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Organizatorem wiecu był Wacław Kujawa, wówczas sekretarz powiatowy

Finanse na budowę w większości
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TU I TERAZ
Apel towarzystwa naukowego
płockiego

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Płocka i Województwa Mazowieckiego
o raz pierwszy od kilkudziesię- go województwa płockiego, Torunia,
ciu lat, Biblioteka im. Zielińskich Łodzi i Warszawy, a ponadto całych
Towarzystwa Naukowego Płockie- rzesz uczniów szkół średnich. W kongo, na skutek decyzji Ministra Nauki sekwencji ustaną także liczne prace
i Szkolnictwa Wyższego prof. Barba- naukowe o charakterze regionalnym
ry Kudryckiej nie otrzymała żadnych i ogólnokrajowym.
środków z budżetu państwa na swoDecyzja Ministra Nauki i Szkolnicją działalność w 2012 roku. Decyzja twa Wyższego sprawia, że Biblioteta pociąga za sobą konieczność za- ka im. Zielińskich, która stoi na stramknięcia jedynej w Płocku i na Ma- ży narodowych wartości, dziedziczowszu (poza Warszawą) biblioteki twa kulturowego, a której zadaniem
naukowej, która posiada 400 tysięcy jest działalność na rzecz upowszechwoluminów i 15 tysięcy starodruków niania nauki, nie może wzorem lat
wchodzących w skład narodowego przeszłych, pełnić dalej swej misji na
zasobu bibliotecznego. Zagrożony rzecz społeczeństwa.
jest los tej niezwykle ważnej placówDlatego też, w imieniu Biblioteki
ki, która powinna trwać, służyć i roz- im. Zielińskich TNP, w tej dramatyczwijać się dla dobra obecnych i przy- nej sytuacji, zwracam się z apelem
o udzielenie pilnej pomocy finansoszłych pokoleń.
Zamknięcie Biblioteki i zwolnienie wej w jakiejkolwiek wysokości na rajej pracowników oznacza przerwanie towanie Biblioteki i jej zbiorów. Apezakupów wydawnictw zwartych (śred- luję zarówno do instytucji, przedsięnio rocznie ok. 6 tysięcy woluminów) biorstw, firm jak i osób prywatnych
i prenumeraty bieżącej 240 tytułów o to, by dokonanymi wpłatami możprasy, czego już nigdy nie uda się na było zachować ciągłość zbiorówi
nadrobić. Bez wątpienia spowoduje dziedzictwo pokoleń.
to uniemożliwienie dostępu do zbioZa Zarząd TNP
rów 30 tysiącom czytelników w skali
Prezes
rocznej, z których większość to stu- dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski
denci uczelni Płocka i miast dawnePłock, dnia 27 marca 2012 roku.
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Anny Wincenciak

długoletniej Nauczycielki
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Armii Krajowej w Gostyninie.
Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy współczucia.
Włodzimierz Śniecikowski
Burmistrz Miasta Gostynina
i pracownicy Urzędu Miasta

Bliskim, Przyjaciołom, Pracownikom Służby Zdrowia,
a w szczególności Farmaceutom, Sąsiadom, Nauczycielom
i Wychowawcom, Szkolnym Koleżankom i Kolegom
oraz Mieszkańcom Gostynina
za wyrazy współczucia i udział w uroczystości pogrzebowej
naszych dzieci
Moniki i Remka Kaszubskich oraz wnuczka Adriana
serdecznie dziękuje pogrążona w rozpaczy
rodzina Kaczmarków i Kaszubskich

Serdecznie dziękuję
Pani dr Danucie Parzęczewskiej-Rydołowskiej,
paniom pielęgniarkom – Ewie Kozłowskiej i Agnieszce
Staniszewskiej NZOZ MEDICUS
oraz lekarzom i całemu personelowi sali R Oddziału
Internistycznego Szpitala w Gorzewie-Kruku za fachową opiekę,
serdeczność i zrozumienie w długotrwałej chorobie
i ostatnich dniach życia mojej Cioci – Śp. Anny Tomczak
Z wyrazami szacunku
Grażyna Dutkiewicz
Wszystkim, którzy okazali wsparcie i uczestniczyli w ostatniej
ziemskiej drodze mojej Cioci – Śp. Anny Tomczak
Serdecznie dziękuję
Grażyna Dutkiewicz
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NASZ GOSTYNIN

Przyjazny Samorząd

G

mina Miasta Gostynina otrzymała certyfikat „Przyjazny
Samorząd 2010” nadany w rankingu „Partnerski Samorząd” tworzonego na podstawie badania pn. „Monitoring
współpracy między organizacjami pozarządowymi i jednostkami
samorządu terytorialnego”. Głównym celem
rankingu „Partnerski samorząd” jest podsumowanie natężenia współpracy oraz wskazanie
i uhonorowanie tych
jednostek samorządu terytorialnego, które w sferze relacji z organizacjami pozarządowymi wyróżniają się na
tle innych.
Badanie przeprowadziło Stowarzyszenie
KLON/JAWOR oraz Departament
Pożytku Publicznego Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
Stowarzyszenie Klon/Jawor zajmuje się między innymi: wspiera-

niem i promowaniem działalności
organizacji pozarządowych, prowadzeniem badań organizacji pozarządowych, opracowywaniem analiz i raportów dotyczących sektora
pozarządowego w Polsce.
M.Z.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP
Ewy Włodarczyk
malarki Gostynińskiego Towarzystwa Popierania
Twórczości Plastycznej,
nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej.
Rodzinie, bliskim, artystom GTTP
oraz wszystkim pogrążonym w smutku,
szczere wyrazy współczucia
składają
Włodzimierz Śniecikowski
BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
I PRACOWNICY URZĘDU MIASTA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że
w dniu 26 marca 2012 roku odeszła od nas Koleżanka

Śp. Ewa Włodarczyk

długoletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w
Gostyninie oraz działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego
Odeszła od nas Koleżanka całym sercem oddana dzieciom
i sprawom pracowniczym Oświaty Gostynińskiej.
Niech spoczywa w pokoju.
Gorące wyrazy współczucia przekazujemy mężowi Józefowi
oraz całej Rodzinie.
Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Gostyninie

Koledze Romanowi Bartosiakowi nauczycielowi
i działaczowi Związku Nauczycielstwa Polskiego
ze Szkoły Podstawowej nr. 3 w Gostyninie
gorące wyrazy współczucia z powodu śmierci
mamy Elżbiety Bartosiak
składa
Zarząd Oddziału Powiatowego
ZNP w Gostyninie

NR 3/2012

SAMORZĄD

W

Komu służy ta wojna?

związku z ostatnio ukazującymi się artykułami w mediach
lokalnych i ogólnopolskich oraz na
portalach internetowych, które w negatywnym świetle ukazują Gostynin
i przemiany jakie w nim zachodzą
od wielu lat, Gostynińska Wspólnota Samorządowa, zrzeszająca licznych mieszkańców Gostynina, sprzeciwia się lansowaniu takiego wizerunku miasta.
W naszym odczuciu ten zmasowany atak ma swoje źródło w chęci przejęcia władzy w mieście i jest
inspirowany przez konkretne partie
i ugrupowania. Karygodne jest to,
że w tej walce Gostynin i jego mieszkańcy stali się zakładnikami nieczystej gry politycznej.
Czy trzeba naszym mieszkańcom
wymieniać i wskazywać jak wypiękniało nasze miasto, i jak postrzegane
jest przez gostynian, którzy po latach
przyjeżdżają i porównują je z wcześniejszym obrazem miasta?
Przykładem tego jest list otwarty
zaadresowany do mieszkańców Gostynina z dnia 5 marca 2012 r., którego autorem jest dr Stanisław Stępień, prezes Stowarzyszenia skupiającego gostynian zamieszkałych
w Warszawie. Stanisław Stępień pa-

W

mięta „drewniane i brudne miasto,
bez gazu, bez wodociągów, bez kanalizacji”, jakim był Gostynin jego
młodości, a teraz jawi nam się miasto
„murowane, czyste, gdzie elegancką
ulicą z chodnikiem można przejść do
najodleglejszego zakątka miasta”.
Gdyby nie odważne decyzje władz
samorządowych, jak pisze pan Stępień, „Zamek Gostyniński wylądowałby tak, jak zamek sochaczewski
z tego samego wieku – kupa gruzu
(...) i nie ma takiego drugiego miasta
w Polsce jak Gostynin, w którym wybudowano najwięcej domów i mieszkań lokatorskich (...) Tylko, jak się komuś wydaje, że to wszystko czym się
mogą szczycić mieszkańcy, samo się
zrobiło, jest w wielkim błędzie”.
Czytając w mediach krytykę oponentów właśnie odnosi się wrażenie, że wszystko „samo się zrobiło”.
ależy ubolewać, że gra polityczna i chęć przejęcia władzy neguje cały dorobek miasta tym
bardziej, że krytykują Ci, którzy nic
dla miasta nie zrobili. Czyżby nie zdawali sobie sprawy, że cierpi na tym
wizerunek miasta nie tylko lokalnie,
ale i na zewnątrz? Osłabia się jego
pozycja w różnych sondażach i rankingach ogólnopolskich, co też może

N

blokować pozyskiwanie środków pomocowych oraz dotacji na inicjatywy
wspierające rozwój miasta.
Zdrowa krytyka jest pożądana,
bo dopinguje do lepszej pracy. Krytykanctwo zaś działa destrukcyjnie
i osłabia energię do dalszego działania.
W swojej zaciekłości autorzy niektórych tekstów, zapominając o rzetelności i uczciwości dziennikarskiej,
podają informacje niesprawdzone,
posuwając się przy tym do sformułowań mających charakter pomówień,
a nawet gróźb. W ten sposób manipulują opinią społeczną, która często nie jest tego świadoma, zwłaszcza że sprostowania nie są zamieszczane na łamach tych pism. Wobec
takich praktyk rozważamy podjęcie
kroków prawnych.
ako mieszkańcy Gostynina,
a zarazem członkowie Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej
nie możemy się zgodzić na takie metody, a przy tym bezmyślne i bezpodstawne negowanie dotychczasowego dorobku.
Miasto jest naszym wspólnym dobrem i nie pozwólmy, aby niezaspokojone ambicje niektórych polityków wzięły górę nad rzetelną oceną

J

efektów pracy wybranych przez nas
władz samorządowych.
czywiście doskonale znamy
powody wzmożonej nagonki
na władze miasta oraz dyskredytowanie ogromnego dorobku wieloletniego Burmistrza i jego współpracowników. Toczące się śledztwo w sprawie domniemanego zdarzenia drogowego, bez zgromadzenia przekonywujących dowodów, jest próbą publicznego osądzenia człowieka zanim
zrobią to organy do tego powołane.
Hańbą dla uczestników tej bezprecedensowej nagonki jest żerowanie na
domysłach, pomówieniach i plotkach.
Nie możemy się biernie przyglądać
temu jawnemu linczowaniu politycznemu, bez względu na to, jak sprawa się zakończy.
Wierzymy, że nasze wystąpienie
zachęci gostynian do odważnego
przeciwstawienia się krzywdzącym
i tendencyjnym opiniom lansowanym przez oponentów na forum publicznym.
Zarząd, członkowie i sympatycy
Gostynińskiej Wspólnoty
Samorządowej oraz radni Rady
Powiatu i Rady Miejskiej GWS

O

NADZWYCZAJNA DECYZJA

dniu 29 marca br. podczas 21. sesji Rady Miejskiej radny Zbigniew Jakubaszek w sprawach różnych poinformował, że zawiązał się klub radnych „Przymierze”. Taką możliwość daje par.16 Statutu Rady Miejskiej w Gostyninie. W skład Klubu weszli radni Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej: Zbigniew Jakubaszek (przewodniczący) i członkowie: Czesław Jaśkiewicz, Andrzej Nyckowski, Marek Małkowski, Urszula Pieniążek, Jolanta Syska-Szymczak oraz radni z ugrupowania Sojuszu Lewicy Demokratycznej: Arkadiusz Górski i Tadeusz Łosiewicz.
O celowości powołania Klubu wypowiedział się przewodniczący Zbigniew Jakubaszek:
We wszystkich poprzednich kadencjach (poza V) radni tworzyli kluby. Jest
to wygodna forma reprezentowania
i jednolitego formułowania stanowiska
grupy radnych. Zwarty tryb ustalania
stanowiska i jego prezentowania jest
szczególnie korzystny zwłaszcza w sytuacjach, gdy w grę wchodzi obrona dobrego imienia Rady Miejskiej, Urzędu
Miasta i samego Miasta.
Tego samego dnia zwołana została sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej
w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej
ochrony dóbr osobistych Gminy Miasta
Gostynina. Za rezolucją głosował klub
radnych „Przymierze”. Pozostali radni
wstrzymali się od głosu.
Paragraf 1 Rezolucji brzmi:
„Rada Miejska w Gostyninie wyraża
swoje stanowisko dotyczące treści zamieszczanych przez Pana Piotra Pestę, w formie artykułów internetowych
i wypowiedzi prasowych w ten sposób,
że uznaje się za uzasadnione wystąpienie przeciwko autorowi publikacji
z powództwem o ochronę dóbr osobistych Gminy Miasta Gostynina, naruszanych poprzez cykl artykułów publikowanych począwszy od 14 stycznia 2012 r. do dnia 28 lutego 2012 r.”
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Tytuły tych artykułów są następujące:
a) w dniu 14 stycznia 2012r., „Sen
o Zamku”,
b) w dniu 23 stycznia 2012r. „Platforma pyta o Termy”,
c) w dniu 9 lutego 2012r. „Termy na
bagnach” oraz „Jak Pan Burmistrz Włodzimierz Ś. w 2008 roku zamienił sobie miejską ziemię?”,
d) w dniu 27 lutego 2012r. „Jest
uchwała, jest zarządzenie”,
e) w dniu 28 lutego 2012r. „Ominięcie prawdy”.
Powyższe artykuły – jak czytamy
w uzasadnieniu – zawierają treści
przedstawiające Gminę Miasta Gostynina i działalność Urzędu Miasta
w nieprawdziwym, niekorzystnym świetle i rzucają cień na działalność inwestycyjną Miasta oraz na działalność
związaną z obrotem nieruchomościami.
Rezolucja ustosunkowuje się do stawianych przez Piotra Pestę zarzutów:
Odnośnie inwestycji odbudowy Zamku autor sugeruje, że Gmina poprzez
szereg uchybień i niedociągnięć nie
pozyskała środków zewnętrznych na
odbudowę Zamku, co nie jest prawdą,
jako że Gmina dołożyła wszelkich starań i procedur w celu pozyskania dotacji na odbudowę, natomiast odnośnie informacji o braku ich przyznania
winien wypowiedzieć się organ przy-

znający, który posiada uznaniowość
co do rozdziału środków na ratowanie
zabytków. Opis odbudowanej inwestycji z określeniami typu „dziwaczna budowla w kolorze różu majtkowego”, „dwór cygańskiego króla” zawiera subiektywne i celowo nacechowane złośliwością określenia autora, nie
odpowiadające wyglądowi faktycznemu zabytku.
Wypowiedź „Termy na bagnach” zawiera nieprawdziwe treści jakoby, z inwestycji Term wycofały się dwie firmy,
co nie odpowiada prawdzie i świadczy
o tym, że autor wypowiedzi nie śledził
lub nie zasięgnął rzetelnych informacji
o przebiegu negocjacji, w przedmiocie
zawarcia umowy koncesji. Wypowiedź
celowo podkreśla fakty jakie nie miały
miejsca, że firma Pol-Aqua zrezygnowała z inwestycji przed wyborami samorządowymi, co mogło rzucić cień na
kampanię wyborczą, a nowa spółka stanowić miała uzupełnienie tej kampanii.
Dalsza treść zawarta w tej wypowiedzi i w kolejnych innych sugeruje, że
Gmina dokonała zamiany gruntów, narażając na szkodę budżet Gminy w postaci jego uszczuplenia o kwotę blisko
1 mln zł., co autor wiążę z działalnością
obecnego Burmistrza, jako organu wykonawczego gminy. Wszelkie wyrażane na temat zamiany gruntów domy-

sły Pana Pesty, są insynuacjami niepopartymi żadnymi dowodami. Przeciwnie, procedura zamiany była przeprowadzona prawidłowo, z udziałem rzeczoznawcy majątkowego, po podjęciu uchwały i zarządzenia, a notariusz
sporządzający akt notarialny, nie miał
wątpliwości co do prawidłowości dokumentów przedstawionych do sporządzenia aktu.
Sprawa ta była także przedmiotem
czynności sprawdzających w 2010 r.
i właściwe organy nie dostrzegły żadnych nieprawidłowości w procedurze
zamiany, zatem kolejne sugerowanie
narażania gminy na szkody ociera się
o zarzut pomówienia.
W świetle powyższego można stwierdzić, że poprzez wymienione wypowiedzi internetowe zostało naruszone dobro osobiste Gminy jako osoby prawnej w postaci narażenia na negatywny odbiór społeczny, co zasługuje na
ochronę w świetle art. 43 i 24 kodeksu cywilnego.
Rezolucja wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Podpisana została przez
przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantę
Syskę-Szymczak.
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edukacja

Oczarowani

N

owoczesna szkoła powinna
nie tylko uczyć i wychowywać. Powinna być również
miejscem, w którym uczniowie mają
możliwość rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania horyzontów.
W Gimnazjum nr 2 im. Polskich No-

blistów w Gostyninie wiemy o tym doskonale, dlatego nasi uczniowie często mogą poznawać ciekawych ludzi
i ich pasje. Odwiedzają nas artyści,
sportowcy, członkowie bractw rycerskich i naukowcy.
W piątek 24 lutego nasze Gimnazjum odwiedził Benny Khermayer
– pochodzący z artystycznej, chorwackiej rodziny - iluzjonista, który od
1991r. nieprzerwanie mieszka i występuje w Polsce. Umiejętności artysty

W

Przed Euro 2012

czerwcu tego roku odwiedzą
nasz kraj setki tysięcy kibiców z całej Europy, a nawet z innych
kontynentów. Polska wraz z Ukrainą stanowić będą arenę zmagań
najlepszych reprezentacji piłki nożnej mężczyzn o tytuł Mistrza Europy. Wśród uczestników finałów znajduje się również nasza drużyna, zaś
ambicją Polski jest nie tylko uzyska-

W

nie dobrego wyniku sportowego, ale
głównie pokazanie gościom wszystkiego, co mamy najlepsze.
W związku z tym ważnym wydarzeniem sportowym rozpoczęliśmy
i kontynuujemy cykl artykułów mających na celu przybliżenie wiedzy
na temat historii futbolu i zasad organizacji Euro 2012.

się im podobał. Postanowiliśmy jednak sprawdzić czy nasz gość oczarował młodych widzów. Po przedstawieniu poprosiliśmy
o opinie uczniów
klasy III D. Oto co
powiedzieli wybrani z nich:
- „Przedstawienie
było bardzo widowiskowe. Największy
podziw budziła tajemnicza skrzynia,
która intrygowała
mnie i intryguje nadal. Lewitacja była
fascynująca i trzymała w napięciu.”
- „ Było fajnie, tylko mogło być wię-
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większego obecnie polskiego związku sportowego. Jego pierwszym prezesem mianowano działacza Cracovii – Edwarda Cetnarowskiego.
Ponadto, podczas owego nauczycielskiego zgromadzenia: przyjęto
statut, wybrano pierwszą siedzibę
(Kraków), ogłoszono regulamin 1.
Mistrzostw Polski w piłce nożnej (w
1920) oraz dokonano podziału kraju
na pięć okręgów piłkarskich (OZPN):
krakowski, lwowski, łódzki, warszawski i poznański.
W 1922 roku zatwierdzono powstanie trzech kolejnych: górnośląskiego, lubelskiego i wileńskiego, a w 1923 roku ostatniego przedwojennego OZPN – toruńskiego. Aktualnym prezesem
PZPN jest były piłkarz, Grzegorz
Lato.
(R.)

cej sztuczek magicznych. Akustyka
była słaba.”
- „Ten pokaz mnie zaskoczył. Chciałabym jeszcze raz to przeżyć.”
- „[…] Jestem bardzo zadowolona,
że mogłam lewitować. Dzięki temu
mam pamiątkę i doświadczenie do
końca życia.”
- „Moim zdaniem przedstawienie
było dosyć interesujące, chociaż zawsze mogło być ciekawiej.”
- „Moim zdaniem przedstawienie
na początku było nudne, natomiast
pod koniec się rozkręciło. Sztuczki
były dość naturalne.”
- „Było spoko.”
Agnieszka KOPER
Zdjęcia: Michał Bazela klasa
III B

Turniej wiedzy pożarniczej

N

iezwykle wyrównany poziom
wiedzy zaprezentowali uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 6
marca br. w siedzibie Straży Pożarnej

Powstanie PZPN

1911 roku w Galicji powstają: najpierw Związek Footbalistów Polskich, zaś później Związek
Polski Piłki Nożnej. Ten drugi działał
prężnie do wybuchu I wojny światowej, dwukrotnie organizując mistrzostwa Galicji w piłce nożnej. W dniu
8 maja 1913 roku na własnym stadionie Cracovia pokonała Wisłę Kraków 2:1, a mecz ten to historyczne
pierwsze spotkanie polskich drużyn
w oficjalnych rozgrywkach w ramach
struktur FIFA.
Związek Piłki Nożnej po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości
stał się zalążkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Podczas pierwszego zjazdu polskich klubów piłki nożnej, zorganizowanego w Warszawie
w dniach 20 grudnia i 21 grudnia
1919 roku, doszło do założenia naj-
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mogliśmy podziwiać na
dwóch 45-minutowych
pokazach. Zaprezentował zarówno proste triki z kostką czy niewidzialnym węzłem, jak
i przykłady dużych iluzji. Wszystko oglądaliśmy z zaciekawieniem,
szczególnie, że aktywnie
uczestniczyli w nich nasi
uczniowie i nauczyciele.
Wiele emocji wzbudził
trik polegający na czytaniu w naszych myślach oraz lewitacja jednej z uczennic. Najbardziej intrygująca okazała się jednak iluzja z tajemniczą skrzynią, w której zniknęła asystentka
magika. Nie udało nam się odkryć
jak wykonywane
były poszczególne triki. Sam iluzjonista twierdził, że sekret
tkwi w jego ciężkiej pracy i zdrowym stylu życia.
Żywe reakcje
uczniów wskazywały na to, ze
spektakl bardzo

przy ul. Przemysłowej w Gostyninie.
Turniej odbył się pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, a wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z terenu miasta i gminy Gostynin. Kilka dogrywek świadczyło o doskonałym przygotowaniu
uczniów. Komisja miała trudne zadanie wyłonienia najlepszych, gdyż
rywalizacja była duża, a nagrody
atrakcyjne.

Wyniki prezentowały się następująco:
Szkoły podstawowe Gmina Gostyninie
Kazimierczak Natalia – SP Teodorów, Rutkowski Dominik – SP Lucień, Rafał Boruszewski - SP Sokołów
Szkoły Gimnazjalne Gmina Gostynin
Walczak Julia – Emilianów,
Jagodzińska Aneta – Solec, Wilińska Małgorzata
– Solec
Szkoły Podstawowe Miasto Gostynin
Borowy Hubert – SP Nr 3,
Beksiński Jakub – SP Nr 3,
Biraga Michał – SP Nr 1
Gimnazja Miasto Gostynin
Maciejewska Magdalena – Gim Nr
2, Kołodziejski Hubert – Gim Nr
1, Ostrowska Justyna – Gim Nr 1
Szkoły ponadgimnazjalne Miasto
Gostynin
Sebastian Mamcarz – ZS, Mateusz Kaliński – GCE, Ernest Szczapa – ZS
Wszystkim uczestnikom gratulujemy dobrych wyników.
Maria ZIĘTEK

Serdeczne podziękowania uczciwemu znalazcy moich
dokumentów składa
Danuta Mróz-Wojnowska
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ubiłam też bardzo wyjazdy z rodzicami „do miasta”, czyli do Gostynina. Jeździło się powozem z budą
chroniącą od deszczu, albo szpitalnym
fiacikiem polskim 508 z kierowcą , panem Wickiem Okraską. Moi rodzice przyjaźnili się z państwem Mikułowskimi, którzy mieli o rok młodszą
ode mnie córeczkę Ewę. Przepadałam wprost za tymi wizytami. Do Ewy
przychodziły jej koleżanki – najczęściej Basia Ejsmondówna - i wspaniałym zabawom nie było końca. Pamiętam jakieś Ewy urodziny, kończyła
chyba z pięć lat. Był prawdziwy Kinderbal , wszyscy dostaliśmy wysokie
, czerwone fezy tureckie z papieru,
a Ewa – solenizantka i Jaś Żarkowski – złote korony! Zachowała się fotografia z tych urodzin: siedzimy razem
na kanapie, Krysia Ciećwierzówna,
Jaś Żarkowski, Wiesio Ciećwierz,
ja i Danusia Żarkowska. Miny mamy
jak z komina, ale pewno dlatego, że
zdjęcie było z fleszem. Najlepiej pamiętam z tych urodzin tort, w którym
ukryty był migdał – kto na niego trafił, zostawał królem migdałowym. Tytuł
ten przypadł Jasiowi Żarkowskiemu,
stąd korona na jego głowie.
W każdy wtorek odbywała się natomiast eskapada do Płocka, odległego o 25 km i znacznie większego od
Gostynina Jeździliśmy tam najpierw
szarym fiacikiem szpitalnym z panem
Okraską jako kierowcą, a od 1938 roku
już naszym własnym, granatowym fiatem polskim 508, który tata prowadził
z zawrotną szybkością 60 km na godzinę, a i tak na zakrętach mama wołała: Karolku, nie pędź tak! W Płocku
tatuś miał raz na tydzień konsultacje
psychiatryczne w Poradni Przeciwalkoholowej, a my z mamą udawałyśmy
się do zaprzyjaźnionych z rodzicami
państwa Kuczewskich. Pani Janina
Kuczewska udzielała mi lekcji gry na
pianinie (grałam od piątego roku życia). Płockie wyprawy kończyły się zawsze albo w kawiarni państwa Szałańskich na ulicy Tumskiej albo w KAP-ie, czyli Klubie Artystów Plastyków
na cyplu nadwiślańskiej skarpy.
Moi rodzice różnili się wyobrażeniami na temat mojej przyszłości. Mama
widziała we mnie pianistkę –wirtuoza ,
którą sama nie została wskutek zrządzeń losu, mając przecież po temu
wszelkie dane. Tatuś chciał, żebym
została lekarzem, najchętniej psychiatrą. Toteż zabierał mnie czasami na oddział, którego był ordynatorem. Już i tak byłam przyzwyczajona
do chorych umysłowo, bo służącymi
były u nas schizofreniczka pani Jędrzejczykowa oraz paranoiczka Andzia. W naszym ogrodzie pracowali
pacjenci, również pacjenci wykonywali cięższa roboty, jak froterowanie czy
trzepanie. Nieraz przychodził do nas
pan Karol Araszkiewicz, schizofrenik, kiedyś znany i wybitny skrzypek.
Grali często z mamą w duecie. Pan
Araszkiewicz był ogromnie sympa-
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tyczny, nazywał siebie Kaikiem, albo
panem Ka. Bardzo inteligentny, utalentowany i miły, od czasu do czasu
przerywał rozmowę zrobieniem jakiegoś magicznego gestu, albo wypowiedzeniem dziwacznego , tajemnego słowa lub zwrotu, po czym kontynuował swój wątek.
W domu nie wolno było używać
słowa „wariat”. Byli „chorzy”, lub „pacjenci”. Tatuś tłumaczył mi różne rodzaje chorób, jak schizofrenia, paranoja, psychoza maniakalno – depresyjna, katatonia itd. Przyglądałam się
chorym zastygniętym w najdziwaczniejszych , czasem karkołomnych pozach katatonicznych, słuchałam przemówień schizofrenicznych i maniakalnych, traktując to jakby normalnie.

otrzymał rozkaz mobilizacyjny jako
podporucznik rezerwy. Miał w ciągu 24 godzin stawić się w swojej jednostce w Sokółce Podlaskiej w województwie białostockim. 31 sierpnia mama odwiozła go na dworzec
do Kutna szpitalnym fiatem. Wróciła roztrzęsiona. Opowiadała o czarnych chmurach, które nadciągały od
wschodu w chwili gdy żegnała się z ojcem. „Mamusiu, przecież Niemcy są
na zachodzie!” Mama płakała. Kończył się ostatni dzień pokoju i mojego beztroskiego dzieciństwa. Od następnego dnia wypadki potoczyły się
szybko. Ewakuacja rodzin urzędników
państwowych, wyjazd naszym fiacikiem z panem Szydłowskim, starszym pielęgniarzem za kierownicą

Gostynin, 1935. Personel szpitala psychiatrycznego z rodzinami

Wcale mnie nie dziwiło, kiedy ktoś
przekonywał, że jest królem, Napoleonem, lub szatanem, wiedziałam,
że to jest choroba.
zpital psychiatryczny pod Gostyninem był na owe czasy wyjątkowo nowoczesny. Zbudowany w latach 1929 -33 i rozbudowywany w latach następnych składał się z dużego
budynku tzw. Administracji ( w którym
zresztą mieszkaliśmy, zarówno my,
jak państwo Wilczkowscy) i dwóch
oddziałów (męskiego tzw. Trójki, którego ordynatorem był mój tatuś oraz
żeńskiego tzw. Jedynki, pod opieką dr
Anny Kulikowskiej, dawnej asystentki mego dziadka na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie). Był jeszcze budynek pralni i piekarni , mieszczący na piętrze mieszkania, zwany
Abisynią oraz drewniany mieszkalny
barak. No i piętrowa, luksusowa (na
owe czasy) willa w stylu lat 30-tych,
zaprojektowana przez brata mamy
Jerzego Gieysztora, wówczas absolwenta architektury, dla nerwowo
chorej pani Wernerowej, na zlecenie
jej męża, milionera z warszawskiej rodziny złotników.
Słoneczne lato 1939 roku dobiegało końca. W połowie sierpnia tatuś przyśpieszył nasz powrót z wakacji. W szpitalu panował błogi spokój,
przestało się mówić o wojnie. Nagle
w tę sierpniową , leniwą ciszę uderzył
pierwszy grom. 30-go sierpnia tatuś
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(z zamiarem przedostania się do Rumunii i dalej) , szosy zapełnione wojskiem i uciekinierami, bombardowanie
i ścigające cywilną ludność myśliwce
niemieckie, wreszcie zarekwirowanie
samochodu przez polskich oficerów
na przedmieściach Warszawy, dalsza
ucieczka na wschód konnym wozem,
przycupnięcie w chłopskiej chałupie
na dłużej i hiobowa wieść o kapitulacji 27 września… Długi powrót do
domu i oczekiwanie na wiadomość
od ojca. Wrócił w połowie października, po ucieczce z towarowego pociągu, którym Sowieci po wkroczeniu
do Polski 17 września wywozili oficerów - jak się później okazało – do Kozielska. Szedł z pod Smoleńska piechotą nocami, potem na ziemiach polskich dostał jakieś ubranie cywilne od
chłopów. Dotarł wyczerpany, wygłodzony, w depresji . Głęboko przeżywał utratę niepodległości, był gorącym
patriotą. Po krótkim odpoczynku podjął obowiązki ordynatora. Ale w marcu
1940 roku wezwany na rozmowy przez
komisję niemiecką z udziałem Gestapo, został zobligowany do przedstawienia listy wytypowanych przez siebie chorych, nie rokujących nadziei na
wyzdrowienie. Nie miał z pewnością
wątpliwości co do celu takiej listy. Zarazem musiał się liczyć z konsekwencjami w stosunku do siebie i rodziny,
jeśliby odmówił., a był już wtedy zaangażowany w działalność konspira-

cyjną Związku Walki Zbrojnej. Wybrał
ucieczkę ale od życia. Znaleźliśmy go
z bratem w niedzielny, chmurny poranek 18-go marca, wyglądał jakby
spał. Miał 38 lat. Jego samobójstwo
potraktowane było w Gostyninie jako
akt protestu przeciw częściowo już realizowanym niemieckim planom eksterminacji chorych psychicznie. Nawet
na Niemcach zrobiło to wrażenie, bo
na jakiś czas przerwano akcję wywożenia. Pogrzeb stał się niemal manifestacją w której uczestniczyły tłumy,
jeden tylko zgrzyt go zakłócił: ksiądz
początkowo nie chciał się zgodzić na
pochowanie ojca w obrębie cmentarza , jako samobójcy. Jednakże uległ
pod presją opinii publicznej.
krótce po śmierci ojca musieliśmy opuścić nasze piękne
przedwojenne mieszkanie. Obowiązki utrzymania rodziny podjął mój brat,
wówczas zaledwie siedemnastoletni. Pracował fizycznie jako robotnik,
później pomocnik magazyniera. Jego
przyjaciel Kazik Pawlikowski namawiał go , żeby wraz z nim przedzierał
się przez zieloną granicę na zachód,
do wojska polskiego. Jurek całym sercem rwał się, by walczyć za ojczyznę,
ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że nie może opuścić małej siostry i matki pogrążonej w ciężkiej depresji, niezdolnej do pracy. Musiała to
być bardzo trudna decyzja. Kazik przedostał się na zachód, wstąpił do Armii
Polskiej i zginął w 1944 roku w bitwie
pod Bolonią. Tam jest pochowany na
cmentarzu wojskowym.
Wojnę spędziliśmy w szpitalu – najpierw ciągle jeszcze psychiatrycznym,
od początku 1942 -go roku gruźliczym
dla Polaków, wreszcie od czerwca
1944 r. lazarecie wojennym dla rannych żołnierzy niemieckich. W 1942
roku poznałam pierwszą „prawdziwą” przyjaciółkę – Różę Łazarską
(późniejszą Malarską), która była siostrą narzeczonej Jurka – Hani. Obie
mieszkały wraz z matką, panią Marią
w przysiółku o nazwie Drzewce, oddalonym od naszego szpitala o 2 kilometry. Poznałam też wówczas kuzynów Hani i Róży – Michała i Janka a także Filę Ozdowskich. To były
cudowne czasy - mimo wojny. Chodziłyśmy z Różą na niekończące się
wycieczki po lasach, kąpałyśmy się
w ciepłej wodzie małego stawu na
Drzewcach, jeździłyśmy na rowerach,
łaziłyśmy po drzewach, dosiadałyśmy
na oklep koni należących do rodziców
Fili. Wcielałyśmy się w różne postacie – byłyśmy Harrym i Joe – kowbojami, albo Nickiem Carterem i Dickiem
Howardem – detektywami, albo Rositą
i Izoldą – hiszpańskimi tancerkami flamenco. Realizowałyśmy też całą serię
„Ani z Zielonego Wzgórza”. Ja byłam
Anią, Róża Dianą, a Lila Sowińska
(późniejsza Majewska) , która wówczas mieszkała w Gostyninie – Ruby.
Izabella GALICKA
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samorząd

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

R

ada Miejska w dniu 29.03.2012
r. przyjęła Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na
rok 201
Celem i zadaniem programu jest :
1. Zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu Gminy Miasta Gostynina w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.
2. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
5. Zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez intensywną sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów a także usypianie ślepych miotów w przypadkach uzasadnionych.
6. Promowanie prawidłowych postaw
i zachowań człowieka w stosunku do
zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczy-

wających na właścicielach i opiekunach kotów i psów.
Działania mające na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt będą
realizowane przy współpracy:
1. organizacji społecznych, których
statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt;
2. organów Inspekcji Weterynaryjnych;
3. schroniska dla zwierząt poprzez
zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
4. placówek oświatowych, poprzez
aktywne uczestnictwo w działaniach
informacyjnych i edukacyjnych;
5. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miasta,
6. Straży Miejskiej
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina polega na:
1. odławianiu bezdomnych zwierząt
i ich transporcie do schroniska.
2. umieszczaniu ich w schronisku
dla bezdomnych zwierząt;
3. zmniejszeniu populacji psów
bezdomnych poprzez sterylizację

i kastrację psów przebywających
w schronisku;
4. edukacji mieszkańców Gminy Miasta Gostynina w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do
zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.
Zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom Miasto Gostynin realizuje poprzez Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt Domowych
„Przyjaciel” z/s w Kotliskach 13,
99-300 Kutno, z którym ma podpisaną umowę ( zakres obowiązków określa umowa ).
Sprawowanie opieki nad kotami
wolno żyjącymi polegać będzie na
ich dokarmianiu.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie
przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania
zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.
Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem

transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt przez firmę Usługową
„Herkules” z/s w Kotliskach 6, 99-300
Kutno z którą jest podpisana umowa
oraz przez Straż Miejską.
Usypianie ślepych miotów może
nastąpić wyłącznie przez lekarza
weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla
zwierząt.
Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Miasta Gostynina.
Szacowane koszty:
111.000 złotych - schronisko, odławianie, drobne usługi weterynaryjne, środki higieniczne,
24.000 złotych - kastracja i sterylizacja ,
600 złotych – edukacja mieszkańców i dokarmianie kotów,
5.000 złotych - całodobowa opieka weterynaryjna.
Oprac. Justyna RADUJ

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014

P

rogram wspierania rodziny
na lata 2012-2014 został opracowany jako zadanie administracji
publicznej zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U. 2011.149.887 z dnia 21 lipca 2011 r.).
Głównym celem programu jest zapewnienie skutecznej pomocy rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz ich ochrona i pomoc polegająca na współpracy osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Program realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie wywiadu i analizy

M

sytuacji rodziny. Jeśli zaistnieją podstawy, MOPS skieruje do tej rodziny
asystenta, który będzie prowadził pracę z tą rodziną.
W celu wspierania rodziny mającej
problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może
zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Na terenie miasta Gostynina
funkcjonują następujące typy jednostek pieczy zastępczej: spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe rodziny zastępcze, placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz
placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu interwencyjnego.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzin-

nym domu dziecka, Gmina Miasta Gostynina ponosi odpowiednio wydatki
w wysokości:
1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku
pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W przypadku umieszczenia dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Gmina

Miasta Gostynina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1)10 % – w pierwszym roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30 % – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50 % – w trzecim roku i następnych
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
oraz środków finansowych na bieżące
funkcjonowanie tej placówki.
Oprac. Justyna RADUJ

Projekt aktywizujący społecznie

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że przedłożył do zatwierdzenia
przez Radę Miasta Projekt „SIŁA TKWI
W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ”r. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Programu tj. „Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddzia-

łanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej”.
Warunkiem udziału w projekcie jest
spełnienie wymogu finansowego, co
oznacza poniesienie wkładu własnego w wys. 10,5% wartości projektu, tj.:
w roku 2012 – 21 262,50 zł, w roku
2013 – 27 300,00 zł, w roku 2014 –
13 650 zł.

W 2012 roku projekt jest skierowany
do 21 osób osób niepełnosprawnych
oraz bezrobotnych korzystających
z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym
projektu jest Rozwój aktywnej integracji wśród klientów OPS w Gostyninie i upowszechnienie pracy socjalnej w 2012/2013/2014 roku. Cel pro-

jektu zamierzamy osiągnąć poprzez
szereg działań zaplanowanych, aby
pobudzić aktywność społeczną i zawodową uczestników projektu
Realizację projektu zaplanowano od
01 marca 2012 roku do 30 kwietnia
2014 roku.
Oprac. Justyna RADUJ

KINO „WARSZAWA” - REPERTUAR

1 – 2 kwietnia
„Róża” - PL
Godziny projekcji: 17.oo / 19.oo
Czas projekcji: 98’
13- 16 kwietnia
„I że Cię nie opuszczę” - USA
Godziny projekcji:
17.oo / 19.oo
Czas projekcji: 104’
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20 – 23 kwietnia
„Królewna Śnieżka” - USA
film w polskiej wersji językowej
Godziny projekcji: 17.oo / 19.oo
Czas projekcji: 106’
27 - 30 kwietnia
„Kobieta w czerni” - USA
Godziny projekcji: 17.oo / 19.oo
Czas projekcji: 95’

Z A P R A S Z A M Y !!!
Kino zastrzega sobie możliwość zmian
w repertuarze.
www.kinogostynin.ecom.net.pl
kino.warszawa@gmail.com
tel./fax 24 235 34 47
tel. 24 235 22 95
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ogłoszenia
OG ŁOSZENIE
O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Mazowieckiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

Lp.

Działka nr,
lokalizacja

1.

Nieruchomość
ozn. nr ewid.
działek:
2307, 2269/3,
2071/2, 2071/3
Gostynin
ul. Mazowiecka

Pow. w
m.kw

Nr KW

Przeznaczenie w p.z.p.

0,0525

30208
Sąd
Rejonowy w
Gostyninie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren nieruchomości może być wykorzystany pod zabudowę tymczasowym obiektem budowlanym typu kiosk uliczny, pawilon sprzedaży ulicznej.
Na działkę nr 2307 zawarta jest umowa
dzierżawy na czas nieoznaczony.

Cena
wywoławcza
nieruchomości
w zł.

Opis nieruchomości

Zaliczka
w zł

30 000,00

Działki tworzą jedną nieruchomość gruntową niezabudowaną
o kształcie prostokąta o bokach ok. 39 i 13,5 m oddzielającą
ul. Mazowiecką od zabudowanych działek tworzących osiedle
mieszkaniowe jednorodzinne „Mickiewicza”.
Teren nieruchomości nie jest uzbrojony, ale istnieje możliwość
podłączenia do głównych mediów komunalnych w przyległej
ulicy.

1 250,00
zł
+VAT
23%

Do ostatecznej kwoty ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, poza powyżej
wskazaną umową dzierżawy.
Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg ustny nieograniczony w dniu 26 sierpnia
2011 r. , oraz II przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 listopada 2011 r.- wszystkie
przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargów.
Rokowania odbędą się w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w kwocie 3 000,00 zł
w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godziny 13-tej lub na konto Bank PKO BP SA
w Warszawie nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w terminie do dnia 23 kwietnia
2012 r. oraz pisemne zgłoszenie swojego udziału w rokowaniach w terminie do dnia 23
kwietnia 2012 r. do godz. 1400.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, należy składać w sekretariacie Urzędu
Miasta Gostynina ul. Rynek 26 pok nr 208 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Mazowieckiej.”
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
- podpis zgłaszającego.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uchybienia, wyżej określonym wymogom co do formy zgłoszenia będzie powodowało jego wykluczenie.
Rokowania są ważne, nawet wtedy gdy weźmie w nich udział tylko jedna osoba fizyczna lub prawna spełniająca w/w warunki i w wyniku przeprowadzonej ustnej części
rokowań zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej co najmniej o 1 %.
W przypadku brania udziału w rokowaniach większej liczby zgłoszonych ofert, do zawarcia umowy notarialnej wybrana zostanie ta oferta, która zaoferuje cenę najwyższą.
Wpłacona zaliczka przez osobę wyłonioną jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócona w terminie 3 dni licząc od dnia
zamknięcia rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik wyłoniony w rokowaniach jako nabywca uchylił się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w dniu wyznaczonym do stawienia
się w kancelarii notarialnej.
Zaliczka stanowi zabezpieczenie kosztów, w przypadku uchylenia się nabywcy od
zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Gostynina.
Osoby fizyczne przystępujące do rokowań zobowiązane są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.
Burmistrzowi Miasta Gostynina przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Koszty notarialne związane są z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
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.
Gostynin, dnia 19.03.2012 r

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w
związku z art. 35 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Burmistrz
Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z gminnego
zasobu nieruchomości:
Lp.

Nr działki, lokalizacja

Nr KW

Powierzchnia

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu i terminy płatności

1.

Część działki ozn. nr
ewid. 3135/5
położonej przy ulicy
Parkowej

17891

7,2 m.kw.

Usytuowanie
garażu

3 lata

Czynsz miesięczny w wysokości 110,54 zł + obowiązujący
podatek VAT
płatny do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc

Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski

Gostynin, dnia 07.03.2012 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w
związku z art. 35 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Burmistrz
Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z gminnego
zasobu nieruchomości:
Lp.

Nr działki, lokalizacja

Nr KW

Powierzchnia

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu i terminy płatności

1.

Część działki ozn. nr
ewid.389/36
położonej w Gorzewie
przy ulicy Kruk

29028

0.3643 ha

Ogródki działkowe

3 lata

Czynsz miesięczny w wysokości 1 zł/1 ar,
płatny z góry za cały rok kalendarzowy w terminie do dnia 15
maja każdego roku

Gostynin, dnia 29.02.2012 r.
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Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski
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D

10 lat patronatu Siemowita IV

le imienia Siemowita IV było jednym Justyna Śniechowska (III miejsce)
z elementów procesu pielęgnowa- i Sandra Lebioda (wyróżnienie),
nia idei „małych ojczyzn”. Swoimi re- wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr
fleksjami podzieliła się również Ewa 1 im. Armii Krajowej.
Walczak, pierwszy dyFundatorami nagród był Urząd Miarektor Gimnazjum nr 1. sta, Odział gostyniński NSZZ SolidarW ostatniej części ność, Tadeusz Kozubski, kierownik
uroczystości nastąpiło Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrorozstrzygnięcie III wotnej Medicus oraz kilka miejskich
G o s t y n i ń s k i e g o przedsiębiorstw.
Turnieju Historycznego
roczystości towarzyszyła ekszorganizowanego przez
pozycja fotograficzna z histotutejszą szkołę pod rii szkoły a także wystawa prac i kokierunkiem nauczyciela lekcji uczniów oraz pedagogów przyhistorii, Marka Osmałka, gotowana przez grono nauczycielskie
na temat: „Ziemia gimnazjum. Można było też podzigostynińska w okresie wiać wystawę prac malarskich Anny
Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski wraz z dyrektorem
Gimnazjum nr 1 Robertem Pypkowskim składają
napoleońskim 1806– Włodarczyk i Jolanty Kujawskiej,
podziękowania ks. prof. Michałowi Grzybowskiemu
1 8 1 2 ” Te m a t y k a wystawę fotograficzną absolwentki
na temat oceny działalności i pano- naturalnie nie była przypadkowa. szkoły, Sylwii Mórawskiej oraz prawania Siemowita IV wykonana przez W tym roku przypada bowiem ce wychowanków Warsztatów Terauczniów gimnazjum, a przygotowa- dwusetna rocznica wyprawy pii Zajęciowej.
na przez dwoje nauczycieli – Mał- Napoleona na Rosję. Udział
Cała uroczystość oraz związana
gorzatę Durmę oraz Marka Osmał- w pracach jury wzięli nauczyciele z nią wystawa napawały refleksją nad
ka. Taka forma dysku- poloniści oraz miłośnicy historii przeszłością zarówno miasta, szkoły,
sji polega na debacie regionu: dr Barbara Konarska- jak i osób z nią związanych. Ogólna
dwóch drużyn, z któ- Pabiniak, Barbara Gierula oraz myśl kierowała się wokół osoby Sierych jedna broni okre- Arkadiusz Ciechalski. Zwycięzcami mowita IV, którego postać była istotślonej tezy, natomiast konkursu okazali się w kategorii szkół ną przesłanką do zorganizowania imzadaniem drugiej jest gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: prezy. Można w tym miejscu przytoużycie różnych argu- Karolina Postolska z Zespołu Szkół czyć słowa dyrektora Roberta Pypmentów w celu jej
kowskiego z początpodważenia. Dyskukowego przemówietanci bronili swoich
nia, w którym uzasadtez. Ostatecznie arniał wybór Siemowigumenty przemawiata na patrona szkojące na korzyść Sieły: Z perspektywy mimowita IV były przenionego czasu można
ważające.
zadać sobie pytanie
Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski wraz z Jolantą
Syską-Szymczak wręczają nagrody w III Gostynińskim Turnieju
uroczystości
o cel naszego wysiłHistorycznym
nie zabrakło
ku. Przecież nam nie
pozycji szkolnej spełniającej po dziś też akcentów muzycznych. Goście
chodziło tylko o to, by
dzień funkcję swoistej izby pamięci. mieli możliwość wysłuchania soloszkoła miała patrona,
goście na uroczystości 10-lecia nadania imienia
Głównym punktem uroczystości był wych występów dwóch absolwentów Zaproszeni
gdyż tak wypada, my
Gimnazjum nr 1
wykład księdza profesora Michała gimnazjum – Dominika Janiszewchcieliśmy pokazać
Grzybowskiego pod tytułem „Sie- skiego, grającego na gitarze aku- im. M Skłodowskiej-Curie (I miejsce), swoje przywiązanie do regionu, namowit IV i jego otoczenie”. Prelegent stycznej oraz Wojciecha Ulanow- Wojciech Znyk z Gimnazjum nr 1 (II szą miłość do miejsca zamieszkania
starał się umiejscowić księcia Siemo- skiego, wirtuoza akordeonu.
miejsce) i Robert Konarski z LO PUL oraz naszą troskę o utrwalanie histowita w swej epoce, wyjaśnić zamiePodczas uroczystości zabrali też im. Bohaterów Gostynina (III miejsce), rii związanej z Gostyninem oraz Księrzenia i intencje jego głównych decy- głos zaproszeni goście. Burmistrz a w kategorii szkół podstawowych: ciem Mazowieckim Siemowitem IV.
Marek OSMAŁEK
zji politycznych. Ksiądz M. Grzybow- miasta, Włodzimierz Śniecikow- Patryk Korytkowski (I miejsce),
fot. Foto Zakład „Ryś”
ski podkreślał też swe zadowolenie ski podkreślił fakt, że nadanie szko- Dominika Wojtalik (II miejsce),
nia 9 marca 2012 r. w Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita odbyła się
uroczystość 10-lecia nadania imienia
szkole. Wydarzenie to miało miejsce
dokładnie 8 marca 2002 r. Z okazji jubileuszu dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami i pozostałymi pracownikami zaplanowali i przygotowali krótki program artystyczny, na który zaproszono przedstawicieli władz miejskich, szkół, bibliotek i instytucji gostynińskich oraz osoby związane i współpracujące z gimnazjum. Imprezę rozpoczął przemówieniem dyrektor, Robert Pypkowski, który podkreślił rolę
swej poprzedniczki, Ewy Walczak,
w wyborze imienia dla szkoły. Przypomniano też nazwiska uczestników
tamtych wydarzeń: projektanta sztandaru Lecha Kołodzieja, autora szkolnego popiersia Siemowita, Tadeusza
Biniewicza czy plastyka Pawła Tencera, wykonawcy plastycznej eks-

z wyboru patrona szkoły, doceniając
w tym walory wychowawcze i kształtujące gostyniński regionalizm. Po
prelekcji odbyła się debata oxfordzka
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oteria promocyjna „Twoje konto z prezentami Druga Edycja”,
zorganizowana dla klientów Banku
Polskiej Spółdzielczości SA., szeroko reklamowana w mediach, trwała
od 1 października 2011r. do 30 marca 2012r. Sprzedaż promocyjna odbywała się do 31 stycznia 2012r. na
terenie całego kraju.
Nagrodami w konkursie były:
- 15 równorzędnych nagród w postaci samochodów osobowych marki
Chevrolet Spark wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 3083,00 zł.,
- 120 nagród w postaci telewizorów LCD,
- 361 nagród w postaci komputerów osobistych.
Łączna wartość nagród wyniosła
2.179.769,00 zł. W konkursie wzięło udział 106 888 osób.
10 lutego br. Spośród osób, które
wysłały SMS zostali wyłonieni laureaci. Losowanie odbyło się w sie-
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dzibie Banku Polskiej Spółdzielczości SA. ul. Płocka 9/11B w Warszawie, przy udziale przedstawicieli Organizatora i pod nadzorem komisji.
Zwycięzcami konkursu zostali
klienci banku.
Należą do nich:
Tomasz Dominik, który wygrał
nagrodę I stopnia samochód Chevrolet Spark,
Nagrodę II stopnia w postaci telewizorów marki SHARP wygrali:
Stanisława Ludwicka, Stanisława Plichta, Justyna Raduj, Zygmunt Skrzypczak, Irena Winiecka,
Nagrodę III stopnia w postaci
komputerów osobistych marki
ASUS wygrali: Katarzyna Bedyk,
Grażyna Bisiorek, Wioletta Lewandowska, Roman Okraska, Ewelina Iwańska.
Szczęśliwym laureatom gratulujemy!
bkp

Zdobywcy nagród
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