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W tysiącletniej historii naszego narodu było wiele posta-

ci, dzięki którym możemy dzisiaj mówić o naszej tożsamości 
i kulturze. Zwieńczeniem tej historii jest trudny dwudzie-
sty wiek, którego patronem, patronem trudnych współcze-
snych czasów jest Ojciec Maksymilian. Pierwszy święty pol-
skiego drugiego tysiąclecia. 

Zbieramy się dzisiaj na pamiątkę chwil sprzed dwudziestu 
lat, kiedy to inny człowiek wielkiego – największego forma-
tu pielgrzymował do Niepokalanowa i był gościem niepoka-
lanowskiej i teresińskiej ziemi i społeczności. Ojciec Święty 
Jan Paweł II przybył wówczas do nas, aby wspólnie z całym 
narodem dziękować za dar świętości Ojca Maksymiliana. 

O wartości narodów, państw, społeczności regionalnych, 
miast, wiosek, szkół, zakładów pracy, czy w końcu domostw 
świadczą zawsze ludzie i dzieła, które po sobie pozostawiają. 
Urzeczywistnieniem wielkości: sprawdzonej, odpowiedzial-
nej, godnej, rodzącej pokój i dobro jest dzieło, które pozo-
stawił na tej ziemi Ojciec Maksymilian i dzieło, które roz-
tacza wokół siebie nasz gość sprzed dwudziestu lat – Ojciec 
Święty Jan Paweł II. 

Historię tamtych dni, a także cały niepokalanowski do-
robek Ojca Maksymiliana i braci franciszkańskich może-

my traktować dziś także jako naszą własność, ale również 
jako nasze szczególne zobowiązanie do pracy i budowania 
na przyszłość. Wzorce najlepsze są nam dane, miejmy siły i 
odwagę podążać tą drogą. 18 czerwca 1983 r. Ojciec Świę-
ty powiedział: „...Zgromadzeni w Niepokalanowie na wiel-
kim narodowym dziękczynieniu za wyniesienie do chwa-
ły ołtarzy świętego Maksymiliana Marii – naszego rodaka 
(...), pragniemy wzbogacić chrześcijańskie dziedzictwo pol-
skości, o przejmującą wymowę Jego czynu oświęcimskiego: 
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! Drodzy 
Bracia i Siostry! Ewangeliczny program. Trudny program, 
ale możliwy. Program nieodzowny...” 

Przyjmujemy wezwanie Ojca Świętego jako program dla 
naszej gminy.

Ziemia niepokalanowska, z której wyrósł Święty Mak-
symilian, stała się naszą ziemią, naszym domem, dziedzic-
twem nas wszystkich tu mieszkających.

Niech to wspólne dziedzictwo daje nam siłę do czynienia 
dobra w codziennej służbie naszej małej Ojczyźnie.

Szymon Ziółkowski
Wójt Gminy Teresin

Święto w Teresinie-Niepokalanowie
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Program obchodów
20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Niepokalanowie

Sobota, 14 czerwca 2003 r.
godz 11.00  – Msza święta dziękczynna w bazylice w Niepokalanowie
godz 13.30  – uroczysta sesja Rady Gminy w Szkole Podstawowej w Paprotni 
  – odśpiewanie hymnu państwowego
  – otwarcie obrad
  – okolicznościowe przemówienie Przewodniczącego Rady Gminy 
  – wystąpienia zaproszonych gości
  – przyjęcie Aktu Oddania się mieszkańców gminy Teresin w opiekę Matce Bożej
  – występ artystyczny dzieci
  – wręczenie nagród laureatom konkursów o Janie Pawle II podsumowanie i zakończenie sesji
godz. 16.45  – spotkanie przedstawicieli gminy z prezydentami i burmistrzami miast papieskich 
godz 18.15  – projekcja filmu o pobycie Ojca Świętego w Niepokalanowie w sali św. Bonawentury
godz 19.00  – koncert wieczorny Antoniny Krzysztoń przy ołtarzu polowym w Niepokalanowie

Niedziela, 15 czerwca 2003 r.
godz. 5.00  – wystawa prac plastycznych w Szkole Podstawowej w Teresinie;
godz. 5.30  – turniej piłki siatkowej uczniów szkół noszących imię Jana Pawła II w Zespole Szkół w Teresinie;
godz 16.00 – konkurs wokalny na wykonanie ulubionego utworu muzycznego Ojca Świętego 

     w Szkole Podstawowej w Teresinie;
godz 16.30  – biegi sztafetowe dzieci i młodzieży (start i meta przy Gimnazjum w Teresinie). 

     Trasa sztafety przebiegać będzie ulicami: al. XX-lecia, ul. Wąska, ul. Zielona 
     (zmiana sztafety przy Urzędzie Gminy), ul. Lipowa, meta na. ul. Księcia Druckiego-Lubeckiego 
     przy Gimnazjum;

godz 18.00  – koncert przygotowany przez Teresiński Ośrodek Kultury, ołtarz polowy za bazyliką niepokalanowską 
     (lub sala św. Bonawentury w przypadku niesprzyjającej aury)

Zapraszamy wszystkich mieszkańców!

Wyniki referendum unijnego w gminie Teresin
Głosowanie w I dniu referendum 7 czerwca 2003 r.

Obwodowe komisje ds. referendum
Razem

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
liczba uprawnionych do głosowania 946 2289 1199 1665 1479 711 8289
liczba wydanych kart 102 337 154 98 176 51 918
frekwencja w I dniu referendum w gminie Teresin wyniosła 11 %, w Polsce – 17,60 %
Głosowanie w II dniu referendum  8 czerwca 2003 r.

Obwodowe komisje ds. referendum
Razem

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
liczba uprawnionych do głosowania 955 2301 1205 1665 1485 710 8321
liczba wydanych kart 566 1409 734 688 815 294 4506
liczba głosów ważnych 563 1399 729 683 804 288 4466
liczba głosów na TAK 387 1056 434 386 497 174 2934
liczba głosów na NIE 176 343 295 297 307 114 1532

Ogółem frekwencja w gminie  – 54,15 %
                                  w Polsce – 58,85 %

 Wyniki głosowania:  w gminie w % w Polsce w %
       na TAK       65,70 %       77,45 %
       na NIE         34,30 %       22,55 %

18 czerwca bieżącego roku minie 20 
lat od dnia pobytu w Niepokalanowie 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Wydarze-
nie to miało miejsce w piątym roku 
pontyfikatu Jego Świątobliwości; jed-
nocześnie była to szósta wizyta Karo-
la Wojtyły w niepokalanowskim klasz-
torze. Wizyta jakże ważna, bo pierwsza 
po wyborze na papieża i w kilka mie-
sięcy po kanonizacji błogosławionego 
O. Maksymiliana Kolbego – założycie-
la Niepokalanowa.

Wielu z nas dobrze pamięta atmos-
ferę tamtych czerwcowych dni, peł-
nych skupienia i jednocześnie szczere-
go wzruszenia. Papież Polak przyjeżdża 
do Niepokalanowa. Po raz kolejny te-
resińska ziemia stała się znana i sławna 
na całym świecie. Sławna dzięki dwóm 
wielkim Polakom – Ojcu Maksymilia-
nowi i papieżowi Janowi Pawłowi II.

Myślę, że warto dziś po dwudziestu 
latach przypomnieć sobie, co Ojciec 
Święty wówczas do nas mówił. Wygło-
szona homilia składała się z kilku czę-
ści. W pierwszej Papież nawiązał do 
ofiary z życia Ojca Maksymiliana i jej 
znaczenia dla ludzi współczesnych:

„... Maksymilian Kolbe przez swoją 
śmierć w obozie koncentracyjnym, w 
bunkrze głodowym, potwierdził w jakiś 
szczególnie wymowny sposób dramat 
ludzkości dwudziestego stulecia. (...) 
w tym kapłanie – męczenniku w jakiś 
szczególny sposób przejrzysta stała się 
centralna prawda Ewangelii: prawda o 
potędze miłości. (...) ta właśnie prawda 
Ewangelii stała się szczególnie przejrzy-
sta poprzez czyn oświęcimski O. Mak-
symiliana Kolbego. (...) O. Maksymi-
lian występuje z szeregu, aby przyję-
to go jako kandydata do bunkra gło-
du na miejsce Franciszka Gajowniczka 
(...) i do końca wypełnia tę ewangelicz-
ną decyzję: oddaje życie za brata. (...) W 
wydarzenie oświęcimskie wpisany jest 
ów podstawowy dialog, który pozwala 
człowiekowi przebić się poprzez grozę 
cywilizacji śmierci, a na co dzień po-
zwala mu przebijać się poprzez różno-
rodne ciężary doczesności. Jest to dia-
log człowieka z Bogiem.”

W dalszej części wystąpienia Jan 
Paweł II zwrócił się do licznie zgro-
madzonych w Niepokalanowie rolni-
ków z Mazowsza i innych części na-
szego kraju:

„Wiem, że w tym dzisiejszym zgro-

madzeniu biorą liczny udział przedsta-
wiciele wsi, polscy rolnicy. (...) Wiem, 
że ożywia Was myśl o odnowie naj-
lepszych tradycji kulturalnych wsi, o 
chrześcijańskim życiu we wzajemnej 
miłości, o doskonaleniu się poprzez 
wspólną modlitwę, że tworzycie krę-
gi wzajemnej pomocy, uczestniczycie 
w rekolekcjach, dokształcacie się, za-
poznajecie się ze społeczną nauką Ko-
ścioła. Pragniecie w ten sposób odkryć 
na nowo wasze szczególne posłannic-
two, pracy na roli przywrócić właści-
wą jej godność i w jej trudach odnaj-
dywać radość. (...) Stańcie z miłością 
przy Bogu! (...) Bądźcie uprawą Bożą! 
I z miłością stójcie przy ziemi, przy tej 
naszej matce i żywicielce. (...) Rodzi ta 
ziemia «cierń i oset» ale dzięki Waszej 
pracy ma rodzić pokarm, ma przyno-
sić chleb dla człowieka. To jest szczegól-
nym źródłem godności pracy na roli, 
Waszej godności.”

W ostatniej części homilii Papież 
wskazał na wielkie znaczenie wynie-
sienia na ołtarze O. Maksymiliana, do-
konując przy tym porównania tego fak-
tu z aktem kanonizacji i powstaniem 
średniowiecznej legendy św. Stanisła-
wa biskupa:

„Nasze czasy, nasz wiek, nie stwo-
rzą legendy św. Stanisława. Wystarcza-
jąco mocna jest wymowa samych fak-
tów, świadectwo życia i męczeństwa. 
Trzeba wymowę tych prawie współ-
czesnych faktów brać w polskie ży-
cie. Trzeba budować w niej przyszłość 
człowieka, rodziny, narodu. (...) Zgro-
madzeni w Niepokalanowie na wielkim 
narodowym dziękczynieniu za wynie-
sienie do chwały ołtarzy św. Maksymi-
liana Marii (...) pragniemy wzbogacić 
chrześcijańskie dziedzictwo polsko-
ści o przejmującą wymowę jego czynu 
oświęcimskiego:

„Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj.’
Ewangeliczny program.
Trudny program – ale możliwy.
Program nieodzowny.”
Na naszej teresińskiej ziemi przed 

dwudziestu laty z ust Jana Pawła II 
padły bardzo ważne słowa. Otrzyma-
liśmy cenne wskazówki jak żyć, pra-
cować, wychowywać swoje dzieci. Sło-
wa te zapadły w pamięci wielu Pola-
ków, zwłaszcza: „Nie daj się zwycię-
żyć złu...”. 

Pamiętajmy, że była to połowa 1983 
roku – półtora roku po wprowadzeniu 
stanu wojennego. Czas, gdy wielu ludzi 
prawych zostało usuniętych na margi-
nes społeczeństwa, czas emigracji we-
wnętrznej.

Przez kolejnych 20 lat byliśmy 
świadkami pontyfikatu Papieża Pola-
ka. Obserwowaliśmy Jego działalność 
i trud naprawy współczesnego świata, 
Jego troskę o godny los każdego czło-
wieka, Jego dążenia do pojednania z in-
nymi religiami. Nauczanie Jana Pawła 
II wywierało i wywiera ciągły wpływ 
na nasze życie (myśli i postępowanie). 
Dobrze więc się stało, że Rada Gmi-
ny III kadencji nadała Ojcu Świętemu 
tytuł Honorowego Obywatela Gmi-
ny Teresin. To nobilituje, ale i stawia 
przed nami duże wyzwania.

Za kilka dni będziemy obchodzić w 
naszej gminie wielkie rocznicowe ob-
chody przyjazdu Jana Pawła II do Nie-
pokalanowa. Wykorzystajmy ten czas 
do naszej osobistej i społecznej ducho-
wej odnowy. Niech to będą nasze ogól-
nogminne rekolekcje. Szczególnie cie-
szy zaangażowanie dzieci i młodzieży 
– już od kilku tygodni w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach odbywają się 
różnego rodzaju konkursy, przeglądy i 
apele poświęcone Papieżowi. To cieszy 
oraz napawa nadzieją i optymizmem.

Słowa szczególnej wdzięczności 
kieruję pod adresem władz gminnych, 
które podjęły się trudu organizacji 
tych rocznicowych obchodów. Szcze-
gólne podziękowania należą się Tade-
uszowi Olechowskiemu – Przewodni-
czącemu Rady Gminy, który swoim za-
angażowaniem i optymizmem zachęcił 
innych do podjęcia tego odpowiedzial-
nego wyzwania. Dziękuję całemu Ko-
mitetowi Organizacyjnemu za wszyst-
kie prace mające na celu nadanie wła-
ściwej rangi i oprawy tej uroczystości.

Nie mam wątpliwości, że organiza-
cja uroczystości związanych z 20. rocz-
nicą pobytu Ojca Świętego w Niepoka-
lanowie jest najlepszą promocją naszej 
gminy. W ten sposób mamy bowiem 
szansę przypomnieć innym o naucza-
niu Papieża i naszym wielkim patro-
nie – O. Maksymilianie Kolbe. Zrób-
my wszystko co możliwe, aby dobrze 
wykorzystać tę szansę.
Przewodniczący Rady Gminy I kadencji

Mirosław Parol

20. ROCZNICA POBYTU
OJCA ŚWIĘTEGO W NIEPOKALANOWIE



4 Teresiński Informator Samorządowy – Wydanie Specjalne4 Teresiński Informator Samorządowy – Wydanie Specjalne 5Teresiński Informator Samorządowy – Wydanie Specjalne 5Teresiński Informator Samorządowy – Wydanie Specjalne

– Proszę się bliżej przedstawić czytel-
nikom Informatora, opowiedzieć o swojej 
rodzinie i zainteresowaniach.

Na Osiedlu Granice mieszkam od roku 
1980. Z wykształcenia jestem technikiem 
ekonomistą – ukończyłam LO im. F. Cho-
pina w Sochaczewie oraz Policealne Stu-
dium Ekonomiczne w Warszawie. Pierw-
szą pracę podjęłam w Zakładach Mecha-
niki Precyzyjnej „Mera – Błonie” w cha-
rakterze informatyka. Byłam tam jednym 
z założycieli związku NSZZ „Solidarność”. 
Od 1981 roku prowadzę własną działal-
ność gospodarczą – wraz z mężem Kazi-
mierzem zajmuję się działalnością han-
dlową w branży spożywczo-cukierniczej. 
Prowadzenie tego typu działalności nie 
jest łatwe w obecnych czasach zwłasz-
cza, że konkurencja w Teresinie jest bar-
dzo duża. W zasadzie brakuje mi czasu na 
wypoczynek. To źle ponieważ każdy czło-
wiek powinien koniecznie znaleźć trochę 
czasu na relaks.

– Kiedy zaczęła się Pani interesować 
pracą społeczną, samorządową? Proszę 
przedstawić swoją drogę do samorządu 
gminnego.

Działalność społeczną na terenie naszej 
gminy rozpoczęłam w roku 1998. Wtedy 
to po raz pierwszy wystartowałam w wy-
borach do rady gminy z Komitetu Wy-
borczego Teresińskiego Forum Samo-
rządowego. Uzyskałam w wyborach do-
bry wynik, a ze zwycięzcą w moim okrę-
gu wyborczym przegrałam tylko dwoma 
głosami. W czasie kampanii wyborczej 
poznałam m. in. Tadeusza Olechowskie-
go, Mirosława Parola, Cezarego Poma-
rańskiego, Stefana Rogalę. Okazało się, 
że mamy wiele wspólnych poglądów na 
sprawy społeczne. Doszłam do wniosku, 
że w celu realizacji wspólnych zamierzeń 
trzeba działać w grupie. Dlatego w kwiet-
niu 2000 roku byłam jednym z inicjato-
rów powołania stowarzyszenia o nazwie 
Teresińskie Forum Społeczno-Kulturalne. 
W chwili obecnej jestem członkiem zarzą-
du stowarzyszenia i jednocześnie pełnię 
funkcję skarbnika. Przy okazji chciałabym 
przypomnieć o bardzo dużym zaangażo-
waniu naszego stowarzyszenia w sprawę 
ustanowienia zakazu przywożenia śmieci 
na składowisko w Topołowie oraz w prze-
prowadzenie referendum. Stowarzyszenie 
wydawało też miesięcznik „Życie Teresi-
na” poświęcony sprawom naszej lokalnej 
społeczności. W ubiegłorocznej kampanii 
wyborczej do rady gminy pełniłam funk-
cję pełnomocnika Komitetu Wyborczego 
„Praca i Uczciwość”.

– Jak przebiegała kampania w ostat-
nich wyborach samorządowych?

Komitet „Praca i Uczciwość” pro-
wadził kampanię w sposób intensyw-
ny – chcieliśmy dotrzeć z informacja-
mi do każdego wyborcy, aby zachęcić go 
do udziału w wyborach i oddania głosu 
na naszych kandydatów. Osobiście osią-
gnęłam bardzo dobry wynik – 149 gło-
sów. To dla mnie duży zaszczyt, ale jed-
nocześnie poważne zobowiązanie. Ponie-
waż mieszkam na Osiedlu Granice od po-
nad 20 lat, więc doskonale znam proble-
my jego mieszkańców. Nieobce są mi też 
problemy wsi Granice.

– Jakie funkcje pełni Pani w obecnej 
radzie gminy? Które zagadnienia są w tej 
chwili przedmiotem szczególnego zainte-
resowania?

Jestem przewodniczącą Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy i zastępcą przewod-
niczącego Komisji Budżetu i Finansów 
Gminy, a także członkiem Komisji In-
wentaryzacyjnej. Aktualnie Zespół Kon-
trolny Komisji Rewizyjnej przeprowa-
dza szczegółową kontrolę wydatków in-
westycyjnych gminy w roku 2002. Prace 
kontrolne powoli zbliżają się do końca 
i w niedługim czasie wyniki kontroli zo-
staną przedstawione radzie gminy oraz 
opublikowane w Teresińskim Informa-
torze Samorządowym.

– Czym będzie się Pani zajmować w ra-
dzie w najbliższej przyszłości?

Za najpilniejsze problemy naszej gmi-
ny uważam zakończenie prac w zakre-
sie wodociągowania oraz budowy sieci 
kanalizacyjnej. Dużą uwagę chcę zwró-
cić także na poprawę stanu nawierzchni 
gminnych dróg. Będę o te sprawy zabie-
gać przy sporządzaniu planu inwestycyj-
nego gminy na najbliższe 4 lata.

– Czy napotkała Pani jakieś trudno-
ści w dotychczasowej działalności w ra-
dzie gminy?

To dopiero początek działalności na-
szej rady gminy. Zawsze początki są naj-
trudniejsze. Na szczęście większość rad-
nych startowała z listy Komitetu „Praca i 
Uczciwość” więc dobrze się znamy i szyb-
ciej możemy dochodzić do konkretnych 
wniosków. Ułatwia to podejmowanie de-
cyzji zwłaszcza w najtrudniejszych spra-
wach, np. w kwestiach budżetowych. My-
ślę, że wszyscy radni, pracownicy samo-
rządowi oraz pracownicy jednostek or-
ganizacyjnych gminy powinni mieć peł-
ną świadomość, że do sukcesów dochodzi 
się wytrwałą, uczciwą i sumienną pracą. 
Radni powinni też możliwie jak najczę-

ściej kontaktować się 
ze swoimi wyborcami. 
W ten sposób można 
zmniejszyć ryzyko podjęcia błędnych 
(nietrafionych) decyzji.

– Może udało się już Pani odnieść ja-
kiś sukces?

W budżecie gminy na rok bieżący zo-
stało ujęte zadanie inwestycyjne odwod-
nienia Osiedla Granice. Inwestycja ta zo-
stanie rozpoczęta w najbliższym czasie. 
Są na to zadanie zapewnione odpowied-
nie środki finansowe. Chcę podkreślić, 
że problemem odwodnienia zajmowa-
łam się od roku 1991 i wreszcie sprawa 
ruszyła z miejsca.

– Proszę powiedzieć o swoich marze-
niach w sprawie rozwoju gminy Teresin.

Chciałabym, aby zmniejszyły się pro-
blemy społeczne. Żeby wszyscy miesz-
kańcy czuli się bezpiecznie i liczba miejsc 
pracy istotnie wzrosła. Nie ma chyba nic 
gorszego dla społeczeństwa jak powięk-
szająca się rzesza bezrobotnych, zwłasz-
cza wśród ludzi młodych – absolwentów 
szkół średnich i wyższych.

– Czy można tym problemom skutecz-
nie zaradzić?

Wszyscy wiemy jak trudna jest sytu-
acja gospodarcza w naszym kraju. Bezro-
bocie jest bardzo duże ponieważ nie po-
wstają nowe miejsca pracy. Polityka pań-
stwa niestety nie sprzyja rozwojowi firm, 
zwłaszcza małych. Chodzi głównie o bar-
dzo wysokie koszty prowadzenia działal-
ności gospodarczej, związane z dużymi 
obciążeniami podatkowymi. Nie chroni 
się małych, rodzinnych firm, które mo-
głyby mieć duży udział w produkcie kra-
jowym brutto. Ponieważ z natury jestem 
optymistką, więc wierzę, że ta sytuacja 
ulegnie zmianie. Liczę na to, że krajem 
będą rządzić ludzie, którzy z należytą tro-
ską podejdą do rozwiązywania nabrzmia-
łych problemów społecznych i gospodar-
czych. Bez sprawnej, efektywnej gospo-
darki nie da się bowiem rozwiązać znacz-
nej części problemów społecznych.

– Dlaczego chce Pani pracować spo-
łecznie?

Jest to dla mnie bardzo ważna sprawa. 
Uważam, że wobec tego co się dzieje wo-
kół nas nie można przechodzić obojętnie. 
Żyjemy w społeczeństwie mającym dużo 
różnorakich problemów. Dlatego muszą 
być tacy, którzy będą nas dopingować do 
działania, do rozwiązywania tych proble-
mów. Od postawy nas samych naprawdę 
wiele zależy.

Oprac. emka

Najbardziej cenię sobie
uczciwość, rzetelność i pracowitość

Wywiad z radną Haliną Zielską, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

Szkoła w Paprotni już od pięciu lat 
nosi imię Jana Pawła II. Wybór takie-
go Patrona jest dla nas zaszczytem, ale 
także wielkim zobowiązaniem do tego, 
by wprowadzać w życie wartości i po-
stawy uosabiane przez Papieża.

Nie jesteśmy jedyną szkołą noszącą 
imię Ojca Świętego, jest ich około 200. 
Organizowane są spotkania tych szkół, 
ustalane są warunki konkursów. Czuje-
my się jak jedna wielka rodzina.

Dla naszej szkolnej społeczno-
ści dzień urodzin Papieża to nie tyl-
ko pięciolecie nadania Szkole imienia, 
ale również inauguracja obchodów 20. 
rocznicy pobytu Ojca Świętego w Nie-
pokalanowie. Na ręce proboszcza zło-

żono List do Ojca Świętego z najlepszy-
mi życzeniami.

Po Mszy św. i przejściu do szko-
ły p. dyrektor Grzegorz Fabiszak po-
witał przybyłych gości w osobie: Wój-
ta Gminy p. Szymona Ziółkowskie-
go, Przewodniczącego Rady Gminy 
p. Tadeusza Olechowskiego, honoro-
wego obywatela Teresina p. Henryka 
Kucharskiego, Gwardiana Klasztoru 
Ojców Franciszkanów Ojca Ryszarda 
Żubera, Proboszcza Parafii Niepokala-
nów Ojca Mariusza Słowika, Probosz-
cza Parafii Pawłowice ks. Mieczysława 
Mackiewicza, Dyrektorów Szkół, rad-
nych gminy Teresin i powiatu socha-
czewskiego oraz wszystkich pozosta-
łych gości.

Po powitaniu rozpoczęła się część 
artystyczna przygotowana pod kie-
runkiem p. Elżbiety Nowatkiewicz i p. 
Bartłomieja Figuta. Jakie wymowne są 
słowa wiersza:

(...) «Ojcze Święty nasz patronie
uchroń nas od złego.
Pobłogosław nasze dłonie,
Zachęć do dobrego.»

Po programie słowno - muzycznym 
p. dyrektor Grzegorz Fabiszak ogłosił 
rozpoczęcie konkursu wiedzy o Janie 
Pawle II. Przeciwnikami drużyny na-
szej szkoły były delegacje uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Ojca Maksy-
miliana Kolbego w Teresinie oraz ze 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Szymanowie. Konkurs pro-
wadzony przez p. Grażynę Dominiak i 
p. Katarzynę Dziklińską nie był łatwy. 
Jury po wnikliwej obserwacji i skrupu-
latnym zliczeniu zdobytych punktów 
ogłosiło wyniki :

I miejsce dla Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Paprotni – 33 pkt.

II miejsce dla Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Szymano-
wie – 30 pkt.

III miejsce dla Szkoły Podstawowej 
im. św. Maksymiliana Kolbego w Tere-
sinie – 29 pkt.

Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody książkowe.

 Uroczystość zakończył p. Tadeusz 
Olechowski dziękując p. dyrektorowi 
i nauczycielom.

K. Misiak

„Ojcze Święty, nasz patronie...”

CO POWIEDZIELIŚMY W REFERENDUM ?
Wstępne, szacunkowe dane o wynikach 

referendum wskazują, że radość zwolen-
ników przystąpienia do Unii Europejskiej 
jest oparta na mylnym, niestety, przekona-
niu, że większość Polaków chce integracji. 
Proste obliczenia wskazują, że na 29 mln 
861 tys. osób uprawnionych do głosowa-
nia do referendum poszło około 17 mln 
55 tys. TAK akcesji do Unii powiedziało 
14 i pół miliona ludzi, NIE – 3 mln 200 
tysięcy. A niemal 12 mln wyborców NIE 
POWIEDZIAŁO NIC !

Nie powiedziało, bo czuje się nie-
pewne nie tylko dnia dzisiejszego, ale i 
przyszłości. Nie umiało, nie zdecydowa-
ło się opowiedzieć za jakąkolwiek wizją 
przyszłości. Przy tak ogromnym wysił-
ku propagandowym władz, organiza-
cji społecznych i pozarządowych wło-
żonym w akcję informacyjną o warun-
kach, na jakich Polska ma znaleźć się w 
strukturach Unii Europejskiej ten wy-
nik powinien być ważnym sygnałem o 
nastrojach społecznych w naszym kra-
ju. Jeśli policzyć te osoby, które głosowa-
ły przeciwko akcesji Polski i te, które nie 
poszły głosować – to mamy wynik taki: 
prawie 15 mln obywateli nie wierzy ani 
we władze, ani w świetlaną przyszłość, ani 
w swoje prawo do decydowania o przy-
szłości. To być może ludzie bezrobotni, 

albo ci, którzy czują się zagrożeni utra-
tą pracy. To być może ci, którzy żyją na 
skraju ubóstwa i nie widzą nadziei na po-
prawę swojej sytuacji. To może w końcu 
ci, którzy patrzą z zazdrością na rodzi-
ny mogące pozwolić sobie na wysłanie 
dzieci na wakacje. I słuchają debat po-
litycznych w mediach widząc walkę po-
między ugrupowaniami, często bezpar-
donową, a nie rzeczową dyskusję o real-
nych programach naprawy sytuacji go-
spodarczej w kraju.

Zwolennicy integracji europejskiej się 
cieszą. Przeciwnicy straszą czarnymi wi-
zjami rozczarowania Europą. Takie mają 
prawo w demokratycznym kraju. A co ro-
bią ludzie, którzy odebrali sobie sami pra-
wo do decydowania o losie Polski? Uzna-
li, że ich głos się nie liczy, jest nieważny. 
Pokazali, że nie wiedzą co może być dla 
nas dobre, a co nie. Pokazali, że jeszcze nie 
zrozumieli, czym naprawdę jest demokra-
cja. Z tego faktu powinni ludzie władzy 
wyciągnąć daleko idące wnioski dla do-
bra nas wszystkich. Tworzą się niepraw-
dziwe, moim zdaniem, podziały pomię-
dzy ludzi „różnych opcji politycznych”. 
Często te podziały podsycane są sztucz-
nie i nie oddają prawdy o naszym życiu 
społecznym. A jako społeczeństwo jeste-
śmy zagubieni, niepewni jutra, przerażeni 

stopniem zdeprawowania władzy, korup-
cją, bezrobociem, trudnościami dnia co-
dziennego i bezradni wobec struktur wła-
dzy i państwa. Papież Jan Paweł II powie-
dział ostatnio do Polaków: „Miejcie od-
wagę kształtować swoją rzeczywistość!” 
Te mądre słowa kierował do wszystkich. 
Niektórzy z nich mieli i mają nadal tę od-
wagę. Niestety dużo, bardzo dużo ludzi 
nie ma tej odwagi. Tym wielu, wielu lu-
dziom należy się wsparcie i zrozumienie 
ich obaw. Być może to wsparcie potrzebne 
jest na każdym poziomie życia społeczne-
go: od rodziny, poprzez sąsiadów, miesz-
kańców mojej miejscowości, stowarzysze-
nia, grupy nieformalne itd. Także na po-
ziomie władz samorządowych, będących 
przecież najbliżej prawdziwych proble-
mów swoich wyborców. Może ta chwi-
la refleksji, zamiast dzielić nas na zwo-
lenników i przeciwników czegokolwiek 
– pozwoli zobaczyć, że tak naprawdę naj-
bardziej potrzebna nam jest współpraca 
i wzajemne wspomaganie się. Solidarność 
w innym rozumieniu, niż związek zawo-
dowy. Wzajemna współpraca dla dobra 
nas, społeczności małych i dużych. Bez 
względu na to, jakie mamy umowy mię-
dzynarodowe.

Magdalena Koziarska
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Przyszłość samorządów polskich zale-
ży od nowoczesnego zarządzania, współ-
pracy prowadzonej między różnymi pod-
miotami, umiejętności pozyskiwania 
środków finansowych z różnych źródeł. 
Wszystkie te przesłanki wypełnia Zwią-
zek Międzygminny „Mazowsze Zachod-
nie”, który zawiązany został przez siedem 
gmin: Teresin, Baranów, Jaktorów, Msz-
czonów, Puszczę Mariańską, Wiskitki i 
Żabią Wolę. Od początku roku współ-
praca w ramach związku zintensyfiko-
wała się ze względu na przygotowywa-
nie siłami wszystkich członków wielkiej 
inwestycji z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej. Prezesem Związku wybrany 
został burmistrz Mszczonowa, zaś ze-
społem roboczym kieruje zastępca wójta 
gminy Teresin p. Beata Piekutowska.

Realizację naszej inwestycji planu-
jemy na 5 lat. Koszt szacujemy na ok. 
15 mln. W 75% chcemy ją sfinanso-
wać z funduszy pomocowych, w 15% 
z korzystnie oprocentowanej pożyczki 
zaciągniętej w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska, w 10% z budże-
tu gminnego. Zrealizowanie tej odważ-
nej inwestycji nie tylko wpłynie korzyst-
nie na warunki życia naszych mieszkań-
ców, ale dzięki poprawie infrastruktury 
zachęci do osiedlania się na naszym te-
renie nowych mieszkańców oraz przy-
ciągnie kolejnych inwestorów. A jedno-
cześnie, dzięki tak skonstruowanemu fi-

nansowaniu, nie zagrozi bezpieczeństwu 
budżetowemu gminy i nie sparaliżuje in-
nych inwestycji.

Związek rozwija się – podczas ostat-
niej sesji 4 czerwca radni gminy Teresin 
wyrazili zgodę na przystąpienie do 
Związku Międzygminnego „Mazowsze 
Zachodnie” gminy Radziejowice.

* * *
Na sierpień zaplanowano rozpoczę-

cie budowy wodociągu we wsiach: Wi-
toldów, Mikołajew, Seroki, Maszna i Paw-
łowice. 250 tys. pokryją środki pozyska-
ne z Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa i z Kontraktu Wojewódzkiego, 
ponad 500 tys. pochodzić będzie z czę-
ściowo umażalnej pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Zrealizowanie 
powyższej inwestycji pozwoli na spię-
cie sieci wodociągowej zasilanej z dwu 
Stacji Uzdatniania Wody: w Piaseczni-
cy i Skrzelewie.

* * *
Pojawiła się szansa na poprawienie 

bezpieczeństwa na drogach na tere-
nie naszej gminy. A to za sprawą bez-
zwrotnych funduszy pochodzących z 
pożyczki zaciągniętej przez rząd RP w 
Banku Światowym. Dzięki porozumie-
niu pomiędzy wójtem gminy p. Szymo-
nem Ziółkowskim a władzami powia-
tu sochaczewskiego nie było przeszkód, 
żeby złożone wnioski dotyczyły zarów-

no drogi gminnej jak i dróg zarządza-
nych przez powiat. Do Urzędu Marszał-
kowskiego złożone zostały wnioski do-
tyczące budowy chodników na ulicach: 
Rynkowej, Kampinoskiej, O. M. Kolbe-
go, al. XX-lecia oraz budowy sygnaliza-
cji świetlnej przy Szkole Podstawowej w 
Teresinie. Na całe województwo mazo-
wieckie rząd przeznaczył 3 mln zł. Każ-
dy wniosek opiewa na ok. 200 tys. Zain-
teresowanie funduszami jest olbrzymie. 
Mamy nadzieję, że dzięki liczbie złożo-
nych wniosków drogi w naszej gminie 
nie pozostaną niezauważone.

Decyzja o przyznaniu środków podję-
ta zostanie na przełomie września i paź-
dziernika tego roku. Inwestycję będzie 
można zrealizować na początku przyszłe-
go roku. 60% kosztów inwestycji pokryją 
fundusze pozyskane, 40 % środki gmin-
ne (lub po 20 % gminne i powiatowe w 
przypadku dróg powiatowych). 

* * *
Marszałek Województwa Mazowiec-

kiego przychylił się do wniosku Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i umorzył opłatę środowiskową z tytu-
łu poboru wód, odprowadzania ścieków 
i składowania odpadów. Zaległość w wy-
sokości ponad 71 tys. zł (bez odsetek) 
powstała w roku 2002, stanowiła nie-
mal 25 % całej dotacji z budżetu gmi-
ny dla GZGK.

jlk

Szanowni Państwo!
Od połowy bieżącego roku firmy z na-

szego regionu będą mogły składać aplika-
cje do kilkunastu nowych programów fi-
nansowych ze środków Programu PHA-
RE 2001, SAPARD 2001 oraz z kilku no-
wych programów rządowych. Ponadto 
rusza kolejna transza rządowego Pro-
gramu Wsparcia Inwestycji. Już teraz 
można składać aplikacje do specjalnego 
programu ochrony środowiska finanso-
wanego przez rząd Szwecji oraz do unij-
nych programów związanych z rozwo-
jem innowacyjności.

Ze środków tych będzie można sko-
rzystać z bezzwrotnych dotacji, m.in. 
na:
– budowę lub modernizację zakładów 
produkcyjnych-dotacje od 1 mln do 20 
mln zł na firmę;
– zakup nowoczesnych urządzeń i tech-
nologii ochrony środowiska (dotacje do 
6 mln zł na firmę);
– budowę lub modernizację zakładów 
przetwórstwa mięsa, mleka, ryb, owo-
ców, warzyw-dotacje do 7.100 tys.zł na 
firmę;

– działania inwestycyjne związane z two-
rzeniem nowych miejsc pracy na wsi– 
do 210 tys. zł;
– zakupy nowych maszyn i urządzeń (w 
tym komputerów i oprogramowania)-do 
100 tys. euro;
– zakupy samochodów ciężarowych i au-
tobusów (dla firm transportowych) – do 
100 tys. euro;
– zakupy mebli i sprzętu gastronomicz-
nego (firmy gastronomiczne i hotelar-
skie) – do 100 tys. euro;
– inwestycje w zakresie działalności in-
nowacyjnej – do 75 tys. euro na firmę;
– rozpoczęcie działalności innowacyjnej 
– do 45 tys. euro na „młodą” firmę;
– przygotowanie i wdrożenie systemów 
jakości – do 10 tys. euro + 15 tys. zł na 
firmę;
– doradztwo i zakup wyposażenia z za-
kresu bhp – do 54 tys. euro na firmę;
– działania z zakresu promocji zagranicz-
nej – do 10 tys. euro na firmę;
– wspólne działania handlowe firm pro-
dukcyjnych – do 170 tys. zł;
– wspólne działania handlowe za grani-
cą – do 1 mln zł na grupę firm;

– pozyskanie finansowania – do 15 tys. 
euro na firmę;
– na wspólną ofertę w zakresie zamówień 
publicznych-do 20 tys. zł.

Ponadto nowe przepisy regulują przy-
znawanie preferencyjnych pożyczek do 
kwoty 2 mln zł na firmę.

Szczegółowe informacje o skutecz-
nym technikach przygotowania aplika-
cji podamy podczas specjalnych szkoleń 
w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Warsza-
wie i Katowicach.

Zapraszamy też na warsztaty pisania 
wniosków do Poznania, Warszawy i Ka-
towic.

Szczegóły pod telefonem (0-87) 565 00 
97 do 99, fax (0-87) 563 34 00.

W przypadku zainteresowania szkole-
niami, które będą odbywać się w termi-
nach od 17.06.2003 do 28.06.2003 oraz 
kosztami w/w szkoleń proszę o kontakt 
telefoniczny (0-46) 861-38-15 (do 17) lub 
osobisty z pracownikiem Urzędu Gmi-
ny pok. nr 1.

Dorota Kononowicz

Nowe programy bezzwrotnych dotacji dla firm ze środków rządowych i unijnych

Rozważne inwestowanie
W dniu 4 czerwca br. odbyła się V se-

sja Rady Gminy Teresin. 
Uchwalając porządek obrad radni za-

decydowali o wycofaniu z obrad sesji 
uchwały, która dotyczyła wprowadzenia 
zmiany w Regulaminie porządku i czy-
stości na terenie gminy Teresin. Ponadto 
odroczono do następnej sesji rozpatrze-
nie uchwały w sprawie określenia wyna-
grodzenia wójta. 

Wynikiem dalszej części obrad było 
podjęcie następujących decyzji:

– zgodnie z sugestią Urzędu Wojewódz-
kiego, radni uchylili uchwałę w sprawie 
ramowego regulaminu wynagradza-
nia pracowników nie będących nauczy-
cielami, zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gmi-
nę Teresin;

– radni wyrazili zgodę na utworzenie 
spółki prawa handlowego. Gmina Teresin 
będzie jednym z członków – założycie-
li spółki wraz z: Województwem Mazo-
wieckim, Powiatem Płockim, Powiatem 
Kozienickim, Miastem Siedlce, Powiatem 
Sochaczew, Gminą Grodzisk Mazowiec-
ki, Miastem Legionowo, Gminą Mszczo-
nów oraz Gminą Wołomin. Nazwa spół-
ki brzmi: „Mazowiecki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych”, a jej celem jest prowadze-
nie działalności w zakresie przeciwdziała-

nia bezrobociu, aktywizacji rynku pracy 
oraz wspierania działalności gospodarczej. 
Jednym z zadań Funduszu będzie udziela-
nie poręczeń małym i średnim przedsię-
biorstwom na zaciąganie przez nie kre-
dytów i pożyczek, co ułatwi tym przed-
siębiorstwom dostęp do finansowania 
dłużnego.

– Rada Gminy podjęła uchwałę doty-
czącą nadania nazw ulicom w miejsco-
wości Seroki-Parcela. Chodziło o wska-
zanie lokalizacji tych ulic w załączniku 
graficznym, stanowiącym załącznik do 
uchwały.

– radni wyrazili zgodę na przystąpie-
nie gminy Radziejowice do Związku Mię-
dzygminnego „Mazowsze Zachodnie”.

– określono zasady usytuowania na 
terenie gminy Teresin miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. Obo-
wiązująca odległość punktów sprzedaży 
od budynków szkół, placówek oświato-
wo-wychowawczych, obiektów kultural-
nych, obiektów kultu religijnego, dwor-
ców i przystanków komunikacji kole-
jowej i samochodowej wynosi 50 m. W 
uchwale sprecyzowano sposób mierze-
nia tej odległości.

– Rada Gminy dokonała zmian w bu-
dżecie gminy na 2003 r. zwiększając do-
chody i wydatki budżetowe o kwotę 
10.830 zł. 

Dorota Dorodzińska

Z prac Rady Gminy
W okresie od przekazania ma-

teriałów do druku poprzedniego 
numeru gazety, w Urzędzie Gmi-
ny w Teresinie, przeprowadzono 
postępowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego, w try-
bie przetargu nieograniczonego, 
określonym w ustawie z dnia 10 
czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych,  na:

l wykonanie remontu łazie-
nek w budynku Szkoły Podsta-
wowej w Szymanowie. 

Wpłynęły dwie ważne ofer-
ty, najniższą cenę (tj. 33.270,11 
złotych brutto) zapropono-
wał „KAL-FAM” ZAKŁAD RE-
MONTOWO–BUDOWLANY 
Wojciech Kalinowski, Kamion 
40, 96-330 Puszcza Mariańska

Wszelkie informacje o prze-
prowadzanych postępowaniach 
przetargowych są umieszczane 
na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Gminy w Teresinie przy 
ulicy Zielonej 20 oraz na stronie 
internetowej – www.teresin.ho-
me.pl oraz w prasie lokalnej.

A. Basak

Wiadomości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie informuje
Wkraczanie dziecka w system edukacji jest życiowym 

przełomem dla małego człowieka. Obciążenie dziecka w 
chwili startu szkolnego trudnościami wynikającymi z bra-
ku odpowiedniego wyposażenia szkolnego może zaburzyć 
dalszy przebieg kariery szkolnej dziecka, ograniczyć mo-
tywację do nauki i aktywności poznawczej, zakłócić rela-
cje społeczne. 

28 stycznia 2003 r. Rada Ministrów uchwałą Nr 19/2003 
ustanowiła Rządowy program wyrównywania warunków 
startu szkolnego uczniów w 2003 roku „Wyprawka szkol-
na”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów rozpoczynających naukę szkolną w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej w 2003 roku, z rodzin znaj-
dujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc skie-
rowana jest do uczniów podejmujących naukę szkolną w 
pierwszej klasie szkoły podstawowej, pochodzących z ro-
dzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekra-
cza 100 % kryterium dochodowego, określonego zgodnie 
z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo-
łecznej. Dochód nie może przekroczyć: na osobę samot-
nie gospodarującą – 461 zł, na pierwszą osobę w rodzinie 
– 418 zł, na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat 
– 294 zł, na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat – 210 zł. 
W przypadkach szczególnie uzasadnionych pomoc może 

być przyznana uczniom z rodzin, w których dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza 110 % ustawowego kry-
terium dochodowego. 

Średni szacowany koszt wyprawki:
– podręczniki do 100 zł,
– przybory szkolne, kostium gimnastyczny, plecak – 90 zł
Łączny koszt wyprawki dla jednego ucznia pierwszej 

klasy szkoły podstawowej nie powinien przekroczyć kwo-
ty 200 zł. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, po rozezna-
niu sytuacji materialnej rodziny, przyznaje część wypraw-
ki obejmującą: plecak, kostium gimnastyczny oraz przy-
bory szkolne o wartości 90 zł w formie zasiłku celowego. 
Natomiast część wyprawki obejmująca podręczniki szkol-
ne przyznawana jest przez szkołę, zgodnie z listą dzieci, 
którym przyznano zasiłek celowy, przekazaną przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Szkoła zakupuje wyprawkę obej-
mującą komplet podręczników dla pierwszej klasy, ple-
cak, przybory szkolne, kostium gimnastyczny i przekazu-
je ją uczniom.

Resortami przygotowującymi i koordynującymi pro-
gram są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Jolanta Parobczyk
Kierownik GOPS
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Wyniki konkursu Teresińskiego Informatora Samorządowego

OJCIEC ŚWIĘTY W NIEPOKALANOWIE
Komisja w składzie:

Alicja Skomiał – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
z Paprotni

Przemko Stachowski – artysta malarz, instruktor TOK 
Teresin

Andrzej Bartosik – Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Gminy Teresin

Edyta Waleszczyńska – Radio Niepokalanów
S. Adriana – Gimnazjum S. Niepokalanek w Szymanowie
Magdalena Koziarska – „Teresiński Informator Samo-

rządowy”

KATEGORIA PRACE LITERACKIE:
Dzieci do lat 13:
Wiersze
1. Joanna Wojcieszek kl. V – SP Paprotnia
2. Marianna Fijewska kl. II – SP Paprotnia
3. Paulina Bartczak  kl. V – SP Paprotnia
Wspomnienia
1. Agata Graska kl. II – SP Paprotnia
2. Joanna Laskowska  kl. VI – SP Paprotnia
Młodzież ponadpodstawowa
Wiersze
1. Basia Łasica kl. II – Gimnazjum Teresin
2. Martyna Franczuk  kl. II – Gimnazjum Sochaczew
3. Sandra Semczuk kl. II – Gimnazjum Sochaczew
4. Julita Wieczorek kl. II – Gimnazjum Teresin
 Wspomnienia (wywiad)
1. Tomasz Piechucki kl. I – Gimnazjum Sochaczew
Nagroda specjalna:
Dla Ani Odolczyk i Martyny Trzeciak kl.V SP Teresin 

za komplet zdjęć archiwalnych z wizyty Ojca Świętego 
w Niepokalanowie wraz z opisem i rysunkiem.

Dorośli – wiersze i wspomnienia
1. Iwona Dziakiewicz – Kozłowice Stare

KATEGORIA PRACE PLASTYCZNE
PROJEKT PLAKATU
Dzieci młodsze 6 – 10 lat
1. Marta Mechocka kl. 0  – SP Teresin
2. Monika Żuromska  kl. I – SP Teresin
3. Jakub Dąbrowski kl. 0 – Przedszkole Teresin
Dzieci starsze do lat 13
1. Marcelina Gawryś kl. V – SP Szymanów
2. Dariusz Szmechtig kl.V – SP Teresin
2. Nina Dobczyńska, Agata Rutkowska kl. VI – SP Szy-

manów
3. Luiza Balcerak  kl. V – SP Paprotnia
Młodzież ponadpostawowa
1. Beata Rybak – Gimnazjum Teresin
2. Kamil Cieślak  kl.II – SP Teresin
3. Robert Kuklewicz  kl. I – Gimnazjum
Wyróżnienie specjalne (plakat ze zdjęciami i wspo-

mnieniami)
Kasia Klata, Agnieszka Jankowska  kl. I – Gimnazjum S. 

Niepokalanek Szymanów
Wyróżnienia za projekt plakatu (11 osób)
Asia Kotowoda kl. 0 – SP Teresin

Konrad Słowik  kl. II – SP Szymanów
Angelika Grodzka kl. III – SP Teresin
Magda Zdanowska kl. III – SP Teresin
Paulina Staluszka kl. III – SP Teresin
Kacper Urzykowski kl. 0 – SP Teresin
Adrian Kiełbus, Radek Faryn, Paweł Głażewski kl. IV – 

SP Szymanów
Kamil Kowalczyk kl. V – SP Paprotnia
Mikołaj Jankowski, Hubert Tondera kl. III i IV – SP Szy-

manów
Klaudia Zdanowska kl. 0 – SP Teresin
Aleksandra Borkowska 5 lat – Przedszkole Teresin
Wyróżnienia za portret Jana Pawła II  (8 osób)
Agata Łopacińska 5 lat 
Ewelina Chojnacka kl. II – SP Teresin
Adaś Krajewski kl. 0 – SP Teresin
Paweł Kaniewski  kl. II – SP Teresin 
Marzena Łasica  kl. II – SP Teresin 
Katarzyna Ziółkowska kl.V – SP Teresin
Krzysztof Dąbrowski, Michał Jankowski  kl. I – Gimna-

zjum Szymanów
Marianna Jurkiewicz – Gimnazjum Szymanów

PROJEKT ZNACZKA
1. Adam Getka kl. II – Gimnazjum Teresin
2. Paweł Klata  kl. II – Gimnazjum Teresin
2. Małgorzata Chojnacka  kl. II – Gimnazjum Teresin
3. Sylwia Rykaczewska  kl. I – Gimnazjum Teresin
3. Beata Wieczorek kl. II – Gimnazjum Teresin
3. Paweł Szymborski kl. I – Gimnazjum Teresin

Wyróżnienia
Marta Żurawska  kl. V – SP Teresin
Zuzia Bieniek  kl. 0 – SP Teresin
Marta Kendzior  kl. 0 – SP Teresin 
Julia Lange kl 0 – Przedszkole  Teresin
Joanna Ryłek kl. I – Gimnazjum Teresin
Ania Grzegowska  kl. I – Gimnazjum Teresin

Na konkurs nadesłano:
15 wierszy (w tym jeden poemat o Ojcu Świętym w XVI 

częściach)
5 utworów prozą (wywiady i wspomnienia)
137 prac plastycznych
6 zdjęć archiwalnych
1 bilet wstępu na Mszę Św. w Niepokalanowie z udzia-

łem Ojca Świętego z 18.06.1983 r.
Uroczyste rozdanie pierwszych nagród odbędzie się w 

Szkole Podstawowej w Paprotni dnia 14 czerwca br. w so-
botę od godziny 13.30.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia zostaną uroczyście wrę-
czone w niedzielę 15 czerwca o godz. 15.00 w Szkole Pod-
stawowej w Teresinie.

Nagrodzone i wyróżnione prace obecnie wystawiane są 
w gimnazjum S. Niepokalanek w Szymanowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nade-
słanie wspaniałych prac. Prosimy Annę Odolczyk i Marty-
nę Trzeciak o podanie imienia i nazwiska autora archiwal-
nych zdjęć nadesłanych do konkursu.

M. Koziarska

STRUKTURA URZĘDU GMINY TERESIN

Referat Gospodarki Mieniem
Elżbieta Magdziak pok. Nr 4, tel. wew. 40 lub 55
– przygotowywanie planu inwestycji gminnych oraz do-

kumentacji projektowo-kosztorysowej, prowadzenie i od-
biór inwestycji,

– opracowywanie materiałów niezbędnych do sporządze-
nia planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie 
wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzen-
nego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu,

– nadawanie numerów porządkowych posesjom,
– gospodarowanie komunalnymi gruntami i zasobami 

mieszkaniowymi,
– wydawanie decyzji zezwalających na wycięcie drzewa,
– opieka nad miejscami pamięci narodowej.

Referat Finansów
Halina Mytyk pok. Nr 18, tel. wew. 44
– przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwa-

lenia budżetu gminy,
– obsługa finansowo-księgowa Urzędu,
– opracowywanie sprawozdań finansowych,
– prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem 

podatków lokalnych,
– sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gmin-

nych jednostek organizacyjnych.

Zespół ds. Obywatelskich
Agnieszka Adamczyk pok. Nr 1, tel. wew. 45
– ewidencja ludności,
– sporządzanie spisu wyborców, prowadzenie rejestru 

wyborców.

Dorota Kononowicz pok. Nr 2, tel. wew. 46
– ewidencja działalności gospodarczej,
– wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych,
– organizacja poboru do wojska.

Janusz Samborski pok. Nr 3, tel. wew. 41
– realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.

Zespół ds. Organizacyjnych
Anna Rybak pok. Nr 9, tel. wew. 34
– organizacyjno-prawna i administracyjno-gospodarcza 

obsługa Urzędu,
– przeprowadzanie na terenie gminy referendów oraz wy-

borów do władz państwowych i lokalnych,
– prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzę-

du.

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Anna Basak pok Nr 14, tel. wew. 39
– doradzanie komórkom organizacyjnym gminy oraz 

gminnym jednostkom organizacyjnym przy udzielaniu za-
mówień na roboty budowlane, dostawy i usługi,

– przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz or-
ganizowanie postępowania przetargowego.

Stanowisko ds. promocji gminy
i funduszy pomocowych

Julita Labus-Kowalska pok. Nr 15, tel. wew. 56
– współpraca ze środkami społecznego przekazu celem 

dostarczania bieżącej informacji o działalności gminy,
– prowadzenie strony internetowej gminy,
– analizowanie możliwości i przygotowywanie wniosków 

w sprawie pozyskiwania środków finansowych na rozwój 
gminy ze źródeł Unii Europejskiej,

– promocja gminy.

Urząd Stanu Cywilnego
Jolanta Kononowicz pok. Nr 1, tel. wew. 54
– przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek mał-

żeński,
– sporządzanie i wydawanie aktów oraz odpisów aktów 

stanu cywilnego,
– prowadzenie dokumentacji oraz wydawanie dokumen-

tów stwierdzających tożsamość.

Pełnomocnik ds. oświaty
Anna Parol Nr tel. 86-107-58
– nadzór nad gospodarką ekonomiczno-finansową gmin-

nych jednostek oświatowych,
– współpraca z Mazowieckim Kuratorium Oświaty,
– koordynacja spraw należących do gminy, jako organu 

prowadzącego szkoły.

Biuro Rady Gminy
Dorota Dorodzińska pok. Nr 11, tel. wew. 36
– obsługa kancelaryjno-techniczna Rady Gminy i jej or-

ganów, przygotowywanie posiedzeń i sporządzanie proto-
kołów z obrad,

– gromadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnia-
nie go do publicznego wglądu,

– współpraca przy redagowaniu i wydawaniu „Teresiń-
skiego Informatora Samorządowego”.

Anna Rybak
Sekretarz Gminy

WÓJT – SZYMON ZIÓŁKOWSKI

Z-CA WÓJTA – BEATA PIEKUTOWSKA
SEKRETARZ GMINY – ANNA RYBAK

SKARBNIK GMINY – HALINA MYTYK
Tel. 86-138-15, 16, 17

Urząd Gminy czynny jest:
 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7-15,

w środy 7-17.
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Komisja Konkursowa w składzie : Iwona Romanowska, 
Andrzej Januszewski i Michał Kulenty przyznała nagrody 
następującym programom radiowym:

Wyróżnienia: 
„Nagrzany Bogiem” w reż. Doroty Juchnowskiej z Pol-

skiego Radia Kielce
„Ranczo bezdomnych” reż. H.Jurecki, R.Szołtysik
„Maja pierwaja bilblja” reż. Michał Fatiejew, Rosja
 „Szatani i opętani” reż. Z.Kisiel, M.Pieśniewski – Radio 

Niepokalanów
Nagrody
w kategorii słuchowisko: 
1. „Ta, co nie zginęła wzrośnie z naszej krwi” reż.S.Wo-

lanowski 
2. „Dialog na Boże Narodzenie” reż. Maciej Orłowski
3. „Wyprawa Bombika” reż. R. Michalak z Łodzi
w kategorii reportaż: 
1. „Siła miłości” reż. K.Wyrzykowski, Polskie Radio
2. „Misjonarz z Ekwadoru” reż. Anna Kaczkowska
3. „W pół drogi” reż. Katarzyna Michalak, Lublin

Filmy oceniało jury w składzie: Jan Szafraniec – przewod-
niczący, Maria Jędrzejewska, Maria Cech (Niemcy), s.Beata 
Iwaszko, Antoni Zięba, Jerzy Liden, Eugeniusz Jachym, Ro-
muald Lech Wierzbicki. Przyznano:

Wyróżnienia:
„Dzieci generała Andersa” reż.Henryk 

Bartul, Kanada
„Matka Teresa z Kalkuty” reż. Fabio Za-

vattaro, Włochy
„Święte dzieci” reż. Grzegorz Linkowski, 

Lublin
„Pragnę ...choćby życie złożyć w ofie-

rze” reż. Dorota Gorska, Warszawa-Niepo-
kalanów

„Lista Sendlerowej” reż. Michał Jerzy Du-
dziewicz, Łódź

nagroda SIGNIS dla filmu „Baba Wiera” reż. Ljubow 
Apraksina, Aleksandra Albowa, Rosja

za film amatorski I nagroda: „Świątynia Przymierza” reż. 
Dobrosław Bagiński, Lublin

w kategorii programów telewizyjnych:
1. „Ślad polsko-bułgarski” reż. Krzysztof Żurowski TVP
1. „Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie” reż. Krzysztof 

Żurowski TVP
2. „Cienie” reż. Bogusława Dąbrowa-Kostka, Kraków
3. „Wielkanoc” reż. Alina Czerniakowska

w kategorii programów edukacyjnych:
1. „Polskie Państwo Podziemne 1939-

1945” reż. Andrzej Sapija
2. „X Przykazań” reż. Sergio Manfio, Wło-

chy
3. „Al Malaf” Elie Hayek, Liban, Nikozja

w kategorii filmów dokumentalnych:
1. „Baba Wiera” Ljubow Apraksina, Alek-

sandra Albowa, Rosja
1. „Jestem gotowy na wszystko” reż. Paweł 

Woldan, TVP pr. I
2. „Dar Bożego Miłosierdzia” reż. Kata-

rzyna Kotula, Kraków
2. „Posłańcy Pana Boga” reż. Piotr Zaręb-

ski TVP pr.II, Kraków
3. „Teresa – żyjąc miłością” reż. Frank 

Frost, USA
3. „Ekspansija ljubowi” reż. Natalia Kandudina, Rosja

Kategoria film fabularny i widowisko telewizyjne:
1. „Mathia” Joseph Pulinathanath, Indie
2. „Gość oczekiwany” wg. Z.Kossak reż. S. Jadwiga Wy-

rozumska, Cieszyn
3. „Od rozpaczy do nadziei” reż. Ks.Marian Szablewski, 

Australia
GRAND PRIX Festiwalu otrzymał film „Pasterz Kazi-

mierz Kardynał Świątek” w reżyserii Pawła Woldana i Sta-
nisława Królaka.

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA
 Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów

Niepokalanów 2003
W sobotę 24 maja Mszą św. o godz. 13.30 rozpoczęły się uroczystości zakończenia Festiwalu, który trwał od poniedział-

ku 19 maja. Ogłoszenie wyników Festiwalu poprzedził koncert Akademickiego Chóru Politechniki Warszawskiej i Orkie-
stry Koncertowej „Victoria” z Rembertowa. Przed rozdaniem nagród Gwardian Niepokalanowa o. Ryszard Żuber poświę-
cił statuetki św. Maksymiliana Kolbego, które po raz pierwszy w tym roku były wręczane laureatom. 

Plener – plac za bazyliką:
Godz. 12.45 Uroczyste otwarcie Dnia Misyjnego, które-

go dokona asystent gen. ds. animacji misyjnej z Rzymu o. 
Tadeusz Świątkowski;

Godz. 13 Msza św. – celebruje o. Tadeusz Świątkowski 
Godz.14.30 koncerty zespołów i solistów:
– Zespół „Bracia Mniejsi” z Niepokalanowa
– „Mały Chór Wielkich Serc”
– „Leyenda” latynoski zespół z Peru
– „Pokój i Dobro” WSD Łagiewniki
– „Sasa Ni Afica” zespół afro
Godz. 19.15 – 20.00 koncert Stanisława Sojki

W bazylice od godz. 20.00:
Koncert Edyty Geppert
Godz. 21.00 APEL MISYJNY w łączności z Ojcem Świę-

tym Janem Pawłem II – przewodniczy Prowincjał Prowin-
cji Warszawskiej o. Grzegorz Bartosik i Prowincjał Prowin-
cji Gdańskiej o. Jerzy Norel.

Godz. 22.00 początek nocnego czuwania (prowadzą bra-
cia klerycy i bracia z Niepokalanowa, misjonarze, dwie gru-
py młodzieżowe, Rycerstwo Niepokalanej oraz Jan Budzia-
szek ze Skaldów).

Godz. 24.00 Pasterka – Msza św. – ciąg dalszy nocnego 
czuwania

Godz.05.00 - zakończenie Święta Misji – Pożegnanie.
Do dyspozycji będą:

– catering – plac przed bramą bazyliki oraz bar domu 
parafialnego

– stoiska z pamiątkami misyjnymi i płytami CD
– do wzięcia numer „Idźcie” oraz folder misyjny – obok 

stoją puszki i jest możliwość złożenia datku na misję oraz 
zapisania się do Księgi Przyjaciół Misji

– stoisko fantowe w sumie ok.2000 losów plus dwuoso-
bowa wycieczka zagraniczna

– punkty badań medycznych Ojców Bonifratrów oraz 
zioła.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania 
drobnych zmian w programie.

Wszelkich kompetentnych informacji udzielają: Ra-
dio Niepokalanów – Katarzyna Bodych i o. Jan Krzysztof 
Oniszczuk tel. (0–46) 861 34 88

PIELGRZYM NADZIEI – ŚWIĘTO MISJI
Niepokalanów 21 czerwca 2003 r.

Dzień Dziecka
z „Arką Noego”

Z okazji Dnia Dziecka 
Gminna Komisja ds. Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
zorganizowała dla dzieci 
uczęszczających do świe-
tlic profilaktyczno-wycho-
wawczych wyjazd na kon-
cert „Arki Noego” do Sali 
Kongresowej w Warszawie. 
Występy ulubieńców naj-
młodszego pokolenia po-
przedził teatrzyk „Kubusia 
i Jego Przyjaciół” zachęcając 
rytmicznymi piosenkami do 
wspólnej zabawy.  Nie zabra-
kło także, jako przerywnika, 
występu zwinnych cyrkow-

ców. Młoda publiczność go-
rącymi owacjami powitała 
pojawiających się na scenie 
artystów z „Arki Noego” – 
głównej atrakcji imprezy. W 
czasie koncertu wysłuchali-
śmy nie tylko dobrze zna-
nych i lubianych przebojów, 
ale także piosenek premie-
rowych. Sala Kongresowa 
falowała w rytm muzyki w 
wykonaniu „Arki”. Dziecia-
ki obdarowane przez spon-
sorów, rozśpiewane i w wy-
śmienitych humorach wró-
ciły do domu.

Koordynator ds. PiRPA
Marzena Wójcicka

Zapraszamy do słuchania 
Radia Niepokalanów

na 102,7 FM 
oraz 98,6 FM w Łodzi

Prezentujemy:
l ciekawe audycje
l wiadomości z kraju i ze świata
l interesujące osobowości
l dobrą muzykę
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Dzień Dziecka na sportowo
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni dzień 

ten minął pod znakiem zmagań sportowych. Każdy mógł 
sprawdzić swoją wytrwałość i przekonać się jaki jest szybki.

Wszystkich uczestników bardzo gorąco powitał p. dyrek-
tor Grzegorz Fabiszak. Pan dyrektor wspomniał o tradycji 
związanej z obchodami tego święta na sportowo. Następnie 
p. Jacek Wiśniewski zapoznał z dyscyplinami i zaprosił do 
sportowej rywalizacji.

Uczniowie dwóch grup wiekowych stanęli na starcie w 
biegach o puchar Dyrektora Szkoły.

A oto nagrodzone miejsca: 
Klasy młodsze:
 dziewczęta: 
 I miejsce Eliza Marusiak kl. III a
 II miejsce Justyna Szymaniak kl. III a
 III miejsce Joasia Kuźnicka kI. II a
 chłopcy:
 I miejsce Jakub Fabiszak kl. III
 II miejsce Dawid Wójcik kl. III b 
 III miejsce Ernest Ostrowski kl. II b
Wśród grupy starszej kl. IV - VI
 dziewczęta:
 I miejsce Małgorzata Dziewulska kl. V b 
 II miejsce Klaudia Czajka kl. VI
 III miejsce Natalia Świerczewska kl. IV b
 chłopcy:
 I miejsce Kamil Buczyński kI. VI 
 II miejsce Krzysztof Hemka kl. VI 
 III miejsce Sylwester Buczek IV a

Zwycięscy otrzymali dyplomy i medale, a zdobywcy 
pierwszych miejsc także statuetki. Po biegach rozpoczę-
ły się rywalizacje międzyklasowe. Młodzi spotkali się na 
sali gimnastycznej grając w „Dwa ognie” lub biorąc udział 
w wyścigach rzędów na desce. Starsi w tym czasie zmaga-
li się na torze przeszkód, w rzucaniu piłką lekarską. Nic 
nie ukryło się przed bystrym okiem p. Katarzyny Bo-
dych, która na bieżąco komentowała poszczególne kon-
kurencje. Klasy „zerowe” rywalizowały ze sobą w biegach 
w workach, w przenoszeniu wody czy zabawach zręczno-
ściowych z gazetą.

Punkt programu, na który każdy czekał to mecz w piłkę 
siatkową i nożną między nauczycielami a uczniami. W me-
czu piłki siatkowej mimo starań drużyny pań nauczycielek 
w składzie: Iwona Kłonowska, Katarzyna Bodych, Anna Po-
tkańska, Alicja Skomiał, i Danuta Sękiewicz, trzeciego seta 
wygrały uczennice: Małgosia Dziewulska, Kasia Pietrzak, 
Klaudia Rydel, Klaudia Czajka, Natalia Kulak, Kamila Ko-
nopka, Agata Stańkowska. Także piłka nożna, mimo starań 
panów Jacka Wiśniewskiego, Bartłomieja Figuta, Grzego-
rza Fabiszaka i Stefana Okraski nie chciała wpaść do bram-
ki przeciwnika. Chłopcy, tj. Kamil Buczyński, Jacek Antczak, 
Piotr Dziewulski i bramkarz Krzysztof Hemka cieszyli się ze 
zwycięstwa. Ale nie zwycięstwo jest najważniejsze. Na ko-
niec p. dyrektor zaprosił na kiełbaskę z grilla. Smaczne jo-
gurty, które ofi arowała fi rma „BAKOMA” i batony z fi rmy 
„MASTERFOODS” były słodkim dodatkiem po emocjonu-
jących sportowych wrażeniach.

Pod koniec kwietnia już po raz siódmy, odbył się w Gmin-
nym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie Mazo-
wiecki Przegląd Twórczości Plastycznej WIKTORIANY, 
WITRAŻ – siła światła i koloru.

Podobnie jak w roku poprzednim, również i w tym roku 
uczniowie Gimnazjum w Teresinie przygotowywani przez 
pana Roberta Jędrzejewskiego, uczestniczyli w tym konkur-
sie i zdobyli nagrody. 

III nagrodę przyznano uczennicy klasy IId Katarzynie 
Szymali, natomiast wyróżnienie otrzymał uczeń klasy Ic 
Marcin Niziołek. Uczniowie oprócz pamiątkowych dyplo-
mów otrzymali przepiękne książki o tematyce związanej z 
witrażami. 

Miesiąc po konkursie udało się zaprosić jurorów – arty-
stów plastyków do przyjazdu do Gimnazjum w Teresinie, 
aby przeprowadzić zajęcia instruktażowe, które pokazały-
by młodzieży, jak powstają witraże.

22 maja 2003 r. grupa 15 uzdolnionych gimnazjalistów, 
która brała udział w w/w konkursie przez ponad 3 godzi-
ny pod okiem ekspertów Agnieszki i Marka Żwirskich, mo-
gła tworzyć swoje witraże ze szkła. Dodajmy, iż witraże pani 
Agnieszki zdobią kaplicę w Lasku u Braci w Teresinie. 

Stworzenie takich zajęć dla młodych ludzi, wrażliwych 
na piękno sztuki, dało im szansę obcowania z nią i pozna-
nia trudnej umiejętności tworzenia witraży. Efekty pracy 
uczniów można podziwiać na załączonym zdjęciu.

Robert Jędrzejewski (nauczyciel sztuki)

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria klas młodszych szkoły podstawowej 
Wyróżnienia:
Ola Kornacka, Teresin klasa 0
Bartek Latosiński,  Teresin klasa 0
Asia Kotowoda, Teresin klasa 0
Natalia Żurawska, Teresin klasa 0
Marta Kendzior, Teresin klasa 0
Karol Turczyński, Teresin klasa 0
Paulina Staluszka, Teresin klasa 3
Magda Zdanowska, Teresin klasa 3
Klaudia Mytyk, Teresin klasa 3
Damian Rutkowski, Budki Piaseckie klasa 2 
Katarzyna Galińska, Budki Piaseckie klasa 2
Małgorzata Jakubczak, Budki Piaseckie klasa 3

Kategoria klas starszych szkoły podstawowej
I miejsce – Emilia Piskorz, Budki Piaseckie klasa 6
Justyna Gałecka, Teresin klasa 6
Ania Radkowska, Teresin klasa 6
Wyróżnienia:
Marcelina Gawryś, Szymanów klasa 5
Błażej Lisek, Szymanów klasa 5
Dariusz Cudnik, Budki Piaseckie klasa 4 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Kategoria klas starszych szkoły podstawowej
I miejsce – Tomek Ciesiołkiewicz, Budki Piaseckie klasa 5
II miejsce – Tomek Kiełczewski, Teresin klasa 6
II miejsce – Sebastian Szymańczak, Szymanów klasa 4
III miejsce – Emil Mitek, Budki Piaseckie klasa 6 
Wyróżnienia:
Dariusz Feliga, Budki Piaseckie klasa 6
Dominika Feliga, Budki Piaseckie klasa 5
Wojtek Węgrecki, Budki Piaseckie klasa 6
Aneta Zając, Budki Piaseckie klasa 5

Kategoria gimnazjum
I miejsce – Paweł Klata, Teresin klasa 2

 („Spacer po lesie”)
I miejsce – Katarzyna Koziarska, Teresin klasa 2
II miejsce – Marta Marciniak, Teresin klasa 3

 („Moje miejsce”)
III miejsce – Anita Pastuszak, Teresin klasa 3
Wyróżnienia:
Natalia Czapiga, Szymanów
Paulina Kozłowska,  Teresin
Katarzyna Szczypkowska, Teresin
Joanna Zdanowska, Teresin

Nagrody specjalne: 
Marta Zdanowska, Teresin (za wyjątkowe zdjęcie)
D. Sienicki, R. Luberadzki, S. Kozłowski, Szymanów

 (za ekologiczne spojrzenie na swoją miejscowość)
Beata Rybak, Teresin (za grafi ki)

KONKURS LITERACKI
Kategoria gimnazjum
I miejsce – Magda Makowiecka, Szymanów klasa 2
II miejsce – Kamila Wyszyńska, Teresin klasa 2
Wyróżnienia:
Joanna Jarzębowska, Szymanów klasa 2
Paulina Dymkowska, Teresin klasa 2
Justyna Gut, Teresin klasa 2
Agata Karlicka, Teresin klasa 2
Paulina Kowalska, Teresin klasa 1
Aleksandra Świdrak, Teresin klasa 2

Rozstrzygnięcie konkursu
„Tu jest moje miejsce – tu jest mój dom”

21 maja 2003 roku został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany 
przez nauczycielkę Gimnazjum w Teresinie panią Hannę Turczyńską.

Pierwsze nagrody zostaną wręczone 
na uroczystej sesji Rady Gminy 
14 czerwca br. od godz. 10.30 

w Szkole Podstawowej w Paprotni, 
a pozostałe nagrody i wyróżnienia 

15 czerwca br. o godz. 15 
w Szkole Podstawowej w Teresinie.
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Firma DistriPack Sp. z o.o. poszukuje uczniów i studen-
tów do pracy na umowę zlecenie – system 3-zmianowy, 
pakowanie i etykietowanie produktów, akord.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert listownie 

lub osobiście: w godz. od 9-15.
Adres: DistriPack Sp. z o.o. 96-515 Teresin, Al. XX-lecia 23a

PRACAMłodzieżowe
Referendum Unijne 

Dnia 2 czerwca br. w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego odbyło się młodzieżowe referendum unijne w 
ramach ogólnopolskiego programu „Młodzi Głosują” organi-
zowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, TVP, Ga-
zetę Wyborczą, popartego przez Prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego. 

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Szkol-
na Młodzieżowa Komisja Referendalna w składzie:

– Łukasz Ostrowski – kl. IVa (przewodniczący)
– Justyna Wojciechowska – kl. IVa (z-ca przewodniczącego)
– Julita Materska, Edyta Jarosińska, Żaneta Kowalczyk, Karol 

Pałuba – jako członkowie komisji (wszyscy z kl. IVa)
Uczniowie głosowali podczas przerw w szkolnej sali kon-

ferencyjnej. Dla nich przygotowano specjalne kabiny do gło-
sowania, a karty były identyczne, jak te w prawdziwym refe-
rendum z tym, że oznaczone poprzez nazwę i logo programu 
„Młodzi Głosują”.

Do głosowania uprawnionych było 292 uczniów, jednak fre-
kwencja przekroczyła nieznacznie 40%. Wśród głosujących 1 
głos okazał się nieważny. Najważniejsze jednak wyniki przed-
stawiają się następująco: 

– za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oddano 
62 głosy (52% wszystkich głosów),

– przeciwko przystąpieniu do Unii Europejskiej oddano 
56 głosów (48% wszystkich głosów).

Z przeprowadzonego na gorąco wywiadu międzyuczniow-
skiego wynika, że powodem 40-sto % frekwencji było głównie 
niezdecydowanie młodych ludzi co do podjęcia jednoznacz-
nej decyzji.

mgr Marcin Odolczyk – główny koordynator akcji
(nauczyciel przedmiotów ekonomicznych)

Sklep z artykułami dziecięcymi

„OLA  i  KUBA”
przy ul. Cmentarnej w Paprotni zaprasza na zakupy
codziennie w godz. 9 – 18, w soboty w godz. 9 – 14

proponujemy szeroki asortyment
l wózki
l foteliki samochodowe
l łóżeczka
l ubranka
l zabawki
l kosmetyki dziecięce
l pieluchy

proponujemy szeroki asortymentproponujemy szeroki asortyment

Sprzedam działki budowlane
w Teresinie

róg ulic: Kasztanowej i Wiśniowej
 tel. (0-22) 722-15-37

Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej informuje 
mieszkańców gminy Teresin, że członkowie komisji peł-
nią dyżury w każdy czwartek w godz. 17–18 w Urzę-
dzie Gminy, pok. nr 11.

Zapraszamy wszystkich, którzy mają problemy w rodzi-
nie, problemy z uzyskaniem dostępu do porad lekarskich 
lub z dostępem do leczenia specjalistycznego.

Antonina Gigier, Przewodnicząca Komisji

„Święto polskiej szkoły”
31 maja 2003 r. w Gimnazjum w Teresinie odbyło się PIERW-

SZE ŚWIĘTO POLSKIEJ SZKOŁY. We wrześniu 2002 r. posta-
nowiliśmy przystąpić do akcji „Szkoła z klasą”. To nas zmobili-
zowało, żeby naszą codzienną pracę pokazać władzom i miesz-
kańcom naszej gminy.

Ach, co to był za dzień !
Od rana świeciło słońce. Podekscytowani, już o 8 rano 

przystąpiliśmy do działania. Razem z naszymi niestrudzony-
mi nauczycielami dekorowaliśmy scenę, czyli przyczepę i bo-
isko szkolne. Kolorowe kwiaty, balony i nasze dzieła w postaci 
obrazów i plakatów ozdobiły szkolne boisko. Recytowaliśmy 
wiersze, śpiewaliśmy piosenki, prezentowaliśmy doświadcze-
nia z fi zyki i chemii, prowadziliśmy zajęcia w sali komputero-
wej, debatowaliśmy w sprawie Unii Europejskiej, podróżowali-
śmy po Europie, ćwiczyliśmy w siłowni, broniliśmy praw czło-
wieka do wolności w ramach akcji Amnesty International, mó-
wiliśmy i śpiewaliśmy po angielsku, pokazaliśmy układ gim-
nastyczny itd.

Jednym słowem zaprezentowaliśmy to wszystko, czego w 
tym roku nauczyliśmy się. Na koniec w szkolnym ogrodzie od-
było się wielkie grillowanie. Było sympatycznie i radośnie.

Dziękujemy Gościom, którzy skorzystali z naszego zapro-
szenia. Jest nam miło, że są w Teresinie ludzie, którzy kochają 
młodzież, myślą o niej z troską i chętnie poświęcają sobotnie 
przedpołudnie, by razem z nami spędzić ten czas.

DO ZOBACZENIA W PRZYSZŁYM ROKU!
PS. Zauważyłem coś ważnego, że w naszej szkole można li-

czyć zarówno na uczniów, nauczycieli jak i rodziców. W tym 
dniu wszystkim nam zależało, by Goście dobrze się czuli w na-
szej szkole, by zauważyli nasz wysiłek i codzienną pracę. Mam 
nadzieję, że nam się udało.

Bartek Staniaszek klasa IIe

Przedmiotem działań Gminnej Ko-
misji ds. Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w minionym 
miesiącu były zajęcia i warsztaty profi lak-
tyczne skierowane do młodzieży gimna-
zjalnej z terenu naszej gminy, jej nauczy-
cieli i rodziców. 

W teresińskim Gimnazjum pod kie-
runkiem psychologów z Centrum Pro-
mocji Zdrowia Psychicznego w Warsza-
wie, przeprowadzono cykl szkoleń z za-
kresu zapobiegania narkomanii, rozpo-
częty 24 kwietnia br. spotkaniem z Radą 
Pedagogiczną na temat „Jak rozpozna-
wać, że dziecko bierze narkotyki?” z pre-
zentacją programu profi laktycznego. Od-
biorcami wykładu o tej problematyce byli 
również licznie zgromadzeni w dniu 15 
maja rodzice. 

Co to jest narkomania, jakie są me-
chanizmy uzależnienia – to rozważania, 

jakie prowadzono 28 kwietnia z ucznia-
mi Gimnazjum w Teresinie. Nasza pro-
pozycja dla Gimnazjum w Szymanowie 
dotyczyła zajęć warsztatowych z zakre-
su zapobiegania uzależnieniom pt. „Jak 
oprzeć się presji grupy?” prowadzonych 
przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psy-
chologicznej „INTRA” z Warszawy. 

W pięciu klasach gimnazjalnych w ter-
minie od 12 do 19 maja br. trenerzy wy-
posażali uczniów w umiejętności chronią-
ce ich przed uległością wobec grupy. Ba-
dania nad transferem przenoszenia umie-
jętności wskazują na to, że około 45-50 % 
uczniów trenujących będzie potrafi ło za-
demonstrować nabyte umiejętności sku-
tecznego odmawiania alkoholu, papiero-
sów, narkotyków i innych niebezpiecz-
nych zachowań w rzeczywistych warun-
kach. W ramach tego projektu 10 maja br. 
psycholodzy skierowali również działania 

na nauczycieli tej placówki podczas za-
jęć nt. „Indywidualny kontakt z uczniem”. 
Prawidłowy kontakt z uczniem wpływa na 
likwidację poczucia anonimowości, które 
jest podstawowym czynnikiem psycholo-
gicznym patologii w szkole i tworzy w za-
mian poczucie podmiotowości, stanowią-
ce podstawę prawidłowego rozwoju psy-
chospołecznego. 

Reasumując – zachęcamy wszystkich 
dorosłych do otwartości i okazywania za-
interesowania w kontaktach z młodymi 
ludźmi. Często buntownicze postawy są 
wołaniem o dostrzeganie ich pragnień. 
Zaobserwujmy także jak i z kim spędza-
ją swój wolny czas, jakie mają zaintere-
sowania i w miarę możliwości postaraj-
my się umożliwić ich rozwój. To też jest 
profi laktyka. 

Koordynator 
Marzena Wójcicka

Maj w profi laktyce

Kalendarz szczepień 
do 7 roku życia wg Programu Szczepień Ochronnych 2003

Wiek
Szczepienie obowiązkowe 

(bezpłatne)
Szczepienie 

zalecane (płatne)
Ochrona przed

Po urodzeniu
WZW B     
Gruźlica

WZW B

2 miesiące
WZW B       
DTPw

Hib

WZW B
DTPa
Hib
DTPa+Hib

3-4 miesiące
DTPw   
Polio (IPV)

Hib

DTPa
Hib
DTPa+Hib
DTPa+IPV+Hib

5 miesięcy
DTPw 
Polio (OPV)

Hib

DTPa
Hib
DTPa+Hib
DTPa+IPV+Hib

6-7 miesięcy
WZW B 
Polio (OPV)  

WZW B

12 miesięcy Gruźlica (przy braku blizny)

13-14 miesięcy odra
odra, świnka, 
różyczka

odra+świnka+różyczka
ospa wietrzna

16-18 miesięcy
DTPw       
Polio (OPV)

Hib

DTPa
Hib
DTPa+Hib
DTPa+IPV+Hib

6 rok życia
DT              
Polio (OPV)

WZW A
DTPa
WZW A

7 rok życia
Odra   
Gruźlica (przy braku blizny)

odra, świnka, 
różyczka

odra+świnka+różyczka

WZW A – wirusowe 
zapalenie wątroby typu A

WZW B – wirusowe 
zapalenie wątroby typu B

Hib – Haemophilus 
infl uenzae typu b

DTPa – błonica, tężec, 
krztusiec (szczepionka 
acelularna)

DTPw – błonica, tężec, 
krztusiec (szczepionka 
pełnokomórkowa)

DT – błonica, tężec

DTPa+Hib – błonica, tężec, 
krztusiec 

DTPa+IPV+Hib – błonika, 
tężec, krztusiec (acelularna), 
polio (inaktywowana), 
Haemophilus infl uenzae 
typu b

Polio (IPV) – inaktywowana 
szczepionka domięśniowa

Polio (OPV) – żywa 
szczepionka doustna

www.MamoMaszWybor.pl                    www.szczepienia.pl

l Zakład Radiologii w „Kasztankach” wykonuje badania 
mammografi czne.
W ramach ubezpieczenia badane są osoby skierowane 
przez poradnię chorób piersi, która mieści się przy szpi-
talu w Sochaczewie. 
Koszt wykonania badania prywatnego (bez skierowa-
nia) – 50 zł. 
Termin badania ustala się wcześniej. 
Czas oczekiwania – ok. 1 tygodnia. 

OGŁOSZENIE
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