
W samo południe12 marca br., w Re-
stauracji Kolumnowej Zamku Go-

stynińskiego  rozpoczęła się sesja histo-
ryczna dotycząca 150. rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego, zorganizowana 
przez Urząd Miasta 
Gostynina i Urząd 
Gminy Gostynin, 
przy współudzia-
le Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. 
Jakuba z Gostyni-
na, Gminnego Cen-
trum Kultury i Trady-
cji Wsi Gminy Gosty-
nin w Białem, Agen-
cji Rozwoju i Promo-
cji Zamek sp. z o.o. oraz Gostynińskiego 
Centrum Edukacyjnego.

Uroczystość rozpoczęła się występem 
młodzieży z Gostynińskiego Centrum Edu-
kacyjnego. Uczniowie zaprezentowali pro-
gram słowno-muzyczny przygotowany 
przez Annę Dąbrowską, Annę Rucińską 
i Adama Walocha. W historycznych stro-
jach z epoki Księstwa Warszawskiego od-

tańczyli poloneza, co wzbudziło zachwyt 
i wywołało gromkie brawa (patrz foto).

Powitania zebranych dokonała Jolan-
ta Bigus, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gostyninie i zaprosiła do 

wykładu dr. Ma-
riana chudzyń-
skiego.

Marian Chu-
dzyński, znawca 
historii Gostynina, 
mówił o najważ-
niejszych bitwach 
powstańczych 
na naszych tere-
nach oraz o zna-
czącej roli powsta-

nia styczniowego i prowadzonych wcze-
śniej działaniach propagandowych zwo-
lenników tego zrywu.

Kolejny wykład Krzysztofa Zadrożnego 
dotyczył dowódców powstańczych, wal-
czących na ziemi gostynińskiej takich, jak 
m.in. Józef Łakiński czy emeryk Syre-
wicz. Wystąpienie było urozmaicone po-
kazem slajdów.

Zdrowych, pogodnych Świ¹t Wielkanocnych, 
pe³nych wiary, nadziei i mi³ości.

Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkañ 
w gronie rodziny i wśród przyjació³ oraz radosnego Alleluja, 

dla Mieszkañców Gostynina i okolic
¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
 Jolanta Syska-Szymczak

Zastêpca Burmistrza
Jadwiga Kaczor

Burmistrz Miasta Gostynina
W³odzimierz Śniecikowski
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Kolejne mieszkania dla gostynian

Gostynin wzbogacił się o nowe 
dwa bloki komunalne przy ulicy Tar-
gowej, w których zamieszkają 83 ro-
dziny. 

Uroczystego przecięcia wstęgi i wrę-
czenia kluczy do mieszkań w dniu 17 
listopada 2010 r. o godzinie 12.00 doko-
nał Burmistrz Miasta Gostynina Włodzi-
mierz Śniecikowski. Gospodarz Miasta 
życzył nowym lokatorom pomyślności 
i zadowolenia oraz gratulował otrzyma-
nia nowych lokali mieszkalnych. Od-

bierając klucze – mieszkańcy nie kryli 
wdzięczności i wzruszenia, które okazy-
wali Burmistrzowi, życząc mu przy oka-
zji wygrania wyborów samorządowych. 
Podczas ceremonii przecięcia wstęgi 
– Włodzimierzowi Śniecikowskiemu to-
warzyszyły rodziny wraz z najmłodszymi 
lokatorami – dziećmi.  Burmistrz jako 
pierwszy przekroczył próg nowego bloku 
i zwiedzał niektóre mieszkania, zapew-
niając, że przyniesie to szczęście.

tekst i foto Anna KWIATKOWSKA

Monografia Gostynina – wkrótce

WYBORY SAMORZĄDOWE 
– 21 listopada 2010 r.

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski  dokonuje przecięcia wstęgi

Miło mi Państwa poinformować, że 
zbliża się dzień, kiedy trafi do sprze-
daży nowa monografia Gostynina pt. 
„Dzieje Gostynina” obejmująca czasy 
od XI do XXI wieku.

Przed rokiem zapadła decyzja o po-
trzebie wznowienia monografii Gosty-
nina, wydanej w 1990 r., gdyż tamten 
nakład jest już całkowicie wyczerpany. 
Odczuwalny był więc brak publikacji 
o charakterze monograficznym po-
święconej naszemu miastu. Pytali o nią 
nauczyciele, uczniowie, turyści i wszy-
scy, którzy interesują się historią ro-
dzinnego miasta. Burmistrz Gostynina 
wyszedł tym oczekiwaniom naprzeciw. 
W budżecie miejskim na 2010 r. zare-
zerwowana została kwota niezbędna 
na tego rodzaju publikację.

Wydawcą książki jest Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Bibliotece powierzo-
na została  koordynacja wszelkich prac 
związanych z przygotowaniem książki 
do druku. Będzie to obszerna publika-
cja, licząca około 900 stron i głównie 
poświęcona Gostyninowi. Minione 20 
lat od pierwszego wydania monografii 
zaowocowało w kolejne odkrywcze pu-
blikacje, ustalenia faktograficzne, które 
uzupełnią i wzbogacą nową edycję.

Do drugiego wydania monografii 
zaproszeni zostali poprzedni autorzy, 
a nieżyjący, jak prof. dr hab. Józef 

Kazimierski, Jan Matuszewski i Ja-
nusz Maciejewski zastąpieni zostali 
lokalnymi autorami. Mamy nadzieję, że 
sprostali tak odpowiedzialnemu zada-
niu jak napisanie naukowego tekstu. 
Ponadto monografia wzbogacona zo-
stanie o historię minionych 20 lat po 
przemianach ustrojowych w 1989 r. 
Z tego też względu zwiększona została 
jej objętość. 

Napisanie tekstu do książki, to nie 
wszystko. Teksty te wymagają iście 
benedyktyńskiej pracy redakcyjnej. 
Pierwsze wydanie do druku przygoto-
wało profesjonalne Wydawnictwo Ak-
cydensowe w Warszawie. Tym razem 
redagowana jest lokalnie, miejscowymi 
siłami. Jest to żmudna i odpowiedzial-
na praca, której podjęły się – dyr. Miej-
skiej Biblioteki Publicznej Jolanta Bi-
gus, dr Barbara Konarska-Pabiniak 
i dr Marian Chudzyński.

Prace redakcyjne dobiegają końca 
i na początku grudnia całość oddana 
zostanie do druku.

Liczymy, że włożony trud zaowo-
cuje przychylnym przyjęciem książki. 
Historia – to wspólna pamięć, która 
łączy ludzi, społeczność przynależącą 
do swej małej Ojczyzny. Świadomość 
tego przyświecała komitetowi redak-
cyjnemu. 

Barbara KONARSKA-PABINIAK

Szczęśliwa mieszkanka  otrzymuje klucze do nowego mieszkania

W wyborach bezpośrednich na Burmistrza Miasta Gostynina niekwestionowa-
nym zwycięzcą po raz kolejny został WŁODZIMIERZ ŚNIECIKOWSKI – Gostyniń-
ska Wspólnota Samorządowa, uzyskując w pierwszej turze 5513 głosów ważnych 
(76,40%). 

Drugi kandydat Piotr Pesta – Platforma Obywatelska uzyskał 1703 głosy waż-
ne (23,60%).

W wyborach na Wójta Gminy Gostynin nastąpi druga tura głosowania w dniu 
5 grudnia, ponieważ spośród czterech kandydatów na wójta Gminy Gostynin za-
kwalifikowali się: Jan K. Krzewicki, uzyskując 1750 głosów ważnych (33,49%), 
a Edmund Zieliński uzyskał 1392 głosy (26,64%). 

Szczegóły na str. 2

DZIĘKUJĘ ZA POPARCIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkań-

com Gostynina, którzy oddali na mnie swój głos 21 listopada br. 
w wyborach bezpośrednich na burmistrza miasta. Zaufanie, ja-
kim po raz kolejny Państwo obdarzyli moją osobę, zobowiązuje 
do realizacji wszystkich zamierzeń zawartych w moim programie 
wyborczym i przyczyni się do dalszego rozwoju Gostynina. 

Okazana mi życzliwość oraz wsparcie stanowią dla mnie 
jeszcze silniejszą motywację do wzmożenia wysiłku i jeszcze 
większego wkładu pracy na rzecz naszego miasta, będącego 
wspólnym dobrem.

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

UNIWERSYTET OTWARTY ZAPRASZA
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gostyninie, 

ul. Polna 36 pragnie poinformować, iż trwa nabór na zaję-
cia Uniwersytetu Otwartego. Po zebraniu wymaganej licz-
by uczestników, planowany termin rozpoczęcia to grudzień 
ewentualnie styczeń. Prosimy o niezwłoczne podjęcie decy-
zji i zgłoszenie się do dziekanatu przy ulicy Polnej .

Z turystycznym pozdrowieniem
Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSTH

Kontakt w dniach:
wtorek od 14.00 – 16.00
oraz w czasie zjazdów w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 15.00
Tel. 24 235 23 70 lub 24 235 20 23

ku Pamięci bohaterów
z 1863 roku
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Działania Akademii Inicjatyw 
Młodzieżowych z Gostynina 

zostały dostrzeżone i wyróżnione 
przez Kuratorium Oświaty w War-
szawie. Mały Mistrz Bezpieczeństwa 
program profilaktyczny realizowany 
w gostynińskich szkołach autorstwa 
Anity Stachowskiej – nauczycielki 
ze szkoły Podstawowej nr 1 im. Ar-

mii Krajowej w Gostyninie i Jolan-
ty Wasilewskiej prezesa Akademii 
Inicjatyw Młodzieżowych, zaskoczył 
przedstawicieli Kuratorium Oświaty 
nie tylko swoją innowacyjnością, ale 
przede wszystkim atrakcyjną formą 
działań i ich skutecznością. 

Reprezentantki Akademii Inicjatyw 
Młodzieżowych z Gostynina: Jolanta 
Wasilewska i Anita Stachowska 11 
marca br. uczestniczyły w konferen-
cji pt. Bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży w szkole i poza nią zorgani-
zowanej przez Kuratorium Oświaty 
w Warszawie. Konferencja porusza-
ła zagadnienia związane z szeroko 
rozumianym bezpieczeństwem, ad-
resowana była do dyrektorów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych. Wśród gości po-
jawili się m.in. Wicewojewoda Mazo-
wiecki Dariusz Piątek, Mazowiecki 
Kurator Oświaty Karol Semik oraz 
Rektor Honorowy Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie prof. 
dr Stanisław Dawidziuk. 

Gostynianki zostały na nią zapro-
szone jako prelegentki i w części 
Przykłady dobrych praktyk zapre-
zentowały swoje dotychczasowe do-
świadczenia i działania w zakresie 
bezpieczeństwa mieszkańców mia-
sta ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Największym zainteresowaniem cie-

szyły się dwa projekty profilaktycz-
ne Mały Mistrz Bezpieczeństwa i In-
stytut zdrowia i bezpieczeństwa, do-
tychczas realizowane w gostyniń-
skich szkołach. Prezentacja Aka-
demii urozmaicona licznymi scen-
kami i przykładami była na bie-
żąco komentowana przez zgro-
madzonych, co następnie prze-
rodziło się dyskusję. Członkowie 
Akademii otrzymali liczne wyra-
zy uznania za prowadzone przed-
sięwzięcia oraz zachęcani zosta-
li do kolejnych działań i wdraża-
nia nowych, innowacyjnych pro-
jektów nie tylko na terenie mia-
sta Gostynina.

Należy zauważyć, że działania 
Akademii przy realizacji w/w progra-
mów profilaktycznych od 3 lat wspie-
rane są przez Urząd Miasta Gosty-
nina, który przekazuje środki finan-
sowe na realizację tych projektów.

W tym roku szkolnym zapraszamy 
do udziału w kolejnym przedsięwzię-
ciu pt. W POSZUKIWANIU PRAW-
DZIWYCH WARTOŚCI CZYLI…PA-
MIĘTAJ MASZ WYBÓR.

Część dla szkół podstawowych 
nosi podtytuł Liga niezwykłych bo-
haterów, czyli graj regułami wod-
nego świata, który jest bez używek, 
cześć realizowana w gimnazjach Po-
znaj głębię świata pod taflą wody, 
czyli nurkowanie jako stan lepszy 
od używek. Szczegółowe informa-
cje będą dostępne w szkołach pod 
koniec marca. Zapraszamy również 
do udziału w programie Podwórko-
wy zawrót głowy, który wkrótce bę-

dzie realizowany na terenie miasta. 
Wszystkie te działania są finanso-
wane ze środków otrzymanych od 
Urzędu Miasta Gostynina.

Anita StAchoWSKA
Jolanta WASileWSKA

Gostynin został zauważony!

W  czwartek - 7 marca br., w go-
dzinach popołudniowych 

spotkali się po raz pierwszy człon-
kowie Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Tematem spotkania była „Moja ulu-
biona książka”. W siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej zebrali się miło-
śnicy literatury i pasjonaci czytania.

Na pierwsze spotkanie przybyło 
dziewięć osób. Rozmawiano o czy-
telniczych upodobaniach.

Kolejne spotkanie odbędzie się 
7 maja br. o godz. 17.00. w siedzi-
bie biblioteki.

Dla chętnych zaproponowano za-
poznanie się z trzema książkami: 
„Ono” Doroty terakowskiej, „We-
ronika postanawia umrzeć” Paulo 
coelho i „Dziewczynka w czerwo-
nym płaszczyku” Romy ligockiej. 
Rozmowa będzie dotyczyć wrażeń 
po przeczytaniu tych pozycji książ-
kowych. Jednak na spotkanie zapro-
szeni są wszyscy, dla których czyta-
nie książek jest świetną formą spę-
dzania wolnego czasu.  

                    
  M. Z.

Dyskusyjny klub książki 
Mały Mistrz Bezpieczeństwa – Strażnik Bezpiecz-
nej Przygody – program zrealizowany w trakcie Zie-
lonej Szkoły w Koszelówce 2010 r. SP1 klasa Vc.

Mały Mistrz Bezpieczeństwa – Szeryf Legen-
darnych Praw – SP1 2011r. 

Program profilaktyczny Instytut zdrowia i bez-
pieczeństwa – mądry i dzielny 2012 r.

Prokuratura informuje
Prokuratura Okręgowa w Płocku 

organizuje cyklicznie konferen-
cje prasowe, których przedmiotem jest 
przedstawienie wyników pracy Proku-
ratury za miniony rok. W dniu 8 marca 
2013 roku odbyła się kolejna konferen-
cja, na której omówione zostały dane 
statystyczne porównawcze dotyczące 
pracy Prokuratury za lata 2011-2012. 
Zaproszenie otrzymała redakcja biu-
letynu „Nasz Gostynin”. Konferencję 
prowadził prokurator Waldemar oso-
wiecki, a dziennikarze mieli możliwość 
zadawania pytań. W przygotowanych 
danych statystycznych, przekazanych 
dziennikarzom, znajdują się również 
dane działań Prokuratury Rejonowej 
w Gostyninie za lata 2011/2012. Przy-
kładowo są to:

wszczęte śledztwa 130/152; zabój-
stwa 2/1; włamania 47/54; rozboje 
10/12; narkomania 20/22; zgwałcenia 
7/2; akty oskarżenia i wnioski o wa-
runkowe umorzenia sprawy 665/539; 
umorzenia na zasadzie art. 17 § 7 k.p.k 
283/275; umorzenia z powodu niewy-

krycia sprawców 105/93; odmówienia 
wszczęcia postępowania 380/364; za-
wieszenia postępowania 66/53; ilość 
aresztowanych 16/22; dozór policji 
39/52. Osądzono ogółem 761/639; 
skazano 725/597; uniewinniono 5/3, 
umorzono 12/3. Z danych tych wyni-
ka tendencja spadkowa.

Prokurator Osowski mówił, że Pro-
kuratura zarzucana jest sprawami 
drobnymi, tymczasem najważniejsze 
są sprawy gospodarcze, skompliko-
wane wypadki drogowe, oszustwa in-
ternetowe.  Podkreślił, że dąży się do 
zmniejszenia zawieszania postępo-
wań, traktowania spraw jako prioryte-
towe w przypadku aresztowań, kiero-
wania odwołań tam, gdzie jest szansa 
na ich skuteczność. Ważne jest zabez-
pieczanie mienia sprawcy, skracanie 
spraw o alimenty i kradzieże. 

Poprzez konferencje Prokuratura 
realizuje prawo obywateli do uzyska-
nia informacji. Informacja ta ma się 
dokonać właśnie za pośrednictwem 
dziennikarzy.                                 (bkp)

ObOwiązki właścicieli 
czworonoGów

Ruszyła w naszym mieście kam-
pania informacyjna dotycząca sprzą-
tania psich odchodów, gdyż pierw-
sze oznaki wiosny wraz z topnieją-
cym śniegiem odkryły ten „śmierdzą-
cy problem” na gostynińskich chodni-
kach i skwerach. Mimo kilku przepro-
wadzonych akcji zachęcających wła-
ścicieli psów do sprzątania po swo-
ich pupilach problem nadal nie znika.

Na terenie placówek oświatowych, 
w spółdzielniach mieszkaniowych i na 
słupach ogłoszeniowych zostaną roz-
wieszone plakaty informacyjne, które 
mają uczulić i uświadomić właścicie-
lom czworonogów konieczność na-
leżytego wywiązywania się ze swo-
ich obowiązków.

W celu zachęcenia do sprzątania 
na początek można otrzymać specjal-
ne zestawy higieniczne w siedzibie 
Straży Miejskiej oraz w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Zgodnie z przepisami art. 145 ko-
deksu wykroczeń (Dz.U. Z 2010 r. nr 
46, poz. 275 ze zm.) za zanieczysz-
czanie lub zaśmiecanie miejsca pu-
blicznego, a w szczególności drogi, 
ulicy, ogrodu, trawnika lub zieleńca 

należy się kara grzywny w wysoko-
ści do 500 złotych.

W krajach rozwiniętych sprząta-
nie po psie jest normą. W cywilizo-
wanym świecie właściciele czwo-
ronogów nie zastanawiają się czy 
sprzątać, czy nie, czy dostaną man-
dat, czy nie, bo tak nakazuje kultura 
osobista i normy współżycia w spo-
łeczeństwie.

Właściciel psa nie powinien pozwo-
lić na narażanie przypadkowych prze-
chodniów na wdepnięcie w „minę” 
i jednocześnie kontakt z siedliskiem 
wielu bakterii i wirusów.

Niesprzątana kupa jest także po-
ważnym zagrożeniem dla bawiących 
się dzieci.

Najczęściej stosowane wymów-
ki, dlaczego nie sprzątamy po psie:

- nikt nie sprząta więc dlaczego ja 
mam to robić?

- nie ma koszy, ani woreczków do 
tych celów

- wstydzę się, bo co ludzie powie-
dzą

- płacę podatek – opłatę od posia-
dania psa, więc nie muszę tego robić.
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W dniu 7 marca 2013 roku odbyła się 
XXXV sesja Rady Miejskiej VI kadencji 
w Gostyninie. Porządek obrad był na-
stępujący: 

Porządek sesji;
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku ob-

rad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Działalność spółki Miejskie Centrum 

Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.
5. Działalność placówek sportowych:
• Gostynińskiego Szkolnego Związ-

ku Sportowego,
• Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-

kreacji,
• Miejskiego Ośrodka Sportów Wod-

nych i Zimowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyra-

żenia zgody na podwyższenie kapita-
łu zakładowego Agencji Rozwoju i Pro-
mocji ,,Zamek” spółka z o. o. z siedzi-
bą w Gostyninie.

7. Podjęcie uchwały zmieniającą 
Uchwałę Budżetową Miasta Gostyni-
na na 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej 
Uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady Miej-
skiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013–2045.

9. Przyjęcie protokołu z XXXII, XXXIII, 
XXXIV sesji Rady Miejskiej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i za-
pytania radnych.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Działalność spółki Miejskie Centrum 

Handlowe „Stara Betoniarnia” sp. z o. o. 
omówiła prezes elżbieta ledzion. Przy-
pomniała, że spółka została powołana 
21 maja 2012 r., a zasiedlenie hal za-
częło się 1 października 2012 r. Do chwi-
li obecnej wszystkie boksy w hali targo-
wej są zajęte. Wydzielono też 24 miej-
sca poza halą na sprzedaż sezonową. 
W hali handlowej (dużej)  udało się wy-
nająć 13 boksów, ale nie wszyscy na-
jemcy uruchomili działalność. Spółka rok 
2012 zamknęła stratą, ponieważ  kosz-
ty były generowane przez siedem mie-
sięcy, a przychody w ostatnich trzech 
miesiącach.  

Sprawozdanie Gostynińskiego Szkol-
nego Związku Sportowego zaprezento-
wał przewodniczący ludwik Pawikow-
ski. Każdego roku w realizacji progra-
mu Związku bierze udział 30 szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych miasta i powiatu. Rozegra-
nych zostało ponad 50 imprez, zawo-
dów o randze Mistrzostw Powiatu. Zwią-
zek był organizatorem lub współorgani-
zatorem razem z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji zawodów między-
powiatowych, rejonowych, wojewódz-
kich, powiatowych i rejonowych zawo-
dów w piłce nożnej II Turnieju Orlika 
o Puchar Premiera Donalda Tuska, Fi-
nałów XIV Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt 
i chłopców szkół podstawowych. W tym 

roku organizatorem takich samych za-
wodów GSZS będzie, tym razem, dla 
szkół gimnazjalnych.

Najlepsze zespoły nagradzane są 
pucharami, medalami, otrzymują także 
nagrody w postaci sprzętu sportowego. 
W finałach wojewódzkich uczestnicy zdo-
bywali punktowane miejsca w piłce noż-
nej, mini koszykówce, unihokeju i tenisie 
stołowym. Realizacja Programu GSZS 
możliwa jest dzięki wzorowo układają-
cej się współpracy z dyrektorami szkół 
miasta Gostynina, Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, z Pływalnią Miejską. 
Duże wsparcie w poczynaniach GSZS, 
głównie finansowe, a także organizacyj-
ne, stowarzyszenie  otrzymuje ze stro-
ny Urzędu Miasta  Gostynina oraz fir-
my Budrox i Ada Light.

Omówienia pracy Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego 
Ośrodka Sportów Wodnych dokonał 
Wiesław Adamski. W imprezach or-
ganizowanych przez MOSiR w 2012 r. 
wzięło udział ponad 18 tys. osób. 

Radni podjęli następujące uchwały:
Uchwała nr 177/XXXV/2013 w spra-

wie wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego Agencji Rozwo-
ju i promocji „Zamek” sp. z o. o. z sie-
dzibą w Gostyninie. Rada Miejska wy-
raziła zgodę na podwyższenie kapitału 
zakładowego z kwoty 250 tys. do kwo-
ty 327 tys., tj. o kwotę 77 tys. poprzez 
objęcie 77 nowych udziałów o wartości 
nominalnej po 1 tys. zł każdy. Udziały 
te w całości obejmie Gmina Miasta Go-
stynina, jako jedyny wspólnik i pokryje 
je wkładem pieniężnym o wartości 77 
tys. Uchwała została podjęta na wnio-
sek Rady Nadzorczej Agencji Rozwo-
ju i Promocji Zamek sp. z o. o. z dnia 
29 stycznia 2013 r. Rada wnioskowała 
o podwyższenie kapitału do kwoty 500 
tys. zł do dnia 31 grudnia 2014 r. Ce-
lem funkcjonowania spółki ARP „Za-
mek” jest prowadzenie działalności po-
legającej na zarządzaniu nieruchomo-
ścią i promocji Gminy Miasta Gostyni-
na poprzez rozpowszechnianie pozy-
tywnego wizerunku miasta Gostynina. 
W ostatnim czasie spółka znacząco się 
rozwija, realizując swoje cele określone 
aktem założycielskim. Zapewnienie jej 
dodatkowych środków w kapitale zakła-
dowym umożliwi inwestowanie w nowe 
formy promocji, a tym samym kontynu-
owanie dotychczasowego profilu dzia-
łalności statutowej.

Uchwała nr 178/XXXV/2013 zmienia-
jąca uchwałę Budżetową Miasta Gosty-
nina na rok 2013. Dochody bieżące bu-
dżetu Miasta:
zwiększa się o kwotę 77 000,00 zł z tytu-
łu wpłaty z zysku jednoosobowych spół-
ek Skarbu Państwa lub spółek jednostek 
samorządu terytorialnego.

1. Wydatki bieżące budżetu Miasta:
w rozdziale 75702 zmniejsza się o kwo-
tę 82 185,00 zł przeznaczoną na odset-
ki od kredytów i pożyczek.

2. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

w rozdziale 92195 zwiększa się o kwo-
tę 77 000,00 zł przeznaczoną na obję-
cie udziałów w spółce gminy Agencja 
Rozwoju i Promocji „Zamek”.

3. Rozchody budżetu Miasta:
zwiększa się o kwotę 82 185,00 zł z prze-
znaczeniem na spłatę pożyczek zacią-
gniętych w 2008 roku z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na ter-
momodernizację budynku Miejskiego 
Centrum Kultury i budynku Miejskiego 
Przedszkola nr 2. Na podstawie umów 
umorzeniowych zawartych z WFOŚiGW 
w 2011 roku kwota ta została umorzona. 
Ww. zadania zostały objęte dofinanso-
waniem z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach  Projektu 
„Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej na terenie gmin Stowa-
rzyszenia Gmin Turystycznych Pojezie-
rza Gostynińskiego” zgodnie z umową 
nr RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 
05.10.2012 r. Zgodnie z umowami po-
życzek objęcie tych przedsięwzięć dofi-
nansowaniem ze środków Unii Europej-
skiej powoduje, że stają się one nieuma-
rzalne, a uzyskane częściowe umorze-
nie podlega zwrotowi. W roku bieżącym 
podpisane zostały z WFOŚiGW porozu-
mienia, rozwiązujące umowy umorze-
niowe i zobowiązujące Miasto do zwro-
tu umorzonej wcześniej kwoty. Kwotę tę 
wprowadza się do załącznika nr 3 pn. 
Przychody i rozchody budżetu w 2013 
roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ni-
niejszej uchwały.

Uchwała nr 179/XXV/2013 zmienia-
jąca uchwałę nr 167/XXXI/2012 Rady  
Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grud-
nia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2013-2045.

W rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej jed-
nostki samorządu terytorialnego (Dz. 
U. poz. 86) określono nowy wzór wie-
loletniej prognozy finansowej oraz nowy 
wzór załącznika pn. „Wykaz przedsię-
wzięć wieloletnich”. 

Na podstawie art. 232 ustawy o fi-
nansach publicznych, Zarządzeniem nr 
16/2013 Burmistrza Miasta Gostyni-
na z dnia 6 marca 2013 roku zaktuali-
zowano wzór wieloletniej prognozy fi-
nansowej. 

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku 
o zmianie niektórych ustaw w związku 
z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 
poz. 1456) zmieniono definicję przedsię-
wzięć, określoną w art. 226 ustawy o fi-
nansach publicznych. Przez przedsię-
wzięcia rozumie się wieloletnie progra-
my, projekty lub zadania, w tym związa-
ne z programami finansowanymi z udzia-
łem środków unijnych oraz z umowami 
o partnerstwie publiczno-prywatnym, dla-
tego z wykazu przedsięwzięć usunięto 
umowy wieloletnie oraz gwarancje i po-
ręczenia, udzielane przez jednostki sa-
morządu terytorialnego. 

Zgodnie ze zmienionym art. 227 usta-
wy o finansach publicznych prognozę 
kwoty długu sporządza się na okres, 
na który zaciągnięto oraz planuje się 
zaciągnąć zobowiązania, dlatego skró-
cono wieloletnią prognozę finansową do 
roku 2022, tj. do roku, w którym zosta-
ną spłacone zaciągnięte zobowiązania 
z tytułu wykupu wierzytelności. 

W „Wykazie przedsięwzięć wielolet-
nich” rozszerzono nazwę przedsięwzię-
cia „Budowa Miejskiego Centrum Han-
dlowo-Usługowego – Bazar wraz z oto-
czeniem wraz z finansowaniem inwesty-
cji” o nazwę Projektu, w ramach które-
go zadanie jest realizowane.

W Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej dokonano aktualizacji planów, zgod-
nie ze zmianami przyjętymi w projek-
cie uchwały zmieniającej uchwałę bu-
dżetową. 

Wiceburmistrz Jadwiga Kaczor udzie-
lała też odpowiedzi na zapytania  rad-
nych. Szerzej wyjaśniła kwestię zainsta-
lowania windy dla niepełnosprawnych 
w Szkole Podstawowej nr 1. 

Wiceburmistrz poinformowała rad-
nych, że Gmina Miasta Gostynina zo-
stała wyróżniona certyfikatem lidera 
Aktywności inwestycyjnej w plebiscy-
cie organizowanym przez Ogólnopolski 
Dwutygodnik Budowlany „Profile”, który 
nieprzerwanie, od 58 lat realizuje wie-
le inicjatyw integrujących szeroko poję-
te środowisko działające na rynku bu-
dowlanym. Dwutygodnik organizuje kon-
kursy ekologiczne, przetargi dla najlep-
szych – Lider Eko Inwestycji, Festiwal 
Filmów o Budownictwie, Ogólnopolski 
Mundial Budowlanych. Certyfikat przy-
znała kapituła powołana przez redak-
cję dwutygodnika „Profile” – przewodni-
czący kapituły Wiesław Wójcik i sekre-
tarz kapituły Anna tarbicka. Redakcja 
„Profili”, współpracując z kilkuset gmi-
nami w Polsce, uhonorowała 22 najlep-
sze samorządy i firmy. Wśród nich jest 
właśnie miasto Gostynin, wyróżnione za 
przedsiębiorczość i podejmowanie sze-
roko zakrojonych działań na rzecz roz-
woju miasta. Certyfikat został wręczony 
podczas Targów Budowlanych INTER-
BUD w Łodzi. Targi znalazły się w rzą-
dowym programie „Promocja polskiej 
gospodarki na rynkach międzynarodo-
wych” współfinansowanym przez Unię 
Europejską. W dniu 1 marca 2013 roku  
nagrodę odebrała Zastępca Burmistrza 
Jadwiga Kaczor.

Drugim wyróżnieniem uzyskanym 
przez Gostynin są dyplomy za udział 
w I etapie konkursu „Modernizacja Roku 
2012”. Gostynin otrzymał dyplomy za 
inwestycje z 2012 r. dotyczące termo-
modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 
30, Parkowej 1, 2, 4, 6 oraz za budyn-
ki przy ul. Krośniewickiej, Kościuszkow-
ców, a także za Centrum Handlowe „Sta-
ra Betoniarnia”.

Dyplom otrzymał także autor projek-
tu budynku socjalnego mieszkalnego 
przy ul. Krośniewickiej.                 (bkp)

XXXV sesja raDy miejskiej w Gostyninie
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Kolejnym punktem programu 
była projekcja filmu przygoto-

wanego specjalnie na sesję pt. „Ga-
śno 1863 rok”. Film opowiadał o lo-
sach oddziału Józefa Łakińskiego 
z 11-12 marca 1863 roku oraz tra-

gicznej w skutkach dla Polaków, bi-
twy pod Gaśnem.  Autorami filmu byli: 

Andrzej Adamski, Jarosław i Piotr 
Borczyńscy, Jacek liziniewicz, 
Radosław Rękawiecki i Krzysz-
tof Zadrożny. 

Na zakończenie uroczystości głos 
zabrali Zastępca Burmistrza Miasta 

Gostynina Jadwiga Kaczor, w imie-
niu wójta Gminy Gostynin edmunda 
Zielińskiego - Krystyna Janiszew-
ska, Stanisław Adamski, dr Barba-
ra Konarska-Pabiniak. Pieśń patrio-
tyczną zaśpiewał sierżant Kazimierz 
Szarłat z Koła nr 1 w Gostyninie.

Jolanta Bigus podziękowała 
dr.  Marianowi chudzyńskiemu 
i Krzysztofowi Zadrożnemu za wy-
kłady, a dyrekcji, nauczycielom i mło-
dzieży z GCE za zaangażowanie 
w uroczystość. 

Na zakończenie sesji prowadzą-
ca wyrecytowała wiersz Zbigniewa 
Jerzyny pt. „To jest Polska”.

Kiedy nagle las zaszumi,
Mowę sosny gdy zrozumiesz …
To jest Polska.
Gdy zobaczysz gdzieś topole
królujące ponad polem
To jest Polska.
Ujrzysz biały krzyż wycięty,
Hełm i pod nim piasek święty….
To jest Polska.

Sesję poprzedził konkurs histo-
ryczny o powstaniu styczniowym 
w Gostynińskim Centrum Eduka-
cyjnym dla uczniów ze szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu go-
stynińskiego.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół 
podstawowych otrzymała oliwia 
Rzepecka ze Szkoły Podstawowej 

w Łącku, natomiast w kategorii szkół 
gimnazjalnych Adrian Kierzkowski 
z Gimnazjum w Białotarsku, a spo-
śród uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych Monika Kamiecka z LO 
w Gostyninie.

Ponadto w godzinach przedpołu-
dniowych przedstawiciele władz miej-
skich i gminnych złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze przy pomniku w Gaśnem.

Maria ZiĘteK

ku Pamięci bohaterów z 1863 roku (dok. ze str. 1)

Obecny rok, 
jest rokiem 

jubileuszu 85-lecia 
Ligi Ochrony Przyro-
dy. Z tej okazji w sali 
konferencyjnej Urzę-
du Miasta Gostyni-
na, 15 marca br., 
w godzinach popo-
łudniowych odbyło 
się uroczyste spo-
tkanie. Dzieci z od-
działu przedszkolne-
go Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Obrońców Wester-
platte w Gostyninie, pod opieką lil-
li Boguszewskiej zaprezentowa-
ły program słowno-muzyczny, który 
podejmował tematykę ochrony śro-
dowiska.

Zebranych powitał prezes LOP 
Władysław Skalny, który następnie 
oddał głos zaproszonym gościom, 
Zastępcy Burmistrza Miasta Gostyni-
na Jadwidze Kaczor, wójtowi Gminy 
Gostynin edmundowi Zielińskiemu 

i staroście Powiatu Gostynińskiego 
Janowi Baranowskiemu.

Kolejnym punktem programu było 
wręczenie medali, listów gratulacyj-
nych, podziękowań i upominków za 

dorobek w zakresie edukacji eko-
logicznej, ochrony różnorodności 
biologicznej, działań interwencyj-
nych, organizowania wielu konkur-
sów, olimpiad i programów edukacyj-

nych. Uhonorowana meda-
lem „Zasłużony dla Miasta 
Gostynina” przez wicebur-
mistrz Jadwigę Kaczor zo-
stała ewa Koprowicz. Po-
nadto Zastępca Burmistrza 
wręczyła dyplomy i drobne 
upominki członkom Zarzą-
du Oddziału LOP w Gosty-
ninie i opiekunom Kół LOP. 
Przedstawiciele władz sa-
morządowych i członkowie 
LOP zostali wyróżnieni za 
pomoc, życzliwość i wspar-
cie organizacji w różnorod-
nych działaniach.

M. Z.

jubileusz liGi ochrony PrzyroDy

Kalendarz imprez turystycz-
nych zaplanowany przez Za-

rząd Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego 
w Gostyninie na rok 2013 jest bo-
gaty. Tegoroczny sezon turystycz-
ny w gostynińskim oddziale rozpo-
czął się spacerami pieszymi po oko-
licach naszego miasta.

Sympatycy pieszych wędrówek, 
co tydzień, pod opieką Bożeny Szy-
mańskiej, przemierzają trasy zgła-
szane przez uczestników. Jak co 
roku turyści od początku maja, wolą 
zamiast pieszych wypraw, wyciecz-
ki rowerowe. Natomiast od począt-
ku października rozpoczną się spa-
cery jesienne.

W dniu 9 marca odbył się corocz-
ny rajd pieszy „Do miejsc Pamięci 
Narodowej”, 4 kwietnia odbędzie 
się rajd „Prima aprilis”

Kolejną imprezą zaplanowaną na 
dzień 25 maja, z myślą o młodych 
turystach jest wycieczka autokaro-
wa po Gostynińsko-Włocławskim 
Parku Krajobrazowym. Podczas 
tej wycieczki zarząd PTTK chce 
rozpropagować ciekawy kon-
kurs, organizowany przez dyrek-
cję parku – „Zwiad po Gostyniń-
sko-Włocławskim Parku Krajobra-
zowym”. Młodzież z klas starszych 
szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych ma możliwość wzięcia 
udziału w Centralnym Zlocie Mło-

dzieży Palmiry 2013, który odbywa 
się co roku w październiku.

W ofercie PTTK są też rajdy dla 
najmłodszych turystów: w czerwcu 
- „Siedmiomilowe butki” dla przed-
szkolaków i we wrześniu - „Siedmio-
milowe buty” dla uczniów klas naj-
młodszych szkół podstawowych. 
Podczas tych rajdów można zdoby-
wać odznaki „Siedmiomilowe buty”.

Wycieczki autokarowe są kolej-
ną formą uprawiania turystyki w go-
stynińskim Oddziale. W tym roku 
zaplanowane są trzy wycieczki: 
jednodniowa, na trasie Ciechanów-
Opinogóra-Gołotczyzna-Pułtusk (8 
czerwca), trzydniowa do Puław-Lu-
blin-Zamość-Chełm (19-21 lipca) 
i sześciodniowa do Brukseli i Fran-
cji (5-8 września).

Oferta turystyczna oddziału PTTK 
jest różnorodna. Prezes ewa Kopro-
wicz zaprasza wszystkich, którzy 
chcą aktywnie odpoczywać. Szcze-
gólnie zależy na krzewieniu turysty-
ki wśród najmłodszych oraz wspie-
raniu i rozwijaniu turystyki rodzin-
nej. Uprawianie aktywności fizycz-
nej w gronie rodzinnym wzmacnia 
poczucie wspólnoty oraz pomaga 
w tworzeniu atmosfery pełnej miło-
ści, życzliwości i radości. W każdej 
z wymienionych wyżej imprez tury-
stycznych mogą brać udział dzie-
ci po opieką osób dorosłych. Ser-
decznie zapraszamy więc całe ro-
dziny do naszego Oddziału. 

Maria ZiĘteK

Pttk zaPrasza
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Wiceburmistrz Jadwiga Kaczor wręcza dyplom za działalność na 
rzecz ochrony środowiska pani Danucie Żarkowskiej

Dr Marian Chudzyński wygłasza referat 
na temat potyczek stoczonych na ziemi 
gostynińskiej w latach 1863-1864

Dyrekror MBP Jolanta Bigus otwiera sesję 
popularnonaukową z okazji 150. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego

Krzysztof Zadrożny - współautor filmu „Gaśno 
1863 r.”

Prezes LOP Okręg Płocki Władysław Skalny wita 
przybyłych na uroczystość gości. Obok prezesa siedzą: 
wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, wiceburmistrz 
Jadwiga Kaczor, starosta Powiatu Gostynińskiego 
Jan Baranowski i dr Katarzyna Brzozowska, naczelnik 
wydziału rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska ze 
Starostwa Powiatowego



Dyrekcja Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie ogłasza 
nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014. Zapraszamy wszyst-
kich absolwentów szkół podstawowych, którzy chcieliby rozwijać swo-
je zainteresowania na kierunkach: matematyczno-informatycznym, hu-
manistyczno-językowym i przyrodniczym do wybrania naszej placówki.
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Projekt „moja DroGa Do sukcesu” 
zakoÑczony

Informujemy, że Szkoła Podsta-
wowa nr 1 i Szkoła Podstawowa 

nr 3, znajdujące się na terenie Gminy 
Miasta Gostynin, zakończyły realiza-
cję projektu systemowego Moja dro-
ga do sukcesu opracowanego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Projekt był fi nansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

W ww. szkołach został zrealizowa-
ny w dniach 1 stycznia 2012 roku - 31 
grudnia 2012 r.

Głównymi celami projektu było wy-
równywanie szans edukacyjnych po-
przez indywidualizację procesu kształ-
cenia w klasach II - III, pokonywanie 
zanalizowanych trudności, rozwijanie 
zainteresowań i zdolności oraz wy-
pracowanie nowych wzorców w pra-
cy z uczniem.

W ramach programu prowadzo-
ne były następujące zajęcia:

- zajęcia rozwijające zainteresowa-
nia uczniów szczególnie uzdolnionych 
ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
matematyczno- przyrodniczych;

- zajęcia dla dzieci ze specyfi cz-
nymi trudnościami w czytaniu i pisa-
niu, w tym także zagrożonych ryzy-
kiem dysleksji;

- zajęcia logopedyczne dla dzieci 
z zaburzeniami mowy;

- zajęcia komputerowe; 
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci 

z wadami postawy;
- specjalistyczne zajęcia terapeu-

tyczne - muzykoterapia.
 W Szkole Podstawowej nr 1, w pro-

ponowanych  zajęciach, łącznie  wzię-
ło udział 72 uczniów, w tym 4 osoby 
uczestniczyły w dwóch rodzajach za-
jęć. Natomiast w Szkole Podstawo-
wej nr 3 zajęciami objętych zostało 
80 uczniów.

Projekt cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem rodziców i uczniów. Dzieci 
chętnie i systematycznie uczęszczały 
na zajęcia. Angażowały się w ich prze-
bieg i wykazywały się kreatywnością.

Dodatkowym atutem wyżej omówio-
nego projektu była możliwość dopo-
sażenia szkół w pomoce dydaktyczne 
oraz sprzęt multimedialny, z którego 

aktualnie korzystają wszyscy ucznio-
wie.

Przystąpienie do projektu wyma-
gało dużego nakładu pracy zaintere-
sowanych nauczycieli, ale w efekcie 
przyniosło dużo satysfakcji i zadowo-
lenia z dobrze wykonanego zadania.

Anna WAlcZAK
elżbieta KoSSoBUDZKA

rekrutacja Do Gimnzjum nr 2
W nowym roku szkolnym, po-

dobnie jak w latach ubiegłych, 
obok lekcji objętych obowiązkowym 
programem nauczania, przewidziana 
jest organizacja dodatkowych zajęć 
dydaktycznych i praca w kołach zain-
teresowań. Przeznaczone są głównie 
dla uczniów zdolnych, którzy chcą roz-
szerzyć swoje umiejętności i zdoby-
wać nowe wiadomości. W ramach za-
jęć nauczyciele przygotowują uczniów 
do konkursów i olimpiad przedmio-
towych. Licznie zdobywane corocz-
nie nagrody i laury świadczą o wy-
sokim poziomie nauczania i bardzo 
dobrym wykorzystaniu czasu nauki 
w szkole. Dla uczniów z trudnościa-
mi lub problemami w nauce prowa-
dzone są zajęcia wyrównawcze. Na-
uczyciele dają wskazówki, pomaga-
jące uczniom uzupełnić braki progra-
mowe i nadrobić zaległości.

Grono pedagogiczne umożliwia in-
dywidualny rozwój każdego gimna-
zjalisty. Nauczyciele poloniści lansują 
wychowanie młodzieży na światłych 
i wrażliwych odbiorców sztuki. Zabie-
gają o włączenie młodzież do aktyw-
nego udziału w wydarzeniach kultural-
nych, oswajają z artyzmem, stwarzają 
możliwość udziału w  spektaklach te-
atralnych, premierach fi lmowych i wy-
stawach. Wychowawcy i historycy do-
datkowo zadbają o patriotyczne wycho-
wanie młodzieży, pokażą jak należy ko-
chać Ojczyznę i jak pielęgnować trady-
cje narodowe. Uczniowie utalentowani 
plastycznie i muzycznie znajdą u nas 

możliwość i wsparcie w rozwoju swo-
ich uzdolnień. Zespół języków obcych 
będzie pracować z uczniami w oparciu 
o należące do najnowszej generacji ma-
teriały do nauczania języka angielskiego 
i niemieckiego, dając solidne podstawy 
z zakresu leksyki i gramatyki. Rozpoczy-
nającym naukę niemieckiego nauczy-
ciele stworzą możliwość kreatywnego 
i aktywnego kontaktu z tym językiem, 
m.in. poprzez organizację bezpłatne-
go kurs języka niemieckiego w Niem-
czech. Szkoła położy także nacisk na 
rozwój kultury fi zycznej i sportu w ra-
mach gier zespołowych, jak i indywidu-
alnych treningów na pływalni, stadionie 

miejskim oraz boisku przyszkolnym. Ze-
spół nauczycieli przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych wprowadzi mło-
dzież w najstarsze dziedziny nauk ludz-
kich, pokaże ich wzajemne relacje, na-
uczy logicznego myślenia, wyjaśni za-
gadki otaczającego nas świata i tajniki 
życia społeczno-gospodarczego oraz 
współczesnej cywilizacji.

Gimnazjum nr 2 zapewni każde-
mu uczniowi rzetelne przygoto-

wanie do egzaminów końcowych w za-
leżności od jego indywidualnych umie-
jętności i możliwości.

Zapraszamy rodziców i uczniów do 
uczestnictwa w dniach otwartych, któ-
re organizować będziemy w kwietniu 
br. Szczegółowych informacji o rekru-
tacji udziela sekretariat placówki. Za-
chęcamy do bezpośredniego kontak-
tu z Dyrektorem Szkoły. 

dr elżbieta SZUBSKA-BieRoŃ

DzieÑ otwarty w jeDynce
Dużym zainteresowaniem 

w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Armii Krajowej w Gostyninie 
cieszy się od wielu lat Dzień Otwar-
ty. Przyszli uczniowie i ich rodzice, 
opiekunowie, mogą na własne oczy 
przekonać się, że w Jedynce war-
to się uczyć.

W tym roku do naszej szkoły zapro-
szono gości na 20 marca, godz. 16.00. 
Tego dnia na najmłodszych czeka-

ły liczne atrakcje pod hasłem „Żyj-
my zdrowo i kolorowo”. W programie 
znalazły się: montaż słowno-muzycz-
ny w wykonaniu dzieci z grup przed-
szkolnych, prezentacja osiągnięć dzie-
ci, foto-kronika-bawimy się i uczymy, 
zabawy i konkursy w salach, ciekawe 
prezentacje pracowni, ulotki promują-
ce zdrowy styl życia,  foldery, gazetka 
szkolna, upominki i słodycze. Rodzi-
ce zapoznali się z bogatą ofertą edu-

kacyjną i bazą dydaktycz-
ną naszej placówki oraz 
przekonać się na wła-
sne oczy i uszy, jak pra-
cujemy. Uczniowie i na-
uczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Armii 
Krajowej w Gostyninie, 
sprawowali opiekę nad 
przebiegiem uroczysto-
ści, wskazując gościom 
drogę podczas zwiedza-
nia szkoły i odpowiada-

jąc na ewentualne pytania nurtują-
ce rodziców.

W roku szkolnym 2012/2013 do na-
szej szkoły mogą uczęszczać dzieci 
urodzone w 2006 r. do klasy I, w 2007 
r. do klasy I lub grupy przedszkolnej 
i dzieci urodzone w 2008 r. do gru-
py przedszkolnej. Program realizo-
wany w oddziałach „O” dostosowa-
ny jest do wieku dzieci, ich potrzeb 
i możliwości. Również program edu-

kacji wczesnoszkolnej w kla-
sie I uwzględnia możliwości, 
potrzeby i zainteresowania 
dzieci 6-letnich, umożliwia 
wykorzystanie ich potencjału 
i stworzenie jak najlepszych  
warunków rozwoju. Placów-
ka tworzy model szkoły przy-
jaznej, bezpiecznej, rozumie-
jącej potrzeby ucznia i lo-
kalnego środowiska. Wdra-
ża i realizuje szereg progra-
mów i innowacji pedagogicz-
nych z wykorzystaniem tre-

ści zdrowotnych, ekologicznych i eu-
ropejskich, uczniowie zaś odnoszą 
znaczące sukcesy.  

Na wspólne poszukiwanie skar-
bu mądrości przez sześć lat pobytu 
w szkole i  rocznego przygotowania 
przedszkolnego zapraszają: Dyrekcja, 
Rada Pedagogiczna i Uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Gostyninie!

Róża SZloSoWSKA

Redaktor naczelny: Barbara Konarska-Pabiniak.
Telefon: 24/ 236 07 35; Fax: 24/ 236 07 12; 
e-mail I: glos.gostyninski@wp.pl
e-mail II: naszgostynin@gostynin.pl
Redakcja czynna: poniedziałek - piątek 8.30-15.30
Skład i druk: Drukarnia SZMYDT; Gostynin, ul. Legionów Polskich 27a;
tel. 24 235 74 65; e-mail: szmydt@onet.pl
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klasyfikacja śródrOczna w Gimnazjum nr 2

suPer wyniki

aktualnOści w GOspOdarOwaniu Odpadami kOmunalnymi
Urząd Miasta Gostynina przy-

pomina, że w dniu 28 lutego 
br. minął termin składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Zatem 
właściciele zamieszkałych nierucho-
mości, którzy nie złożyli takiej dekla-
racji powinni niezwłocznie zgłosić się 

do tut. Urzędu Wydział Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 
22 pok. nr 4.

W przypadku niezłożenia dekla-
racji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
Burmistrz Miasta Gostynina okre-

śli, w drodze decyzji, wysokość tej 
opłaty, przyjmując stawkę 10 zł/os./
miesiąc.

Druk deklaracji można pobrać na 
naszej stronie internetowej www.
gostynin.pl w zakładce Gospodar-
ka odpadami lub pod linkiem http://

www.gostynin.pl/plik,226,deklara-
cja-pdf.pdf.

O kolejnych etapach wdrażania 
nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, będziemy 
informować naszych mieszkańców 
na bieżąco.

Zakończył się I semestr roku szkol-
nego 2012/2013 w naszej szko-

le. Koniec tego etapu nauki to klasyfi-
kacja wyników z zachowania oraz na-
uczania, podliczanie frekwencji i wyła-
nianie najlepszych.

Podsumowując wyniki uczniów na-
szej szkoły po  pierwszym półroczu, 
należy pogratulować przede wszyst-
kim zespołom klasowym, które uzy-
skały najwyższą średnią ocen. Z klas 
pierwszych najlepsza okazała się klasa 
I A ze średnią 4,39 (była to jednocze-
śnie najwyższa średnia w całej szko-
le), z drugich klasa II A ze średnią 4,32,  
a wśród trzecich III E ze średnią 4,24. 

Na wysokie rezultaty z zajęć eduka-
cyjnych w klasie I A zapracowali przede 
wszystkim uczniowie ze średnią ocen 
powyżej 5,0. Uzyskali ją: Krzysztof Wi-
chrowski, Joanna Puternicka, Justy-
na Rudowska, Justyna Śniechowska 
i Maciej ciepłuch. W klasie  I B taką 
średnią poszczycić się mogła Natalia 
czerwińska, a w klasie I D Joanna 
Nyckowska. 

Za wyniki w nauce należy wyróżnić 
także uczniów klasy II A. W tym ze-

spole klasowym przodowali następu-
jący uczniowie ze średnią powyżej 5,0: 
Katarzyna Petrykowska (najwyższe 
osiągnięcie w szkole – 5,6), Łukasz 
Wypych, Magdalena Andrzejczak, 
Małgorzata Baranowska, Aleksan-
dra Golus. Pod względem wyników 
bardzo dobrze wypadła również kla-
sa II B, najlepiej uczyli się: Dżesika 
Paliwoda, Aleksandra Kacprzycka, 
Magdalena idzikowska, Aleksandra 
Fabisiak i Adrianna Węglewska. Na 
pochwałę zasługują wśród klas drugich 
naszego gimnazjum uczennice z kla-
sy II E: Natalia Gizińska z najwyższą 
średnią w szkole 5,6 i dziewięcioma 
ocenami celującymi oraz Natalia Rut-
kowska ze średnią 5,13.

Silna rywalizacja w uzyskaniu naj-
wyższych wyników w pierwszym se-
mestrze toczyła się wśród uczniów klas 
trzecich, a zwłaszcza pomiędzy ze-
społami klasowymi z III A, III B i III E. 
Współzawodnictwo było bardzo inten-
sywne, a uzyskane średnie zbliżone, 
różniły się zaledwie 0,3 proc.  Za pra-
cę na wszystkich zajęciach edukacyj-
nych i średnie powyżej 5,0 zdobyli: li-

wia Jankowska i Marta Wasiak z kl. 
III A, Fabian Bigelmajer, Julia Brzóz-
ka, Agata Drohomirecka, Zuzanna 
Kowalska i Adam Kwiatkowski  z III 
B oraz cztery uczennice z klasy III E: 
Kinga Węglewska, ewa Pośpieszyń-
ska, Klaudia Żurawska i Marta Am-
brochowicz. Wśród klas trzecich mar-
twi dość duża rozbieżność w średnich 
semestralnych uzyskanych przez pozo-
stałe dwie klasy, a szczególnie uczniów 
z III C. Najprawdopodobniej słabe wy-
niki podyktowane były zbyt małym ze 
strony uczniów zaangażowaniem w po-
zyskiwanie wiedzy i utrwalaniu mate-
riału oraz nieobecnościami w szkole. 

Najwyższą frekwencją w naszym 
gimnazjum poszczycić może się ze-
spół klasowy I A. Uczniowie tej klasy 
opuścili w tym semestrze zaledwie 761 
godzin. Wśród klas drugich ex aequo 
w ogólnej liczbie nieobecności uplaso-
wały się klasa II A i II B, przy czym kla-
sa B miała mniej godzin nieusprawie-
dliwionych. W klasach trzecich za to 
najniższy procent ogółu nieobecności 
uzyskała klasa III A. Na wyróżnienie za-
sługuje frekwencja wszystkich uczniów 

klas pierwszych. Wielu z nich opuściło 
w całym semestrze zaledwie jedną lub 
dwie godziny lekcyjne. Na największą 
pochwałę pod względem uczęszcza-
nia na zajęcia szkolne zasłużył hubert 
Jankowski z kl. II D, który nie opuścił 
w całym semestrze ani jednej godziny.

Podsumowując wyniki naucza-
nia i poziom dydaktyczny na-

szego gimnazjum po pierwszym pół-
roczu w roku szkolnym 2012/2013, 
należy stwierdzić, że jest bardzo wiele 
osób zdolnych i ambitnych, którzy sys-
tematycznie pracują, podnosząc swo-
ją wiedzę i zdobywając coraz to nowe 
wiadomości. Jesteśmy dumni z ponad-
przeciętnych wyników w nauce zdoby-
tych przez naszych uczniów, ale i tych 
zdobywanych z trudem, za to sumien-
ną i konsekwentną pracą

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
gimnazjalistom osiągnięć i życzymy 
dalszych sukcesów  w klasyfikacji koń-
coworocznej. 

dr elżbieta SZUBSKA-BieRoŃ

Znamy już wyniki próbnego egzami-
nu gimnazjalnego w naszej szko-

le, który uczniowie klasy trzecich pisa-
li na początku grudnia 2012 r. Składał 
się on z trzech części: humanistycznej, 
matematyczno-przyrodniczej oraz z ję-
zyka obcego nowożytnego w formule 
rozszerzonej i podstawowej. 

Z zadaniami z języka polskiego naj-
lepiej poradzili sobie uczniowie klasy III 
E i III A,  osiągając średnią powyżej 71 
proc.  Maksymalną liczbę punktów uzy-
skały trzy uczennice: Kinga Węglewska, 
Justyna Golus i Julia Brzózka, a o je-
den punkt mniej Agata Drohomirecka 
i Michalina Szewczyk. Zdecydowanie 
najlepiej z wiedzy o społeczeństwie i hi-
storii poszło klasie III E, która to uzyska-
ła największą średnią i wyprzedziła po-
zostałe zespoły klasowe. Indywidual-
nie najwięcej punktów zdobyli ucznio-
wie z pozostałych klas, a mianowicie 
z klasy III B Julia Brzózka i Fabian Bi-
gelmajer, a z klasy III A Mateusz Szy-
mański i liwia Jankowska.

Bardzo dobre rezultaty zanotowano 
w naszej szkole z części matematycz-
no-przyrodniczej. Z danych  statystycz-
nych wynika, że zespoły klasowe III A i III 
B uzyskały jednakową średnią. Najlep-
szy z przedmiotów przyrodniczych oka-
zał się uczeń klasy III B  Adam Kwiat-

kowski, który jako jedyny uzyskał mak-
symalny wynik. Ex aequo uplasowali się: 
Julia Brzózka i Katarzyna Dryńkow-
ska z III B,  Jakub chazarkiewicz i Ju-
styna Golus z kl. III A oraz Kinga Wę-
glewska z klasy III E.  O sukcesie z ma-
tematyki mogą mówić przede wszystkim 
uczennice: Justyna Golus, Katarzyna 
Dryńkowska i Kinga Węglewska, bo-
wiem rozwiązały wszystkie zadania po-
prawie, uzyskując stu procentowy wynik.  

Świetne wyniki zanotowano w Gimna-
zjum nr 2 zwłaszcza w części językowej. 
Egzamin składał się z dwóch poziomów: 
podstawowego – obowiązkowego dla 
wszystkich i rozszerzonego dla uczniów 
kontynuujących w naszym gimnazjum, 
rozpoczętą w szkole podstawowej na-
ukę wybranego języka obcego. Na egza-
min z języka obcego nowożytnego pra-
wie 99 proc. uczniów wybrało język an-
gielski, do którego na poziomie rozsze-
rzonym przystąpiło 100 proc. uczniów. 
W części językowej na poziomie podsta-
wowym  wszystkim uczniom naszej pla-
cówki udało się osiągnąć średnią powy-
żej 70 proc. Za rozwiązanie zadań z języ-
ka angielskiego na poziomie podstawo-
wym gimnazjaliści uzyskali w ubiegłym 
roku średnio w Polsce ok. 62 proc., za-
tem osiągnięty przez naszych uczniów 
wynik znacznie przewyższa wyniki ogól-

nopolskie. Za zadania z zakresu pod-
stawowego aż siedmiu uczniów: Joan-
na Brzozowska, liwia Jankowska, 
Michał Radecki, Julia Brzózka, Mar-
ta Ambrohowicz, Alicja Drzewiecka 
i ewelina Wasińska, zdobyło maksy-
malną liczbę punktów. W przypadku eg-
zaminu na poziomie podstawowym za-
uważa się znaczne różnice w uzyska-
nych punktach, zwłaszcza w stosunku 
uczniów z klas o profilu matematycz-
no-informatycznym i humanistycznym 
do zespołów klasowych o profilu ogól-
nym i przyrodniczym. Do części egza-
minu z języka niemieckiego na poziomie 
podstawowym przystąpiło w szkole tylko 
dwóch uczniów, co nie oznacza jednak, 
że nie ma chęci wśród uczniów do po-
głębiania tajników tego języka.   

Szczególnie cieszy fakt, że gimnazjali-
ści bardzo dobrze poradzili sobie z zada-
niami na poziomie rozszerzonym. Śred-
nie wyniki uczniów z klas III A, B i E na 
tym poziomie były zbliżone i kształtowa-
ły się kolejno: 59,  56 i 56 proc. 

Bardzo dobry wyniki, świadczące 
o wysokim poziomie  naszego gimna-
zjum nikogo nie dziwią. To zasługa sys-
tematycznej nauki. Uczniowie kształcą 
się tu nie tylko na lekcjach obowiązko-
wych, ale także uczestniczą w pracach 
kół przedmiotowych i zajęciach fakulta-

tywnych, korzystają z bogato wyposażo-
nej biblioteki szkolnej. Nauczyciele pra-
cujący tu  to ludzie z pasją i zaangażo-
waniem.  Stawiają wysokie wymagania 
wobec swojej codziennie, z sumienno-
ścią wykonywanej pracy na lekcji, przy 
okazji umożliwiają także indywidual-
ny rozwój każdego gimnazjalisty. Wia-
domo, że nie każdy uczeń może uzy-
skać najwyższe wyniki, u nas osiąga-
ją je wszyscy na miarę swojego poten-
cjału. Ponadprzeciętne wyniki egzami-
nu, który jest przecież ponadprzedmio-
towy i sprawdza umiejętności ćwiczone 
na różnych przedmiotach potwierdzają, 
że Gimnazjum nr 2 w Gostyninie to su-
per szkoła, ucząca myślenia, a nie wku-
wania na pamięć.

Na liście czynników wpływających 
na takie osiągnięcia znajduje się 

zapewne wiele innych uwarunkowań, jak 
np. aspekty środowiskowe, rodzinne czy 
indywidualne predyspozycje, wymienio-
ne zostały tylko te, na które wpływ na 
bezpośrednio organizacja pracy szkoły 
i czynniki dydaktyczne.

Gratuluję wyniku uczniom, nauczy-
cielom i Dyrekcji Szkoły, a Gimnazjum 
nr 2 polecam wszystkim absolwentom 
szkół podstawowych w naszym mie-
ście i nie tylko.

dr elżbieta SZUBSKA-BieRoŃ
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OGŁOSZeniA

Dla rozwoju mazowsza
Projekt budowy Centrum Handlowego w Gostyninie polegał na 

adaptacji hal  po byłym PPEB „Budopol – Gostynin” na Miej-
skie Centrum Handlowo-Usługowe. Efektem zakończonych prac jest 
Miejskie Centrum Handlowo-Usługowe „Stara Betoniarnia”.

W ramach inwestycji powstały nowoczesne galerie handlowe. Są to bu-
dynki o dwóch kondygnacjach użytkowych z 85 boksami handlowymi, 11 
zamkniętymi i 12 otwartymi stanowiskami handlowymi oraz częścią gastro-
nomiczną. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wokół hal urządzone zostały stoiska zadaszone dla sezonowych handlow-
ców. Inwestycja objęła m.in.: roboty remontowo-budowlane dwóch hal po-
produkcyjnych, roboty drogowe, budowę parkingów oraz przebudowę zjaz-
dów. Dodatkowo wybudowano sieć wodociągową i przyłącza wodociągo-
we, kanalizację sanitarną, instalację wodno kanalizacyjną i przeciwpożaro-
wą oraz ogrzewania pomieszczeń, instalacje elektryczne, oświetlenie ze-
wnętrzne i instalacje wewnętrzne. Inwestycja objęła również montaż moni-
toringu wizyjnego całego kompleksu. 

Do wykonania pozostał remont nawierzchni jezdni i chodników na odcin-
ku drogi wojewódzkiej nr 573. Wykonawcą remontu będzie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo- Budowlanych S.A. z siedzibą w Gostyninie. Termin zakoń-
czenia robót do 30 kwietnia 2013r.

Nazwa Projektu: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB 
BUDOPOL – GOSTYNIN na potrzeby miejskiego centrum handlowo – usłu-
gowego wraz z otoczeniem.

Benefi cjent: Gmina Miasta Gostynina
Wartość Projektu: 17 402 220,10 PLN
Wartość dofi nansowania: 14 791 887,08 PLN

Wydatek współfi nansowany przez Unię europejską z europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Lp.

Działka
 nr 

lokalizacja
opis

Pow. w ha Nr KW Przeznaczenie
w    p.z.p.

Cena wywoławcza 
nieruchomości w zł.

1.
6700/4

Gostynin
ul. Kutnowska 100

Nieruchomość jest położona obok drogi krajowej 
na odcinku Płock-Kutno. Kształt działki zbliżony 

do trapezu. Teren działki  zabudowany budynkiem 
mieszkalnym przeznaczonym do wyburzenia-

wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę. Brak 
uzbrojenia terenu

0.5669 PL1G
/00014431/7

Sąd Rejonowy
 w Gostyninie

Aktualnie teren nie posiada 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy teren działki jest oznaczony 

symbolem U – obszar o funkcji 
zabudowy usługowej

200 000,00

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia  2013 roku o godz. 1000  w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina przy  ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić
w gotówce w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r.  (włącznie) na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258  w  Banku PKO BP SA  w Warszawie 
lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godziny 13-tej. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy  przez uczestnika, który wygra przetarg.
Wylicytowana cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 20 lutego 2013 roku. Zakończył się wynikiem negatywnym z 
powodu braku chętnych.
Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu wywieszony wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, przy 
ul. Rynek 26 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu – umgostynin.bip.org.pl.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa  Urzędu  Miasta  w Gostyninie,  ul. Parkowa 22, pokój. nr 2,  tel. 24 236- 07- 47. 

Zastępca Burmistrza 
mgr inż.  Ja dwiga Kaczo r                          

Gostynin,  dnia 18 marca 2013 r. 

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej 
w Gostyninie przy ulicy Kutnowskiej 100 stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina. 

O G  Ł O S Z e n i e
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PROMOCJA

zamkowe atrakcje
iryna Filipczak została nowym prezesem Agencji 

Rozwoju i Promocji „Zamek” sp. z o. o. w Gosty-
ninie  26 października 2012 r. i niemal natychmiast 
przystąpiła do zmiany modelu zarządzania placówką. 
Zaczęła od obniżenia cen za dobę hotelową i dania 
restauracyjne, dostosowując je do możliwości i gu-
stów klientów.  Na początek wprowadziła obiady ro-
dzinne z okazji Wszystkich Świętych. Sama z pra-
cownikami rozdawała na cmentarzu ulotki, zapra-
szając do zamkowej restauracji. Wiele kolejnych ini-
cjatyw podejmowanych przez panią prezes nasta-
wionych jest właśnie na rodziny z dziećmi. To z my-
ślą  o dzieciach, oprócz koncertu gitary klasycznej 
i jazzowo-bluesowego Krzysztofa Kieresia podczas 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, były prze-
prowadzane zabawy i konkursy z grupą animacyj-
ną „Tęczowo”. W czasie ferii zimowych odbyło się 
spotkanie dla dzieci „Zima w Zamku”. Duże zainte-
resowanie tą imprezą sprawiło, że jedno z pomiesz-
czeń zamkowych przeznaczone zostało na kącik za-
baw dla najmłodszych. Rodzice, którzy przyjdą do 
restauracji Kolumnowej, mogą tam zostawić swoje 
pociechy pod opieką animatora.

W związku ze zbliżającymi się świętami Wiel-
kiej Nocy restauracja proponuje rodzinne obiady, 
a dla dzieci ciekawe zajęcia, jak malowanie pisa-
nek, zaplatanie palemek, robienie wycinanek, sa-
dzenie tulipanów. 

W ciągu minionych czterech miesięcy odbyło się 
już kilka większych imprez okolicznościowych, jak 
na przykład „Andrzejki” dla 80 osób, bal Sylwestro-
wy, spotkania wigilijne dla fi rm, „Walentynki” przy 
dźwiękach żywej muzyki wraz z występem gitarzy-

sty klasycznego Dominika Janiszewskiego i pia-
nisty Grzegorza Machowskiego. Była również cie-
kawa impreza dla kobiet z okazji 8 marca. Ucznio-
wie PUL dali wówczas pokaz samoobrony, salon 
Marie-Stylee zaprezentował suknie ślubne, salon 
Prestige biżuterię, zaś Avon wykonywał chętnym 
paniom makijaże. 

Zamek z restauracją Kolumnową mają też cieka-
wą ofertę na najbliższe trzy miesiące. Na Wielkanoc, 
oprócz już wymienionej, planują śniadanie wielka-
nocne dla fi rm, dania cateringowe na Święta, dodat-
kowo szef kuchni opracuje specjalne wielkanocne 
menu. W „lany poniedziałek” odbędzie się wieczór 
taneczny dla wszystkich, który zapoczątkuje cyklicz-
ne wieczory w kolejne niedziele. Pierwszy dla se-
niorów odbędzie się 14 kwietnia, drugi 28 kwietnia. 
W maju planowana jest impreza rodzinna z poka-
zami animacyjnymi – Majówka na Zamku. Przygo-
towany zostanie pełen zestaw pysznego jedzenia 
z grillem włącznie. Z okazji Dnia Dziecka odbędzie 
się występ teatrzyku z przesłaniem edukacyjnym 
oraz zabawy i konkursy prowadzone przez anima-
torów. Planowana jest też Noc Świętojańska z 23/24 
czerwca. Poza imprezami wynikającymi z planu dzia-
łań szef kuchni będzie zapraszał na degustację po-
traw różnych państw świata.

Zamek jest miejscem, w którym, po uprzednim 
uzgodnieniu, odbywają się uroczystości miejskie. 
Taką właśnie był wieczór pieśni powstańczych z oka-

zji 150. rocznicy powstania styczniowego w dniu  22 
stycznia oraz sesja popularnonaukowa, w dniu 12 
marca poświęcona bitwom stoczonym na ziemi go-
stynińskiej w 1863 i 1864 r.

Jak widać oferta zamkowa jest bogata. Aby re-
stauracja i hotel mogły się utrzymać, nie wystarczy 
tylko atrakcyjna lokalizacja, jakim jest wzgórze zam-
kowe. Do tego niezbędna jest ciekawa oferta, po-
mysłowość kierownictwa, determinacja, a tego no-
wej pani prezes nie brakuje.

Gostyninowi i jego mieszkańcom potrzebne jest 
miejsce, gdzie można mile spędzić czas. Tym miej-
scem jest właśnie gostyniński zamek.

Barbara KoNARSKA-PABiNiAK

jam session 
„blues na zamku”

W dniu 23.02.2013 roku w Restauracji Kolumno-
wej Zamku Gostynińskiego, odbyła się jedna z nie-
wielu imprez, podczas których oprócz świetnej at-
mosfery można było posłuchać dobrej muzyki w wy-
konaniu Krzysztofa Kieresia i jego przyjaciół, do 
których należy między innymi zespół „The Dox”.

Słuchacze byli zachwyceni pomysłem zorgani-
zowania takich imprez muzycznych i mają nadzie-
ję, że doczekają się kolejnych.

M. Z.
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Kącik zabaw dla najmłodszych

Wróżki witały gości Sylwestrowych kwiatami

Gra w kości - jedna z atrakcji grupy animacyjnej „Tęczowo”, 
współpracującej z Zamkiem


