
Na sesji Rady Gminy 29 kwietnia 
2005 r. radni 12 głosami „za” przy 2 
„przeciw” zdecydowali o udzieleniu 
absolutorium za realizację budżetu za 
2004 r. 

Mimo wykonania planu inwestycyj-
nego tylko na poziomie 64,33%, radni 
podejmując decyzję o udzieleniu abso-
lutorium wzięli pod uwagę pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej na temat wykonania budżetu za 
ubiegły rok. 

RIO wyraziła także pozytywną opi-
nię na temat wniosku Komisji Rewizyj-
nej o udzielenie absolutorium za 2004 r. 
Dodatkowy argument, jakim kierowa-
li się radni przy podejmowaniu tej de-
cyzji, wypływał z uwarunkowań praw-
nych. Otóż absolutorium za wykonanie 
budżetu za 2004 r. udziela się obecnemu 
wójtowi Markowi Olechowskiemu, któ-

ry swoje obowiązki objął dopiero 3 lu-
tego 2005 r. Przez niemal cały poprzed-
ni rok, do 24 listopada, wójtem gminy 
Teresin był Szymon Ziółkowski. 

Zgodnie z wykładnią prawa, dotyczą-
cą procedury absolutoryjnej, uchwała 
w sprawie udzielenia bądź nieudziele-
nia absolutorium nie może odnosić się 
imiennie do konkretnej osoby i w przy-
padku gminy Teresin będzie dotyczyła 
obecnego wójta gminy.

Wracając do argumentów należy 
zaznaczyć, że tak niskie wykonanie za-
dań inwestycyjnych nie ma preceden-
su w historii działalności samorządo-
wej gminy Teresin. Plan inwestycyj-
ny uchwalony na rok 2004 opiewał na 
sumę 5.970.719 zł, z czego wykonano 
zadania inwestycyjne jedynie na kwo-
tę 3.841.025 zł.
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W NUMERZE:Jest absolutorium,
które nie cieszy

Wykonanie inwestycji w roku 2004 tylko 64,33%

Rozpoczęto budowę hali sporto-
wej wraz z rozbudową Gimnazjum 
w Teresinie objęte wnioskiem numer
Z/2.14/III/3.5.1/70/04 współfi nanso-
wane w 75% ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
– ZPORR, w 10% ze środków Budże-
tu Państwa oraz ze środków Totaliza-
tora Sportowego pozostającego w dys-
pozycji Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu i środków własnych Gminy. 
Wykonawcą tego zadania inwestycyj-
nego jest Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Ogólnego i Zagospodarowania Te-
renów Zielonych „BUDROX” sp. z o.o. 
z Gostynina.

Wykonano fundamenty pod rozbu-

dowę gimnazjum, zaplecza, kanały in-
stalacyjne, wyprowadzono przyłącza 
wody i kanalizacji, zalano podkład z 
chudego betonu w pomieszczeniach 
zaplecza hali. Przystąpiono do budo-
wy ścian nadziemia.

Na budynku gimnazjum oraz przy 
placu budowy umieszczono tablice in-
formacyjne z logo Unii i ZPORR-u, na 
których przedstawiono strukturę fi nan-
sowania przedsięwzięcia.

Inwestycją zarządza Biuro Mena-
dżera Projektu powołane zarządze-
niem Wójta, w skład którego wcho-
dzą: menadżer projektu i inspekto-
rzy nadzoru w branży konstrukcyj-
no-budowlanej, elektrycznej, instala-
cyjnej oraz drogowej. 18 marca 2005 r.
została podpisana umowa z Dyrek-

cją Inwestycji w Kutnie sp. z o.o. na 
wykonywanie nadzoru inwestorskie-
go, (fi rma wybrana w przetargu nie-
ograniczonym). Ze względu na roz-
miar przedsięwzięcia zapewnio-
no stały nadzór autorski sprawowa-
ny przez Mazowieckie Biuro Projek-
tów „MAPRO” Spółka z o.o. z Płocka. 
Biuro to wykonywało projekt zamien-
ny hali sportowej wraz z rozbudową 
gimnazjum. Umowę z „MAPRO” za-
warto po przeprowadzonych negocja-
cjach, procedurze zgodnej z Ustawą o 
Zamówieniach Publicznych. W związ-
ku z zakończeniem wszystkich przewi-
dzianych postępowań przetargowych 
wystąpiono do Wojewody Mazowiec-
kiego o uwzględnienie nowych zwery-
fi kowanych wartości inwestycji.

Elżbieta Magdziak 
menadżer projektu, 

Biuro Menadżera Projektu

Ruszyła budowa hali…
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Z prac Rady Gminy
W dniu 29 kwietnia br. odbyła się V sesja Rady Gminy 

Teresin, której głównym punktem było podjęcie uchwały w 
sprawie absolutorium dla wójta za wykonanie ubiegłorocz-
nego budżetu. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej pozytywnie oceniającą sprawozdanie z re-
alizacji budżetu za rok 2004, radni rozpatrzyli wniosek Ko-
misji Rewizyjnej, która pomimo niezadowalającego wskaź-
nika wykonania zadań inwestycyjnych (64,33%) wystąpiła 
o udzielenie wójtowi absolutorium. W wyniku przeprowa-
dzonego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę zgodną 
z wnioskiem komisji rewizyjnej.

W dalszej części obrad dokonano podsumowania prac 
poszczególnych komisji Rady Gminy. Sprawozdania z dzia-
łalności w roku 2004 przedstawili przewodniczący stałych 
komisji: oświaty, kultury i sportu – Małgorzata Matela, ro-
dziny, zdrowia i opieki społecznej – Antonina Gigier, rol-
nictwa, rozwoju przestrzennego, ochrony środowiska i in-
frastruktury technicznej – Hubert Konecki, administracji i 
przestrzegania prawa – Krzysztof Piskorz oraz komisji finan-
sów i budżetu gminy – Tadeusz Olechowski. Na zakończenie 
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olechowski podsu-
mował pracę radnych na sesjach w ubiegłym roku.

Dorota Dorodzińska

Informacja
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olechowski pełni dyżu-

ry w Urzędzie Gminy (pok. nr 11) w każdy poniedziałek w godzi-
nach 8.oo-9.oo. Umówienie spotkania w innym dniu możliwe jest 
po telefonicznym uzgodnieniu terminu (0-693 44 10 40).

Programy 
pomocowe

Gmina Teresin ubiega się o pozyskanie środków z różnych 
programów finansowanych ze środków unijnych i innych. 
Zaawansowanie prac nad poszczególnymi przedsięwzięcia-
mi zależy od terminów ogłoszenia konkursów i względów 
organizacyjnych (np. współpracy z innymi podmiotami w 
celu przygotowania wspólnego wniosku). Najbardziej za-
awansowane prace dotyczą następujących przedsięwzięć:

– Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regio-
nalnego (ZPORR) Priorytet 1: Rozbudowa i moderniza-
cja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjno-
ści regionów

Działanie* 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyj-
nego (ZPORR podzielony jest na podprogramy zwane Prio-
rytetami, te z kolei podzielone są na szczegółowe podpro-
gramy – tzw. Działania)

ZPORR jest programem finansowanym z funduszy struk-
turalnych, których celem jest wyrównanie poziomu życia 
we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Z tego progra-
mu gmina finansuje (w ramach innego Działania) budowę 
hali sportowej i rozbudowę Gimnazjum w Teresinie. Celem 
Działania 1.5 jest m.in. rozwój elektronicznych usług pu-
blicznych i ich wykorzystanie do poprawienia jakości pra-
cy administracji jako środka do zintensyfikowania rozwoju 
poszczególnych miejscowości i regionu.

Obecnie trwają uzgodnienia z okolicznymi gminami 
(głównie z powiatu sochaczewskiego) mające doprowadzić 
do wspólnego wystąpienia z wnioskiem, co dało by więk-
sze szanse na przyznanie dofinansowania. Dofinansowanie 
75%. Termin składania wniosków planowany jest na sier-
pień br. Termin realizacji 2006 r.

– Możliwość wsparcia inwestycji m.in. samorządowych 
w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego (EOG i NMF). Pro-
gramy finansowane przez Norwegię, Islandię i Lichtenste-
in – państwa nie należące do Unii Europejskiej, ale należą-
ce do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzn. korzysta-
jące z dostępu do jednolitego rynku wewnętrznego UE na 
podstawie umowy, której jednym z punktów jest zobowią-
zanie się wymienionych państw do przyznania Polsce i po-
zostałym nowym członkom UE środków m.in. na ochro-
nę środowiska.

Gmina Teresin przygotowuje wniosek – realizację pro-
gramu termomodernizacji, w ramach którego zaplanowano: 
ocieplenie ścian wszystkich wymagających tego budynków 
gminnych, wymianę dachu w Gimnazjum w Teresinie, wy-
mianę starych kotłowni. Wartość prac ok. 2,5 mln, dofinan-
sowanie z EOG i NMF 85%. Termin realizacji 2006-2007.

– Urząd Gminy wspiera Grupę Odnowy Wsi Teresin w 
pozyskaniu środków z SPO Rolnictwo. Przedmiotem inwe-
stycji ma być przebudowa boisk GOSiR. W wyniku realiza-
cji zadania powstałyby: boisko wielofunkcyjne, boisko do 
koszykówki, tor do jazdy na rolkach, korty tenisowe.

Wartość inwestycji 750 tys., dofinansowanie 450 tys. Ter-
min składania wniosków upływa 15 czerwca. Termin reali-
zacji 2006 r.

Julita Kowalska, 
gł. specjalista ds. pozyskiwania funduszy pomocowych

Sprostowanie do poprawki
Do naszej redakcji wpłynęło pismo byłego wójta gmi-

ny Teresin Szymona Ziółkowskiego. Autor zwraca się o za-
mieszczenie sprostowania do artykułu obecnego wójta Gmi-
ny Teresin Marka Olechowskiego z kwietniowego numeru 
„TIS” pt. „Bez «haków» na poprzednika”.

Podejmując się obowiązków redaktora prowadzącego, 
zobowiązałem się przestrzegać wszystkich zasad warsztatu 
dziennikarskiego. Autor zwraca się o zamieszczenie spro-
stowania bez dokonywania skrótów

Odmawiając zamieszczenia w tej formie (czyli bez doko-
nywania skrótów) materiału Szymona Ziółkowskiego, opie-
rałem się o przepisy prawa prasowego. Artykuł 33 mówi 
(między innymi): „Redaktor naczelny może odmówić opu-
blikowania sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli sprostowa-
nie lub odpowiedź nie dotyczy treści zawartych w materia-
le prasowym”.

W przypadku pisma Szymona Ziółkowskiego, tylko część 
materiału odnosi się do cytowanego artykułu. Aby nie stoso-
wać skrótów (co leży w mojej gestii) – proszę Autora o zre-
dagowanie sprostowania, zgodnego z tymi wymogami.

Zbigniew Bonalski
redaktor prowadzący „TIS”

P. S. Szymon Ziółkowski, po lekturze kwietniowego nr „TIS”, 
podczas sesji absolutoryjnej 29 kwietnia b. r. publicznie nazwał 
nasz miesięcznik „manipulacyjnym i tendencyjnym...” Podobne 
stwierdzenia zawarł w sprostowaniu pod adresem obecnego wój-
ta. 18 maja b. r. Szymon Ziółkowski, informując mnie o złożeniu 
sprostowania, radził, abym je zamieścił, bo „nie chciałby się ze 
mną spotkać w sądzie ...”

Komentarz pozostawiam Czytelnikom...
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Ciąg dalszy ze str. 1

Jest absolutorium, które nie cieszy

Główną rolę przy ocenie wykonania ubiegłorocznego bu-
dżetu odegrała Komisja Rewizyjna, która na posiedzeniu w 
dniu 15 kwietnia 2005 r. dokonała analizy wykonania bu-
dżetu za rok 2004, korzystając z analizy opisowej realizacji 
budżetu za rok 2004, rocznych sprawozdań Rb oraz infor-
macji i wyjaśnień, dotyczących wydatkowania środków bu-
dżetowych udzielanych przez pracowników Urzędu Gmi-
ny w Teresinie.

Zdaniem większości członków Komisji Rewizyjnej, tłu-
maczone różnymi względami niskie wykonanie inwestycji w 
2004 r., świadczy przede wszystkim o nieudolności poprzed-
niego wójta Szymona Ziółkowskiego oraz o braku pomysłu 
na realizację wyznaczonych zadań. Widać wyraźnie opiesza-
łość w działaniu, zwlekanie z ogłaszaniem przetargów, prze-
ciągające się procedury przetargowe, co w ostatecznym roz-
rachunku doprowadziło do niewykonania zadań w wyso-
kości aż 2.131.694 zł. Przecież uchwalony budżet na 2004 r. 
głosami radnych z klubu „Samorządność i Gospodarność” 
oraz „Niezależni” i Małgorzaty Mateli, dawał szansę na roz-
wój całej gminy. Ale zamiast prac nad realizacją budżetu ze 
strony wójta Ziółkowskiego pojawiała się nieustanna kryty-
ka radnych, do której doszły skargi sołtysów na małe środ-
ki na leszowanie dróg, chociaż sami sołtysi nie wiedzieli, ile 
tych środków było zapisanych w budżecie. Przypomnę, że 
w tych konkretnych przypadkach chodziło o kwotę kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. A tu ponad 2 mln zł nie zosta-
ło wykorzystane.

W tym miejscu dobrze wiedzieć, z jakich powodów nie 
zostały wykonane plany inwestycyjne. Otóż według wyja-
śnień pracowników Urzędu Gminy złożonych członkom Ko-
misji Rewizyjnej, przyczyną niskiego poziomu wykonania 
inwestycji w 2004 r. mogło być późne ogłaszanie przetar-
gów na wykonanie nakładek asfaltowych na ulicy Cichej i 
Granicznej, gdzie ze względu na późną porę, niskie tempe-
ratury i opady śniegu, nastąpiła zmiana terminu zakończe-
nia robót z końca roku 2004 na 30 maja 2005 r.

Przy wykonaniu robót kanalizacyjnych na ul. Sochaczew-
skiej w Paprotni opóźnienie dodatkowo spotęgowała opie-
szałość uzgodnień projektu organizacji ruchu na drodze kra-
jowej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 
Późne rozstrzygnięcie przetargu to także przyczyna braku 
wykonania projektu na zatoczki parkingowe i chodniki w 
Szymanowie. W roku 2004 nie dokonano płatności na kwo-
tę prawie 600.000 zł na budowę sieci wodociągowej, ponie-
waż nie zdołano podpisać umowy na finansowanie zada-
nia w postaci pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Należy 
również wspomnieć o bardzo złej jakości prac wykonanych 
przy remontach ulic Rynkowej i Kaskiej. Zdaniem większo-
ści członków Komisji Rewizyjnej są to zmarnowane pienią-
dze. Wiele do życzenia pozostawia wykonanie dróg Masz-
na – Pawłowice oraz Nowa Piasecznica. Stwierdzono zero-
we wykonanie inwestycji modernizacji oświetlenia uliczne-
go w gminie, gdzie umowę z wykonawcą podpisano dopie-
ro 28 grudnia 2004 r.

Niektórzy członkowie Komisji zwracali uwagę na nieza-
dowalającą sytuację dotyczącą opracowań związanych ze 
zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Teresin. Wydatki na ten cel były bardzo duże (zakup map 

numerycznych ok. 80 tys. zł, za pracownię urbanistyczną 
w Wiskitkach ok. 70 tys. zł), a efektów nie widać. Gmina 
Teresin nadal posiada aktualny plan zagospodarowania tyl-
ko dla kilku procent terenów. To o wiele za mało w stosun-
ku do oczekiwań mieszkańców.

W tym miejscu, jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 
chciałam przypomnieć Państwu, iż Komisja analizując wy-
konanie budżetu za I półrocze 2004 r. z niepokojem zwra-
cała się do byłego wójta w sprawie bardzo niskiego wyko-
nania inwestycji, które wynosiło jedynie 9,07%. Były wójt 
Szymon Ziółkowski zapewniał wówczas, iż wszystko jest na 
dobrej drodze i nie ma obaw, że inwestycje nie zostaną wy-
konane. Stało się inaczej. Na koniec roku 2004 nie wykorzy-
stano 2.131.694 zł.

Tak więc radni postawili na dobro gminy i mimo krytycz-
nych uwag pod adresem wykonania budżetu (najniższe wy-
konanie w historii samorządu gminy Teresin) postanowili, 
tak jak sugerowała Komisja Rewizyjna, udzielić absoluto-
rium m.in. po to, aby nie utrudniać teresińskiemu samorzą-
dowi starania się o unijne dofinansowanie zadań inwesty-
cyjnych (przy składaniu dokumentów o pozyskanie fundu-
szy unijnych dołączana jest uchwała absolutoryjna).

Na zakończenie chciałabym w kilku słowach odnieść się 
do niektórych wydarzeń, jakie miały miejsce w trakcie trwa-
nia obecnej kadencji samorządu gminy Teresin. Już w roku 
2003 część radnych nie była zadowolona z pracy byłego wój-
ta Szymona Ziółkowskiego. W klubie „Praca i Uczciwość” 
pojawiły się istotne różnice zdań wobec niektórych podej-
mowanych przez wójta działań. Początkowo dotyczyły one 
ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta, potem zaś trybu 
ustalania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 
– 2008. Istniejące między wójtem i częścią radnych różnice 
poglądów spowodowały, że 5 radnych: Anna Karwaszew-
ska, Halina Zielska, Tadeusz Olechowski, Tadeusz Pałuba i 
Krzysztof Piskorz powołali w dniu 3 grudnia 2003 r. wła-
sny klub radnych „Samorządność i Gospodarność” uważa-
jąc, że w ten sposób będzie można lepiej działać na rzecz lo-
kalnej społeczności oraz prezentować swoje stanowiska w 
ważnych sprawach społecznych. Swój odmienny stosunek 
wobec niektórych proponowanych przez wójta uchwał wy-
rażali już niejednokrotnie. M.in. klub „Samorządność i Go-
spodarność” był przeciwny podwyżce opłat za wodę i ścieki 
na 2004 r., uznając, że proponowany przez wójta system jest 
niesprawiedliwy i krzywdzący dla gospodarstw rodzinnych, 
zwłaszcza wielopokoleniowych. To właśnie członkowie tego 
klubu wnioskowali o skorzystanie z możliwości zastosowa-
nia dopłaty przez gminę. Niestety, wniosek ten nie uzyskał 
akceptacji, a stawki za wodę i ścieki zostały podwyższone.

Nie sposób pominąć faktu, iż w ubiegłym roku niemal 
na każdej sesji członkowie klubu „Samorządność i Gospo-
darność”, „Niezależni” i Małgorzata Matela w różny sposób 
mobilizowali wójta Ziółkowskiego do efektywniejszej pra-
cy i rozpoczęcia zaplanowanych inwestycji. Wykonanie in-
westycji z budżetu za I półrocze 2004 r. na poziomie 9,07 % 
było sygnałem, który wójt Ziółkowski zlekceważył, tak jak 
i głosy radnych z tych dwóch klubów. Dlatego też z inicja-
tywy tych radnych zostały podjęte uchwały zobowiązują-
ce wójta do przedstawienia Radzie Gminy koncepcji zago-
spodarowania nieruchomości i budynku po dawnej szko-
le podstawowej w Teresinie oraz do opracowania projektu 
programu rozbudowy i urządzenia terenu i obiektów Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie.

Halina Zielska 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
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Szanowni Państwo!
Dokładnie 60 lat temu zakończy-

ła się II wojna światowa, najtragicz-
niejsza zawierucha w dziejach ludz-
kości. Faszystowskie Niemcy po wie-
loletnich podbojach krajów Europy 
i świata wobec przeważającej siły 
wojsk alianckich 8 maja 1945 r. pod-
pisały akt bezwarunkowej kapitulacji. 
Wielką rolę w tym wspólnym zwycię-
stwie odegrała Polska jako czwarta 
armia świata, której żołnierze wal-
czyli niemal na wszystkich frontach 
świata. Jednak mimo tej siły, męstwa 
i bohaterstwa żołnierzy oraz całe-
go narodu polskiego ponieśliśmy w 
czasie wrześniowej, samotnej walki 
obronnej z najeźdźcami z zachodu i 
ze wschodu, a później w czasie sze-
ścioletniej okupacji ogromne straty 
– śmierć ponad 6 mln polskich męż-
czyzn, kobiet i dzieci.

Bohaterstwo i odwaga żołnierza 
polskiego doceniana a nierzadko 
i wykorzystywana była w różnych 
ważnych i przełomowych momen-
tach II wojny światowej. Wystarczy 
wspomnieć heroiczny bój Dywizji 
Kościuszkowskiej stoczony 12 paź-
dziernika 1943 r. pod Lenino, czy 18 
maja 1944 r. szarżę Drugiego Korpu-
su Polskiego pod dowództwem gen. 
Andersa, która otworzyła aliantom 
drogę na wzgórze Monte Cassino. 
Do chlubnej historii oręża polskie-
go przeszedł również ogromny wkład 
polskiego lotnictwa z dywizjonu 302 
i 303 w kampanii powietrznej nad 
południową i centralną Anglią toczo-
nej między 8 sierpnia a 31 paździer-
nika 1940 r., a zwanej jako Bitwa o 
Anglię. To po zwycięskiej bitwie 
Winston Churchill, dziękując pol-
skim lotnikom, powiedział: „Jeszcze 
nigdy tak wielu nie zawdzięczało aż 
tyle, tak nielicznym”. W tym miejscu 
warto też wspomnieć i podkreślić, że 
obok patriotyzmu, odwagi i męstwa 
wielkie zasługi wojskom alianckim 
oddała także polska myśl technicz-
na. Doświadczenia Polaków wyko-
rzystano w łamaniu wiadomości 
szyfrowanych przez Enigmę, co po-
zwoliło na poznanie wielu niemiec-
kich tajnych planów.

Można przytaczać jeszcze wiele 

przykładów heroicznej postawy żoł-
nierzy i polskiego narodu w czasie 
działań zbrojnych II wojny światowej 
także na terenie Polski, jak chociażby 
wybuch 1 sierpnia 1944 r. Powstania 
Warszawskiego. A czy na naszej tere-
sińskiej ziemi mało jest miejsc mę-
czeństwa naszych rodaków, czego 
pamiątką jest ten pomnik rozstrze-
lanych w dniu 7 grudnia 1943 r.?

Niestety koniec działań wojen-
nych poprzedzony konferencjami w 
Teheranie i Jałcie mimo ogromnego 
udziału w zwycięstwie nie okazał się 
radosny dla Polski i Polaków. Możni 
tego świata szybko zapomnieli o na-
szych zasługach w obaleniu faszyzmu 
i bez udziału polskiego głosu zadecy-
dowali na długie lata o naszej przy-
szłości. Przyszłości opartej na wpły-
wach i dominacji Związku Radziec-
kiego w kształtowanie naszej rzeczy-
wistości. Trzeba było czekać prawie 
50 lat zanim ostatni żołnierz radziec-
ki opuścił suwerenną Polskę. Od kil-
kunastu lat możemy się cieszyć wol-
ną i suwerenną ojczyzną, możemy 
śpiewać: Ojczyznę wolną pobłogo-
sław Panie.

Szanowni Państwo!
Niemal cały poprzedni wiek to – 

w różnych wymiarach – lata walki o 
wolną i suwerenną ojczyznę. Ta wal-
ka jeszcze się nie zakończyła, ona cią-
gle trwa, bo jak mówił nasz wielki 
rodak Papież Jan Paweł II wolność 
nie jest nam dana raz na zawsze. Nie 
jest dana ale zadana. Trzeba więc wy-
ciągać wnioski z lekcji naszej histo-
rii i zrobić wszystko, aby tej wolności 
bronić, pielęgnować ją i umacniać.

Obecnie w dobie kosmopolizmu 
i umiędzynarodowienia kontaktów 
międzyludzkich obok niewątpliwych 
korzyści z tego płynących można do-
strzec też zagrożenia w postaci chęci 
dominacji i ingerencji bogatych kra-
jów w sprawy innych narodów, po-
przez ujednolicanie pewnych form 
życia niekoniecznie korzystnych dla 
mniejszych i słabszych państw. Próba 
oderwania się od XX-wiekowej kul-
tury chrześcijańskiej, na której budo-
wano Europę daje kolejny niepoko-

jący sygnał i stawia pytanie o funda-
ment, na jakim zamierza się oprzeć 
współczesna Europa i świat. Czy 
tym fundamentem ma być relaty-
wizm moralny, czy liberalizm, gdzie 
nie ma żadnych zasad, wartości, ba-
rier i w zależności od siły ludzkich 
argumentów wszystko wolno robić, 
nawet kosztem cierpień i kłopotów 
słabszych osób, narodów?

Na pewno mógłby ktoś przedsta-
wić i inne zagrożenia, ale przecież 
nie o to chodzi, aby przygnębiać się 
i wymieniać niebezpieczeństwa, jakie 
czyhają na człowieka, na naród cie-
szący się swoim rozwojem i z dumą 
mówiący o swoich korzeniach, histo-
rii, o własnej kulturze i tradycji.

Dzisiejsza uroczystość jest rado-
sna, świętujemy przecież rocznicę za-
kończenia II wojny światowej. Tę ra-
dość przeżywamy wspólnie. Są wśród 
nas osoby duchowne, młodzież, sa-
morząd gminy Teresin, wojsko, kom-
batanci i mieszkańcy naszej gminy 
Teresin. Myślę, że wspólnotowy cha-
rakter tego spotkania cieszy najbar-
dziej tych, którzy o to walczyli i od-
dali swoje życie. Tej dzisiejszej mani-
festacji jedności naszej małej ojczy-
zny nie można i nie należy przece-
niać. Dzisiaj nie musimy już ginąć na 
barykadach i w okopach, dzisiaj nasz 
patriotyzm winien objawiać się w na-
szej pracowitości, uczciwości, w su-
miennym uczeniu się i zdobywaniu 
wiedzy po to, by się rozwijać i bronić 
własnych interesów na arenie mię-
dzynarodowej. To od nas, od każdego 
dziecka, młodzieży, rodziców i spra-
wujących władzę, od naszej postawy 
zależy lepsze jutro silnej, suwerennej 
ojczyzny, jutro naszych dzieci, wnu-
ków i prawnuków. Bł. Matka Teresa 
pytana przez dziennikarza, co nale-
ży robić, aby na świecie było lepiej, 
odpowiadała, że ja muszę być lepsza 
i pan musi być lepszy.

 
Szanowni Państwo!
Spróbujmy i my być lepsi, bohater-

scy w wykonywaniu swoich codzien-
nych obowiązków. 

Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy

60. rocznica zakończenia
II wojny światowej
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Konkurs rozstrzygnięty
Komisja konkursowa w składzie: Tadeusz Olechowski– 

przewodniczący, Agnieszka Mijakowska – wiceprzewodni-
cząca, Anna Syperek – przedstawiciel „Echa Powiatu”, Krysty-
na Koprowska – Mitek, na swym posiedzeniu w dniu 18 maja 
2005 r rozstrzygnęła konkurs:

„Jak zostać rzetelnym i interesującym 
dziennikarzem w epoce informacji”.

W konkursie wzięło udział 21 szkół reprezentujących prawie 
wszystkie gminy powiatu sochaczewskiego. Przysłano gazetki z 
14 szkół podstawowych i 7 z gimnazjów. Komisja oceniała prace 
w dwóch grupach wiekowych i dwóch kategoriach. Należy pod-
kreślić bardzo wysoki poziom wszystkich przesłanych na kon-
kurs prac: tak indywidualnych jak i gazetek. Nie musimy doda-
wać, że komisja miała bardzo trudne zadanie aby wybrać te naj-
lepsze. Poniżej lista nagrodzonych i wyróżnionych.

Pierwsza kategoria: prace indywidualne:
Nagrodzone artykuły uczniów szkół podstawowych:
I – Monika Mitrowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-

ła II w Paprotni, za artykuł „Mobbing”,
II – Izabela Jachowicz ze Szkoły Podstawowej im. Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, za artykuł „Medycyna na we-
soło”,

III – Anna Dzikowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Sochaczewie, za artykuł „Kartki z pamiętnika”.

Wyróżnienie: Katarzyna Binienda ze Szkoły Podstawowej nr 7 
im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, za artykuł „Święta Bo-
żego Narodzenia” (nagroda Przewodniczącego Rady Gminy w 
Teresinie).

Artykuły nagrodzone w kategorii gimnazja:
I – Anna Mikulska z Gimnazjum im. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego w Szymanowie za artykuł „Udane ferie”;
II – Aleksandra Skrzywanek i Katarzyna Karaś z Gimnazjum 

w Lasocinie za artykuł „Czy te oczy mogą kłamać”;
III – Weronika Budziarek z Gimnazjum w Kątach za artyku-

ły „Hejka” i „Ojciec Święty stoi w domu Boga”.
Wyróżnienie: Tomasz Kiełczewski z Gimnazjum w Teresinie, 

za artykuł „Zabójstwo prawem chronione” (nagroda Przewod-
niczącego Rady Gminy w Teresinie).

Druga kategoria: prace zespołu redakcyjnego:
Komisja postanowiła nagrodzić gazetki z następujących szkół 

podstawowych:
I – miejsce „Kufer” ze Szkoły Podstawowej z Kozłowa Szla-

checkiego;
II – miejsce „Szkolniaczek” ze Szkoły Podstawowej ze Śla-

dowa;
III – miejsce „Bez tytułu” Szkoły Podstawowej nr 2 w Socha-

czewie;
III – „Promyczek” Szkoły Podstawowej z Budek Piaseckich.
Wyróżnienia w tej kategorii przyznano:
„Na Maksa” ze Szkoły Podstawowej w Rybnie za niekonwen-

cjonalną szatę graficzną;
„Trójwieści” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie;
„Szkolne wieści” ze Szkoły Podstawowej w Paprotni.
Nagrodzono gazetki w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce gazetce pt.: „Kapsel” z Gimnazjum z Teresina;
II – gazetce „Tropiciel” Gimnazjum w Kątach;
III – gazetce „Szkolniak” Gimnazjum w Szymanowie.
Wyróżnienie w tej kategorii przyznano dla: „Gimpress” z 

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie.
Krystyna Koprowska-Mitek, Agnieszka Mijakowska

SPORT SZKOLNY
Miesiąc kwiecień był był bardzo obfitujący w wyda-

rzenia sportowe w naszym całym powiecie sochaczew-
skim. W tym okresie odbyła się zdecydowana większość 
zawodów sportowych, zaplanowanych na rok szkolny 
2004/ 2005.

17 marca w Szkole Podstawowej w Paprotni od-
był się turniej minipiłki siatkowej dziewcząt na pierw-
szym szczeblu rozgrywek Szkolnych Zespołów Sporto-
wych. Dziewczęta ze SP w Paprotni nie rozegrały w tym 
dniu żadnego spotkania, ponieważ żadna ze szkół z na-
szej eliminacyjnej grupy nie stawiła się na zawody. Na-
sze dziewczęta wygrały ten turniej bez walki, walkowe-
rem. 18 marca, w rywalizacji chłopców, SP w Paprotni 
pokonała SP z Szymanowa 2:0 i awansowała do rozgry-
wek powiatowych. Na 22 marca planowany był w Ze-
spole Szkół w Teresinie turniej piłki ręcznej dziewcząt i 
chłopców na pierwszym szczeblu rozgrywek. Na zawo-
dy przyjechały tylko drużyny dziewcząt i chłopców z 
Paprotni. W związku z tym turniej się nie odbył. Na za-
wody powiatowe zakwalifikowały się sportowcy ze SP 
w Paprotni.

 19 kwietnia w Szkole Podstawowej w Śladowie odby-
ły się sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców, 
na pierwszym szczeblu rozgrywek. Tym razem do rywa-
lizacji stanęły trzy szkoły: SP ze Śladowa, z Paprotni i z 
Szymanowa. Sztafeta liczyła po 10 zawodniczek i 10 za-
wodników z każdej szkoły. W kategorii dziewcząt zwy-
ciężyły uczennice ze SP w Paprotni, na drugim miejscu 
uplasowały się dziewczęta ze SP z Szymanowa, nato-
miast trzecie miejsce przypadło gospodarzom – dziew-
czętom ze SP ze Śladowa.

 W kategorii chłopców gospodarze zrewanżowali się 
i tym razem zwyciężyli, zostawiając na drugim miejscu 
uczniów ze S P w Paprotni i na trzecim miejscu zawod-
ników ze SP z Szymanowa.

 18 kwietnia na nowym boisku piłkarskim w SP w 
Paprotni odbył się turniej minipiłki nożnej dziew-
cząt i chłopców, na pierwszym szczeblu rozgrywek 
SZS. W kategorii dziewcząt rywalizowały dwie szko-
ły: SP z Paprotni i SP z Szymanowa. Wygrały dziew-
częta ze szkoły w Paprotni 6:0 i one zakwalifikowały 
się do zawodów powiatowych, które zaplanowano na 
kwiecień w Iłowie. W rywalizacji chłopców do walki 
stanęły trzy szkoły: z Paprotni, ze Śladowa i z Szyma-
nowa. Turniej wygrali chłopcy ze Śladowa, pokonując 
uczniów ze szkoły z Szymanowa 5:0 i z Paprotni 4:0. 
Paprotnia natomiast pokonała Szymanów 4 :1 i zajęła 
w turnieju II miejsce.

 Ostatnimi zawodami, które odbyły się w Paprotni, 
na pierwszym szczeblu rozgrywek SZS, były zawody 
w czwórboju lekkoatletycznym. Dziewczęta ze SP w 
Paprotni wystartowały, ale tylko po to, aby poprawić 
swoje wyniki sportowe, gdyż żadna szkoła nie stawiła się 
na zawody. Dziewczęta ze Szkoły z Paprotni walkowerem 
zakwalifikowały się na zawody powiatowe. W kategorii 
chłopców lepsi okazali się sportowcy z Szymanowa, wy-
grywając z uczniami Szkoły w Paprotni. Zwycięstwo to 
dało im awans do zawodów powiatowych.

Sprawozdania z zawodów powiatowych i międzypo-
wiatowych ukażą się w następnym numerze „Teresiń-
skiego Informatora Samorządowego”.

Jacek Wiśniewski 
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XVI Ogólnopolski Zjazd
Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II

Paprotnia 10–11 czerwca 2005 r
Nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie Domu Ojca, pa-

trzy na nas i nam błogosławi ...
Jesteśmy pewni prawdy tych słów, które wypowiedział 

kardynał Joseph Ratzinger w swojej homilii przy trumnie 
Piotra naszych czasów. To przejście Jana Pawła II z życia do 
Życia przynagla nas żyjących do tego, aby podejmować wy-
siłki, mające na celu czynienie dobra. Jednym z takich dzieł 
jest nieustanne pogłębianie znajomości życia i nauki na-
szego Patrona. Czynimy to między innymi poprzez pracę z 
młodzieżą w szkołach, noszących imię Jana Pawła II. Praca 
ta od 1998 roku jest prowadzona na skalę ogólnopolską po-
przez działalność Rodziny Szkół noszących imię tego Wiel-
kiego Polaka.

Szkole Podstawowej w Paprotni przypadł w udziale za-
szczyt organizowania XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzi-
ny Szkół imienia Jana Pawła II. Spotkanie to odbywać się 
będzie w zupełnie nowej rzeczywistości. Będzie to pierwszy 
zjazd po śmierci Patrona ponad 420 szkół w Polsce.

10 i 11 czerwca tego roku będziemy gościć w naszej szkole 
dyrektorów, katechetów i nauczycieli ze szkół Jana Pawła II. 
Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzenia przybycia przedsta-
wicieli z 82 szkół tj. około 250 osób. Goście Zjazdu uczest-
niczyć będą we Mszy Świętej, która rozpocznie się o godzi-
nie 15.oo w Bazylice w Niepokalanowie, celebrowanej przez 
Jego Eminencję kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, 
w Bazylice w Niepokalanowie. Swoją obecność potwierdzili 
również Prowincjał Zakonu Franciszkanów, Gwardian Nie-
pokalanowa, dyrektor Radia Niepokalanów, Rektor Liceum 
i Gimnazjum w Niepokalanowie, Proboszcz Parafii Niepo-
kalanów, dyrektorka LO i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek 
w Szymanowie. Spodziewamy się również przedstawicie-
li władz oświatowych w osobie Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. Na tym spotkaniu nie może zabraknąć gospodarzy 
tego tereny. O swojej obecności zapewnili nas: Wojewoda 
Mazowiecki, Starosta Powiatu Sochaczewskiego, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu i oczywiście Wójt Gminy Teresin 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Teresin.

Spotkania podczas zjazdu mają pewną formułę. Pierw-
szy dzień to zazwyczaj wymiana doświadczeń i podejmo-
wania inicjatyw dotyczących realizacji naszych celów. Na tę 
część zapraszamy gości, którzy podejmują tematy aktualne 
i przydatne w pracy pedagogicznej. Ich treści nie będzie-
my zdradzać, uczynimy to później. Drugi dzień ma charak-
ter luźniejszy. Pokazujemy naszym gościom najbliższą oko-
licę. Będzie to Niepokalanów, Szymanów i Żelazowa Wola. 
Doświadczenie pokazuje, że spotkania te cieszą się dużym 
uznaniem wśród uczestników . Mamy tylko nadzieję, że tak 
będzie i tym razem.

Grzegorz Fabiszak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paprotni

Pamięć o naszym Patronie
W naszej szkole dzień 6.V. jest dniem szczególnym. 9 lat 

temu – 6. V. 1996 roku – szkoła otrzymała imię Świętego 
Maksymiliana Kolbego. Od tej pory, właśnie wtedy, obcho-
dzimy Dzień Patrona Szkoły.

Wyjątkowy charakter tego święta podkreślają galowe stro-
je uczniów oraz apel poświęcony naszemu Patronowi.

W tym roku przygotowali go uczniowie z klasy II d 
wraz z wychowawczynią i s. Ewą Gliwą. Mali aktorzy wcie-
lili się w role św. Maksymiliana, św. Franciszka oraz więź-
niów oświęcimskich. Nie zabrakło też aniołów i „niebiań-
skiej” muzyki.

Przedstawienie rozpoczął chóralny śpiew „Barki” oraz 
wspomnienia o naszym zmarłym papieżu – Janie Pawle II.

Trzyaktowa sztuka według scenariusza napisanego przez s. 
Ewę Gliwę, wprowadzała widzów w świat duchowych prze-
żyć: męczeńskiej śmierci i cudów dokonanych za sprawą na-
szego świętego Patrona.

Drugoklasiści wspaniale odtworzyli grane przez siebie 
postacie, stworzyli tak niezwykłą atmosferę, że wszyscy sie-
dzieli zaciekawieni i zasłuchani.

Małgorzata Klata

Malowaliśmy ilustracje 
do baśni H. Ch. Andersena

Uczniowie z naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w 
konkursie plastycznym, organizowanym przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Sochaczewie, pod hasłem: „Ilustrujemy 
mało znane utwory Hansa Chrystiana Andersena”.

W wielu klasach przeprowadzone zostały lekcje poświę-
cone temu baśniopisarzowi z okazji obchodów 200. roczni-
cy jego urodzin. Odbyły się także zajęcia plastyczne, na któ-
rych realizowany był temat konkursu.

Najciekawsze prace znalazły się w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Sochaczewie.

Okazało się, że dwoje uczniów z naszej szkoły otrzymało 
nagrody w tym konkursie. Joanna Kotowoda (kl. II d) zajęła 
I miejsce, a Adam Krajewski (kl. II d) – III miejsce, w gru-
pie dzieci z klas drugich.

Laureaci zostali zaproszeni na spotkanie z autorką ksią-
żek dla dzieci – p. Wiolettą Piasecką, która barwnie opowia-
dała o życiu i twórczości H. Ch. Andersena. Otrzymali na-
grody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Małgorzata Klata

A W CZERWCU CIĄGLE MAJ...
Przepraszam Czytelników „Teresińskiego Informatora 

Samorządowego , że majowy numer miesięcznika ukazał 
się na początku czerwca.

Jedyną przyczyną był, trwający do 29 maja, Międzyna-
rodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów w Nie-
pokalanowie. To najwyższe rangą wydarzenie kulturalne 
na terenie naszej gminy.

Chciałbym, abyście poznali państwo jego wyniki, dla-
tego czekaliśmy aż do ogłoszenia werdyktu.

Zbigniew Bonalski
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Modernizacja dróg i ulic na terenie gminy
W miesiącu maju rozstrzygnięto przetargi na moderni-

zację dróg i ulic na terenie naszej gminy. Przetargi dotyczy-
ły zarówno samych nakładek asfaltowych jak i wykonania 
podbudowy tłuczniowej wraz z nakładką asfaltową. Prze-
targi dotyczyły dróg i ulic:
ul. Warszawska – koszt wykonania 70.684,73 zł, zakres 320 
metrów bieżących
ul. Piaskowa – 46.603,88 zł, zakres 150 mb
ul. Parkingowa – 24.385,65 zł, zakres 121 mb
droga we wsi Maszna – 86.226,55 zł, zakres 510 mb
droga w Topołowie – 54.077,50 zł, zakres 365 mb
droga Seroki-Ludwików – 84.716,80 zł, zakres 1000 mb
ul. Torowa od Szymanowskiej do ul. Krótkiej – 103.574,29 
zł, zakres 450 mb
droga Mikołajew-Kawęczyn – 61.387,68 zł, zakres 465 mb
droga w Skrzelewie – 63.304,56 zł, zakres 435 mb
ul. Dębowa – 77.866,13 zł, zakres 410 mb
droga w Pawłówku – 85.505,04 zł, zakres 590 mb

W związku z tym, że ogłoszenie i rozstrzygnięcie prze-
targów nastąpiło w pierwszej połowie roku gdzie firmy wy-
konawcze poszukują prac ceny wykonania są znacząco ni-
skie co pozwoli na rozszerzenie zakresu na ulicy Spacero-
wej, drogach w Masznie, Mikołajewie i Skrzelewiu do war-
tości środków przewidzianych w budżecie gminy na 2005 r., 
średnio o 30% więcej. Jak wynika z przeprowadzonej ana-
lizy rozstrzyganie przetargów na drogi na początku roku 
sprawiło, że ceny są znacząco niższe niż w drugiej połowie 
roku gdzie firmy mają już pozamykane portfele zamówień 
i koszty wykonania są wówczas znacznie wyższe.

W obecnej chwili w opracowaniu są przetargi na ulice 
Graniczna Cherubina, Południowa Łąkowa oraz drogi w 
Paskach, Dębówka – Elżbietów w kierunku Hermanowa i 
drogi nr 10 w Dębówce.

Łączna długość modernizacji dróg przekroczy 10 km. Pla-
nowany termin realizacji czerwiec-sierpień 2005 r. W trak-
cie realizacji są prace na ul. Granicznej i ul.Cichej są to za-
dania nie zrealizowane w roku 2004 r.

Z myślą o dalszych modernizacjach budżetu gminy za-
kłada, że w roku bieżącym wykonamy dokumentację tech-
niczną na modernizację kolejnych dróg i ulic. Projektami 
objęte będą drogi: od trasy A2 do Pawłowic, droga we wsi 
Seroki Wieś, będzie to przedłużenie ulicy Strażackiej do dro-
gi powiatowej. Umożliwi to dodatkowy wyjazd z Teresina, 
droga we wsi Seroki Parcela ul. Jesionowa oraz projektu na 
utwardzenie ulic: Słonecznej, Okrężnej, Kasztanowej, Wi-
śniowej i Spokojnej.

Poprawa 
bezpieczeństwa pieszych

Rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa pieszych bę-
dzie budowa chodników w miejscowościach: Paprotnia przy 
ul. Cmentarnej, w Teresinie ul. Rynkowa, Teresińska i Ka-
ska, a także w Szymanowie wzdłuż ul. Zielonej. Przy dro-
gach powiatowych, których realizację prowadzić będzie Sta-
rostwo Powiatowe poprzez Zarząd Dróg Powiatowych, Gmi-
na Teresin na ten cel przeznaczyła: w Budkach Piaseckich 
kwotę 100.000 zł. Na budowę chodników i zatok parkin-
gowych przy ul. Szkolnej w Szymanowie kwotę 280.000 zł
oraz 100.000 zł na kontynuację budowy chodnika i zatok w 
Teresinie przy ul. Szymanowskiej. Kwotę 60.000 zł przezna-
czono na kontynuację budowy chodnika w Masznie przy 
drodze powiatowej w kierunku Kampinosu.

Inwestycje sportowe
Opracowana została dokumentacja techniczna na zago-

spodarowanie terenu stadionu przy ul.XX-lecia w Teresinie. 
Opracowanie obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę 
nożną o nawierzchni z sztucznej trawy (boisko treningowe), 
dwóch kortów tenisowych, toru łuczniczego, którego budo-
wę rozpoczęto, korzystając z okazji nieodpłatnego pozyska-
nia ziemi z terenu budowy PROLOGIS, oraz opracowano 
dokumentację na docieplenie i wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej budynku zajmowanego przez TOK. W chwili 
obecnej przygotowywany jest wniosek do pozyskania środ-
ków na ten cel z środków pozabudżetowych UE. Szacunko-
wa wartość przedsięwzięcia wynosi 800.000 zł

Zielony szlak
Gmina Teresin przystąpiła do Stowarzyszenia Zielony 

Szlak. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Łomiankach, 
któremu przewodniczą bracia Zamanowie, zagorzali zwolen-
nicy turystyki rowerowej. Celem Stowarzyszenia jest stwo-
rzenie ścieżek rowerowych w obrębie Kampinoskiego Par-
ku wraz z bazą hotelowo-gastronomiczną. Teresin jest miej-
scowością atrakcyjną ze względu na klasztory w Niepokala-
nowie i Szymanowie oraz bliskość stacji kolejowej.

Wstępna koncepcja obejmuje stowarzyszenie na naszym 
terenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz wypożyczal-
ni rowerów.

Marek Misiak

KLIWENA – PLUS
klimatyzacja – wentylacja – nawilżanie

obsługa techniczna budynków
tel. 0-606 744 768

Nowy adres
strony WWW

Urzędu Gminy 
w Teresinie

www.teresin.pl
Adres Biuletynu Informacji 

Publicznej pozostaje 
bez zmian:

www.teresin.asi.pl
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Noc z 02.04.2005 r. była dla całego 
świata czymś strasznym. Po długiej i 
ciężkiej chorobie nasz rodak Jan Paweł 
II zmarł. Cała Polska ogarnięta była ża-
łobą. Pewnego dnia, we wtorek, dosta-
łem propozycję od koleżanki Kasi, czy 
chciałbym pojechać do Rzymu na po-
grzeb Papieża jako trzeci kierowca. In-
formacja ta wywarła na mnie ogrom-
ne wrażenie. Nie namyślając się długo, 

zadzwoniłem do domu z zapytaniem, 
czy mogę jechać do Watykanu. Rodzi-
ce nie mieli nic przeciwko temu. Za-
nim się zorientowałem, była już śro-
da i siedziałem w samochodzie. Nasza 
pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 
19. Trasa wiodła przez całą Polskę do 
granicy słowackiej.

W Słowacji obraliśmy kierunek na 
Bratysławę. Po przekroczeniu granicy 
udaliśmy się do Wiednia,. Po odprawie 
na granicy austriacko – włoskiej po-
jechaliśmy w kierunku Wenecji, a na-
stępnie do Rzymu. Cała trasa przebie-
gła bez większych problemów. Jedynym 
nieprzyjemnym incydentem była małą 
stłuczka w Katowicach. Po dojechaniu 
do Rzymu zaczęliśmy się zastanawiać, 
gdzie są korki na drogach, o których tak 
dużo się mówiło. Zatrzymaliśmy się na 
parkingu autobusowym, gdzie również 
kursowało metro. Za 1€ przejechaliśmy 
metrem na plac św. Piotra.

Atmosfera była niesamowita. Do 
dziś nie mogę uwierzyć w to, że mo-
głem się modlić z tyloma osobami z 
całego świata. Miałem okazję uczest-
niczenia w tym wielkim dniu, a ra-
czej zaszczyt tam być. Tego, co prze-
żyłem przez te kilkanaście godzin, do 
dziś nie mogę opisać, ponieważ kiedy 

chcę przytoczyć jedno zdarzenie, na-
suwa mi się kolejne. W okolice placu 
św. Piotra było bardzo trudno się do-
stać tego wieczora. Podobnie jak kil-
kanaście tysięcy ludzi spędziliśmy noc 
pod gołym niebem. Rano, po przebu-
dzeniu, stanąłem w tłumie osób chcą-
cych być bliżej Bazyliki. Około godzi-
ny ósmej bramka otworzyła się i tłum 
zaczął biec.

Gdy ujrzałem Bazylikę, łzy zaczęły 
mi same lecieć z oczu. To niesamowi-
te uczucie, gdy po tylu wyrzeczeniach 
i po tylu trudach człowiek dochodzi 
do celu. Z początku zajęliśmy miejsca 
na deptaku w okolicach placu św. Pio-
tra, gdzie ustawione zostały telebimy. 
Gdy trzy osoby z naszej wyprawy od-
poczywały, ja i Kasia udaliśmy się na 
plac, aby porobić kilka zdjęć pamiąt-
kowych. Zobaczyliśmy, że jest jeszcze 
miejsce na Placu i można się tam udać 
w celu przeżycia Mszy świętej dużo bli-
żej naszego Rodaka. Warto tu dodać, 
że nigdy nie będę wyrażał się o Papie-
żu w czasie przeszłym. Ta osoba nadal 
jest i będzie. Nigdy nie zapomnę słów 
Ojca gwardiana z Niepokalanowa, któ-
ry powiedział: „Choroba Jana Pawła II 
nie prowadzi do śmierci, ale do życia 
wiecznego”. O godzinie 10:00 zaczę-
ła się Msza święta. Gdy dzwony roz-
dzwoniły się i zaśpiewał chór, ogarnę-
ło mnie ogromne wzruszenie, którego 
opisać się nie da.

Dzwony w Bazylice biją jak żadne 
na świecie. Dzięki odbiornikowi ze słu-
chawkami mogłem wysłuchać Mszy z 
przekładem na język polski. Zajęło się 
tym radio watykańskie. Podczas Eu-
charystii stałem mniej więcej po środ-

ku placu. To, co widziano w telewizji, ja 
widziałem na żywo, będąc dumnym z 
tego, że mogłem tam być. Mój tata, gdy 
był młody, należał do straży papieskiej. 
Przywitał Ojca Świętego, a ja Go w Rzy-
mie pożegnałem. W telebimie zobaczy-
łem, jak Pismo Święte leżące na trum-
nie Jana Pawła II kartkowało się, a na 
koniec zamknęło. Nie wiem, co mogę 
jeszcze napisać, wydaje mi się, że to, co 
napisałem stanowi małe świadectwo 
tego ogromnego wydarzenia. Gdybym 
miał opisać wszystko, co widziałem i 
przeżyłem przez te kilka godzin, nie 
starczyłoby mi słów.

Na koniec pragnę zaapelować do 
każdego, aby zwracał uwagę na zna-
ki od Boga. Nawet nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jak są one ważne i czę-
ste w naszym życiu. Jadąc przez Pol-
skę do Rzymu nie zdawałem sobie spra-
wy z tego, że gdy w trasie powiem, że 
„hamulce są słabe”, coś może się wy-
darzyć. Radzę zwracać uwagę na to, co 
nas otacza, bo nie wiemy, kiedy i gdzie 
może się coś zdarzyć. Bóg nie po to daje 
nam znaki, abyśmy ich nie zauważali, 
ale daje nam je po to, abyśmy dostrze-
gali w nich miłość, jaka płynie do nas 
od samego Stworzyciela. Chcę podzię-
kować z całego serca koleżance Kasi za 
to, że pomyślała o mnie, gdy szukała 

kierowcy i państwu Strząska, że zgo-
dzili się na to, abym został ich zmien-
nikiem podczas długiej i męczącej, ale 
ogromnie satysfakcjonującej podróży 
do Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jacek Kujawa
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego

 w Niepokalanowie

Małe świadectwo dużego Wydarzenia



8 Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/20058 Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/2005 Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/2005 9Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/2005 9

Sprzedam grunt podzielony na działki z możliwością budowy. 
Pow. 15.645 m.kw.; blisko stacji PKP, centrum, wszędzie dogodny dojazd.
 Jerzy Buzuk, 96-515 Teresin, Teresin Gaj 40, tel. (0-46)  861 31 38

W Szkole Podstawowej w Teresinie co roku realizujemy wiele dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska. Są to zbiórki surowców wtórnych, 
akcja „Sprzątanie świata” oraz udział w ogólnopolskich kampaniach 
i programach edukacyjnych o tematyce ekologicznej.

Od czterech lat szkoła pod kierunkiem Emilii Włodarczyk, uczest-
niczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Bocian”, organizo-
wanym przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Pro Natura”. 
Udział w programie polega na obserwacji gniazd bociana białego na 
terenie gminy oraz badaniu żerowisk bocianich. Corocznie informa-
cje zebrane w arkuszach sprawozdawczych oraz fotografie przesyła-
my do siedziby Towarzystwa we Wrocławiu. Są tam opracowywane 
w postaci raportu obejmującego teren całego kraju i następnie prze-
syłane szkołom. W ubiegłym roku dodatkowo uczestniczyliśmy w VI 
Międzynarodowym Spisie Bociana Białego, który odbył się w lipcu. 
Na naszym terenie zarejestrowano 10 gniazd i 39 bocianów.

 W bieżącym roku szkolnym nasz udział w programie polega na 
dalszej obserwacji tych pięknych ptaków. Dodatkowo dzieci z naszej 
szkoły wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bo-
ciani Świat”. Na konkurs napłynęło 816 prac z terenu całej Polski. Na-
sza szkoła znalazła się na liście wyróżnionych placówek. Dyplom z 
wyróżnieniem i nagrodę dla szkoły w postaci kompletu (4) filmów 
przyrodniczych otrzymała Zuzanna Ćwiklińska, uczennica klasy VIA. 
Wszystkie prace wykonane przez uczniów zostały umieszczone na 
zorganizowanej w szkole wystawie, będącej częścią wystawy ogólno-
polskiej – jej 62 „przystankiem”. Cała wystawa liczy około 600 przy-
stanków, rozmieszczonych w całym kraju. Otwarcie wystawy i wrę-
czenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego odbyło się pod-
czas uroczystego apelu. Dzieci z klasy 0B i IIIA pod kierunkiem wy-
chowawczyń Katarzyny Karaś i Renaty Ćwiklińskiej przygotowały na 
tę okazję przedstawienie o tematyce ekologicznej. Nagrody i dyplomy 
otrzymali: I miejsce: Zuzanna Ćwiklińska, ucz. kl.VIA i Joanna Bud-
nik, ucz. kl.VD, II miejsce: Mateusz Banach, ucz. Kl. VD, III miejsce: 
Emilia Kierzkowska, ucz kl. VD.

Wiedza i umiejętności, które zdobywają dzieci podczas akcji eko-
logicznych, na pewno zaowocują w przyszłości.

Katarzyna Karaś

Eko-Szkoła w Teresinie



10 Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/200510 Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/2005 Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/2005 11Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/2005 11

Takie słowa pozostawił w Księdze 
Pamiątkowej Radia Niepokalanów 
wójt Gminy Teresin – Marek Olechow-
ski. Ale nie są to jedyne ciepłe słowa, ja-
kie otrzymaliśmy w prezencie 21 i 22 
maja od naszych miłych gości przyby-
łych na drugą część uroczystości rocz-
nicowych. Wśród nich znalazł się wi-
cemarszałek Województwa Mazowiec-
kiego, który sprawował patronat hono-
rowy nad naszymi uroczystościami – 
Bogusław Kowalski z żoną, prezydenci 
miast: Zduńskiej Woli – Zenon Rzeź-
niczak, wiceprezydent Łodzi – Wło-
dzimierz Tomaszewski, a prezydenta 
Zgierza reprezentował Jego asystent, 
Tomasz Kujawa. Dużą radość sprawiła 
nam obecność prowincjała Prowincji 
Warszawskiej – o. Grzegorza Bartosi-
ka, gwardiana Niepokalanowa – o. Sta-
nisława Piętki, dyrektora wydawnictwa 
– o. Marka Iwańskiego, a także o. Grze-
gorza Klimczyka, o. Waldemara Ułano-
wicza i o. Roberta Serafinowskiego. Nie 
zapomnieli o naszej rocznicy dyrekto-
rzy szkół: Joanna Kornacka, Małgorzata 
Staniaszek, Grzegorz Fabiszak i Graży-
na Dominiak, a także przyjaciele radia 
wśród których znaleźli się m. in. wice-
prezes MI – Czesław Madej, Harcmistrz 
ZHP – Krzysztof Wasilewski, redaktor 
naczelny „Twojego Kuriera Warszaw-
skiego, Regionalnego i Piotrkowskiej”  
– Andrzej Malka, dyrektorzy instytu-
cji i przedsiębiorstw oraz związani z 
naszą rozgłośnią dobrodzieje i zaprzy-
jaźnieni „radiowcy”. Patronat medial-
ny nad uroczystościami sprawowała 
TV PULS.

To tylko nieliczni wymienieni go-
ście, którzy swoją obecnością uświet-
nili nasze uroczystości. Nie wystarczy 
słów i miejsca, by każdemu, kto pamię-
tał o naszych urodzinach, złożyć po-
dziękowanie, jak chociażby młodzieży 
z Liceum i Gimnazjum w Niepokala-
nowie,  którzy zajęli się oprawą Litur-
gii i sprawami organizacyjnymi pod-
czas spotkania z gośćmi, harcerzom z 
ZHP i ZHR.

Należy się ono wielkiej grupie osób 
wspomagających Radio dobrym sło-
wem, modlitwą, wsparciem finanso-
wym i organizacyjnym. Ich zaanga-
żowanie także było ofiarowane w Hoł-
dzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 
II. Głównie jednak nasze myśli o Ojcu 
Świętym koncentrowały się podczas 
Mszy Św., w czasie której swoim cie-
płym głosem przypominała teksty Jana 
Pawła II Anna Seniuk – ciągle podró-

żująca i zapracowana, ale uśmiechnięta 
i emanująca dobrocią. Nie dała się na-
mówić na kolację: „Muszę jeszcze zro-
bić zakupy i ugotować obiad” – rzu-
ciła z uśmiechem na pożegnanie, a w 
naszej Księdze dziękowała za „cudow-
ny czas”.

„Trzeba po prostu KOCHAĆ – wy 
to umiecie” – napisał w swojej dedy-
kacji Michał Kulenty – kompozytor, 
instrumentalista, posiadający własny, 
rozpoznawalny styl, poeta saksofonu, 
z którego wydobywa pełne duchowej 
siły brzmienie. W koncercie „Świętość” 
jego teksty czytał Olgierd Łukaszewicz 
przy akompaniamencie utalentowane-
go pianisty – Jana Smoczyńskiego. Am-
bitny program, profesjonalizm i talent 
– te słowa opisują wszystko co działo 
się w Bazylice Niepokalanowskiej po 
Mszy św. o godz. 18.00, której prze-
wodniczył i kazanie wygłosił Prowin-
cjał Prowincji Warszawskiej o. Grze-
gorz Bartosik.

Nietrudno jest kochać, gdy mi-
łość jest odwzajemniona, wyczuwal-
na, a tymczasem „Miłować – to zna-
czy: pamiętać. Chodzić niejako z obra-
zem Umiłowanej 
Osoby w oczach 
i w sercu” – po-
wiedział Ojciec 
Święty na Jasnej 
Górze w 1983 r. 
Wśród wielu ar-
tykułów, wypo-
wiedzi i opinii 
spotykamy czę-
sto wątpliwo-
ści: czy będzie-
my pamiętać, 
czy potrafimy 
wcielać w czyn 
to, co pozosta-
wił nam w postaci Słowa nasz Wiel-
ki Rodak, czy wytrwamy w czynieniu 
dobra? „Ojcze Święty! Pamiętamy!” Te 
słowa znajdujące się na naszych znacz-
kach radiowych chcemy wcielać w ży-
cie, przypominać i sugerować wszyst-
kim, że w każdym sercu jest dość miej-
sca, nie tylko dla tych których spotyka-
my na swej drodze, ale też dla naszego 
umiłowanego Jana Pawła Wielkiego.

Taki właśnie klimat miłości miał 
drugi, niedzielny koncert w którym 
świadectwo wiary dał Jan Budziaszek – 
perkusista zespołu „Skaldowie”

„W październiku 1985 r. powierzy-
łem całe swoje życie Jezusowi. Mogę je-
dynie dzielić się z wami radością, która 

jest we mnie od tego czasu” (Z „Dzien-
niczka perkusisty”). Tę radość, chęć słu-
żenia innym, wychwalanie Pana , dzie-
lenie się przeżyciami i muzyką mogli-
śmy słyszeć po niedzielnej Mszy o 
13.00, której przewodniczył Gwardian 
Klasztoru – o. Stanisław Piętka, a kaza-
nie wygłosił dyrektor Radia Niepokala-
nów – o. Krzysztof Oniszczuk.

„Spotkanie z chorymi zawsze niesie 
z sobą głębokie wzruszenie, wzrusze-
nie wręcz niewyobrażalne” – Te sło-
wa wypowiedziane przez Jana Pawła 
II w Częstochowie w 1983 r. sprawdzi-
ły się w Niepokalanowie: Piękne dziew-
czyny i pełni zapału chłopcy. Krysta-
liczne głosy i wzruszające teksty. Nie-
malże idealny wykonawca, gdyby nie 
to, że np. trzeba go wnieść po scho-
dach, lub przywieźć na wózku inwa-
lidzkim. Nikt z czytających ten arty-
kuł nie może wyobrazić sobie wzru-
szenia, jakie towarzyszyło nam pod-
czas koncertu Krzysztofa Cwynara. To 
trzeba było przeżyć samemu. Minęło 40 
lat od jego debiutu opolskiego. Wraz z 
grupą młodzieży niepełnosprawnej z 
Łodzi promował swoją nową płytę po-

święconą Ojcu Św. pt. „Znak wędrują-
cej miłości”. Tytułowe słowa odnoszą 
się oczywiście do Ojca św., ale myślę, że 
doskonale pasują do grupy, która po-
trafiła wycisnąć niejedną łzę spośród 
uczestniczących w koncercie.

Nam też łza w oku się kręci, gdy po-
myślimy, że to już 10 lat naszych dzien-
nikarskich starań docierania do ludzi z 
dobrym słowem. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy dodają nam siły i ochoty 
do działania, wszystkim, którzy akcep-
tują nasz program, rozumieją przesła-
nie i troszczą się o nasze jutro. Z taki-
mi Przyjaciółmi możemy „grać do koń-
ca świata”.

Katarzyna Bodych – Radio Niepokalanów

„Grajcie naszym Mieszkańcom (...) do końca Świata”
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Młodzi Humaniści
Głównym zadaniem nauczycieli pra-

cujących w gimnazjum jest jak najlep-
sze przygotowanie młodzieży do eg-
zaminu, który kończy 3-letni cykl na-
uki. Nie zdaje się go z poszczególnych 
przedmiotów, tak jak na maturze, ale 
trzeba wykazać się zintegrowaną wie-
dzą humanistyczną i matematyczno-
-przyrodniczą. Dlatego nauczyciele 
tworzący Przedmiotowy Zespół Huma-
nistyczny w Gimnazjum w Teresinie już 
od 3 lat przeprowadzają szkolne kon-
kursy humanistyczne. Mają one dać od-
powiedź, jak z tym łączeniem wiedzy z 
przedmiotów humanistycznych (język 
polski, historia, sztuka, wos, religia) ra-
dzi sobie młodzież.

Co roku tematem konkursu jest 
inna epoka historyczno-literacka. 
Zaczęliśmy od Antyku, a w tym roku 
przyszła kolej na Renesans. Mottem 
całego konkursu było słynne zawo-
łanie humanistów: „Jestem człowie-
kiem, nic co ludzkie nie jest mi obce”. 
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. 
W lutym tego roku wszyscy ucznio-

wie klas trzecich pisali 
test. Do finału zakwa-
lifikowali się ci, któ-
rzy uzyskali najwięk-
szą liczbę punktów w 
pierwszym etapie.

Finał konkursu odbył 
się 22 kwietnia 2005 r. 
Każdą klasę reprezento-
wała 4-osobowa druży-
na. Zespoły musiały wy-
konać aż 5 różnych za-
dań, m.in. przeprowa-
dzić wywiad ze słyn-
ną postacią Renesansu 
(np. z Mikołajem Ko-
pernikiem lub Leonar-
do da Vinci), przedsta-
wić relację reporterską z 
ważnego wydarzenia hi-
storycznego z epoki Od-
rodzenia (okrycie Ame-
ryki czy Hołd Pruski). 
Musieli też wykazać się 
znajomością dzieł sztuki 
renesansowej i twórczo-
ści Jana Kochanowskie-
go oraz ogólną wiedzą 

na temat 
tej epo-
ki. Dodat-
kową atrakcją tego spo-
tkania była możliwość 
wywalczenia dla klasy 
„jednego dnia bez pyta-
nia”. Wystarczyło się tyl-
ko przebrać w renesan-
sowy strój …

Rywalizacja między 
drużynami była ostra, 
bo nagrodą były celujące 
oceny z przedmiotów hu-
manistycznych. Ostatecz-
nie wygrały dwa zespoły 

z klasy III b i III d. Drużyny występo-
wały w następującym składzie: klasa III 
b – Natalia Połeć, Kora Zawadzka, Piotr 
Konopka i Kuba Baranowski, a klasę 
III d reprezentowali: Michał Banasik, 
Sebastian Chojnacki, Piotr Kozłowski 
i Łukasz Wardziak.

Finał III Szkolnego Konkursu Hu-
manistycznego był świetną powtór-
ką przed egzaminem, a zwycięzcom 
dostarczył satysfakcji z odniesionego 
sukcesu.

Agnieszka Jaworska

Dbam o słuch
Pod takim hasłem w Szkole Podsta-

wowej im. św. Maksymiliana Kolbego 
w Teresinie nauczycielki – Renata Ćwi-
klińska, Maria Kosińska, Beata Pałuba 
i Katarzyna Karaś przeprowadziły ak-
cję edukacyjną mającą na celu uświa-
domienie uczniom klas młodszych 
negatywnego wpływu hałasu na zdro-
wie. O szkodliwości hałasu przekony-
wała dzieci p. doktor Antonina Gigier. 
Podczas spotkania maluchy z klas 0 - 
- III dowiedziały się, że częste naraże-
nie na hałas może być przyczyną trwa-
łych uszkodzeń słuchu, jak również złe-
go samopoczucia. Pani doktor zwróci-
ła szczególną uwagę na słuchanie gło-

śnej muzyki za pomocą słuchawek. Ba-
dania wykazują, że około 50% dzieci i 
młodzieży przez kilka godzin dziennie 
w ten sposób umila sobie czas. Ale czy 
wszyscy zdają sobie sprawę, że niszczą 
sobie słuch?

W ciągu następnych dni nauczycie-
le klas młodszych zrealizowali w każdej 
klasie zajęcia pt. Bronimy się przed ha-
łasem, podczas których uczniowie do-
wiedzieli się, co to jest hałas i pozna-
li metody jego zmniejszania we wła-
snym środowisku: w domu i w szko-
le. W szkole, zwłaszcza podczas przerw,  
trudno zachować ciszę, ale w tych 
dniach dzieci starały się szczególnie o 
niej pamiętać. W nagrodę otrzymywały 
przygotowane przez nauczycieli prowa-

dzących akcję kolorowe naklejki z na-
pisem DBAM O SŁUCH.

Warto, aby o słuch dzieci troszczyli 
się również rodzice. Już przy sile dźwię-
ku o wartości 45 decybeli (głośna roz-
mowa) hałas może szkodzić zdrowiu, 
a powyżej 85 decybeli (kosiarka do 
trawnika, ruchliwa ulica), hałas jest 
szkodliwy dla zdrowia. Skutki uszko-
dzeń słuchu mogą być bardzo poważne 
i zaważyć na całym życiu dziecka. Ha-
łas, oprócz uszkodzeń narządu słuchu, 
może powodować również bóle głowy, 
brzucha, rozdrażnienie, apatię. Często 
jest również przyczyną bezsenności. 
Pamiętajmy o tym i starajmy się chro-
nić nasze dzieci przed hałasem.

Katarzyna Karaś



12 Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/200512 Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/2005 Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/2005 13Teresiński Informator Samorządowy – nr 5/2005 13

Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie

poszukuje osoby na stanowisko

Kucharz / Kucharka
Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe
- umiejętność pracy w zespole
- dokładność i odpowiedzialność
- dyspozycyjność
-  książeczka zdrowia i aktualne badania wymagane na stanowisku kucharza
-  udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku będą dodatkowym atutem

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aktualnego CV bądź osobiste zgłoszenie 
w siedzibie fi rmy w terminie do 17.06.2005r.:

„Pałac w Teresinie” Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS
Al. Druckiego-Lubeckiego 1, 96-515 Teresin, Tel. (46) 861-38-61

Złożonych dokumentów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

ZHU KOTLARSTWO-ŚLUSARSTWO, Henryk Michalczyk
Paprotnia, ul. Perłowa 26, 96-515 Teresin

Regionalny Przedstawiciel Firm: 
URLICH LUMO SIME BIASI RIELLO

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

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

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

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

Z przyjemnością pomożemy dobrać najkorzystniejsze rozwiązania 
dla Twojego domu i dla fi rmy
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Pamiętamy...
8 maja 2005 roku minęła 60. rocznica zakończenia II wojny 

światowej.
Aby  uczcić pamięć ofiar tej wojny i przybliżyć młodzieży tam-

ten czas, w Gimnazjum w Teresinie została zorganizowana spe-
cjalna wystawa. Przygotowali ją wspólnie z uczniami nauczycie-
le historii i WOS-u Agnieszka Jaworska i  Piotr Szlachetko oraz 
nauczyciel informatyki  Jacek Odolczyk. Autorzy wystawy sta-
rali się przedstawić wydarzenia wojenne głównie związane z te-
resińską i sochaczewską ziemią. Młodzież, na apel nauczycie-
li o przyniesienie pamiątek z czasów wojny, odpowiedziała nie-
zwykle żywo. Pojawiły się rodzinne fotografie, pieniądze z okre-
su okupacji, uzbrojenie – hełmy i bagnety, a nawet medale i od-
znaczenia za udział w wojnie. Bardzo cennym eksponatem była 
książka Adolfa Hitlera pt.  „Mein Kampf ” wydana w Monachium 
w 1938 roku. To przecież ona nauczyła Niemców nienawidzić 
inne narody i zdobywać „przestrzeń życiową”.

Jedna z tablic wystawy została poświęcona historii pomni-
ka przy stacji PKP w Teresinie, który upamiętnia zamordowa-
nie przez Niemców 20 więźniów z Pawiaka w odwecie za akcję 
dywersyjną żołnierzy Armii Krajowej. Inna – w całości była po-
święcona polskim oficerom zamordowanym w Katyniu przed 
65 laty. Jeszcze inna część wystawy prezentowała postać święte-
go męczennika II wojny światowej – Ojca Maksymiliana Kolbe. 
Wystawa była udostępniona młodzieży gimnazjum i mieszkań-
com gminy Teresin cały tydzień od 11 maja 2005 roku.

Zainteresowanych ekspozycją, pragniemy poinformować, że bę-
dzie ją można obejrzeć ostatni raz  w sobotę 4 czerwca 2005 roku 
w czasie Święta Polskiej Szkoły w Gimnazjum w Teresinie.

Otwarcie wystawy 11 maja 2005 roku uświetniła akademia 
przygotowana przez młodzież Gimnazjum w Teresinie pod 
opieką nauczycieli: Agnieszki Jaworskiej, Roberta Jędrzejew-
skiego i Tomasza Daczko. Złożyły się na nią patriotyczne pie-
śni i wiersze. W akademii wzięli udział zaproszeni kombatan-
ci: p. Maria Straszewska, p. Bolesław Nowak, p. Wiktor Wie-
czorek oraz kpt. Henryk Kucharski. Dla młodzieży spotkanie 
z ludźmi pamiętającymi wojnę było niezwykłym przeżyciem. 
W uroczystym otwarciu wystawy brali udział przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy Teresin: p. wójt Marek Olechow-
ski, oraz radni p. Andrzej Bartosik i p. Tadeusz Pałuba.

Opisane wydarzenia stały się dla młodzieży żywą lekcją histo-
rii, która na długo pozostanie w ich pamięci. 

Agnieszka Jaworska
Jacek Odolczyk  

Święto Szkoły Polskiej 
w Gimnazjum w Teresinie

10 X 2003 r. Gimnazjum w Teresinie otrzymało tytuł „Szko-
ła z Klasą”, przyznany przez „Gazetę Wyborczą” oraz Funda-
cję Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ten tytuł zobowiązuje 
do rzetelności i kreatywności. 

Jak co roku zapraszamy Państwa na „Święto Szkoły Pol-
skiej”, które w tym roku obchodzone jest 04.06.2005 r. Od 
godz. 10:00 do 13:00 w naszej szkole zaprezentujemy efek-
ty całorocznej pracy. 

Odbędą się koncerty, prezentacje, wystawy, doświadcze-
nia, pokazy, spektakle, debaty i wiele, wiele atrakcji, na które 
gorąco zapraszamy. Liczymy na Państwa obecność.

Uczniowie, dyrektor i nauczyciele 
Gimnazjum w Teresinie, Al. XX-Lecia 2
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Jury Festiwalu obradujące 
w składzie:

Jan Szafraniec – przewodniczący Jury
Maria Jędrzejewska – sekretarz Jury, hi-
storyk sztuki, teolog
Eugeniusz Jachym – reżyser filmowy
Iwona Romanowska – redaktor radio-
wy, teolog
Wanda Różycka-Zborowska – reży-
ser filmowy
Antoni Zięba – dziennikarz
Ks. Aleksandr Amialchemia (Białoruś) 
– spec. ds. mediów
Natalia Kandudina (Rosja) – reżyser 
filmowy
Jerzy Ridan – reżyser filmowy
przyznało następujące nagrody w kate-
goriach filmowych:

GRAND PRIX
4122 Moje życie dla niego
reż. Ewa Świecińska, Cezary Grzesiuk
prod. TV Promotion Fortele, Warszawa, 
Polska; TVP S.A. Program I, Warszawa, 
Polska, 2004
Zawsze wierny. Zawsze przy boku. Znana 
nam wszystkim postać fotografa papieskie-
go Arturo Mari, którego zdjęcia oprawione 
w zdobne ramy przypominają nasze spotka-
nia z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Film 
jest udanym i bardzo interesującym przeka-
zem osobowości Arturo Mari, który nie tyl-
ko jest świetnym fachowcem, ale przykładem 
dobrego katolika.

FILM DOKUMENTALNY
I nagroda – ex equo
4038 Portret damy – Karolina Lancko-
rońska
reż. Paweł Woldan
prod. TVP S.A., Program I, Warszawa, Pol-
ska, 2004
za ukazanie wielkiej Polki i damy, której ży-
cie było ciągłym pasmem niezłomnego pa-
triotyzmu, umiłowania Ojczyzny, wielkiej 
odwagi i zaufania Bogu w okresie tragicz-
nych losów naszego Narodu

4086 Śmierć na życzenie
reż. Maciej Bodasiński, Grzegorz Górny
prod. Akwinata, Warszawa, Polska: Telewi-
zja POLSAT, Warszawa, Polska, 2004
Co piąty zgon w Holandii to eutanazja z tego 
10% bez zgody i wiedzy pacjenta. Obłędna 
motywacja dopuszczająca zabijanie ludzkie-
go życia zamiast uwalniania od cierpienia. 
„Śmierć na życzenie”-to wstrząsający obraz 
terminalnie chorych, którzy zamiast pomo-
cy otrzymują uśmiercenie.

II nagroda – ex equo
4082 Anna Iwanowna Abrikosowa
reż. Joao Cristo
prod. Studija „Otchij Dom”, Moskwa, Ro-
sja, 2003
Siostra dominikanka, Anna Iwanowna Abri-
kosowa jest przykładem osoby, której prześla-
dowania nie załamują, a wprost przeciwnie 
wyzwalają hart ducha czerpiącego siłę z nie-
złomnej wiary w Boga.
4091 Ojciec Justyn Figas – Ponad fala-
mi eteru
reż. Joseph Wood
prod. Yes! Pictures, Mundelein, Stany Zjed-
noczone; Father Justin Rosary Hour, Athol 
Springs, Stany Zjednoczone, 2004
Życie ojca Justyna jest przykładem przebyte-
go osobistego cierpienia, które skutkuje wiel-
kim zaangażowaniem na rzecz bliźnich.

III nagroda – ex equo
4089 Święty Serafim
reż. Tina De Egito
prod. Studio „Otchij Dom”, Moskwa, Ro-
sja, 2004
To opowieść o świętym człowieku, zwanym 
ziemskim aniołem i niebiańską osobą, która 
świadectwem własnego życia może być wzor-
cem dla współczesnych do naśladownictwa 
i identyfikacji.
4016 Aniołowie
reż.Marek Polacek

prod. Lux Comunication, Bratysława, Sło-
wacja, 2004
Południowa Afryka. Misja św. Jana, słowac-
ka siostra i afrykańskie chore na AIDS dzieci. 
Wstrząsająca historia śmierci tych najmniej-
szych i niewinnych, a w niej siostra Francisz-
ka z darem nadziei.

PROGRAM TELEWIZYJNY
I nagroda
4076 Maryja i Jan Paweł II
reż. Francois Le Roux
prod. Comite Francois de Radio Television, 
Paryż, Francja, 2004
To filmowy obraz papieskiego zawołania „To-
tus Tuus” będącego znakiem szczególnego za-
wierzenia, zawierzenia Matce Zbawiciela.

II nagroda
4015 Miłość do Matki z gór Menoreh
reż. Isti Purwi Tyas Utami
prod. Studio Audio Visual Puskat, Dżakar-
ta, Indonezja, 2004
Mieszkańcy okolicy gór Menoreh doznali ob-
jawienia Matki Bożej, dzięki czemu ich miej-
scowość stała się oazą wiary dla podążają-
cych pielgrzymów szukających Wody Żywej 
– Jezusa Chrystusa.

III nagroda – ex equo
4102 My, Wy, Oni – Św. Joanna Beret-
ta Molla
4103 My, Wy, Oni – Cud narodzin
reż. Urszula Sujka, Elżbieta Ruman
prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji 
Telewizyjnych, Warszawa, Polska, 2004
„My, Wy, Oni” to historia kobiet w stanie 
błogosławionym na czele ze świętą Gianną 
Beretta Molla, które nie wyrażają zgody na 
zachowanie własnego życia kosztem unice-
stwienia życia własnych dzieci
4075 Marta Robin
reż. Veronich Beaulieu-Mathivet
prod. Comite Francois de Radio Television, 
Paryż, Francja, 2004
Film prezentuje przejmujący portret współ-

Komunikat Jury
XX Międzynarodowego 
Katolickiego Festiwalu
Filmów i Multimediów

„NIEPOKALANÓW 2005”
W dniach od 23 do 29 maja 2005 roku odbył się, pod osobistym patronatem Jego Eminencji Kardynała Józefa Glem-

pa, Prymasa Polski, oraz Komitetu Honorowego, kolejny, XX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów 
Niepokalanów 2005. Miejscem Festiwalu był Niepokalanów. Festiwal miał, jak co roku, również formę rekolekcji dla twór-
ców i uczestników spotkania niepokalanowskiego.

Oprócz filmów polskiej produkcji na tegoroczny festiwal zgłoszone zostały filmy z 20 krajów świata: Australii, Austrii, 
Belgii, Białorusi, Czech, Francji, Irlandii, Indii, Indonezji, Kanady, Litwy, Meksyku, Madagaskaru, Rosji, Słowacji, USA, Taj-
landii, Ukrainy, Węgier, Włoch i Polski. Do projekcji konkursowych nominacje uzyskało 59 filmów.
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czesnej mistyczki żyjącej w XX wieku, której 
bezgraniczne umiłowanie Eucharystii może 
być wzorem dla współczesnych katolików, 
którzy chcą zachować wierność Chrystuso-
wi w świadectwie własnego życia.

PROGRAM EDUKACYJNY
I nagroda
4008 Fatimskie przesłanie
reż. omas McCormack
prod. Euro Finance Group, Dublin 6, Ir-
landia, 2004
Obraz filmowy przedstawia interesującą 
narrację oraz głębokie treści, wypływające z 
przesłania fatimskiego wciąż aktualnego dla 
obecnego i przyszłych pokoleń.

II nagroda
4005 Aniołowie, którzy zwiastowali do-
brą nowinę
reż. Peter Kubela
prod. TV Markiza, Bratysława, Słowacja, 
2003
Interesujące przedstawienie aniołów w sztu-
ce towarzyszących człowiekowi na różnych 
etapach jego życia.

III nagroda
4047 Paweł, wędrowiec wiary
reż. Pavel Kubant
prod. Imago, Praga 2, Czechy
To interesujący przykład animowanej hi-
storii św. Pawła i jego nawrócenia. Obraz 
ten jest kontrpropozycją do proponowanych 
przez media filmów dla dzieci, która budu-
je a nie niszczy.

FILM AMATORSKI
I nagroda
4031 Nad Jeziorem Malawi
reż. ks. Stanisław Rafałko
prod. Salezjański Ośrodek Misyjny, War-
szawa, Polska, 2004
Film jest udaną ilustracją optymistycznego 
przesłania ukazującego sens misji, jakim jest 
rodzenie się dobra.

II nagroda
4035 Nasza Pani z Pueblito, cud wiary
reż. Fernando Perez Valdez Godina
prod. Fernando Perez Valdez Godina, Me-
xico, Meksyk, 2004
Pośród prekolumbijskich piramid w Meksy-
ku pojawia się wizerunek Pięknej Pani, Pani 
z Pueblito, umacniającej mieszkańców Mek-
syku wiarą, nadzieją i miłością.

III nagroda – ex equo
4117. Każdy dzień w „Miłosierdziu Bo-
żym”
reż. Magdalena Bromboszcz, Jacek Puto,
prod. Magdalena Bromboszcz, Mikołów, 
Polska, 2004
„Miłosierdzie Boże” to ośrodek dla niepełno-

sprawnych, działający w ramach Caritas ar-
chidiecezji katowickiej. Tutaj niepełnospraw-
ni odnajdują radość i sens życia.
4051 Franciszkanie w Śremie
reż,. Małgorzata Jurgowiak,
prod. Program Katolicki „Pielgrzym”, Śrem, 
Polska, 2004
Za interesujące i niezmiernie udane ukaza-
nie w filmie amatorskim historii kościoła po-
franciszkańskiego w Śremie.

NAGRODY SPECJALNE
NAGRODA SIGNIS INTERNATIONAL

4029 e Casbook (Książka pełna pie-
niędzy)
reż. Praveen Fenn, Nigel Vincent, Mari-
na Patrao
prod. Whitelight Aproxm 8, Indie
Fabularna opowieść o zwycięstwie miłości i 
przyjaźni nad pokusą wykorzystania magii 
do zdobycia bogactwa i prowadzenia łatwego 
życia. Młodzi autorzy kierują przesłanie tego 
filmu głównie do swoich rówieśników wyko-
rzystując do produkcji filmu nowe technolo-
gie umożliwiające prezentacje dzieła w In-
ternecie i na płytach VCD

SIGNIS BIAŁORUŚ
4034. Czerwony Kościół
reż. Krzysztof Kubiak
prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warsza-
wa, Polska
Za poruszenie tematyki białoruskiej. Przy-
bliżenie wspólnej historii Białorusi i Polski. 
Zwrócenie uwagi na problematykę Kościoła 
katolickiego na Białorusi.
Wyróżnienie SIGNIS
4062. Cena życia
reż. Ks. Andrzej Baczyński
prod. TVP S.A. Oddział w Krakowie, Kra-
ków, Polska; TVP S.A., Program 3, Warsza-
wa, Polska, 2004
Zwyczajni, a jednak niezwyczajni. 6-osobo-
wa rodzina Ulmów z Markowej zostaje za-
mordowana przez hitlerowskich oprawców za 
ukrywanie ośmiorga Żydów. Twórcom dzieła 
należą się podziękowania za zachowanie w 
pamięci prawdy o tamtych czasach.
Nagroda Klasztoru OO. Franciszkanów w 
Niepokalanowie oraz Narodowego Stowa-
rzyszenia Rycerstwa Niepokalanej
4138 Gwałtownik wiary – rzecz o ks. 
Franciszku Blachnicki
reż. Adam Kraśnicki
prod. Księgarnia św. Jacka, Katowice, Pol-
ska; TVP S.A. Oddział w Katowicach, Pol-
ska, 2005
Gwałtownik wiary... to filmowy portret osoby 
i dzieła – ks. Franciszka Blachnickiego, nie-
zwykle interesującej i charyzmatycznej po-
staci współczesnego polskiego Kościoła, za-
łożyciela Ruchu „Światło-Życie”.
Nagroda Specjalna Bpa Adama Lepy
4067 Droga, prawda, życie

reż. Lech A. Kujawski
prod. M. K. Production – Marcin Kunicki, 
Gdynia, Polska, 2004
„Droga, prawda i życie” porusza jakże ak-
tualny problem manipulacji w mediach i 
uwrażliwia młode pokolenie na ten rodzaj 
zafałszowanego przekazu.
Nagroda Specjalna Polskiego Stowarzysze-
nia Obrońców Życia Człowieka
4135 Szansa na życie – Hospicja
reż. Monika Jargot-Kędzierska
prod. Wytwórnia Filmowa „Dydakta”, War-
szawa, Polska, 2004
Za ukazanie jednej z form budowania cywi-
lizacji życia – pracę hospicjów, w której ota-
cza się opieką lekarską, psychologiczną osoby 
w stanie terminalnym. Przedstawienie pozy-
tywnej alternatywy dla zbrodniczych propo-
zycji eutanazji.

WYRÓŻNIENIA
4053 Zmartwychwstanie
reż. Ks. Marian Szablewski CR
prod. Zespół Teatralny Ottoway eatrical 
Ensemble, Adelajda, Australia, 2005
Za ciekawe i wyczerpujące ukazanie Zmar-
twychwstania Chrystusa w propozycji Zespo-
łu Teatralnego Ottoway z Adelajdy. Reali-
styczna scenografia i barwne kostiumy od-
dają nastrój dramatu prowadząc widza do 
głębi przeżycia historii Zbawienia.
4041 Powstanie Warszawskie – 60 lat 
później
reż. Andrzej Sapija
prod. Fundacja Filmowa Armii Krajowej, 
Warszawa, Polska; Agencja Produkcji Filmo-
wej, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i 
Fabularnych, Warszawa, Polska, 2004
Powstanie Warszawskie, jego dramatyczny 
przebieg w ocenie polskich i zagranicznych 
historyków. Udane studium przybliżające 
współczesnym dramaty i problemy pokole-
nia walczącego o niepodległość Polski.
4094 Masakra w klasztorze
reż. Krzysztof Żurowski
prod. TVP S.A. Red. Programów Katolic-
kich, Warszawa Polska, 2004
Dramat Ojców Jezuitów skazanych na roz-
strzelanie przez hitlerowskich oprawców. 
Zderzenie dobra ze złem. Przejmujące „me-
mento” dla współczesnych.
4115 Magazyn „Raj”- Full Power Spirit
reż. Anna Płażewska
prod. Fokus Producers Co Ltd, Warszawa, 
Polska, 2003
Poprzez break-dance i hip-hop młodzi ludzie 
poszukują kontaktu z Bogiem.
4040 Ukrywałem Żydów
reż. Małgorzata Pabis
prod. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i 
Wychowawców, Kraków, Polska, 2004
Płynna opowieść zaprzeczająca opinii, że Po-
lacy są antysemitami. Przykład ks. bpa Albi-
na Małysiaka jest tego świadectwem.



Gimnazjum i Liceum w Niepoka-
lanowie − szkoły na prawach publicz-
nych − bez przerwy zdumiewają nas 
swą pomysłowością. Życie intelektu-
alne rozwija się tu z zawrotną szyb-
kością. Nauka języków obcych w ma-
łych klasach przynosi doskonałe efek-
ty. Oprócz dobrego przygotowania do 
egzaminów, wiele czasu poświęca się 
wychowaniu w duchu chrześcijań-
skim i narodowym. Działają liczne 
koła zainteresowań, m.in.: Rycer-
stwo Niepokalanej, kółko strażackie, 
teatralne, fi lozofi czne i sportowe.

 Kółko fi lozofi czne tradycyjnie już za-
prosiło społeczność szkolną na Ognisko 
Filozofów. Uczestnicy wieczornego spo-
tkania podobni byli do wielkich myśli-
cieli starożytności – Sokratesa, Platona 
i Arystotelesa. Z wielkiej beczki moż-
na było wyciągnąć tajemniczą kartkę 
z najważniejszym dla siebie pytaniem. 
Dysputy fi lozofi czne przerywał grom-
ki śpiew chóru pod dyrekcją Mariusza 
Grzywy, ucznia klasy drugiej liceum i 
prezesa Koła. Przy dźwiękach gitary 
Adama Bartosiewicza chłopcy śpiewa-
li pieśni o tematyce wybranej specjalnie 

na tę okazję. Janek Buzan, uczeń klasy 
pierwszej, który przybył do Niepokala-
nowa aż z Wilna, zaintonował melodię 
kresową Ty pójdziesz górą...

Filozofowie z niepokalanowskiej 
szkoły pamiętają nie tylko o duszy, ale 
także o ciele. Kiełbasa na patyku sma-
kowała o wiele bardziej niż na zwy-
kłych ogniskach...

Zbigniew Bonalski

Od Redakcji: Na prośbę wielu na-
szych Czytelników przekazujemy in-
formację, którą otrzymaliśmy od ojca 
dyrektora Marka Mioduszewskiego: 
,,Są jeszcze wolne miejsca w Gimna-
zjum i Liceum w Niepokalanowie”. 
Podajemy numer telefonu do szko-
ły: 861-30-35 (wejście do szkoły od 
ul. Spacerowej).
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NIEPOKALANÓW – STOLICA MEDIÓW
 Niepokalanów przez tydzień był stolicą mediów 

katolickich. Ten rok to tez kolejny jubileusz.
 Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i 

Multimediów ma już 20 lat. Tegoroczny był szcze-
gólny nie tylko z racji jubileuszu. Po śmierci Pa-
pieża-Polaka, jako motto festiwalu przyjęto jego 
słowa: „Wstańcie, chodźmy...” W tym roku rów-
nież uczestniczyła rekordowa ilość uczestników 
z 21 krajów ze wszystkich kontynentów. Tema-
tyka (oprócz działalności Jana Pawła II) to także 
aktualne problemy świata: bieda, terroryzm, woj-
ny, prześladowania religijne.

 Po tygodniu przeglądów jury pod przewod-
nictwem senatora Jana Szafrańca, postanowiło 
nagrodzić: Ewę Świecińską i Cezarego Grzesiu-
ka z Telewizji Polskiej nagrodą Grand Prix za fi lm 
pt. „Moje życie za niego „, który przedstawia Ar-
turo Mariego, fotografa Jana Pawła II.

 Przyznano również nagrody w dziedzinach fi l-
mu: dokumentalnego, telewizyjnego, edukacyjne-
go i amatorskiego. Poznaliśmy też laureatów pro-
gramów radiowych i multimedialnych.

Ognisko Filozofów w Gimnazjum i Liceum w Niepokalanowie

Płonie ognisko...


