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W NUMERZE:

Gminne przetargi i inwestycje
SZYMANÓW 

W piątek 12.05 2006 r. został od-
dany do użytku chodnik i parking w 
Szymanowie wzdłuż ulicy Zielonej.

Ofi cjalnego otwarcia i przecię-
cia wstęgi dokonali Proboszcz Para-
fi i ksiądz Paweł Flaszczyński, Wójt 
Gminy Marek Olechowski oraz sołtys 
Pan Zbigniew Jankowski. W otwarciu 
uczestniczyli również mieszkańcy Szy-
manowa.

Wybudowany chodnik poprawi bez-
pieczeństwo pieszych a parking przy 
kościele rozwiąże problem parkowa-
nia pojazdów miejscowych jak i przy-
jezdnych gości.

Szymanów zyskał nową inwestycję, 
poprawiając swój wizerunek. W trak-
cie otwarcia mieszkańcy wyrażali swo-
je duże zadowolenie mówiąc, że na tę 
inwestycję czekali od wielu lat. 

ROZBUDOWA BOISK
Rozpoczęła się rozbudową boisk na 

terenie obiektu sportowego przy uli-
cy XX-lecia w Teresinie. Przypomnij-
my, że zostanie zbudowane boisko wie-
lofunkcyjne o powierzchni 1568 m2 z 
nawierzchnią ze sztucznej trawy, dwa 
korty tenisowe powierzchni 1328 m2, 
boisko do koszykówki o nawierzchni z 
konipuru oraz skatepark. Koszt realiza-
cji wyniesie 697.902,62 zł. Firmą, która 
zrealizuje to zadanie jest POLCOURT 
z Gostynina.

ZAKUP 
ŚREDNIEGO 

SAMOCHODU 
STRAŻACKIEGO

Nie doszło do rozstrzygnięcia prze-
targu na zakup samochodu strażackie-
go dla potrzeb straży. Wpłynęła tylko 
jedna oferta, zgodnie z ustawą o za-
mówieniach publicznych, w przypad-
ku zapytania o cenę konieczne do roz-
strzygnięcia przetargu wymagane są co 
najmniej dwie oferty.

W związku z zaistniałą sytuacją, 
przetarg został unieważniony i ogło-
szono ponowny przetarg.

KOLEJNE PRZETARGI 
1. Rozstrzygnięto przetarg na bu-

dowę sali gimnastycznej w Budkach 
Piaseckich. Koszt wykonania wyniesie 
548 078 zł, a wykonawcą będzie fi rma 
ELLA z Sochaczewa.

W budżecie na ten cel zabezpie-
czono kwotę 500 000 zł, dodatkowo 
Gmina pozyskała dotację w wysoko-
ści 100 000 zł z Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Łączna kwota pozwoli 
na realizację tej inwestycji w stanie su-
rowym . Kosztorys inwestorski zakłada 
całkowity koszt inwestycji pod klucz 
1 694 568 zł. Zakładamy, że w przyszło-
rocznym budżecie pojawi się pozosta-
ła kwota i będzie możliwe zrealizowa-
nie tej inwestycji w całości. 

2. Została podpisana umowa na wy-
konanie kanalizację sanitarnej w ulicy 
Spokojnej i Strażackiej na osiedlu Gra-
nice. Wykonawcą będzie fi rma TYM-
WOD z Sochaczewa. Koszt realizacji 
inwestycji wyniesie 204 893 zł 

Opracował Marek Misiak 
Prace przygotowawcze.Prace przygotowawcze.

Wójt Marek Olechowski podczas Wójt Marek Olechowski podczas 
przecięcia wstęgi.przecięcia wstęgi.

Komisja w trakcie prac odbiorowychKomisja w trakcie prac odbiorowych

� Z prac Rady Gminy

� Apel wójta do Mieszkańców

� Komentarze 

po burzliwej sesji

� Dzieci z Sapporo 

w Niepokalanowie

� Pół wieku Szkoły 

Podstawowej w Teresinie

� Program Festiwalu 

Filmowego 

„Niepokalanów 2006”

� Zaproszenie na „Galimatias”
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Przewodniczący
Rady Gminy

Tadeusz Olechowski
pełni dyżury 

w Urzędzie Gminy
(pok. nr 11) 

w każdy poniedziałek 
w godzinach 8.oo-9.oo. 

Umówienie spotkania 
w innym dniu możliwe 
jest po telefonicznym 
uzgodnieniu terminu 

pod numerem
0-693 44 10 40.

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów
w II, III i IV kwartale 2006 r. na terenie gminy Teresin

Miesiąc   Dni zbiórki w Gminie
 strefa południowa strefa północna
Maj 24 25
Czerwiec 23 24
Lipiec 24 25
Sierpień 23 24
Wrzesień 23 25
Październik 20 23
Listopad 24 27
Grudzień 22 23

Z prac Rady Gminy
W porządku obrad VI sesji rady 

gminy zaplanowanej na dzień 28 
kwietnia br. przeważały tematy zwią-
zane z podsumowaniem ubiegłorocz-
nej działalności samorządu. Bilans za 
2005 rok przedstawiły wszystkie jed-
nostki organizacyjne gminy: Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gmin-
ny Zakład Gospodarki Komunalnej, 
Teresiński Ośrodek Kultury, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna. Zebra-
ni wysłuchali również sprawozdania z 
realizacji Programu Profi laktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
podsumowania działalności jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, a tak-
że sprawozdania dotyczącego funkcjo-
nowania oświaty gminnej. 

Również rada gminy dokonała 
podsumowania swojej ubiegłorocz-
nej działalności. O wynikach prac ko-
misji rewizyjnej poinformowała za-
stępca przewodniczącej Anna Kar-
waszewska. Sprawozdania z działal-
ności w roku 2005 przedstawili rów-
nież przewodniczący stałych komisji: 
oświaty, kultury i sportu – Małgorzata 
Matela; rodziny, zdrowia i opieki spo-
łecznej – Antonina Gigier; rolnictwa, 
rozwoju przestrzennego, ochrony śro-
dowiska i infrastruktury technicznej – 
Andrzej Bartosik oraz komisji fi nansów 
i budżetu gminy – Tadeusz Olechow-
ski. Przewodniczący rady gminy poin-
formował o wynikach prac rady gminy 
na sesjach w ubiegłym roku. 

Istotnym punktem sesji była deba-

ta nad absolutorium dla wójta gminy. 
Skarbnik gminy Halina Mytyk przed-
stawiła informację o wykonaniu ubie-
głorocznego budżetu, które w zesta-
wieniu procentowym wygląda nastę-
pująco: dochody – 99,76%, wydatki – 
90,88%, w tym inwestycyjne – 82,69%. 
Zgodnie z przewidzianą prawem pro-
cedurą, analizą realizacji budżetu zaję-
ła się wcześniej komisja rewizyjna, któ-
ra pozytywnie zaopiniowała jego wy-
konanie i wystąpiła do rady gminy z 
wnioskiem o udzielenie wójtowi abso-
lutorium. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu uzyskało również pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej – organu sprawującego nadzór nad 
gospodarką fi nansową gminy. Podczas 
dyskusji swoje krytyczne stanowisko 
dotyczące wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu przedstawił klub radnych 
„Praca i Uczciwość”. Zastrzeżenia do-
tyczyły przede wszystkim funkcjono-
wania administracji gminy (niedopil-
nowanie budowy dróg, nieegzekwowa-
nie zapisów umowy na dowóz dzieci 
do szkół), braku realizacji zgłaszanych 
przez wójta rok temu zamierzeń (ścież-
ki rowerowe, eliminacja ciężkiego ru-
chu kołowego z ulic Teresina, rozwiąza-
nie problemu rekreacji, rozbiórka starej 
szkoły) i ogólnie formy i sposobu wy-
konywania przez wójta zadań. Druga 
grupa radnych kontrargumentowała, 
że wysoki wskaźnik wykonalności bu-
dżetu jest najlepszym dowodem na to, 
że zadania wyznaczone przez radę gmi-
ny w uchwale budżetowej zostały przez 
wójta zrealizowane i zwracała uwagę, 
iż zgodnie z zaleceniami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej decyzja o absolu-
torium powinna być podjęta wyłącznie 
na podstawie sprawozdań z wykonania 
budżetu. Pod głosowanie został podda-
ny wniosek komisji rewizyjnej, jednak 
uchwała w sprawie udzielenia wójtowi 
absolutorium nie uzyskała większości, 

bo głosy radnych podzieliły się po rów-
no (6 „za”, 6 „przeciw”). 

Długą dyskusję wywołała, już po raz 
trzeci wniesiona przez wójta pod ob-
rady rady gminy, sprawa zmian w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
części obrębu Teresin Gaj. Po dokona-
niu zmiany przeznaczenia tego terenu 
z budownictwa mieszkaniowego na te-
ren pod przemysł, składy i usługi na ob-
szarze tym miałoby powstać centrum 
logistyczne wybudowane przez fi rmę 
FM Polska. W tym przypadku rad-
ni również nie zajęli jednoznaczne-
go stanowiska (6 głosów „za”, 6 „prze-
ciw”), przedłożona uchwała nie zosta-
ła podjęta, gdyż nie uzyskała większo-
ści głosów. 

Dorota Dorodzińska

Teresin, 28 kwietnia 2006 r.

Oświadczenie
Od dnia 22 marca 2004 r. pełniłem 

funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktu-
ry Technicznej. Uważam, że jako prze-
wodniczący ze swoich obowiązków 
wywiązywałem się uczciwie, solidnie i 
bezstronnie. Na ostatnim posiedzeniu 
naszej Komisji w dniu 25 kwietnia 2006 
r. radny Ryszard Kacprzak złożył wnio-
sek o odwołanie mnie z funkcji prze-
wodniczącego Komisji. Wniosek został 
przyjęty i przegłosowany. Uważam, że 
podane przez ww. radnego argumenty, 
dotyczące odwołania mnie z pełnionej 
funkcji są absolutnie niezgodne z praw-
dą. Przykro mi, że członkowie Komisji 
w osobach należących do Klubu „Praca 
i Uczciwość” podejmują decyzje, które 
moim zdaniem z uczciwością nie mają 
nic wspólnego.

Radny Klubu „Niezależni”
Hubert Konecki
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W kwietniowym numerze miesięcz-
nika „TIS” na żądanie Przewodniczące-
go Rady Gminy Teresin została w całości 
zamieszczona opinia radnego Szymona 
Drzazgi stanowiąca podstawę uchwały 
Rady Gminy nr. III/6/06 z dnia 17 mar-
ca 2006 r. Od początku twierdziłem, 
że powyższa uchwała jest niezgodna z 
prawem, a opinia Pana radnego Drza-
zgi, zwłaszcza co do wniosków, jest jego 
prywatną opinią pozbawioną podstaw 
prawnych. 

Zapowiedziałem, że wystąpię do Wo-
jewody Mazowieckiego o wszczęcie po-
stępowania w sprawie stwierdzenia nie-
ważności powyższej uchwały.

Mimo tego Pan Tadeusz Olechow-
ski – Przewodniczący Rady Gminy w 
pośpiechu w dniu 3 kwietnia 2006 r. 
skierował zawiadomienie do Regional-
nej Izby Obrachunkowej o naruszeniu 
przez Wójta dyscypliny fi nansów pu-
blicznych w związku z nienaliczeniem 
kar umownych oraz złożył w Prokura-
turze Rejonowej zawiadomienie o po-
pełnieniu przez wójta przestępstwa z 
art. 231 § 1 k.k.

Zgodnie z zapowiedziami skierowa-
łem do Wojewody Mazowieckiego pi-
smo o wszczęcie postępowania w spra-
wie stwierdzenia nieważności uchwały 
Rady Gminy Teresin nr. III/6/06 z dnia 
17 marca 2006 r.

W dniu 21 kwietnia 2006 r. rozstrzy-
gnięciem nadzorczym nr. LEX.I.0911/
24/06 Wojewoda Mazowiecki stwier-
dził nieważność uchwały nr. III/6/06 z 
dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przy-
jęcia protokołu z kontroli przeprowa-
dzonej przez członka Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Teresin, radnego Szy-
mona Drzazgę, sporządzonego na pod-
stawie uchwały Rady Gminy nr. X/54/
05 z dnia 17 listopada 2005 r. w ramach 
zgłoszonego zdania odrębnego do pro-
tokołu z dnia 5 grudnia 2005 r., doty-
czącego kontroli problemowej w zakre-
sie wykonywanych w 2005 r. inwestycji 
drogowych w miejscowościach: Maszna, 
Paski Stare, Topołowa, Pawłówek, Skrze-
lew, Teresin – ul. Dębowa, Brata Cheru-
bina i Graniczna.

Niezależnie od argumentów poda-
nych przez Wojewodę Mazowieckie-
go, podtrzymuje stanowisko, że radni 
Gminy Teresin głosujący za przyjęciem 
w/w uchwały godzili się na naruszenie 
statutu Gminy Teresin, który rok wcze-
śniej uchwalili.

Zastanawiające jest, że radni nie pró-
bowali zweryfi kować opinii radcy praw-
nego, dotyczącej nienaliczania przez 

mnie kar umownych dla wykonawców 
dróg. Wystarczyło im stwierdzenie Pana 
Szymona Drzazgi, że jest to prywatna 
opinia mecenasa Jaworskiego, nie ma-
jąca żadnej podstawy prawnej. 

W odróżnieniu od radnych, na proś-
bę radcy prawnego Urzędu Gminy, 
skonsultowałem jego opinie w jednej 
z najbardziej znanych kancelarii praw-
nych w Polsce. Opinie prawników co 
do nienaliczania kar umownych były 
zgodne z opinia radcy prawnego Urzę-
du Gminy.

Od początku radni Kacprzak, Barto-
sik i Drzazga oraz niektóre osoby spo-
za Rady próbowali stworzyć wrażenie 
wielkiej afery korupcyjnej z wójtem w 
roli głównej. Nie docierały do nich ar-
gumenty, że nic nie wskazywało, aby w 
chwili odbioru inwestycje drogowe były 
źle wykonane. Prawidłowość ich wyko-
nania potwierdzał inspektor nadzo-
ru budowlanego reprezentujący Inwe-
stora. Protokoły końcowe odbioru ro-
bót potwierdzały ich wykonanie zgod-
nie z umową oraz dokumentacja tech-
niczną.

Od daty wykrycia nieprawidłowo-
ści zrobiłem wszystko, aby zostały one 
usunięte. Wykonawcy w zakreślonym 
przez Wójta terminie usunęli je na wła-
sny koszt. Położenie dodatkowej na-
kładki asfaltowej we wszystkich przy-
padkach spowodowało, że wartość użyt-
kowa dróg wzrosła powyżej zakładanej 
w umowach. 

W dniu 15 listopada 2005 r. złożyłem 
stosowne zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnieniu przestępstwa przy realiza-
cji w/w inwestycji drogowych. Aktual-
nie toczy się śledztwo w sprawie RSD-
1670/05. Radni byli o powyższym in-
formowani, a niektórzy z głosujących za 
przyjęciem w/w protokołu Pana Drzazgi 
byli już wcześniej przesłuchiwani przez 
policję w tej sprawie (np. radni Andrzej 
Bartosik, Ryszard Kacprzak).

W przekonaniu o swej nieomylno-
ści radni Drzazga, Bartosik, Kacprzak, 
a ostatnio również Przewodniczący 
Rady Gminy Tadeusz Olechowski w dal-
szym ciągu rozwijają powyższy temat. 
O rzetelności działań Przewodniczące-
go Rady Gminy świadczy min. wniosek 
z dnia 8 maja 2006 r. do rzecznika dys-
cypliny fi nansów publicznych o wszczę-
cie w stosunku do mojej osoby postępo-
wania dyscyplinarnego, pomijający wie-
le istotnych faktów i dokumentów.

Tak jak Wojewodzie, tak również 
rzecznikowi dyscyplinarnemu RIO mu-
siałem przesłać komplet dokumentów 

dotyczący opisywanych wyżej inwesty-
cji drogowych.

Przedwczesna, brutalna kampania 
wyborcza radnych Drzazgi, Bartosika, 
Kacprzaka, Olechowskiego i Jandziń-
skiej, nie służy dobrze zarówno pra-
cy Rady Gminy oraz interesowi Gmi-
ny Teresin. Zamiast merytorycznie dys-
kutować nad dalszym rozwojem naszej 
gminy, wymienieni radni wymyślają jak 
przyłożyć wójtowi Gminy. Z braku te-
matów odgrzewają stare sprawy sprzed 
kilku lat udając, że nie zostały dosta-
tecznie wyjaśnione. W takiej atmosfe-
rze prawie wszystko, co proponuje wójt, 
jest dla nich nie do przyjęcia. Ostatnio 
Gmina Teresin z winy wymienionych 
radnych straciła w bliskiej perspek-
tywie conajmniej 500 nowych miejsc 
pracy. Przyczyny pozamerytoryczne za-
decydowały również o nie podjęciu żad-
nej uchwały w sprawie absolutorium dla 
wójta za 2005 r. Wydawało mi się, że wo-
bec pozytywnego wniosku Komisji Re-
wizyjnej oraz dwóch pozytywnych opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
sprawie wykonanego budżetu gminy 
Teresin za 2005 r. radni wzniosą się po-
nad podziały i małostkowość i zagłosu-
ją za absolutorium.

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Teresin!
To dzięki Wam jestem Wójtem Gminy 

Teresin i dopóki nim będę dobro Gminy 
Teresin będzie dla mnie najważniejsze. 
Nie obrażam się na Radę Gminy, będę 
z nią współpracował. Obiecuję, że zro-
bię wszystko w ramach istniejącego po-
rządku prawnego, aby jedna z najlep-
szych gmin w Polsce nie poniosła zbyt 
wiele szkód wynikłych z nieodpowie-
dzialności niektórych radnych.

Zwracam się do Państwa z apelem. 
Bądźcie bardziej aktywni w sprawach 
naszej Gminy. Korzystajcie z przysłu-
gujących Wam praw. Zgodnie ze statu-
tem Gminy Teresin spotkania radnych 
ze swoimi wyborcami powinny odby-
wać się nie rzadziej niż 2 razy w roku. 
Nie rzadziej niż raz na kwartał radni 
winni przyjmować w swoich okręgach 
wyborczych.

Egzekwujcie powyższe obowiązki. Do-
magajcie się, aby wasze postulaty i wnio-
ski były przedmiotem obrad Rady Gmi-
ny. Nie dopuszczajcie do sytuacji, w któ-
rej radny występuje przeciwko opinii ze-
brania wiejskiego, jak miało to miejsce w 
bieżącym roku w Teresinie Gaju.

Pilnujcie Państwo swoich radnych, 
aby przestrzegali ustawy oraz prawa, 
które sami stworzyli.

Marek Olechowski, 
Wójt Gminy Teresin

Szanowni Mieszkańcy Gminy Teresin
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Informacja Rzecznika
Nasz miesięcznik oddajemy do druku w połowie maja. Wy-

szedłem naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców i organizato-
rów XXI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i 
Multimediów „Niepokalanów 2006”.

Takie wydarzenie artystyczne, w którym uczestniczą goście 
ze wszystkich kontynentów świata, jest okazją do czynnego w 
nim uczestnictwa Mieszkańców naszej gminy. Dlatego 12 maja, 
kiedy w Galerii Porczyńskich na konferencji prasowej, otrzy-
małem program Festiwalu – postanowiłem go wydrukować w 
naszym miesięczniku jak najszybciej.

Mając kalendarium projekcji fi lmowych w sali św. Bonawen-
tury, zapraszamy czytelników „TIS”, aby obejrzeli te wydarzenie, 
które nie jest dane nawet Mieszkańcom wielkich metropolii.

W tym samym tonie potraktowałem inne wydarzenie kul-
turalne „Galimatias”.

Zbigniew Bonalski, Rzecznik prasowy Gminy Teresin

P.S. Ze względu na duża ilość materiałów, niektóre z nich zamieścimy 
dopiero w następnym numerze. Już dziś zapowiadam wywiad uczen-
nic Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek z Szymanowa z prof. 
Jerzym Ginterem. 
Powrócimy do wydarzeń kulturalnych ze Szkoły Podstawowej w 
Szymanowie. Poznamy też nową inicjatywę teresińskiej młodzieży.

Komu praca się nie opłaca, 
czyli jak „Praca i Uczciwość” 

uderza w interesy 
mieszkańców

W nawiązaniu do artykułów zamieszczonych w 
prasie, dotyczących nieuzasadnionej decyzji rad-
nych klubu „Praca i Uczciwość” uznałem, iż moim 
obowiązkiem, jako radnego gminy Teresin jest in-
terwencja i wyrażenie bezwzględnego sprzeciwu 
wobec lekkomyślnego pozbawienia miejsc pracy 
blisko 700 osób. Jak wcześniej pisał Pan Hubert 
Konecki w swym artykule w pełni aprobowanym 
przez klub radnych „Niezależni” z jego przewodni-
czącą Panią Antoniną Gigier, nasza gmina „zrobiła 
dwa kroki w tył”, odrzucając możliwość pozyskania 
inwestora, dzięki któremu w ciągu kilku lat do kasy 
gminy wpłynęłoby corocznie około 1 mln złotych. 
Na działce 33 ha położonej w Teresinie-Gaju, na-
leżącej do fi rmy „WEH-Nieruchomości” (nadmie-
nię, że do 1999 r. nikt nie zainteresował się kupnem 
działki pod budowę domków jednorodzinnych ze 
względu na bliskość centrum logistycznego i ma-
gazynów Tesco), fi rma FM Logistic z Francji chcia-
ła zbudować własne centrum logistyczne (podobne 
centrum zostało założone na terenie Mszczonowa 
i daje zatrudnienie około 700 osobom). Na terenie 
naszej gminy mogło być podobnie – ALE NIE BĘ-
DZIE, gdyż sześciu radnych gminy Teresin zadecy-
dowało „uczciwie” przeciw inwestycjom, które da-
wałyby szansę rozwojowi naszej gminy.

Klub, który za hasło obrał właśnie pracę i uczci-
wość (brzmi to dość ironicznie i sarkastycznie), 
przedkładając przedwyborcze rozgrywki interper-
sonalne nad dobro przeciętnego Mieszkańca, zigno-
rował wypowiedź burmistrza miasta Sochaczew – 
Krzysztofa Brymory, który apelował o rozsądek i 
właściwe wykorzystanie terenów inwestycyjnych, 
których np. Sochaczew jest pozbawiony. Powtórzy-
liśmy błędy sąsiedniej gminy Błonie, która odrzuca-
jąc propozycję inwestorów, przyczyniła się do szyb-
kiego i prężnego rozwoju gminy Grodzisk Mazo-
wiecki. Z wdzięczności Burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego pragnie wybudować pomnik byłej Pani 
Burmistrz Błonia.

Rodzi się we mnie smutna refl eksja, czy w niedłu-
gim czasie ktoś, gdzieś w Polsce, nie zechce wybu-
dować pomnika naszym sześciu wspaniałym rad-
nym: Szymonowi Drzazdze, Andrzejowi Bartosi-
kowi, Irenie Jandzińskiej, Ryszardowi Kacprzako-
wi, Ireneuszowi Majcherowi wraz z Przewodniczą-
cym Rady Tadeuszem Olechowskim. 

Na koniec chciałbym jeszcze skierować pytanie 
do Pana Krzysztofa Piskorza, który po raz kolejny w 
decydującej chwili, kiedy ważyły się losy przyszłości 
gminy, gdy jego głos, być może głos rozsądku, mógł 
zadecydować o jej przyszłości, opuścił salę obrad. 
Struś zawsze chowa głowę w piasek, a Pan…?

Radny Klubu „Niezależni”
Ryszard Śliwiński

Decyzje Wojewody 
Mazowieckiego

Na sesji Rady Gminy w dniu 17 marca br. została podję-
ta uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przepro-
wadzonej przez członka Komisji Rewizyjnej, radnego Szymona 
Drzazgę. Jak każda uchwała, tak i ta wraz z dołączonym proto-
kołem, zgodnie z wymogami prawnymi, została wysłana do Wo-
jewody Mazowieckiego. 

Okazało się, że Wojewoda Mazowiecki w piśmie do Rady Gmi-
ny Teresin z dnia 21 kwietnia 2006 r. stwierdził nieważność tej 
uchwały, uzasadniając decyzję tym, że do przeprowadzenia kon-
troli Rada Gminy upoważniła Komisję Rewizyjną, co wynika z 
art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Upoważnienie to 
udzielone może być wyłącznie ciału kolegialnemu, jakim jest Ko-
misja Rewizyjna, która po przeprowadzeniu kontroli przedkłada 
Radzie Gminy protokół z wnioskami. Z powyższego wynika, że 
członek Komisji Rewizyjnej radny Szymon Drzazga nie został i 
nie może być upoważniony przez Radę Gminy do przeprowadze-
nia kontroli, a więc również do przedłożenia Radzie do przyjęcia 
protokołu kontroli oraz wniosków z niej wynikających. 

 Ponadto pismem z dnia 26 kwietnia 2006 r. skierowanym 
do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie Wojewoda Mazowiec-
ki stwierdził, że z załączonego do uchwały protokołu wynika, iż 
mogło dojść do popełnienia przestępstwa i dlatego też na pod-
stawie art. 304 kpa informuje o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa na szkodę Gminy Teresin przez wykonawców budowy 
dróg, polegającego na usiłowaniu zagarnięcia kwoty 179.195,59 
zł oraz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Pana Mar-
ka Olechowskiego – Wójta Gminy Teresin z art. 231 § 1 kk. Po-
dobną treść pisma w dniu 26 kwietnia 2006 r. Wojewoda Mazo-
wiecki przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Tadeusz Olechowski



Teresiński Informator Samorządowy – nr Teresiński Informator Samorządowy – nr 55/2006/2006 55

Najlepsi rowerzyści 
jeżdżą w Szymanowie

Nasza szkoła dostała zaproszenie na Turniej Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, gdzie musiała wybrać trzech za-
wodników reprezentujących tę szkołę. Pan Janusz Przydwor-
ski wybrał: Arkadiusza Kątniaka, Artura Stawskiego oraz 
Sebastiana Linarda. 
Pierwsze kwalifi kacje 
odbyły się w Teresinie, 
gdzie walczyło nasze 
gimnazjum i Gimna-
zjum w Teresinie. Roz-
grywka składała się z 
dwóch części.

Pierwsza część była 
pisemna. Test był trud-
ny, wzięty z ogólnopolskich zawodów i był wielokrotnego 
wyboru. Składał się on z 25 pytań i trwał 40 minut

Następna częścią była jazda rowerem. Tor przeszkód skła-
dał się z: ósemki, slalomu, przejazdu przez równoważnie, 
podjazdu pod górkę, przeniesienia klocka drewnianego z 
jednego stołka na drugi, przejazd o 360 stopni trzymając 
gumowe kółko w ręku przywiązane do słupka i na koniec 
przejazd pomiędzy tyczkami.

Na koniec ogłoszono wyniki: Gimnazjum w Szymanowie 
zdobyło 21,5 punktu, a Gimnazjum z Teresina zdobyło 20,5 
punktu. Więc my przeszliśmy dalej.

Następna wycieczka była do Iłowa. Tam było podob-
nie jak w Teresinie. Tylko że tam już były trzy gimnazja: 
Szymanów, Iłów, Lasocin. Był test i jazda rowerem, ale moim 
zdaniem było o wiele łatwiej niż w Teresinie. Test już nie był 
wielokrotnego wyboru, ale jednokrotnego (gdzie nie uzna-
wano poprawek), a jazda na rowerze też była łatwa. Test 
składał się z 25 pytań i trwał 45 minut. No i przyszła kolej 
na jazdę na rowerze, tam już była trema, ponieważ obser-
wował nas policjant. Jazda składała się ze slalomu, jazdy po-
między tyczkami, zjazdu przez równoważnie i przeniesienia 
wiaderka z jednego stołka na drugi. Z testu nasze gimna-
zjum zdobyło 208, gimnazjum z Iłowa zdobyło 204 punkty 
a gimnazjum z Lasocina 186 punktów. Punkty karne zdo-
byte w jeździe na rowerze odejmowały się od punktów z te-
stu. Za każde przekroczenie było – 5 punktów.

Nasze gimnazjum zdobyło –10 punktów, gimnazjum z 
Iłowa zdobyło –20 punktów, a gimnazjum z Lasocina zaję-
ło –25 punktów i wtedy wszystko było jasne.

Teraz dopiero się zaczęło! Wyjechaliśmy do Warszawy! 
Od razu wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, w końcu było 
aż 10 drużyn!!! Najpierw przeszliśmy się po „miasteczku”, a 
potem po torze przeszkód. Widząc go, nie wierzyliśmy wła-
snym uszom, taka mała ósemka i przejedź to! Na początek 
test i ... nerwy! 

Po napisaniu testu byliśmy na 7 miejscu. Został nam do 
pokonania tor przeszkód i miasteczko. W jeździe na mia-
steczku zajęliśmy 4 miejsce. Do przejechania pozostał nam 
tor przeszkód, który był czarną magią! Wtedy już wiedzie-
liśmy, że możemy sobie tylko pomarzyć o 2 miejscu!

Z niecierpliwością czekaliśmy, aż inni skończą i odbio-
rą nagrody! 

Mówi się trudno! Może za rok będzie lepiej! 
Przygotował Artur Stawski

kl. IIa, Gimnazjum im. Józefa  Piłsudskiego
w Szymanowie

GIMNAZJUM W NIEPOKALANOWIE
– NOWA SZKOŁA Z TRADYCJAMI

W ciągu ostatnich kilku miesięcy rodzice i uczniowie co-
raz częściej interesują się naszą szkołą, założoną w 1929 roku 
przez św. Maksymiliana Kolbego.

Chociaż Gimnazjum w Niepokalanowie funkcjonuje od 
niedawna, to razem z Liceum tworzymy wspólnotę, w której 
panuje klimat sprzyjający rozwojowi intelektualnemu i du-
chowemu młodego człowieka. Dzieje się tak dlatego, ponie-
waż szkoła Ojców Franciszkanów od samego początku ist-
nienia przyjęła chrześcijański model wychowania. Podobnie 
jak w dobrej rodzinie nie brakuje i tutaj problemów, jednak 
rozwiązujemy je na bieżąco. Jesteśmy w stanie wyelimino-
wać wszelkie niedociągnięcia, gdyż klasy są małe i możemy 
porozmawiać z każdym uczniem. Najlepszą formą w kształ-
towaniu osobowości naszych wychowanków jest codzienna 
modlitwa przed lekcjami oraz spowiedź i Komunia święta z 
racji pierwszego piątku miesiąca. Jeżeli uczniom stawiamy za 
wzór najlepszego Nauczyciela, jakim jest Jezus Chrystus, to 
można od nich więcej wymagać, osiągając zamierzone cele. 
Codziennie młodzież bierze udział we Mszy Świętej w na-
szej kaplicy, a na apelu po obiedzie omawiamy najistotniej-
sze sprawy całej społeczności szkolnej. Absolwenci, którzy 
zdawali tutaj maturę, nawet po latach dobrze wspominają 
Niepokalanów jako miejsce szczególne w ich życiu.

Obecne szkoły – gimnazjum i liceum – doskonale łączą tra-
dycję z nowoczesnością.  W trzecią niedzielę miesiąca ucznio-
wie wspólnie z nauczycielami i rodzicami uczestniczą w Eu-
charystii w bazylice niepokalanowskiej.

Nasi gimnazjaliści i ich starsi koledzy potrafi ą dobrze spę-
dzać czas wolny, zwłaszcza na zajęciach licznych kółek za-
interesowań. Ochotnicza Straż Pożarna z Niepokalanowa 

oferuje wiele ciekawych 
form współpracy. Młodzi 
chłopcy z kółka strażac-
kiego uczestniczą w róż-
nych przedsięwzięciach, 
poznając tajniki pożar-
nictwa. Na uwagę zasłu-
gują także inne kółka, m. 
in. Rycerstwo Niepokala-
nej, teatralne, sportowe, fi -
lozofi czne. 

Dzieło, któremu patronuje święty Maksymilian, nigdy nie 
ulegało liberalnym programom, rozpowszechnianym  w nie-
których  szkołach świeckich. Tylko sprawdzone metody wy-
chowawcze, oparte na Dekalogu mogą przynieść oczekiwa-
ne efekty. Czasami dopiero po latach człowiek zaczyna do-
strzegać walory kształcenia w szkole katolickiej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców i 
uczniów do odwiedzenia naszej szkoły.

Dyrektor Gimnazjum i Liceum w Niepokalanowie
o. mgr Marek Mioduszewski

OD REDAKCJI: Na prośbę wielu naszych Czytelników po-
dajemy do wiadomości, że kolejny dzień otwarty w Gim-
nazjum i Liceum w Niepokalanowie odbędzie się w so-
botę 27 maja 2006 r. w godz. 12.oo–15.oo (wejście od ul. 
Spacerowej w Paprotni). Można wtedy zobaczyć szkołę 
oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Informa-
cje o gimnazjum i liceum uzyskamy także pod numerem 
telefonu  (046) 861 30 35.
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Z Niepokalanowa do… Papieża
Gmina Teresin pretenduje do miana kulturalnej stolicy Mazowsza. 

Tym razem wkład w ten ranking wniósł Niepokalanów. Do klaszto-
ru przyjechał, w ramach europejskiego tournee wymiany kultural-
nej, dziecięcy zespół muzyczny z Sapporo. Dzieci z kraju kwitnącej 
wiśni wybrały Niepokalanów. Właśnie franciszkanin z tego klaszto-
ru – brat Zenon Żebrowski, był bohaterem spektaklu pt. „Wszyscy 
jesteśmy ludźmi – brat Zeno i dzieci”. Brat „Zeno” (jak go nazywali 
w Japonii), podczas misji w Nagasaki wraz z o.Maksymilianem Kol-
be, pomagał dzieciom i ofi arom wybuchu bomby atomowej.

Sobotnie przedstawienie miało zaskakujące zakończenie. Przybył 
na nie w strojach ludowych zespół dziecięcy z Kurpii. W tym regio-
nie, w Czarni, urodził się bowiem Zenon Żebrowski. W sobotę sala 
św. Bonawentury nie mogła pomieścić wszystkich widzów. Za to w 
niedzielę, w bazylice, każdy już mógł zobaczyć spektakl. Gościem 
specjalnym był ambasador Japonii w Polsce.

Fascynująca kultura Wschodu, ekspresja, układ choreografi cz-
ny, muzyka – to wszystko sprawiło, że nie trzeba było tłumacza, aby 
zrozumieć bez słów treść widowiska. Poza tym poznaliśmy obycza-
je naszych gości. Każdy widz otrzymywał podarunek, a małe dzieci, 
poza występami, biegały wokół bazyliki i kłaniając się w pas mówi-
ły każdemu „dzień dobry” po polsku. Zresztą na zakończenie spek-
taklu też zaśpiewały polskie piosenki ludowe.

Najlepszą wizytówką zespołu z Sapporo jest fakt, że już w śro-
dę (26 kwietnia), zaprezentowały się ze spektaklem „Wszyscy jeste-
śmy ludźmi – brat Zeno i dzieci” podczas audiencji u Papieża Be-
nedykta XVI.

Zbigniew Bonalski
Zdjęcia: Maria Wójcicka
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„Obserwując poczynania lokalnych 
władz w ciągu ostatnich kilku lat moż-
na było przypuszczać, że już nic nie 
jest w stanie zaskoczyć przeciętnego 
obywatela naszej Gminy. Po raz kolej-
ny okazało się, że życie pisze najbar-
dziej nieprawdopodobne i pozbawio-
ne choćby cienia zdrowego rozsądku 
scenariusze...”

„Jesteśmy dalecy od podejrzewania 
radnych «PiU» o podteksty osobiste i 
polityczne w głosowaniach, bo przecież 
klub ma «uczciwość» na swoim sztan-
darze. Jeżeli jednak jest inaczej, to aż 
strach pomyśleć, jakie spektakle zgo-
tują nam radni w kolejnych miesią-
cach poprzedzających wybory (szcze-
gólnie jeśli ich reżyserzy będą w bojo-
wej formie).”

„Zabić Wójta !!!”

„W czasie sesji Rady Gminy, która 
odbyła się w dniu 28 kwietnia 2006 r. 
podjęto uchwałę w sprawie absoluto-
rium dla Pana Marka Olechowskiego 
– Wójta Gminy Teresin.”

„Wynik głosowania: 6 za, 6 prze-
ciw.”

„Mimo pozytywnej opinii dotyczą-
cej wykonania zadań budżetowych Ko-
misji Rewizyjnej i jej wniosku o udzie-
lenie absolutorium, mimo odczytania 
uchwały Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej wyrażają-
cej pozytywną opinię w sprawie udzie-
lenia absolutorium, Rada Naszej Gmi-
ny wie lepiej!”

Przytoczmy w tym miejscu kilka 
głosów w dyskusji:

... „realizacja wydatków wynoszą-
ca nieco ponad 90% jest zdaniem rad-
nych z klubu «Praca i Uczciwość» wy-
soce niesatyfakcjonująca...” – (Radny 
Drzazga).

.... „Wójt Marek Olechowski obie-
cywał kilometry ścieżek rowerowych” 
– (Radny Drzazga). Może jest już czas, 
aby Pan Radny Drzazga zaprosił bezro-
botnych do wspólnych wycieczek rowe-
rowych.

.... „Wójt Marek Olechowski obiecał 
likwidację plagi tirów krążących po uli-
cach Teresina, a nawet parkujących na 
lokalnych uliczkach...” (Radny Drza-
zga). Dziękujemy Panie Wójcie, że stan 
naszych gminnych dróg umożliwia par-
kowanie tych wielkich samochodów na-
wet w lokalnych uliczkach.

.... „biorąc pod uwagę faktyczne wy-
konanie wydatków wynosi ono ok. 
95%. Należałoby życzyć wszystkim sa-
morządom takiego wskaźnika wyko-
nalności budżetu. Przy udzielaniu ab-
solutorium bierze się pod uwagę wy-
łącznie sprawozdanie z realizacji bu-
dżetu gminy, a przytaczanie przez rad-
nych innych argumentów wygląda na 
rozpoczęcie kampanii wyborczej...” 
(Radny Pałuba).

... „jaki wskaźnik wykonania budże-
tu zadowoliłby radnych «Praca i Uczci-
wość»”? (Radny Śliwiński). Odpowiada-
my – 0% i zabić Wójta !!!

... „Regionalna Izba Rozrachunkowa 
wyraźnie zaleciła skupić się nad spra-
wozdaniem z wykonania budżetu...” 
(Radna Karwaszewska).

... „z punktu widzenia prawa absolu-
torium udziela się za wykonanie budże-
tu. Jeżeli jest pozytywna opinia Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, a Komi-
sja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gmi-
ny o udzielenie absolutorium, powinno 
ono zostać Wójtowi udzielone...” (An-
drzej Jaworski – radca prawny).

Z dużym zażenowaniem braliśmy 
udział w pseudo-dyskusji zaserwowa-
nej nam przez opłacanych z naszych 
podatków radnych, ale „gwóźdź pro-
gramu” tj. powstanie nowej inwestycji 
w Teresinie-Gaju był następnym punk-
tem tego cyrku.

Przypomnijmy, inwestycja mało 
uciążliwa dla mieszkańców, która mo-
głaby stworzyć w niedalekiej przyszło-
ści setki miejsc pracy i przynieść wy-
mierne wpływy do budżetu gminy. 
Inwestorem miała być francuska fi r-
ma FM Logistic, zajmująca się głów-
nie magazynowaniem, pakowaniem i 
transportem.

Przytoczmy w tym miejscu kilka 
głosów w dyskusji:

... „fi rma FM Polska zapewnia, że 
po wybudowaniu centrum logistycz-
nego zatrudni docelowo ok. 500 osób. 
Lokalizacja tej inwestycji spowoduje 
również poszerzenie drogi. Do Gminy 
wpłyną znaczne środki z tytułu renty 
planistycznej, a także z tytułu podatku 
od nieruchomości (znacznie wyższe-
go od obecnie płaconego podatku rol-
nego)”.... (Pan Dziewicki – prezes fi rmy 
WEH Nieruchomości).

... „wszystkim powinno zależeć na 
pojawieniu się nowych fi rm, które two-
rzą dodatkowe miejsca pracy ... Rad-
ni muszą zdać sobie sprawę, że teren 
oznaczony w planie miejscowym jako 
teren pod zabudowę mieszkaniową 
wiąże się dla gminy z niemałymi kosz-
tami. Obowiązkiem gminy jest zaopa-
trzenie go w niezbędną infrastrukturę 
jak: drogi, woda, oświetlenie, kanaliza-
cja. Są to ogromne pieniądze – dziesiąt-
ki milionów zł, które należałoby prze-
znaczyć dla Gaju, a przecież okoliczne 
wsie również czekają na inwestycje....” 
(Krzysztof Brymora – zastępca burmi-
strza Sochaczewa).

.... „Teresin otrzymuje dużą szan-
sę, która powinna być wykorzysta-
na. Radni Teresina, wznieście się po-
nad podziały, spójrzcie z perspekty-
wy tego co jest najlepsze dla gminy i 
jej mieszkańców i akceptując przedło-
żoną propozycję pozwólcie na dalszy 
dynamiczny rozwój Teresina....” (Pan 
Białkowski – Ministerstwo Spraw Za-
granicznych). 

... „Kilka lat temu radni uchwalili, że 
tam ma rozwinąć się osiedle mieszka-
niowe Teresina. .... Po wybudowaniu 
autostrady oraz obwodnicy Teresina 
gmina nasza będzie terenem jeszcze 
atrakcyjniejszym, w tym również ob-
szar wskazywany przez klub radnych 
«Praca i Uczciwość» jako miejsce wła-
ściwe do inwestowania.” (Radny Drza-
zga). W tym miejscu musi być komen-
tarz. Panie „(bez)Radny” czekamy na 
razie na ścieżki rowerowe, nasze dzieci 
doczekają się obwodnicy, a nasze wnu-
ki autostrady. 

„Pracowici i uczciwi” kontra Mieszkańcy gminy 
– żenady ciąg dalszy!

Zacznijmy kilkoma cytatami z naszego pisma (pisma Mieszkańców, 
które ukazało się w gminnym biuletynie i w prasie sochaczewskiej)
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To już 50 lat …
8 maja nasza szkoła obchodziła jubileusz 50- lecia i 10 

rocznicę nadania szkole imienia św. Maksymiliana Kolbe-
go. Była to wspaniała uroczystość pełna radości i wzru-
szeń. Na długo pozostaną w pamięci serdeczne spotkania 
po latach: zaproszonych gości, wychowawców, pracowni-
ków szkoły, absolwentów, z których wielu stanowi kadrę 
nauczycielską szkoły.

Przygotowanie tak doniosłego święta stało się możliwe 
dzięki pomocy wielu instytucji, wspaniałych ludzi, którzy 
wspomagali nasze działania.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować: fi rmom: Greiner 
Packaging Sp. z o.o. i Bakoma SA oraz Urzędowi Gminy 
w Teresinie za wsparcie fi nansowe.

... „trzeba wykorzystać nadarzającą 
się szansę dla gminy Teresin” – te słowa 
musimy zacytować, bo wypowiedział je 
Pan kpt. Kucharski, całym sercem odda-
ny naszej lokalnej społeczności.

... „w tym miejscu nigdy nie będzie 
dobrego rolnictwa, a tym bardziej osie-
dla mieszkaniowego. Rada Gminy kil-
ka miesięcy temu przyjęła studium kie-
runków rozwoju gminy, w którym te-
ren w Teresinie Gaju zaplanowany zo-
stał pod przemysł i usługi...” (Tadeusz 
Szymańczak) – dziękujemy bardzo za 
ten głos Pana Posła.

... „radni chcieliby coraz więcej in-
westycji: drogi, chodniki, ścieżki rowe-
rowe. Jednak do realizacji tych zamie-
rzeń potrzebne są pieniądze. Trafi a się 
okazja dodatkowych wpływów ok. 1 
mln zł rocznie. Niektórzy radni planu-
ją powstanie osiedla mieszkaniowego, 
ale żeby rozpocząć budowę trzeba mieć 
pieniądze, a żeby mieć pieniądze trzeba 
mieć pracę...” (Stanisław Tondera).

... „Dyskusja do niczego nie prowa-
dzi, trzeba ją zakończyć...” (Radny Bar-
tosik) – już mu powiedziano, jak głoso-
wać!

... „wszyscy radni mają to szczę-
ście, że mają pracę. Podejmując de-
cyzję negatywną odbierają pracę in-
nym. Pracuję w jednej z istniejących 
już w Teresinie Gaju fi rm i dzięki tej 
pracy mogę utrzymać rodzinę....” (Pan 
Przedpełski) – dziękujemy za tak szcze-
rą opinię.

... „radni są wybrani przez mieszkań-
ców i powinni reprezentować stanowi-
sko swoich wyborców. Dobrze byłoby 
gdyby radni w tak ważnej sprawie po-
zostawili swoje przynależności do 

klubów i komitetów i posłuchali głosu 
społeczeństwa...” (Ryszard Andrzejew-
ski) – niestety nie posłuchali !

... „widać, że do radnych z klubu 
«Praca i Uczciwość» nie przemawia-
ją żadne argumenty. Za kilka miesię-
cy odbędą się wybory samorządowe, a 
mieszkańcy będą pamiętali osoby, któ-
rych głosy przyczyniły się do odrzuce-
nia znaczącej inwestycji w Teresinie. ... 
podczas dyskusji nie padł żaden głos 
popierający stanowisko radnych «Pra-
ca i Uczciwość»”... (Dariusz Gałecki) 
– dziękujemy za ważny głos w dysku-
sji, czekamy na zdjęcia wspomnianych 
przez Pana radnych.

... „dziwne, że niektórzy mieszkańcy 
przychodzą na sesję tylko wtedy, gdy 
głosowane są wnioski wójta...” (Rad-
na Jandzińska) – szanowna Pani Rad-
na z przyjemnością przyjdziemy na se-
sję gdzie głosowany będzie jakikolwiek 
wniosek Pani autorstwa. Nie potrafi ła 
Pani nawet wywalczyć w gminie zało-
żenia 4 lamp w Serokach. Może czas na 
emeryturę?

... „wstyd, że radni nie potrafi ą po-
myśleć o tym co istotne dla gminy. 
Okazuje się, że niektórzy nie zagłosują 
za projektem uchwały, bo nie udało im 
się załatwić u Wójta założenia 4 lamp” 
(Ryszard Andrzejewski) – Pani Radna 
naprawdę czas na emeryturę.

... „nikt nie przebije się do radnych 
z klubu «Praca i Uczciwość», bo syty 
głodnego nie zrozumie...” (Radny Pa-
łuba) – stara prawda.

... „kilka sesji wstecz to właśnie rad-
ni z klubu «Praca i Uczciwość» prze-
konywali, że zanim zostanie podję-
ta decyzja, trzeba wysłuchać opinii 

mieszkańców...” (Radny Pałuba) – opi-
nia jest jednoznaczna, ale TKM i spie-
przaj dziadu.

... „dziwię się, że burmistrz K. Bry-
mora, mający wystarczająco dużo pro-
blemów w Sochaczewie, którymi po-
winien się zająć angażuje się w lokalne 
konfl ikty. ....nie dbamy o własną toż-
samość narodową, wyzbywamy się 
wszystkiego, tego co najbardziej dla 
Polaków wartościowe ... (Radny Kac-
przak) – pomyliły się Panu trybuny.

... „już na początku radny Drzazga 
oświadczył, że stanowisko klubu jest 
ostateczne...” (Pan Białkowski) – ta-
kie dostał wytyczne od reżyserów spek-
taklu.

... „Prawda jest taka, że zatrudnienie 
deklarowane przez inwestorów, reali-
zowane jest później w minimalnej ska-
li. Mówi się o 500-600 miejscach pracy, 
a kończy się na tym, że zatrudnionych 
zostanie kilkanaście osób, a w najlep-
szym przypadku kilkadziesiąt. (Radny 
Drzazga) – w samym pionie ochrony za-
trudnionych jest kilkadziesiąt osób. Idio-
tyzm sięga zenitu!

... „dziś na sesji rozgrywa się sprawa 
walki z bezrobociem, walka o miejsca 
pracy. Wyraźnie widać, że część rad-
nych ustawiła się przeciwko Wójtowi. 
Apeluję do Radnych, aby wznieśli się 
ponad podziały i nie blokowali rozwo-
ju tej gminy...” (Tadeusz Szymańczak) – 
bardzo dziękujemy Panu Posłowi za ak-
tywny udział w dyskusji i liczymy na dal-
sze uczestnictwo w pracach na rzecz roz-
woju Gminy Teresin.

Pozostawiamy Państwa ocenie kondy-
cję psychiczną naszych radnych.

Mieszkańcy Gminy Teresin
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V OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
 TEATRÓW NIESFORNYCH   „GALIMATIAS”

26-28 maja 2006
PROGRAM:

PIĄTEK – 26 maja
11:00-14:00 WARSZTATY dla uczestników Przeglądu

14:00-16:00 PRZERWA

16:00 „Rękawiczka” Teatr Figiel z Łęcznej (10 min.)
16:30 „Ożenek” Teatr Orchestra z Warszawy Białołęki (60 min.)
18:00 „Przykryci snem pod brodę, jak za krótkim kocem” Studio Teatralne „od jutra” z Kutna (45 min.) 
19:00 „Nie… bo…” Teatr Preteksty z Sokołowa Podlaskiego (20 min.)
19:30 „Wariat i zakonnica” Teatr Hipnotyczna Trucizna z Warszawy (50 min.) 
20:30 „Bitwa na szczycie” Scena Kotłownia z Ostrowii Mazowieckiej (35 min.)

SOBOTA - 27 maja
10:00 „Na pełnym morzu” Teatr Paradox z Warszawy (35 min.) 
11:00 „Król Edyp” Młodzieżowa Grupa teatralna „Dominik” z Częstochowy (60 min.) 
12:30 „2 x Różewicz” Teatr Parabuch z Warszawy (30 min.)
13:20 „Oddajcie za bilet” Kabaret „Oddajcie za bilet” (40 min.)

14:00-16:00 PRZERWA

16:00 „Delikatne pierzaste ciałka” Teatr Kwadratowcy ze Słupska (20 min.)
16:30 „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” Teatr Dwa Słowa z Warszawy (100 min.)
18:30 „Smutna Królewna” Teatr Tara-Bum z Rybnika (35 min.)
19:20 „Bajka o drewnianych głowach, czyli Przeciwko wszelkim kiełbasianym rządom”

                połączone siły Teatrzyku Leśne Świetliki i Teatru Insza Inszość z Leszna (45 min.)

21:00 DYSKUSJA

NIEDZIELA - 28 maja
11:00 „Niespodzianka” Kabaret Grupa Ściśle Męska z Teresina (20 min.) - spektakl pozakonkursowy
11:30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD

1. O.O. Franciszkanom z Niepokalanowa za udostępnie-
nie sali św. Bonawentury i ufundowanie nagród dla laure-
atów konkursów o naszym Patronie 

2. Punktom sprzedaży kwiatów, roślin ozdobnych i krze-
wów przy ulicy Długiej w Teresinie i w Topołowie za ukwie-
cenie szkoły i jej otoczenia

3. TOK, KRUS, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Sio-
strom Niepokalankom z Szymanowa za wypożyczenie po-
trzebnego sprzętu

4. Pracownikom, absolwentom szkoły za udostępnienie 
pamiątek i zdjęć pozwalających przygotować wystawę po-
święconą historii szkoły

5. Rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości
Od poniedziałku do piątku w godz. 12.oo–16.oo zaprasza-

my Państwa do zwiedzania okolicznościowych wystaw pre-
zentowanych w budynku naszej szkoły na I piętrze.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych informujemy, 
iż w sekretariacie szkoły jest jeszcze do nabycia publikacja 
książkowa poświęcona historii i teraźniejszości Szkoły Pod-
stawowej w Teresinie.

Dyrektor Szkoły, Grzegorz Więcek

Zdjęcia: Dorota Rachoń
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Zapraszamy na festiwal
W środę 17 maja uroczyście otwarto XXI Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalanów 

2006”.
Organizatorem festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Kolbego. Dyrektorem jest An-

drzej Januszewski. Przewodniczącym jury został senator RP Jan Szafraniec.
Podczas 4 dni zobaczymy i usłyszymy prezentacje: fi lmowe, radiowe, telewizyjne i multimedialne z całego świata. Tuż 

po inauguracji, jako pierwszy, zobaczymy program telewizyjny włoskiego reżysera – Fabricio Truiniego „Na jego podo-
bieństwo”.

Projekcje fi lmowe są dostępne dla publiczności w sali św. Bonawentury. W ciągu 20 lat istnienia Festiwalu zaprezento-
wano 3 tys. fi lmów z 53 krajów ze wszystkich stron świata i ponad 300 programów radiowych.

Głównym mottem festiwalu, od początku jego istnienia, jest przesłanie św. Maksymiliana Kolbego: „Zdobyć cały świat 
dla Chrystusa przez Niepokalaną”, który to przesłanie realizował, stawiając na ewangelizację przez media.

Zbigniew Bonalski

Program Festiwalu Program Festiwalu 
„Niepokalanów 2006”„Niepokalanów 2006”

Środa 17 maja 2006 – Wednesday, May, 17th
09.00 Akredytacja uczestników Festiwalu / Registation 

of Participants

Uroczystość Otwarcia Festiwalu / Festival Opening 
Ceremony

Bazylika / Basilic
10.00 Msza Św. Inauguracyjna / Opening Holy Mass

Sala św. Bonawentury / St. Bonaventura’ s Hall
11.15  Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu / Open Ceremony of 

the Festival
12.00  A SUA IMMAGINE: DAVANTI A DIO, DAVANTI 

AGLI UOMINI
In his own image. In front of God, in front of men
Na Jego podobieństwo: Przed obliczem Boga, przed 
obliczem człowieka
reż./dir. Fabrizio Truini
prod. RAI - Laura Misiti, Roma, Włochy
4229  25’ program telewizyjny

12.30  Beskidzki mędrzec
reż./dir. Krzysztof Hudzik
prod. Radio eR, Lublin, Polska
0461  26’ reportaż radiowy Polska 2005

13.30 Obiad / Lunch
14.30  Mały Brat - Karol de Foucauld

Little Brother – Charles de Foucauld
reż./dir. Krzysztof Żurowski
prod. TVP S.A., Warszawa, Polska
4264  50’ dokumentalny

15.25  Tu jest mój dom
Th ere is my home here
reż./dir. Jadwiga Nowakowska
prod. TVP S.A. AgencjaProdukcji Filmowej, Warszawa, 
Polska
4247  30’ dokumentalny

16.00  Kawa / Coff ee
16.15  Chaco ... na bezdrożach świadomości

reż./dir. Piotr Zarębski
prod. MARTA TV & FILM, Łódź, Polska; TVP SA 
Program 1, Warszawa, Polska
4211  46’ dokumentalny

17.05  PĚŠÁK BOŽÍ
GOD´S PAWN
Boży pionek
reż./dir. O.Leoš Ryška SDB, Nadežda Urbaskova
prod. Arcibiskupstvi olomoucke, Olomouc, Czechy
4218  45’ dokumentalny

18.15  Kolacja / Dinner
19.00  Czas na refl eksje / Refl exion time
19.35  Mosaic of a Missionary

Mozaika misjonarza
reż./dir. Fr. Robin Gomes SDB
prod. Bandel Church, Houughly P.O., India
4228  29’ dokumentalny

20.10  Frontiera Mongolia
Frontier Mongolia
Granica Mongolii
reż./dir. Carlo De Biase. Paola Corneli De Biase
prod. Paola Corneli de Biase, Roma, Włochy
4203  25’ program telewizyjny

20.40  Prawosławnyj Rim - Prigłoszenije k połomniczestwu
Orthodox Rome, Invitation to Pilgrimage
Prawosławny Rzym - Zaproszenie do Pielgrzymki
reż./dir. Nikołaj Goriaczkin
prod. Mark Riedemann - Kirche in Not, Bischof-
Kinderman, Niemcy
4204  41’ dokumentalny

21.25  Matuska
reż./dir. Marek Polacek
prod. Slovak Television, Bratislava, Słowacja
26’ dokumentalny

Czwartek 18 maja 2006 – Thursday, May, 18th
07.40  Jutrznia / Matins
08.00  Śniadanie / Breakfast
09.00  Reporter Papieża
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Reporter of the Pope
reż./dir. Paweł Woldan
prod. TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
4256  40’ dokumentalny

09.45  Pomarańcze od Papieża
Oranges from the Pope
reż./dir. Krzysztof Żurowski
prod. TVP S.A., Warszawa, Polska
4261  32’ dokumentalny

10.25  Kawa / Coff ee
10.40  Pociąg Warszawa - Rzym

Th e train Warsaw - Rome
reż./dir. Ewa Borzęcka
prod. TVP S.A. AgencjaProdukcji Filmowej, Warszawa, 
Polska
4286  48’ dokumentalny

12.00  Msza Św. / Holy Mass
13.00  Obiad / Lunch
14.00  PÓJDŹ ZA MNĄ - Testament Jana Pawła II

FOLLOW ME - Testament of John Paul II
reż./dir. Wanda Różycka-Zborowska
prod. TV Promotion Fortele, Warszawa, Polska
4311  64’ dokumentalny 

15.10  Quella parte di anima chiamat corpo: Il Calvario di 
Karol Wojtyla
Th at Part of Soul Known As the Body: Pope John Paul’s 
Calvary
Cząstka duszy zwana Ciałem: Kalwaria Karola Wojtyły
reż./dir. Stefano Rizzelli
prod. RAI Educational, Rome, Włochy
4226  53’ dokumentalny

16.10  Kawa / Coff ee
16.25  Nie bojsia! Ja molius za tiebia!

Don’t be afraid! I pray for you!
Nie lękaj się! Modlę się za ciebie
reż./dir. Tamara Jakżyna
prod. Kongres Polaków w Rosji, Moskwa, Rosja
4201  80’ dokumentalny

18.15  Kolacja / Dinner
19.00  Czas na refl eksje / Refl exion time
19.30  Nasza modlitwa

Our Prayer
Nasza modlitwa
reż./dir. Anna Matusiak, Anna Miłek
prod. Wydawnictwo AZ Sp. z o.o., Kraków, Polska
4251  18’ dokumentalny

19.55  Chłopcy z Niepokalanowa
Boys from Niepokalanow
reż./dir. Hanna Borucka
prod. TVP S.A. Program 3, Warszawa, Polska
4297  18’ dokumentalny

20.15  Prymaki
reż./dir. Uladzimir Bokun
prod. Studio “5-th element”, Minsk, Białoruś
4227  39’ dokumentalny

21.00  Śladami przeszłości
With reminders of the past
Śladami przeszłości
reż./dir. Justyna Ziólkowska

prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska
29’ program telewizyjny

Piątek 28 maja 2006 – Friday, May, 28th
07.40  Jutrznia / Matins
08.00  Śniadanie / Breakfast
09.00 – 11.45 Przesłuchania programów radiowych 
08.45  Cud nad Wisłą

Th e Miracle of the Vistula
reż./dir. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki
prod. Muzeum Historyczne Warszawy, Warszawa, Polska
4284  41’ dokumentalny

09.30  Kresowe nekropolie - odc. 1- Matka i serce syna
Boreland necropoles – segm. 1 – Mother and heart of the 
son
reż./dir. Małgorzata Bożek, Jerzy Oleszkowicz
prod. TVP SA Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, Polska
4287  12’ dokumentalny

09.45  Kresowe nekropolie - odc. 2 - Wzgórza Antokolu
Boreland necropoles – segm. 2 – Artocol Hills
reż./dir. Małgorzata Bożek, Jerzy Oleszkowicz
prod. TVP SA Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, Polska
4288  13’ dokumentalny

10.05  Kawa / Coff ee
10.20  Zwyczajny bohater

An Ordinary Hero
reż./dir. Leszek Wiśniewski, Jan Tarczyński
prod. TVP S.A. Agencja Produkcji Audycji, Warszawa, 
Polska
4248  50’ dokumentalny

11.10  Człowiek w mundurze
Man in uniform
Człowiek w mundurze
reż./dir. Marek Nowakowski
prod. TVP SA Oddział w Poznaniu, Poznań, Polska
4209  19’ dokumentalny

14.00 – 18.00 Przesłuchania programów radiowych
14.00  Miłość

Love
reż./dir. Andrzej Barszczyński
prod. Goethe Instytut, Warszawa, Polska; Andrzej 
Barszczyński, Warszawa, Polska
4294  8’ dokumentalny

14.15  Proboszcz Majdanka
Parish priest from Majdanek
reż./dir. Grzegorz Linkowski
prod. Link Art. Film, Lublin, Polska
4224  50’ dokumentalny

15.10  Dzwon przebaczenia
Th e Bell of Forgiveness
reż./dir. Beata Hyży-Człopińska
prod. TVP SA Oddział w Białymstoku, Białystok, Polska
4252  26’ dokumentalny

15.40  Ci co powrócili
reż./dir. Krzysztof Wojciechowski
prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska
4315  22’ dokumentalny

16.10  Kawa / Coff ee
16.25  ...es te?

... And you?
… A ty ?



1212 Teresiński Informator Samorządowy – nr Teresiński Informator Samorządowy – nr 55/2006/2006

reż./dir. Ferenc Boldvai
prod. Boldvai Ferenc, Budapest, Węgry
4214  16’ amatorski

16.45  Szabad ledy
Be free
Bądź wolny
reż./dir. Ferenc Boldvai
prod. Boldvai Ferenc, Budapest, Węgry
4215  16’ amatorski

17.05  Apriori
reż./dir. Jakub Jarzyński „Caban”
prod. Caban Film, Łódź, Polska
4232  4’ amatorski

17.15  Kiedy pragniesz
Desire
reż./dir. Leszek Hendzel
prod. AKF “Sawa”, Warszawa, Polska
4250  4’ amatorski

17.25  Chotej
Hotey
reż./dir. Natalia Belajeva
prod. Sankt-Peterburgski Panstwowy Uniwersytet Kina i 
Telewizji, Rosja
4301  10’ fabularny

17.40  In Jesus’ Name (7)
W Imię Jezusa (7) - A miłości bym nie miał
reż./dir. Soo Young Jung
prod. Mondo TV, Roma, Włochy
4291  26’ edukacyjny

18.15  Kolacja / Dinner
19.00  Czas na refl eksje / Refl exion time
19.30  Tree of Life

Drzewo życia
reż./dir. Leo Th addeus
prod. Jesusyouth International Offi  ce, Cochin - Kerala, 
India
4272  45’ dokumentalny

20.20  Szansa na życie - Zachować pamięć
Chance of living - To keep the memory
reż./dir. Monika Jargot-Kędzierska
prod. Wytwórnia Filmowa “Dydakta”, Warszawa, Polska
4303  9’ program telewizyjny

20.35  Szansa na życie - Być razem
Chance of living - To be together
reż./dir. Monika Jargot-Kędzierska
prod. Wytwórnia Filmowa “Dydakta”, Warszawa, Polska
4304  14’ program telewizyjny

20.55  My, Wy, Oni - Tramwajarka
We, You, Th ey – Th e tram driver
reż./dir. Urszula Sujka, Krzysztof Żurowski
prod. TVP SA Program 1, Warszawa, Polska
4277  25’ program telewizyjny

21.25 Ewangelia na dachach - Wiara
reż./dir. Beata Mencel, Jarosław Dudała
prod. TVP SA Oddział w Katowicach, Katowice, Polska
4313  19’ program telewizyjny

Sobota 20 maja 2006 – Saturday, May, 20th
07.40 Jutrznia / Matins
08.00  Śniadanie / Breakfast
09.00  KASIH YANG TAK HENTI MENGALIR

Love Th at Never Stops Flowing
Miłość nigdy nie ustaje
reż./dir. Isti Purwi Tyas Utami
prod. Studio Audio Visual Puskat, Yogyakarta, Indonezja
4213  55’ dokumentalny Indonezja 2004

10.00  Kawa / Coff ee
10.15  Th e life of St. Francis of Assisi

Życie św. Franciszka z Asyżu
reż./dir. Fernando Perez Valdes
prod. Th e Holy Family, Catholic video production, 
Queretaro, Meksyk
4217  32’ amatorski Meksyk 2005

Przegląd informacyjny 
- Spotkania, dyskusje, prezentacje

1055  Il Papa e Roma
Th e Pope and Rome
Papież i Rzym
reż./dir. Maurizio Di Schino
prod. SAT2000, Rome, Włochy
4220  31’ dokumentalny Włochy 2005

12.00  Msza Św. / Holy Mass
13.00  Obiad / Lunch
14.00  Gałązka rozmarynu

Twig of the rosemary
reż./dir. Ks. Marian Szablewski CR
prod. Zespół Teatralny Ottoway, Adelaide, Australia
4202  120’ widowisko Australia 2004

16.05  Kawa / Coff ee
16.20  Ostatni świadek

Th e last witness
reż./dir. Paweł Woldan
prod. TVP S.A. AgencjaProdukcji Filmowej, Warszawa, 
Polska
4255  55’ dokumentalny Polska 2005

17.20  Pasterz z Kobanyi
Shepherd from Kobanyi
reż./dir. Marek Maldis
prod. TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska
4249  45’ dokumentalny Polska 2005

18.15  Kolacja / Dinner
19.00  Czas na refl eksje / Refl exion time
19.30 – 21.00 Spotkania, dyskusje, prezentacje

Niedziela 21 maja 2006 – Saturday, May, 21th
07.40  Jutrznia / Matins 
08.00  Śniadanie / Breakfast
09.00 – 11.45 Spotkania i dyskusje
11.30  Obiad / Lunch

Uroczystość zakończenia Festiwalu / Ending Festiwal 
Ceremony

Klasztor Niepokalanów / Niepokalanov Monastery
Bazylika / Basilic
13.00  Msza Św. / Holy Mass

Sala św. Bonawentury / St. Bonaventura’ s Hall
15.00  Ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród 

Offi  cial ending of the Festival, handout of prizes 
17.00  Agapa / Agape
18.00 - 20.00 Projekcje nagrodzonych fi lmów

Awarded fi lms screening
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Dnia 27 kwietnia 2006 r. w Teresińskim Ośrodku Kul-
tury odbył się II Teresiński Przegląd Twórczości Scenicz-
nej „MROWISKO”. W tym roku w konkursie udział wzięło 
Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie oraz Szkoły 
Podstawowe z Paprotni, Szymanowa, Teresina. Przegląd od-
był się w 2 kategoriach: teatr i piosenka. Zmagania młodych 
artystów oceniało jury w składzie: Agnieszka Orzechowska 
– Kozak – muzyk, kompozytor, animator kultury, wielolet-
ni pedagog, Olga Barańska – instruktor teatralny, animator 
kultury i o. Andrzej Sąsiadek – młody franciszkanin, któ-
ry z wielkim powodzeniem animuje działania artystyczne 
wśród dzieci i młodzieży przy Bazylice w Niepokalanowie. 
Oto protokół z trudnych obrad jury:

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 12 podmiotów artystycz-
nych przyznano nagrody „talentu”:

w kategorii TEATR
Nagroda:
– Grupa „Smerfy” – Społeczne Przedszkole Integracyj-

ne w Teresinie
Wyróżnienie:
– Grupa „Biedronki” – Społeczne Przedszkole Integra-

cyjne w Teresinie
Wyróżnienie Aktorskie otrzymała Agata Sobota ze 

Szkoły Podstawowej w Szymanowie za rolę żabki w „Wio-
sennym Love Story”

w kategorii Piosenka
Nagroda I
– Ilona Getka - Szkoła Podstawowa w Teresinie
Nagroda II
– Przemek Okurowski – Szkoła Podstawowa w 

Teresinie
Nagroda III
Julia Leszczyńska – Szkoła Podstawowa w Szymanowie
Sylwia Leszczyńska – Szkoła Podstawowa w 

Szymanowie

Dzieci otrzymały dyplomy za udział, a zwycięzcy dodat-
kowo statuetkę TALENTU i nagrody rzeczowe. W posta-
ci dyplomu podziękowaliśmy także nauczycielom, którzy 
poświęcili czas i energię na przygotowania dzieci do prze-
glądu. 

Tego dnia ogłoszono również wyniki II Teresińskiego 
Przeglądu Sztuk Plastycznych „TYGIEL”. Tematem prac było 
„Moje Miejsce”. Wśród wielu różnorodnych małych dzieł 
znalazły się te najwdzięczniejsze, bo z przedszkola, ale i zu-
pełnie profesjonalnie wykonane prace gimnazjalistów.

Oto protokół: Jury w składzie: Joanna Kwiatkowska, Ma-
riusz Cieśniewski, Przemko Stachowski po długiej naradzie 
postanowiła uprościć kryteria regulaminu dotyczące katego-
rii wiekowych uczestników biorących udział w konkursie.

Ze względu na fakt, iż w niektórych przedziałach wieko-
wych zabrakło reprezentantów lub byli zbyt nieliczni, ko-
misja zdecydowała rozdzielić grupy wiekowe młodych pla-
styków na:

– grupę przedszkolną,
– grupę dzieci i młodzieży szkolną i gimnazjalną.
Spośród dostarczonych prac komisja, po trudnej debacie 

postanowiła wybrać, wyróżnić i nagrodzić następujące:

1. GRUPA PRZEDSZKOLNA
Nagroda I – Kacper Słowik
Nagroda II – Julia Kacprzak
Nagroda III – Julia Wojciechowski
Wyróżnienia:
 Antoś Mechecki
 Przemek Pąk
 Weronika Nowak
 Klaudia Bogucka
 Ola Hańderek

2. GRUPA SZKOLNA I GIMNAZJALNA
Nagroda I – Nikołaj Kucharski
Nagroda II – Adam Krajewski
Nagroda III – Olga Bolimowska
Wyróżnienia:
 Justyna Guzik
 Małgosia Zielińska
 Czarek Więckowski
 Tomek Skrok
 Mikołaj Szczypkowski
 Sylwia Ciarka
 Wiktor Kalkosiński

Należy również z naciskiem podkreślić profesjonalny 
wkład i zaangażowanie opiekunów Społecznego Przedszko-
la Integracyjnego w Teresinie i Szkoły Podstawowej im. o. 
M. Kolbego w Teresinie, co daje się natychmiast zauważyć 
po sposobie przygotowania prac na wystawę, dzięki czemu 
ekspozycja tegorocznego konkursu jest znacznie atrakcyj-
niejsza, za co jury dziękuje w imieniu organizatorów i zwie-
dzających wystawę.

Młodych plastyków nagrodzono dyplomami i nagroda-
mi w postaci przyborów plastycznych.

Publiczność zgromadzona w tym dniu w TOK-u z pew-
nością się nie nudziła. W przerwie na obrady jury, organiza-
tor zaplanował poczęstunek. Tu wielkie podziękowania dla 
P. Beaty Brymory z Masterfoods Polska. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyły się też Wielkie Malowanie Ściany w 
Sali kameralnej TOK oraz przedstawienie „Kabaret w kap-
ciach” Grupy Ściśle Męskiej z naszego Ośrodka. 

Tegoroczne „Mrowisko” i „Tygiel” były z pewnością ko-
lejnym doświadczeniem dla dzieci i nauczycieli na trudnej 
drodze artystycznej. Mamy nadzieję, że te imprezy będą się 
rozwijać i z każdym rokiem będziemy gościć coraz więcej 
wykonawców. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy, 
jednocześnie mając nadzieję, że odwiedzicie nas na pokon-
kursowej wystawie, aby obejrzeć miejsca, gdzie dzieci czu-
ją się najlepiej i najbezpieczniej.

Fotoreportaż na str. 16

OGŁOSZENIE:  Kupię dom w Teresinie, Paprotni lub w okolicach Maszny. tel. (0-22) 675 33 74OGŁOSZENIE:  Kupię dom w Teresinie, Paprotni lub w okolicach Maszny. tel. (0-22) 675 33 74
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P.H.U. „OST-POL”P.H.U. „OST-POL”
– oleje silnikowe– oleje silnikowe
– oleje przemysłowe– oleje przemysłowe
– smary– smary
– płyny eksploatacyjne– płyny eksploatacyjne
– filtry– filtry
– akumulatory– akumulatory
– akcesoria motoryzacyjne– akcesoria motoryzacyjne
–  opony do samochodów osobo-–  opony do samochodów osobo-

wych, ciężarowych, TIR, po-wych, ciężarowych, TIR, po-
jazdów rolniczychjazdów rolniczych

Łukasz Ostrowski, ul. Wiosenna 10
Seroki Parcel, 96-515 Teresin

tel. 0-696 037 784tel. 0-696 037 784
Czynne:

pon.–pt.: 8.3o–17.3o
sobota: 8.oo–14.oo

Chcesz sprzedaćChcesz sprzedać
swoją nieruchomość?swoją nieruchomość?

PODWARSZAWSKIE 
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

poszukuje:
– domów 
– działek
– gospodarstw rolnych
– terenów przemysłowych

Błonie, ul. Traugutta 14 
(budynek Marcpolu)

tel. 0-22 725 55 55, 667 668 669
e-mail: nieruchomosci.blonie@wp.pl

Zmiana terminu
V Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Niesfornych 

„Galimatias”
W ostatni weekend maja w Teresinie już po raz piąty odbędzie się wielkie święto teatru - Ga-

limatias 2006. Na deskach sceny Teresińskiego Ośrodka Kultury wystąpią artyści w wieku 16-
100 lat z całej Polski. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli obejrzeć najróżniejsze teatralne for-
my. Będzie kilka kabaretów, sporo klasyki (m.in. Różewicz, Gogol, Gałczyński, Mrożek, Witka-
cy, a nawet Sofokles) i przede wszystkim trochę eksperymentu, czyli nieprzewidywalnych i sza-
lonych teatrów autorskich. Od piątku (26 maja) do niedzieli (28 maja) w TOK’u będzie można 
zobaczyć aż 17 spektakli! Na wszystkie wstęp wolny! Zapraszamy gorąco!

Natalia Fijewska-Zdanowska

Teresiński Ośrodek Kultury bardzo gorąco zaprasza na:
Koncert, kończący całoroczną pracę w sekcji instrumentalnej. Wystąpią młodzi adepci sztuki muzycznej, którzy pod 

okiem instruktorów: Joanny Kwiatkowskiej, Leszka Lewickiego, Pawła Dałkiewicza i Bartka Figuta zgłębiali teorię i prak-
tykę gry na różnorodnych instrumentach. Dzieci zaprosiły na ten występ rodziców i przyjaciół, a my zapraszamy również 
wszystkich miłośników muzyki instrumentalnej. 

Koncert odbędzie się dnia: 29 maja (poniedziałek) o godz. 17.00.
 Dnia 31 maja tj. środa, o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich na Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca. W programie usły-

szymy znane i lubiane polskie przeboje ściśle związane z tematyką rodziny. Dzieci zaśpiewają o miłości, szczęściu i po-
trzebie posiadania rodziny, swoich marzeniach i obawach, które niewątpliwie rodzą się w każdym młodym człowieku. 
Wystąpi Zespół Dziecięcy BOM-BELL, Ania Radomska, Ania Radkowska, Małgosia Szymańska, Julia Leszczyńska, Syl-
wia i Agata Brzywczy, Agnieszka i Krzysztof Jankowscy, Paulina Gawor, Przemek Okurowski. Całość koncertu uatrakcyj-
nią występy taneczne grup „FLESZ” i „FLESZ-MINI”.

Na obydwa koncerty bardzo gorąco zapraszamy do Teresińskiego Ośrodka Kultury.     WSTĘP WOLNY!!!




