco oesco oesco otwiertwiertwiertwiertwiera swa swa swa swa swoooooje Centrje Centrje Centrje Centrje Centrum Rum Rum Rum Rum Rekrekrekrekrekrutututututacyacyacyacyacyjne w Tjne w Tjne w Tjne w Tjne w Terererereresi-esi-esi-esi-esi-
nie w budynknie w budynknie w budynknie w budynknie w budynku Centru Centru Centru Centru Centrum Ksztum Ksztum Ksztum Ksztum Kształcenia Kałcenia Kałcenia Kałcenia Kałcenia Kadradradradradr, al. XX, al. XX, al. XX, al. XX, al. XX-lecia 3. Od poniedziałk-lecia 3. Od poniedziałk-lecia 3. Od poniedziałk-lecia 3. Od poniedziałk-lecia 3. Od poniedziałkuuuuu
do piątkdo piątkdo piątkdo piątkdo piątku w godzinach 9.00-1u w godzinach 9.00-1u w godzinach 9.00-1u w godzinach 9.00-1u w godzinach 9.00-16.00 będzie t6.00 będzie t6.00 będzie t6.00 będzie t6.00 będzie tam czynnam czynnam czynnam czynnam czynny punkt infy punkt infy punkt infy punkt infy punkt infororororormacymacymacymacymacyjnjnjnjnjnyyyyy,,,,,
gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli zostawić swoje oferty po uzyskaniu
stosownych informacji: jakich osób poszukuje się do magazynu Tesco, jakie są
wymagania w stosunku do poszczególnych stanowisk itd.

W punkcie informacyjnym będzie możliwość otrzymania formularza podania o pra-
cę. Jednym z najistotniejszych warunków przyjęcia na stanowisko Pracownika
Magazynu jest posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych potwier-
dzonych odpowiednim zaświadczeniem Urzędu Dozoru Technicznego. Oprócz
tego od kandydatów wymagane będzie posiadanie ważnego minimum sanitarne-
go oraz aktualnej książeczki zdrowia.

Aby zwiększyć szanse swoich mieszkańców na zatrudnienie w Tesco, Urząd
Gminy Teresin we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zamierza prze-
szkolić jak największą liczbę osób z obsługi wózków widłowych, obsługi kompu-
tera oraz minimum sanitarnego.

Do zarządzania magazynem wybrano specjalistyczny system informatyczny,
który pozwoli na zwiększenie produktywności pracy w centrum dystrybucyj-
nym. Praktycznie 99% kadry zatrudnionej w magazynie będzie na co dzień pra-
cować z systemem, stąd też Tesco poszukuje dokładnych i odpowiedzialnych
osób mających zdolności manualne, numeryczne, nie obawiających się pracy
z komputerem.

Usługi transportowe będą świadczone przez zewnętrzną firmę transportową,
która do tego celu będzie używała naczep izotermicznych opatrzonych logo fir-
my, dlatego też Tesco nie przewiduje rekrutacji kierowców na szeroką skalę.
Potrzebnych będzie kilku Kierowców-Mechaników posiadających także upraw-
nienia spawacza, ponieważ poza koniecznością alokacji naczep na placu manew-
rowym, osoby te będą odpowiedzialne za naprawy i konserwację samochodów
i naczep w warsztacie samochodowym.

Za utrzymanie maszyn, urządzeń, instalacji elektroenergetycznych i wyposaże-
nia (w tym szerokiej gamy wózków widłowych) w pełnej sprawności odpowiadać
będzie sekcja techniczna. Od kandydatów do pracy w charakterze Pracownika
Sekcji Technicznej wymagane będą dodatkowo aktualne zaświadczenia kwalifika-
cyjne E1, E2 i E3.

Firma TESCO oferuje swoim pracownikom:
✔ pewne wynagrodzenie wg stawek miesięcznych,
✔ ubranie robocze,
✔ szafki,
✔ prysznice,
✔ palarnię,
✔ stołówkę , gdzie będzie możliwość spożycia ciepłych posiłków.
Celem firmy jest, aby w Centrum Dystrybucji pracowali kompetentni pra-

cownicy, dlatego też Tesco oferuje szereg szkoleń obowiązkowych i dodatko-
wych np. BHP, obsługa systemu komputerowego itp. Mając w planach inwesty-
cyjnych stworzenie kolejnych magazynów, Tesco stawia przede wszystkim na

DrDrDrDrDrogieogieogieogieogiej Kj Kj Kj Kj Koleżanceoleżanceoleżanceoleżanceoleżance
Bogumile KBogumile KBogumile KBogumile KBogumile Komoromoromoromoromorooooowwwwwskieskieskieskieskiejjjjj

głębokie wyrgłębokie wyrgłębokie wyrgłębokie wyrgłębokie wyrazyazyazyazyazy
wwwwwspółczuciaspółczuciaspółczuciaspółczuciaspółczucia

z poz poz poz poz powwwwwodu śmierodu śmierodu śmierodu śmierodu śmiercicicicici
MAMYMAMYMAMYMAMYMAMY

składają wskładają wskładają wskładają wskładają współprspółprspółprspółprspółpracoacoacoacoacownicywnicywnicywnicywnicy

PPPPPani Jolancie Pani Jolancie Pani Jolancie Pani Jolancie Pani Jolancie Parararararobczykobczykobczykobczykobczyk
z poz poz poz poz powwwwwodu śmierodu śmierodu śmierodu śmierodu śmiercicicicici

TATATATATATTTTTYYYYY
serserserserserdeczne wyrdeczne wyrdeczne wyrdeczne wyrdeczne wyrazyazyazyazyazy

wwwwwspółczuciaspółczuciaspółczuciaspółczuciaspółczucia
składająskładająskładająskładająskładają

wwwwwspółprspółprspółprspółprspółpracoacoacoacoacownicywnicywnicywnicywnicy

TIS_nr_7-8.p65 7/14/03, 11:4410



Teresiński Informator Samorządowy  nr 7-8 / 2003 11

rozwój swoich ludzi, chcąc aby to właśnie oni w przyszłości
byli poważnymi kandydatami do objęcia stanowisk mene-
dżerskich.

W roku 2003 Tesco zostało ogłoszone najlepszym pra-
codawcą polskim w branży handlu detalicznego i czwartym
w rankingu wszystkich pracodawców. W ocenie przeprowa-
dzonej na zlecenie tygodnika „Newsweek” brano pod uwa-
gę takie zagadnienia jak: zadowolenie z wynagrodzenia, moż-
liwość awansu, stabilność zatrudnienia, atmosferę w pracy
i możliwość wykorzystania własnych umiejętności.

ZaprZaprZaprZaprZapraszamaszamaszamaszamaszamyyyyy.  Dołącz do nasz.  Dołącz do nasz.  Dołącz do nasz.  Dołącz do nasz.  Dołącz do naszego Zespołu Tego Zespołu Tego Zespołu Tego Zespołu Tego Zespołu Tesco.esco.esco.esco.esco.

Oferta wakacyjna TOKOferta wakacyjna TOKOferta wakacyjna TOKOferta wakacyjna TOKOferta wakacyjna TOK-u-u-u-u-u

„Zmalu„Zmalu„Zmalu„Zmalu„Zmaluj co nie co”j co nie co”j co nie co”j co nie co”j co nie co”
czyli malowanie w plenerze, na ścianie i asfalcie

środy i piątki 11.00−13.00

WWWWWakakakakakacyacyacyacyacyjne śpiejne śpiejne śpiejne śpiejne śpiewwwwwogrogrogrogrogranieanieanieanieanie
wtorki, środy i czwartki 11.00−13.00

ZwZwZwZwZwarioarioarioarioariowwwwwananananany ky ky ky ky kurururururs ts ts ts ts tańcaańcaańcaańcaańca
 wtorki i czwartki 13.00−14.30

PPPPPoszoszoszoszoszerererererzanie umiezanie umiezanie umiezanie umiezanie umiejjjjjętnośętnośętnośętnośętności wci wci wci wci wokokokokokalno-emisyalno-emisyalno-emisyalno-emisyalno-emisyjnjnjnjnjnyyyyychchchchch
środy i czwartki 13.00−14.30

W międzyczasie:
- - - - - mini plamini plamini plamini plamini playback shoyback shoyback shoyback shoyback showwwww

- ping-pong- ping-pong- ping-pong- ping-pong- ping-pong
- dziecięce pok- dziecięce pok- dziecięce pok- dziecięce pok- dziecięce pokazy modyazy modyazy modyazy modyazy mody

- f- f- f- f- filmilmilmilmilmy videoy videoy videoy videoy video
- k- k- k- k- konkonkonkonkonkurururururs na poczts na poczts na poczts na poczts na pocztóóóóówkwkwkwkwkę z wę z wę z wę z wę z wakakakakakacacacacacjijij ij ij i

- wy- wy- wy- wy- wycieczkcieczkcieczkcieczkcieczka ra ra ra ra rooooowwwwwerererererooooowwwwwa do Ka do Ka do Ka do Ka do Kamamamamampinosu, a tpinosu, a tpinosu, a tpinosu, a tpinosu, a tamamamamam
ogniskogniskogniskogniskognisko, kiełbaski, gro, kiełbaski, gro, kiełbaski, gro, kiełbaski, gro, kiełbaski, granie i śpieanie i śpieanie i śpieanie i śpieanie i śpiewwwwwanieanieanieanieanie

TOK przez okres letni czynny jest
poniedziałek − piątek

w godz. 8.00 do 16.00

CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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To, co w jednym
miejscu jest odpa-
dem, dla innych
może być wtórnym

surowcem do wykorzystania.
Dotychczasowe doświadczenia

pokazują, że najskuteczniej jest go-
spodarować odpadami w systemie
tzw.”selekcji u źródła”. Oznacza to
rozdział odpadów wg ich rodzajów
w miejscu ich  powstawania. W moim
domu od wielu lat mam w szafce zle-
wozmywakowej cztery pojemniki:
osobno zbieram szkło, odpady ku-
chenne (biodegradalne, czyli jest to
materiał na kompost do ogrodu przy-
domowego), papier (do spalenia
w piecu) i odpady plastikowe.
W osobnym małym pojemniku zbie-
ram drobne, metalowe części opako-
wań plastikowych np. nakrętki
i wieczka z butelek i pojemniczków
spożywczych.  Wszystkie większe me-
talowe elementy, które nadają się do
oddania na złom oddaję na bieżąco
do osób trudniących się zbiórką zło-
mu. Choć pozornie wydaje się to dość
skomplikowane, po początkowym
okresie nauki i zwracania uwagi na
to co i gdzie wyrzucam, z czasem sta-
ło się to dla domowników nawykiem,
który nikomu nie sprawia kłopotu
i stał się czymś oczywistym i prostym.

Ciekawe rozwiązania komplekso-
wej segregacji śmieci zastosowano
w Milanówku pod Warszawą. Każdy
z mieszkańców ma możliwość zaku-
pu pięciu worków  o pojemności 60
lub 120 litrów. Każdy z worków jest
w innym kolorze i ma nadruk z in-
formacją, na jakiego typu odpady jest
przeznaczony. Odpłatny jest tylko
pierwszy zestaw worków. Zapełnio-
ne worki odbiera firma w umówio-
nym terminie i zostawia następny
komplet worków, za które się nie pła-
ci. Istnieje dodatkowo możliwość do-
kupienia takiej ilości worków, jaka jest
potrzebna w danym gospodarstwie
domowym, jeśli ten jeden  zestaw nie
wystarcza. Odpady, które nie odpo-
wiadają tym pięciu kryteriom
i nie nadają się do zakwalifikowania
do pięciu podstawowych rodzajów
można pakować do innego, charak-
terystycznego worka. Jego cena jest
znacznie wyższa niż cena tych 5-ciu
worków  podstawowych - co w za-
myśle ma zachęcać mieszkańców do
segregacji w domu.

To jest tylko część działań władz

gminnych. Dodatkowo służby po-
rządkowe jesienią prowadzą gratis
akcję „liście” i zabierają je w związa-
nych workach. Ponadto cyklicznie
prowadzona jest akcja „graty”, czyli
bezpłatny odbiór z posesji wystawio-
nych niepotrzebnych mebli, sprzętów
domowych i wielkogabarytowych
przedmiotów a taże zużytych akumu-
latorów. Po telefonicznym zgłoszeniu
można zamówić odbiór starych opon
samochodowych. W sklepach  przy
zakupie nowych baterii można w spe-
cjalny pojemnik oddać zużyte bate-
rie, a płyny samochodowe na stacji
benzynowej.

Kompleksowe rozwiązanie gospo-
darki odpadami obejmuje także skle-
py spożywcze, które zachęcają kupu-
jących do zwrotu opakowań szkla-
nych, za które zwraca się tzw. opłaty
depozytowe (kaucję). Rolą władz
gminnych jest także współpraca z in-
nymi podmiotami np. aptekami,
w których można wystawić pojemni-
ki do zbiórki  przeterminowanych le-
ków.

Władze gminy Milanówek przy-
stępując do programu wydały obszer-
ne informatory o celach selektywnej
zbiórki odpadów  oraz szczegółowe
instrukcje dotyczące zawartości wor-
ków np. „ do worka na papier wrzu-
camy: papier, gazety, tektury  - a nie
wrzucamy:tektur impregnowanych
(np.kartonów po napojach), pamper-
sów”. Lokalna gazeta na stałe infor-
muje mieszkańców o przebiegu akcji
zbiórki odpadów, „gratów” czy liści.
Mieszkańcy zgłaszają do referatu
ochrony środowiska w swojej gminie
wszystkie problemy, jakie występują
w trakcie przestawiania się na nowy
system. Oparte jest to na przekona-
niu, że władze mają pomagać miesz-
kańcom, a mieszkańcy mają pomagać
swojej miejscowości i środowisku, w
którym chcą mieć czysto i porządnie.
Istnieje nawet możliwość odsprzeda-
nia kompostu z rozkładu liści
w cenie 15 zł +3% VAT za 1 m 3.

Koszty związane z wywozem od-
padów i selektywną  zbiórką zmniej-
sza się w ten sposób, że udostępnia
się mniejsze opakowania zbiorcze,
gdyż jest to znacznie efektywniejsze.
Przykładowo worki o pojemności 60
litrów na makulaturę, tworzywa
sztuczne, szkło i drobne odpady me-
talowe kosztują po 1,20 zł, a tej sa-
mej pojemności worki na niesegre-

gowane odpady 3,30 zł.
Niedawno słyszałem opowieść

o tym, jak poradzili sobie mieszkań-
cy pewnej wsi w lubelskiem z  góra-
mi śmieci systematycznie rosnącymi
z roku na rok w pobliskim lesie ro-
snącym wzdłuż wsi. Ustalono miano-
wicie, że w czynie społecznym wy-
sprząta się ten las do czysta i zakupi
pojemniki na odpady do każdego go-
spodarstwa. Koszt zakupu  pojemni-
ków i opłatę za wywóz śmieci miesz-
kańcy mieli ponieść sami.  Zdecydo-
wało się na to około 1/3 liczby miesz-
kańców. Po kilku miesiącach w lesie
pojawiły się nowe „dzikie” wysypiska.
Wtedy rada sołecka sprawdziła,  kto
ma pojemniki na odpady.
Ci mieszkańcy, którzy ich nie mieli
zostali obciążeni kosztami zbiórki
i wywózki śmieci z lasu. Wystarczyły
dwie takie „akcje” i obecnie już wszy-
scy mieszkańcy mają pojemniki u sie-
bie w gospodarstwach a las jest
wreszcie czysty. Można i tak !

Grzegorz Koziarski

Segregacja śmieci nie jest trudna...

����� Komisja Rodziny, Zdrowia
i Opieki Społecznej informuje
mieszkańców gminy Teresin,
że członkowie komisji pełnią
dyżury w każdy czwartek w godz.
1700 − 1800 w Urzędzie Gminy,
pok. nr 11. Zapraszamy wszyst−
kich, którzy mają problemy w ro−
dzinie, problemy z uzyskaniem
dostępu do porad lekarskich lub
z dostępem do leczenia specjali−
stycznego.

����� Zakład Radiologii w „Kasz−
tankach” wykonuje badania
mammograficzne. W ramach
ubezpieczenia badane są osoby
skierowane przez poradnię chorób
piersi, która mieści się przy
szpitalu w Sochaczewie. Koszt
wykonania badania prywatnego
(bez skierowania) − 50 zł. Termin
badania ustala się wcześniej.
Czas oczekiwania − ok. 1 tygodnia.

� Przyjmę każdą ilość ziemi
do użyźnienia działki
− tel. 861 42 19

OGŁOSZENIA
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W okresie ostatnich dwóch miesię-
cy nastąpił spadek ilości popełnionych
przestępstw na terenie podległym Po-
sterunkowi Policji w Teresinie. W wy-
niku podjętych działań prewencyjnych
została ograniczona ilość popełnianych
przestępstw o charakterze kryminal-
nym tj. w kategoriach włamania i kra-
dzieże z włamaniem. Dość dużym pro-
blemem jest nadal kierowanie pojaz-
dami w stanie nietrzeźwości pomimo,
iż jest to traktowane w kategoriach
przestępstwa. Za to przestępstwo w Ko-
deksie karnym przewidziana jest kara
grzywny, kara ograniczenia wolności
albo pozbawienie wolności do lat 2.
OdnoOdnoOdnoOdnoOdnotttttooooowwwwwano m.in. tano m.in. tano m.in. tano m.in. tano m.in. takie zdarakie zdarakie zdarakie zdarakie zdarzzzzzenia,enia,enia,enia,enia,
jak:jak:jak:jak:jak:

- 4 maja podczas podjętej interwen-
cji domowej przez funkcjonariusza Po-
sterunku Policji w Teresinie został on
znieważony słowami powszechnie
uznawanymi za obelżywe, a także na-
ruszono nietykalność cielesną policjan-
ta. Sprawca tego zdarzenia został za-
trzymany i osadzony w Policyjnej Izbie
Zatrzymań KPP w Sochaczewie. Na-
stępnie przedstawione zostały mu za-
rzuty z art. 222 § 1 kk i art. 226 § 1
kk. Sprawcy grozi kara do lat trzech.

- 11 maja ok. godz. 16:00 w  Lisi-
cach został zatrzymany do kontroli dro-
gowej kierujący samochodem marki
Peugeot mieszkaniec Warszawy. Podczas
kontroli stwierdzono, iż kierujący jest w
stanie po spożyciu alkoholu. Zatrzyma-
no prawo jazdy.

- 14 maja ok. godz. 15:30 ponow-
nie zatrzymano nietrzeźwego kierują-
cego samochodem osobowym marki

-  11 czerwca
w Szymanowie na te-
renie szkoły doszło
do pobicia uczenni-
cy. Sprawcami okaza-
li się uczniowie z tej
samej szkoły. Po wykonaniu wszelkich
czynności sprawa zostanie skierowana do
Sądu Rodzinnego i Nieletnich celem roz-
patrzenia.

- w nocy z 28/29 czerwca nieznany
sprawca, wykorzystując sen pokrzyw-
dzonego (mieszkańca Teresina), z nie-
zamkniętego mieszkania dokonał za-
boru mienia o wartości ok. 2.000 zł
W okrW okrW okrW okrW okresie od 26 do 29 czesie od 26 do 29 czesie od 26 do 29 czesie od 26 do 29 czesie od 26 do 29 czerererererwwwwwca od-ca od-ca od-ca od-ca od-
nononononotttttooooowwwwwano trano trano trano trano trzy wypadki drzy wypadki drzy wypadki drzy wypadki drzy wypadki drogoogoogoogoogowwwwwe.e.e.e.e.

- w dniu 26 czerwca kierujący sa-
mochodem marki Mercedes, podczas
manewru wyprzedzania samochodu
Volvo, doprowadził do zderzenia się
tych pojazdów, a następnie zjechał do
przydrożnego rowu. Kierujący samocho-
dem Mercedes przewieziony został do
szpitala z obrażeniami ciała.

- w dniu 28 czerwca w Teresinie
kierujący samochodem Fiat UNO po-
trącił nieletniego rowerzystę, który
z obrażeniami przewieziony został do
szpitala.

- w dniu 29 czerwca w Pawłowi-
cach kierujący samochodem osobowym
marki Polonez, na prostym odcinku
drogi z niewiadomych przyczyn zjechał
do przydrożnego rowu. Kierujący
oraz pasażer samochodu z obrażenia-
mi ciała przewiezieni zostali do szpita-
la.

Kierownik Posterunku Policji
asp. Włodzimierz Doroba

KRONIKA POLICYJNA

MASZ PROBLEM?
PRZYJDŹ.

Jeśli Ty lub ktoś Ci bliski
ma problem z alkoholem

ZAPRASZAM

Punkty konsultacyjne:
TERESIŃSKI OŚRODEK KULTURY

poniedziałek 1600 − 1900

telefon zaufania 861−49−23

DOM PARAFIALNY
W NIEPOKALANOWIE
czwartek 1600 − 1800

koordynator ds profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie

Oddział w Bielicach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Sochaczewie

z siedzibą w Bielicach
tel. (0-46) 861-80-48, 861-80-90

główny specjalista inż. Marianna Elżbienż. Marianna Elżbienż. Marianna Elżbienż. Marianna Elżbienż. Marianna Elżbiettttta Gasika Gasika Gasika Gasika Gasik
przyjmuje interesantów: w piątki w Bielicach -

w godz. 7:00 - 15:00
w środy w Urzędzie Gminy Teresin (sala konferencyjna) -

w godz. 8:00 - 16:00

inspektor ds. wgd KKKKKazimierazimierazimierazimierazimiera Wa Wa Wa Wa Wołkołkołkołkołkooooowwwwwskskskskskaaaaa pełni dyżur
w Urzędzie Gminy Teresin w każdą pierwszą środę miesiąca

w godzinach 8:00 - 16:00.

Łada. Kierujący w wydychanym powie-
trzu miał 1,30 mg/l alkoholu. Również
zatrzymano prawo jazdy.

- w nocy z 18/19 maja w Teresinie
nieznani sprawcy, po uprzednim obe-
rwaniu kłódki zabezpieczającej drzwi
komórki, dostali się do wewnątrz, skąd
dokonali kradzieży roweru oraz dro-
biu.

- 24 maja ok. godz. 16:15 w Teresi-
nie zatrzymano do kontroli samochód
osobowy marki Fiat 126p. Okazało się,
iż kierujący był po spożyciu alkoholu.
W wydychanym powietrzu stwierdzo-
no 1,8 promila alkoholu. Zatrzymano
prawo jazdy.

- 2 czerwca ok. godz. 21:30
w Teresinie miał miejsce rozbój. Dwóch
mieszkańców Teresina znanych po-
krzywdzonemu - mieszkańcowi gmi-
ny Kampinos - po uprzednim dopro-
wadzeniu go do stanu bezbronności,
dokonali kradzieży dokumentów: pra-
wa jazdy, dowodu rejestracyjnego, te-
lefonu komórkowego oraz radioma-
gnetofonu. Sprawcy przestępstwa po-
stawiono zarzuty z art. 280 § 1 kk.

- 3 czerwca w Topołowej nieznani
sprawcy, po uprzednim wyłamaniu
okna w budynku mieszkalnym, dostali
się do wewnątrz, skąd dokonali kradzie-
ży mienia o wartości ok. 3.000 zł.

-  6 czerwca w Paprotni nieznany
sprawca dokonał kradzieży samocho-
du osobowego marki Fiat 125p o war-
tości 1.000 zł. W wyniku podjętych
działań operacyjnych ustalono spraw-
cę kradzieży. Okazał się nim mieszka-
niec gminy Baranów. Wobec sprawcy
zastosowano dozór policyjny.
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20 lat temu na spotkaniu w Niepokalanowie
podczas pielgrzymki do Ojczyzny

Papież Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa:
„Nie daj się zwyciężyć złu, / ale zło dobrem zwycię-

żaj. / Ewangeliczny program. / Trudny program - ale
możliwy.  / Program nieodzowny”.

DDDDDEKLARAEKLARAEKLARAEKLARAEKLARACCCCCJJJJJAAAAA
Słowa te zapadły w pamięci wielu Polaków i wywarły olbrzymi wpływ na naszą

polską rzeczywistość końca ubiegłego stulecia. Wszyscy jesteśmy świadkami pontyfi-
katu Papieża Polaka. Obserwujemy Jego działalność i trud naprawy współczesnego
świata, Jego troskę o godny los każdego człowieka. Nauczanie Jana Pawła II ma
ogromny wpływ na nasze życie osobiste i społeczne. Troska o właściwy kształt życia
społecznego oraz zapisy zawarte w Adhortacji Apostolskiej „Christfideles Laici” sta-
ły się bezpośrednią inspiracją do przyjęcia przez nas zbioru podstawowych zasad,
określających podstawy udziału Obywateli w podejmowanych działaniach na rzecz
dobra wspólnego. Przedstawione zasady są naszym zdaniem szczególnie istotne dla
dalszego prawidłowego rozwoju całego społeczeństwa:

1. Wszyscy Obywatele mają prawo i obowiązek uczestnictwa w działalności go-
spodarczej, społecznej i prawodawczej, służącej powiększaniu dobra wspólnego. Formy
tego uczestnictwa mogą być bardzo różne, stosownie do możliwości poszczególnych
osób lub ich stowarzyszeń.

2. Podstawą sprawowania władzy publicznej winna być zasada służby społeczeń-
stwu. Przestrzeganie tej zasady w połączeniu z niezbędną kompetencją i skuteczno-
ścią działania stwarza warunki do właściwego, zgodnego z oczekiwaniami społeczny-
mi, działania polityków. Zasada służby społeczeństwu pozwala również na przezwy-
ciężenie takich negatywnych cech, jak: nieuczciwość, kłamstwo, wykorzystanie dóbr
publicznych do bogacenia się niewielkiej grupy osób oraz stosowanie niewłaściwych
środków dla zdobycia, utrzymania bądź powiększenia władzy za wszelką cenę.

3. Zadaniem wszystkich obywateli, a zwłaszcza osób zaufania publicznego, jest
promowanie wartości mających bezpośredni związek z działalnością polityczną, ta-
kich jak: wolność, sprawiedliwość, solidarność, oddanie sprawie dobra wspólnego
oraz pomoc osobom ubogim i potrzebującym.

4. Solidarność, czyli mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspól-
nego, winna być stylem i narzędziem polityki dążącej do prawdziwego rozwoju
człowieka. Owocem takiej polityki jest pokój, którego podstawę stanowią prawda,
wolność, sprawiedliwość i miłość. Nikt z nas nie może z obojętnością traktować
jakichkolwiek spraw sprzecznych z pokojem lub mu zagrażających.

5. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy, władze państwowe i samorządowe oraz
ludzie kultury powinni podejmować działania na rzecz przezwyciężania tendencji
rozprzestrzeniania się kultu egoizmu, nienawiści, zemsty i wrogości, a jednocześnie
promować zasady solidarności społecznej.

6. Podstawą życia gospodarczo-społecznego winna być zasada powszechnego
przeznaczenia dóbr, zgodnie z którą zasoby ziemi są dane wszystkim ludziom. Praca
jest prawem i powinnością każdego człowieka, będąc jednocześnie najbardziej po-
wszechnym i bezpośrednim narzędziem rozwoju gospodarczego. Wszyscy, a zwłasz-
cza władze publiczne, powinni podejmować nieustanne wysiłki w celu rozwiązywa-
nia problemów rosnącego bezrobocia.

7. Wszyscy ludzie, zwłaszcza przedstawiciele władzy publicznej, powinni po-
czuwać się do odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Przyjmując odpo-
wiednią koncepcję rozwoju gospodarczego, należy uwzględniać prawidłowe zasady
użycia elementów środowiska naturalnego i odnawiania się jego zasobów oraz prze-
widywać skutki społeczne niewłaściwego uprzemysłowienia.

8. Tworzenie i przekazywanie kultury stanowi jedno z najważniejszych zadań
społecznych. Kultura jest dobrem wspólnym każdego narodu, jest wyrazem jego
godności i twórczej wolności oraz świadectwem jego historycznej drogi. Wielką tro-
ską należy objąć środki społecznego przekazu, odgrywające w dzisiejszej rzeczywi-
stości szczególną rolę w procesie kulturotwórczym.

O G Ł O S Z E N I E
WWWWWójt Gminójt Gminójt Gminójt Gminójt Gminy Ty Ty Ty Ty Terererereresinesinesinesinesin ogłasza konkurs na

stanowisko
DyrDyrDyrDyrDyrektektektektektororororora Szka Szka Szka Szka Szkoły Poły Poły Poły Poły Podsodsodsodsodstttttaaaaawwwwwooooowwwwweeeeejjjjj

im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie
WWWWWymagania symagania symagania symagania symagania sttttt aaaaawiane kwiane kwiane kwiane kwiane kandydatandydatandydatandydatandydatomomomomom
na dyrna dyrna dyrna dyrna dyrektektektektektororororora szka szka szka szka szkoły okroły okroły okroły okroły określają:eślają:eślają:eślają:eślają:
1) art. 36 ust. 1 i 2 z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.
329 ze zmianami),
2) rozporządzenie ministra edukacji narodowej
i sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stano-
wisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.
Nr 89 poz. 826).
KKKKKandydat zgłaszający się do kandydat zgłaszający się do kandydat zgłaszający się do kandydat zgłaszający się do kandydat zgłaszający się do konkonkonkonkonkururururursu na dyrsu na dyrsu na dyrsu na dyrsu na dyrekekekekek-----
tttttororororora szka szka szka szka szkoły pooły pooły pooły pooły powinien prwinien prwinien prwinien prwinien przzzzzedsedsedsedsedstttttaaaaawić naswić naswić naswić naswić nastttttępuępuępuępuępującejącejącejącejące
dokdokdokdokdokumentumentumentumentumentyyyyy:::::
1. kwestionariusz osobowy,
2. życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej
pracy zawodowej,
3. dokumenty stwierdzające posiadane wykształ-
cenie, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje
zawodowe (odpisy dyplomów, świadectwa lub ich
potwierdzone kserokopie),
4. dokumenty stwierdzające ukończenie studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania lub kursu
z zakresu zarządzania oświatą (zaświadczenia lub
ich potwierdzone kserokopie),
5. zaświadczenie o stażu pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego lub stażu
pracy zawodowej,
6. ocenę pracy wystawioną w okresie ostatnich
pięciu lat pracy w przedszkolu lub szkole
(placówce) lub w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyższej lub ocenę dorobku
zawodowego wystawioną w okresie roku
bezpośrednio przed przystąpieniem do
konkursu,
7. aktualne świadectwo zdrowia, wystawione
przez lekarza medycyny pracy, potwierdzające
brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywa-
nia pracy na stanowisku kierowniczym,
8. list motywacyjny,
9. koncepcję (wizję) funkcjonowania szkoły.
WWWWWymagane dokymagane dokymagane dokymagane dokymagane dokumentumentumentumentumenty należy złożyćy należy złożyćy należy złożyćy należy złożyćy należy złożyć
w nasw nasw nasw nasw nastttttępuępuępuępuępujący sposób:jący sposób:jący sposób:jący sposób:jący sposób:
1.Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 - 7
należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której
należy zamieścić nazwę szkoły, której dotyczy
konkurs, a także imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu kandydata na
dyrektora. Kopertę tę należy opatrzyć napisem:
„Dane osobowe”.
2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 - 9
należy złożyć o oddzielnej zamkniętej kopercie,
na której należy również zamieścić nazwę
szkoły, której dotyczy konkurs, a także imię
i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu
kandydata. Kopertę tę należy oznaczyć napisem:
„Koncepcja pracy szkoły”.
Kandydat przystępujący do konkursu składa osobi-
ście dokumenty (dwie zaklejone koperty) w sekre-
tariacie Urzędu Gminy Teresin (Teresin, ul. Zielo-
na 20, tel. 046 8613815) do dnia 18 lipca
2003 roku.

W sekretariacie Urzędu Gminy Teresin dostępne
są dla kandydatów na dyrektorów podstawowe in-
formacje na temat szkoły, której dotyczy konkurs.
W miejscu tym można się również zapoznać z re-
gulaminem konkursu. O terminie i miejscu posie-
dzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną
powiadomieni w odrębnym trybie.

/-/Wójt Gminy Teresin

TIS_nr_7-8.p65 7/14/03, 11:4414



Teresiński Informator Samorządowy  nr 7-8 / 2003 15

   Obchody   Obchody   Obchody   Obchody   Obchody
rrrrrocznicy pobocznicy pobocznicy pobocznicy pobocznicy pobytuytuytuytuytu

Ojca ŚwiętOjca ŚwiętOjca ŚwiętOjca ŚwiętOjca Świętegoegoegoegoego
w Niepokw Niepokw Niepokw Niepokw Niepokalanoalanoalanoalanoalanowiewiewiewiewie

W dniu 14 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Paprotni odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Teresin,
będąca kulminacyjnym punktem obchodów 20. rocznicy poby-
tu Ojca Świętego w Niepokalanowie. Uroczysty charakter sesji
podkreślał odświętny wystrój sali, poczty sztandarowe: Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zespo-
łu Szkół im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Podsta-
wowej w Teresinie  oraz Szkoły Podstawowej w Paprotni,
a także orkiestra parafialna pod dyrekcją Pawła Ambroziaka.
Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Tadeusz Olechowski, który jako pierwszy wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie. Głos zabrał również gospodarz szkoły -
dyrektor Grzegorz Fabiszak. Swoimi refleksjami podzielili się
w krótkich wystąpieniach obecni na sesji goście, m.in:  o. Grze-
gorz Bartosik - Prowincjał Zakonu OO. Franciszkanów, o. Ry-
szard Żuber - Gwardian Zakonu w Niepokalanowie, Ryszard
Tur - Prezydent Białegostoku, Tadeusz Zaremba - Zastępca Pre-
zydenta Ełku, Wincenty Pawlaczyk - Zastępca Prezydenta Ka-
lisza, Wojciech Borzyn - Burmistrz Drohiczyna oraz Cezary
Pomarański, który odczytał list Prezydenta Warszawy Lecha
Kaczyńskiego. W wystąpieniach podkreślano prostotę idei
i wartości głoszonych przez Ojca Świętego, a jednocześnie ich
ponadczasowość i aktualność w każdej rzeczywistości. Słowa
Papieża Polaka powinny być drogowskazami zarówno życia du-
chowego, kulturalnego jak i dialogu międzyludzkiego,
a nawet politycznego.

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie przez rad-
nych gminy Teresin Aktu Zawierzenia Mieszkańców Gminy
Teresin Matce Bożej Niepokalanej:

„Niepokalana Dziewico, Przeczysta Matko Boga, my radni
Gminy Teresin - wdzięczni za obecność wśród nas przed

dwudziestu laty Papieża Polaka Jana Pawła II, świadomi ogrom-
nego wpływu, jakie na nasze życie ciągle wnosi Ojciec Święty -
stajemy dziś przed Twym tronem z hołdem miłości, serdecznej
czci oraz wdzięczności i zawierzamy Ci, Maryjo, nas samych
oraz całą naszą gminę.

Jako osoby odpowiedzialne za losy gminy chcemy jak najle-
piej służyć jej mieszkańcom. Dlatego Matko ludzi, która znasz
wszystkie nasze cierpienia oraz nadzieje i czujesz po macie-
rzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem i złem, pomię-
dzy światłem i ciemnością, przyjmij nasze wołanie do Twojego
Serca i ogarnij miłością Matki naszą społeczność, którą Ci za-
wierzamy. Czynimy to pełni niepokoju o naszą przyszłość
i bezpieczeństwo, o pracę i środki na utrzymanie naszych ro-
dzin, o przyszłość dzieci i wnuków. Niech za Twoją przyczyną
wszystkich ogarnie i przemieni dar pokoju i wolności, światło
prawdy oraz życie w sprawiedliwości i nadziei.

Pani i Królowo nasza, prosimy Cię, abyś otoczyła opieką
wszystkie nasze rodziny i strzegła ich jedności, rozniecała du-
cha miłości i pobożności, chroniła od grzechów i nieszczęść,
złączyła w zgodzie i bratniej miłości.

Potężna Wspomożycielko wiernych, spójrz miłościwym okiem
na troski i błędy ludzi, wyproś szczere i trwałe pojednanie,
a także pokój oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu.

Niepokalana, nasza Matko najmiłościwsza, przyjmij to
nasze zawierzenie w duchu św. Maksymiliana i Namiestnika
Chrystusowego Jana Pawła II, który zechciał być wśród nas.
Przyjmij i dopomóż, abyśmy dochowali wierności Bogu, To-
bie, naszej Ojczyźnie i naszym przyrzeczeniom służby miesz-
kańcom gminy. Prosimy Cię o to dziękując Bogu w dwudziestą
rocznicę pobytu Pielgrzyma, który uczy nas mówić do Ciebie,
Matko najmilsza: Totus Tuus!”

Dorota Dorodzińska

Uroczysta Sesja Rady Gminy
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