
Pięknych, szczęśliwych, rodzinnych Świąt 
Wielkiej Nocy,

wszelkiego dobra i pomyślności, 
składam wszystkim Mieszkańcom Gostynina i okolic. 

Niech ten szczególny moment w roku, 
kiedy symbolicznie odradza się życie, 

a przyroda budzi się z zimowego uśpienia, 
przyniesie początek wszystkim zamierzeniom, 

doda otuchy i nadziei.

Włodzimierz Śniecikowski
Burmistrz Miasta Gostynina

Święta Zmartwychwstania Pańskiego
to czas radości, miłości i wiary.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy 
pragnę złożyć Państwu życzenia pełne nadziei, pokoju 
i dobra. Niech szczególna atmosfera tych dni napełni 

Państwa nowymi siłami w realizacji zamierzeń 
i celów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gostyninie
Jolanta Syska - Szymczak
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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

Zarząd Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej przesłał list otwarty, kierowany do społeczności lokalnej, z prośbą 
o zamieszczenie go na łamach Gazety. Czytaj str. 3
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Tel. 24 235 23 70 lub 24 235 20 23

KWIECIEŃ 2011
NR 4-5 (14-15)

sukCes WstH oGŁoszeNie Miejskiej BiBLioteki 
PuBLiCzNej

HistoryCzNa PuBLikaCja

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia.  
Pogody w sercu i radości płynącej 

ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz Świąt 
spędzonych w gronie najbliższych składa 

Jolanta Syska-Szymczak 
– Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gostyninie 

Z wielką satysfakcją infor-
mujemy, że Wyższa Szko-

ła Turystyki i hotelarstwa w Ło-
dzi otrzymała pozytywną oce-
nę jakości kształcenia na kierun-
ku turystyka i rekreacja, prowadzo-
nym zarówno na Wydziale Turysty-
ki i Rekreacji w Łodzi, jak i Wydzia-
le Zamiejscowym w Gostyninie. W 
uchwale Prezydium Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej Nr 157/2011 
i 158/2011 z dnia 10 marca 2011 r. 
czytamy, że „Uczelnia spełnia wy-
magania kadrowe, programowe 
i organizacyjne, a także posiada 
odpowiednią bazę materialną do 
prowadzenia studiów pierwsze-
go stopnia na kierunku turysty-

ka i rekreacja. Poziom prowadzo-
nych studiów odpowiada pod-
stawowym kryteriom jakościo-
wym”.

Decyzja o wystawieniu pozytyw-
nej oceny nastąpiła po przeprowa-
dzonej w październiku 2010 r. Kon-
troli Zespołu Oceniającego PKA 
oraz po zasięgnięciu opinii Zespo-
łu Kierunków Studiów Wychowania 
Fizycznego.

Następna ocena uczelni zapla-
nowana jest na roku akademicki 
2016/2017.
                                                           

Mieszkańcy naszego miasta 
doczekali się wydania wy-

jątkowej publikacji, którą jest mo-
nografi a „Dzieje Gostynina od XI 
do XXI wieku”. W środę, 23 marca 
br. w sali kolumnowej Zamku Go-
stynińskiego, odbyła się uroczysta 
promocja tej książki. Publikacja zo-
stała wydana przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Gostyninie.  Auto-
rami tekstów są regionaliści: prof. 
dr hab. Janusz Szczepański, dr 
Kazimierz Pacuski, dr Marian 
Chudzyński, dr Barbara Konar-
ska-Pabiniak, dr Elżbieta Szub-
ska-Bieroń, mgr Ewa Walczak, 
mgr Marek osmałek. Redaktorem 
naukowym wydania jest dr Barba-
ra Konarska-Pabiniak.

Wśród przybyłych na uroczy-
stość byli  między innymi: wice-
wojewoda Dariusz Piątek, sena-
tor Eryk Smulewicz, poseł Miro-
sław Koźlakiewicz, przedstawiciel 

Towarzystwa Naukowego Płockie-
go Jan Milner, dyrektorzy, preze-
si spółek, zakładów pracy, fi rm. Na 
uroczystości obecni byli również 
księża: ks. kanonik Ryszard Kru-
szewski, dziekan dekanatu gosty-
nińskiego, ks. kanonik Sławomir 
Wiśniewski, proboszcz parafi i Mi-
łosierdzia Bożego oraz ks. kanonik 
Jerzy Ławicki, proboszcz parafi i 
pw. św. Wojciecha w Płocku.

Spotkanie rozpoczęło się recyta-
cją pięknego wiersza Romana Ry-
szewskiego „Miasto jedyne” w wy-
konaniu Dominika Robackiego. 
Muzycznie program uświetniła mło-
dzież z Miejskiej Szkoły Muzycz-
nej w Gostyninie: Weronika Rut-
kowska i Martyna Sawoni wraz z 
akompaniatorką panią oliwią   Ró-
żańską.

Uroczystość prowadziła Jolan-
ta Bigus - dyrektor MBP, wydaw-
ca monografi i.

Zebranych w sali kolumnowej po-
witał Burmistrz Miasta Gostynina 
Włodzimierz Śniecikowski. 

W swoim wystąpieniu podkre-
ślił szczególne znaczenie tej waż-
nej dla mieszkańców Gostynina 
książki. Wyraził także uznanie dla 
ogromnej pracy autorów, złożył ser-
deczne podziękowania dla zespołu 
redakcyjnego, jak i wszystkich tych, 
którzy przyczynili się do powstania 
tej edycji. Na ręce dr Barbary Ko-
narskiej-Pabiniak wręczył wspania-
ły kosz pięknych kwiatów.

Natomiast, informację o po-
wstaniu i strukturze książki zapre-
zentowała dr Barbara Konarska-            
Pabiniak. Historię poprzedniej pu-
blikacji o Gostyninie, a także histo-
ryczne ciekawostki o Zamku przy-
bliżył dr Marian Chudzyński.

Spotkanie w Zamku było okazją 
do nadania przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej na wniosek 

Wojewody Mazowieckiego Złotego 
Krzyża Zasługi za działalność na 
rzecz społeczności lokalnej, burmi-
strzowi Włodzimierzowi Śniecikow-
skiemu. Odznaczenie wręczył Wi-
cewojewoda Mazowiecki Dariusz 
Piątek. Burmistrz oraz wydawcy 
książki otrzymali listy gratulacyjne 
od Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej: Bronisława Komorow-
skiego, Prezesa Rady Ministrów 
Donalda Tuska, Wiceprezesa 
Rady Ministrów Ministra Gospodar-
ki Waldemara Pawlaka i Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika.

W kuluarach nie zabrakło wielu 
gratulacji i serdecznych życzeń dla 
bohaterów tej pięknej uroczystości.

Szerzej czytaj str. 4-5.

Miejska Biblioteka Publiczna in-
formuje, że wydana została 

monografi a Dzieje Gostynina od 
XI do XXI wieku.
Sprzedaż książki odbywa się w sie-
dzibie głównej biblioteki w Miej-
skim Centrum Kultury przy ul. 18 
Stycznia 2 oraz w fi lii bibliotecznej 

przy ul. Płockiej 2a, od poniedział-
ku do piątku w godz. od 11.00 do 
18.00 (oprócz czwartku) i w soboty            
w godz. 9.00 do 14.00.

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.
    
     Dyrektor MBP – Jolanta Bigus

dr Barbara 
KoNARSKA-PABINIAK

Dziekan Wydziału Zamiejscowego 
WSTH w Gostyninie

M. Z.
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Z okazji Świ¹t Wielkanocnych
najserdeczniejsze ¿yczenia przepe³nione radości¹ obcowania z rodzin¹

i przyjació³mi, mi³ości¹ oraz refl eksj¹ zwi¹zan¹ z tym pe³nym zadumy,  
                        ale jak¿e radosnym czasem,
                                      ¿yczy 
             Wszystkim Mieszkañcom Gostynina 
                                    i okolic            
                     W³odzimierz Śniecikowski 
               – Burmistrz Miasta Gostynina

Dwie połączone uroczystości dro-
gowe odbyły się w Gostyninie 

w dniu 30 marca br.
Pierwsza dotyczyła nadania nazwy 

małej obwodnicy Gostynina „Aleja 
Stanisława Mikołajczyka”. Druga 
stanowiła odbiór przebudowanego 
docinka drogi wojewódzkiej nr 265 
w miejscowości Nagodów. 

Obie uroczystości odbyły się w obec-
ności m.in. Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika, Bur-
mistrza Miasta Gostynina Włodzimie-
rza Śniecikowskiego, Starosty Po-
wiatu Gostynińskiego Jana Baranow-
skiego. Moderatorem był dyr. Rejo-
nu Drogowego Gostynin-Płock Miro-
sław Kaczmarek.

Aleja Stanisława Mikołajczyka budo-
wana była w dwóch etapach od paź-
dziernika 2007 r. z dwuletnią przerwą 
z uwagi na wydatki roczne. Budowę 
rozpoczęto od ulicy Jana Pawła II. Pas 
jezdny do ronda im. Rodziny Higers-
bergerów wynosi 900 m, a długość od-
cinka AB – 630 m. Obwodnica posia-
da dwa skrzyżowania, dwa wiadukty 
i ścieżkę rowerową. 

Stanisław Mikołajczyk jest trze-
cim ludowcem, który patronuje gosty-
nińskim ulicom - po Andrzeju Czap-
skim od 1983 r. i Wacławie Kujawie 
od 2000r. Mikołajczyk nigdy nie był 
w Gostyninie, ale pewne wydarzenie, 
które miało miejsce w Gostyninie, moż-
na połączyć z jego osobą. 

W dniu 15 czerwca 1945 r. PSL 
w Gostyninie zorganizowało wielki wiec 
z okazji wyświęcenia swego sztanda-
ru. Wtedy odbyła się również manife-
stacja polityczna, na którą był zapro-

szony Stanisław Mikołajczyk. Lider PSL 
nie przybył do Gostynina, ale w jego 
zastępstwie przyjechał wicepremier 
oświaty Wacław Szajer. Wiec stał się 
dużym pokazem sił i poparcia dla PSL. 
Uczestniczyło w nim około 5 tys. osób. 
Organizatorem wiecu był Wacław Ku-
jawa, wówczas sekretarz powiatowy 

PSL. Nad stadionem krążyły tego dnia 
samoloty zrzucające ulotki antymiko-
łajczykowskie.

Warto przypomnieć jeszcze dwóch 
innych ludowców z ziemi gostynińskiej 

– Antoniego Kujawę, który zdobył 
mandat poselski w 1919 r. i Jana 
Krzewickiego z Kozic.

Finanse na budowę w większości 
pochodzą z Urzędu Marszałkowskie-
go, ale miasto Gostynin ma w tej inwe-
stycji również duży udział, co podkre-
ślił burmistrz Włodzimierz Śniecikowski 
w swoim wystąpieniu. Wykup czterech 
posesji, zapewnienie ich mieszkańcom 
mieszkań, wykup terenu, koszty kom-
pletnej dokumentacji budowlano-wy-
konawczej – łącznie w kwocie około 
3 mln poniosło miasto. Natomiast cał-
kowita wartość wszystkich robót przy 
budowie „małej obwodnicy” – to 38 
823 920,04 zł.

Zmodernizowany odcinek drogi pro-
wadzący do granicy gminy Gostynin 
o długości ponad 8 km stanowi odci-
nek drogi Wojewódzkiej Brześć Ku-
jawski-Gostynin. Łącznie z obwodnicą 
ułatwi dojazd do budowanej autostra-
dy A1. Całkowity koszt robót na tej dro-
dze wyniósł 12 232 211,97 zł. 

W planie jest również przebudowa 
nawierzchni ulicy  18 Stycznia w Go-
styninie.

B.K.P.

Nowe drogi – komfort jazdy
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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
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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

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

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

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

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

apel towarzystwa Naukowego 
płockiego

Po raz pierwszy od kilkudziesię-
ciu lat, Biblioteka im. Zielińskich 

Towarzystwa Naukowego Płockie-
go, na skutek decyzji Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego prof. Barba-
ry Kudryckiej nie otrzymała żadnych 
środków z budżetu państwa  na swo-
ją działalność w 2012 roku. Decyzja 
ta pociąga za sobą konieczność za-
mknięcia jedynej w Płocku i na Ma-
zowszu (poza Warszawą) biblioteki 
naukowej, która posiada 400 tysięcy 
woluminów i 15 tysięcy starodruków 
wchodzących w skład narodowego 
zasobu bibliotecznego. Zagrożony 
jest los tej niezwykle ważnej placów-
ki, która powinna trwać, służyć i roz-
wijać się dla dobra obecnych i przy-
szłych pokoleń. 

Zamknięcie Biblioteki i zwolnienie 
jej pracowników oznacza przerwanie 
zakupów wydawnictw zwartych (śred-
nio rocznie ok. 6 tysięcy woluminów) 
i prenumeraty bieżącej 240 tytułów 
prasy, czego już nigdy nie uda się 
nadrobić. Bez wątpienia spowoduje 
to uniemożliwienie dostępu do zbio-
rów 30 tysiącom czytelników w skali 
rocznej, z których większość to stu-
denci uczelni Płocka i miast dawne-

go województwa płockiego, Torunia, 
Łodzi i Warszawy, a ponadto całych 
rzesz uczniów szkół średnich. W kon-
sekwencji ustaną także liczne prace 
naukowe o charakterze regionalnym 
i ogólnokrajowym.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego sprawia, że Bibliote-
ka im. Zielińskich, która stoi na stra-
ży narodowych wartości, dziedzic-
twa kulturowego, a której zadaniem 
jest działalność na rzecz upowszech-
niania nauki, nie może wzorem lat 
przeszłych, pełnić dalej swej misji na 
rzecz społeczeństwa.

Dlatego też, w imieniu Biblioteki 
im. Zielińskich TNP, w tej dramatycz-
nej sytuacji, zwracam się z apelem 
o udzielenie pilnej pomocy finanso-
wej w jakiejkolwiek wysokości na ra-
towanie Biblioteki i jej zbiorów. Ape-
luję zarówno do instytucji, przedsię-
biorstw, firm jak i osób prywatnych 
o to, by dokonanymi wpłatami moż-
na było zachować ciągłość zbiorówi 
dziedzictwo pokoleń.

Za Zarząd TNP
Prezes

dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski
Płock, dnia 27 marca 2012 roku. 

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Płocka i Województwa Mazowieckiego

przyjazNy samorząd
Gmina Miasta Go-

stynina otrzyma-
ła certyfikat „Przyjazny 
Samorząd 2010” nada-
ny w rankingu „Partner-
ski Samorząd” tworzo-
nego na podstawie ba-
dania pn. „Monitoring 
współpracy między or-
ganizacjami pozarzą-
dowymi i jednostkami 
samorządu terytorial-
nego”. Głównym celem 
rankingu „Partnerski sa-
morząd” jest podsumo-
wanie natężenia współ-
pracy oraz wskazanie 
i uhonorowanie tych 
jednostek samorzą-
du terytorialnego, któ-
re w sferze relacji z or-
ganizacjami pozarządo-
wymi wyróżniają się na 
tle innych.

Badanie przeprowa-
dziło Stowarzyszenie 
KLON/JAWOR oraz Departament 
Pożytku Publicznego Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie Klon/Jawor zaj-
muje się między innymi: wspiera-

niem i promowaniem działalności 
organizacji pozarządowych, prowa-
dzeniem badań organizacji poza-
rządowych, opracowywaniem ana-
liz i raportów dotyczących sektora 
pozarządowego w Polsce. 

M.z.
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komu służy ta wojNa?
W związku z ostatnio ukazujący-

mi się artykułami w mediach 
lokalnych i ogólnopolskich oraz na 
portalach internetowych, które w ne-
gatywnym świetle ukazują Gostynin 
i przemiany jakie w nim zachodzą 
od wielu lat, Gostynińska Wspólno-
ta Samorządowa, zrzeszająca licz-
nych mieszkańców Gostynina, sprze-
ciwia się lansowaniu takiego wize-
runku miasta.

W naszym odczuciu ten zmaso-
wany atak ma swoje źródło w chę-
ci przejęcia władzy w mieście i jest 
inspirowany przez konkretne partie 
i ugrupowania. Karygodne jest to, 
że w tej walce Gostynin i jego miesz-
kańcy stali się zakładnikami nieczy-
stej gry politycznej.

Czy trzeba naszym mieszkańcom 
wymieniać i wskazywać jak wypięk-
niało nasze miasto, i jak postrzegane 
jest przez gostynian, którzy po latach 
przyjeżdżają i porównują je z wcze-
śniejszym obrazem miasta?

Przykładem tego jest list otwarty 
zaadresowany do mieszkańców Go-
stynina z dnia 5 marca 2012 r., któ-
rego autorem jest dr Stanisław Stę-
pień, prezes Stowarzyszenia sku-
piającego gostynian zamieszkałych 
w Warszawie. Stanisław Stępień pa-

mięta  „drewniane i brudne miasto, 
bez gazu, bez wodociągów, bez ka-
nalizacji”, 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 Stę-
pień, „Zamek Gostyniński wylądo-
wałby tak, jak zamek sochaczewski 
z tego samego wieku – kupa gruzu 
(...) i nie ma takiego drugiego miasta 
w Polsce jak Gostynin, w którym wy-
budowano najwięcej domów i miesz-
kań lokatorskich (...) Tylko, jak się ko-
muś wydaje, że to wszystko czym się 
mogą szczycić mieszkańcy, samo się 
zrobiło, jest w wielkim błędzie”.

Czytając w mediach krytykę opo-
nentów właśnie odnosi się wraże-
nie, że wszystko „samo się zrobiło”.

Należy ubolewać, że gra poli-
tyczna i chęć przejęcia wła-

dzy neguje cały dorobek miasta tym 
bardziej, że krytykują Ci, którzy nic 
dla miasta nie zrobili. Czyżby nie zda-
wali sobie sprawy, że cierpi na tym 
wizerunek miasta nie tylko lokalnie, 
ale i na zewnątrz? Osłabia się jego 
pozycja w różnych sondażach i ran-
kingach ogólnopolskich, co też może 

blokować pozyskiwanie środków po-
mocowych oraz dotacji na inicjatywy 
wspierające rozwój miasta. 

Zdrowa krytyka jest pożądana, 
bo dopinguje do lepszej pracy. Kry-
tykanctwo zaś działa destrukcyjnie 
i osłabia energię do dalszego dzia-
łania. 

W swojej zaciekłości autorzy nie-
których tekstów, zapominając o rze-
telności i uczciwości dziennikarskiej, 
podają informacje niesprawdzone, 
posuwając się przy tym do sformuło-
wań mających charakter pomówień, 
a nawet gróźb. W ten sposób mani-
pulują opinią społeczną, która czę-
sto nie jest tego świadoma, zwłasz-
cza że sprostowania nie są zamiesz-
czane na łamach tych pism. Wobec  
takich praktyk rozważamy podjęcie 
kroków prawnych.

Jako mieszkańcy Gostynina, 
a zarazem członkowie Gosty-

nińskiej Wspólnoty Samorządowej 
nie możemy się zgodzić na takie me-
tody, a przy tym bezmyślne i bezpod-
stawne negowanie dotychczasowe-
go dorobku. 

Miasto jest naszym wspólnym do-
brem i nie pozwólmy, aby niezaspo-
kojone ambicje niektórych polity-
ków wzięły górę nad rzetelną oceną 

efektów pracy wybranych przez nas 
władz samorządowych.

Oczywiście doskonale znamy 
powody wzmożonej nagonki 

na władze miasta oraz dyskredyto-
wanie ogromnego dorobku wielolet-
niego Burmistrza i jego współpracow-
ników. Toczące się śledztwo w spra-
wie domniemanego zdarzenia drogo-
wego, bez zgromadzenia przekony-
wujących dowodów, jest próbą pu-
blicznego osądzenia człowieka zanim 
zrobią to organy do tego powołane. 
Hańbą dla uczestników tej bezprece-
densowej nagonki jest żerowanie na 
domysłach, pomówieniach i plotkach. 
Nie możemy się biernie przyglądać 
temu jawnemu linczowaniu politycz-
nemu, bez względu na to, jak spra-
wa się zakończy.

Wierzymy, że nasze wystąpienie 
zachęci gostynian do odważnego 
przeciwstawienia się krzywdzącym 
i tendencyjnym opiniom lansowa-
nym przez oponentów na forum pu-
blicznym.

Zarząd, członkowie i sympatycy  
Gostynińskiej Wspólnoty 

Samorządowej oraz radni Rady 
Powiatu i Rady Miejskiej GWS 

O celowości powołania Klubu wy-
powiedział się przewodniczący Zbi-
gniew Jakubaszek:

We wszystkich poprzednich kaden-
cjach (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 sy-
tuacjach, gdy w grę wchodzi obrona do-
brego imienia Rady Miejskiej, Urzędu 
Miasta i samego Miasta.

Tego samego dnia zwołana zosta-
ła 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 za-
mieszczanych przez Pana Piotra Pe-
stę, w formie artykułów internetowych 
i wypowiedzi prasowych w ten sposób, 
że uznaje się za uzasadnione wystą-
pienie przeciwko autorowi publikacji 
z powództwem o ochronę dóbr oso-
bistych Gminy Miasta Gostynina, na-
ruszanych poprzez cykl artykułów pu-
blikowanych począwszy od 14 stycz-
nia 2012 r. do dnia 28 lutego 2012 r.”

Tytuły tych artykułów są następujące:
a) w dniu 14 stycznia 2012r., „Sen 

o Zamku”,
b) w dniu 23 stycznia 2012r. „Plat-

forma pyta o Termy”,
c) w dniu 9 lutego 2012r. „Termy na 

bagnach” oraz „Jak Pan Burmistrz Wło-
dzimierz Ś. w 2008 roku zamienił so-
bie miejską ziemię?”,

d) w dniu 27 lutego 2012r. „Jest 
uchwała, jest zarządzenie”,

e) w dniu 28 lutego 2012r. „Ominię-
cie prawdy”.

Powyższe artykuły – jak czytamy 
w uzasadnieniu – zawierają treści 
przedstawiające Gminę Miasta Go-
stynina i działalność Urzędu Miasta 
w nieprawdziwym, niekorzystnym świe-
tle i rzucają cień na działalność inwe-
stycyjną Miasta oraz na działalność 
związaną z obrotem nieruchomościami. 

 Rezolucja ustosunkowuje się do sta-
wianych przez Piotra Pestę zarzutów:

Odnośnie inwestycji odbudowy Zam-
ku 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 sta-
rań i procedur w celu pozyskania do-
tacji na odbudowę, natomiast odno-
śnie informacji o braku ich przyznania 
winien wypowiedzieć się organ przy-

znający, który posiada uznaniowość 
co do rozdziału środków na ratowanie 
zabytków. Opis odbudowanej inwe-
stycji  z określeniami typu „dziwacz-
na budowla w kolorze różu majtkowe-
go”, „dwór cygańskiego króla” zawie-
ra subiektywne i celowo nacechowa-
ne złośliwością określenia autora, nie 
odpowiadające wyglądowi faktyczne-
mu zabytku. 

Wypowiedź „Termy na bagnach” za-
wiera nieprawdziwe treści jakoby, z in-
westycji 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 zrezygno-
wała z inwestycji przed wyborami sa-
morządowymi, co mogło rzucić cień na 
kampanię wyborczą, a nowa spółka sta-
nowić miała uzupełnienie tej kampanii.  

Dalsza treść zawarta w tej wypowie-
dzi i w kolejnych innych sugeruje, że 
Gmina dokonała zamiany gruntów, na-
rażając na szkodę budżet Gminy w po-
staci jego uszczuplenia o kwotę blisko 
1 mln zł., co autor wiążę z działalnością 
obecnego Burmistrza, jako organu wy-
konawczego gminy. Wszelkie wyraża-
ne na temat zamiany gruntów domy-

sły Pana Pesty, są insynuacjami niepo-
partymi żadnymi dowodami.  Przeciw-
nie, procedura  zamiany była przepro-
wadzona prawidłowo, z udziałem rze-
czoznawcy majątkowego, po podję-
ciu uchwały i zarządzenia, a notariusz 
sporządzający akt notarialny, nie miał 
wątpliwości co do prawidłowości do-
kumentów przedstawionych do spo-
rządzenia aktu.

Sprawa ta była także przedmiotem 
czynności sprawdzających w 2010 r. 
i właściwe organy nie dostrzegły żad-
nych nieprawidłowości w procedurze 
zamiany, zatem kolejne sugerowanie 
narażania gminy na szkody ociera się 
o zarzut pomówienia. 

W świetle powyższego można stwier-
dzić, że poprzez wymienione wypowie-
dzi internetowe zostało naruszone do-
bro osobiste Gminy jako osoby praw-
nej w postaci narażenia na negatyw-
ny odbiór społeczny, co zasługuje na 
ochronę w świetle art. 43 i 24 kodek-
su cywilnego.

Rezolucja wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Podpisana została przez 
przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantę 
Syskę-Szymczak.

W dniu 29 marca br. podczas 21. sesji Rady Miejskiej radny zbigniew Jakubaszek w sprawach różnych poinformował, że zawiązał się klub rad-
nych „Przymierze”. Taką możliwość daje par.16 Statutu Rady Miejskiej w Gostyninie. W skład Klubu weszli radni Gostynińskiej Wspólnoty Sa-

morządowej: zbigniew Jakubaszek (przewodniczący) i członkowie: Czesław Jaśkiewicz, Andrzej nyckowski, Marek Małkowski, urszula Pieniążek, Jo-
lanta Syska-Szymczak oraz radni z ugrupowania Sojuszu Lewicy demokratycznej: Arkadiusz Górski i Tadeusz Łosiewicz.

NadzwyczajNa decyzja
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Nowoczesna szkoła powinna 
nie tylko uczyć i wychowy-
wać. Powinna być również 

miejscem, w którym uczniowie mają 
możliwość rozwijania swoich zainte-
resowań i poszerzania horyzontów. 
W Gimnazjum nr 2 im. Polskich No-

blistów w Gostyninie wiemy o tym do-
skonale, dlatego nasi uczniowie czę-
sto mogą poznawać ciekawych ludzi 
i ich pasje. Odwiedzają nas artyści, 
sportowcy, członkowie bractw rycer-
skich i naukowcy.   

W piątek 24 lutego nasze Gimna-
zjum odwiedził Benny Khermayer 
– pochodzący z artystycznej, chor-
wackiej rodziny - iluzjonista, który od 
1991r. nieprzerwanie mieszka i wystę-
puje w Polsce. Umiejętności artysty 

mogliśmy podziwiać na 
dwóch 45-minutowych 
pokazach. Zaprezento-
wał zarówno proste tri-
ki z kostką czy niewi-
dzialnym węzłem, jak 
i przykłady dużych ilu-
zji. Wszystko oglądali-
śmy z zaciekawieniem, 
szczególnie, że aktywnie 
uczestniczyli w nich nasi 
uczniowie i nauczyciele.  
Wiele emocji wzbudził 
trik polegający na czy-
taniu w naszych my-
ślach oraz lewitacja jed-
nej z uczennic. Najbardziej intrygu-
jąca okazała się jednak iluzja z ta-
jemniczą skrzy-
nią, w której znik-
nęła asystentka 
magika. Nie uda-
ło nam się odkryć 
jak wykonywane 
były poszczegól-
ne triki. Sam ilu-
zjonista twier-
dził, że sekret 
tkwi w jego cięż-
kiej pracy i zdro-
wym stylu życia. 

Żywe reakcje 
uczniów wska-
zywały na to, ze 
spektakl bardzo 

się im podobał. Postanowiliśmy jed-
nak sprawdzić czy nasz gość ocza-
rował młodych widzów. Po przedsta-

wieniu poprosiliśmy 
o opinie uczniów 
klasy III D. Oto co 
powiedzieli wybra-
ni z nich:

- „Przedstawienie 
było bardzo widowi-
skowe. Największy 
podziw budziła ta-
jemnicza skrzynia, 
która intrygowała 
mnie i intryguje na-
dal. Lewitacja była 
fascynująca i trzy-
mała w napięciu.”

- „ Było fajnie, tyl-
ko mogło być wię-

cej sztuczek magicznych. Akustyka 
była słaba.”

- „Ten pokaz mnie zaskoczył. Chcia-
łabym 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  za-
wsze 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

Serdeczne podziękowania uczciwemu znalazcy moich 
dokumentów składa 

Danuta Mróz-Wojnowska

Niezwykle wyrównany poziom 
wiedzy zaprezentowali uczest-

nicy Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej, który odbył się 6 
marca br. w siedzibie Straży Pożarnej 

przy ul. Przemysłowej w Gostyninie. 
Turniej odbył się pod hasłem „Mło-
dzież zapobiega pożarom”, a wzię-
li w nim udział uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, z terenu miasta i gmi-
ny Gostynin. Kilka dogrywek świad-
czyło o doskonałym przygotowaniu 
uczniów. Komisja miała trudne za-
danie wyłonienia najlepszych, gdyż 
rywalizacja była duża, a nagrody 
atrakcyjne. 

Wyniki prezentowały się nastę-
pująco:
Szkoły podstawowe Gmina Go-
styninie
Kazimierczak natalia – SP Teo-

dorów, Rutkowski domi-
nik – SP Lucień, Rafał Bo-
ruszewski - SP Sokołów
Szkoły Gimnazjalne Gmi-
na Gostynin
Walczak Julia – Emilianów,  
Jagodzińska Aneta – So-
lec, Wilińska Małgorzata 
– Solec
Szkoły Podstawowe Mia-
sto 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,  Mate-
usz Kaliński – GCE,  Ernest Szcza-
pa – ZS 
Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my dobrych wyników.

Maria ziĘTEK

turNiej wiedzy pożarNiczej
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W czerwcu tego roku odwiedzą 
nasz kraj setki tysięcy kibi-

ców z całej Europy, a nawet z innych 
kontynentów. Polska wraz z Ukra-
iną stanowić będą arenę zmagań 
najlepszych reprezentacji piłki noż-
nej mężczyzn o tytuł Mistrza Euro-
py. Wśród uczestników finałów znaj-
duje się również nasza drużyna, zaś 
ambicją Polski jest nie tylko uzyska-

nie dobrego wyniku sportowego, ale 
głównie pokazanie gościom wszyst-
kiego, co mamy najlepsze.

W związku z tym ważnym wyda-
rzeniem sportowym rozpoczęliśmy 
i kontynuujemy cykl artykułów ma-
jących na celu przybliżenie wiedzy 
na temat historii futbolu i zasad or-
ganizacji Euro 2012.

W 1911 roku w Galicji powsta-
ją: najpierw Związek Footba-

listów Polskich, zaś później Związek 
Polski Piłki Nożnej. Ten drugi działał 
prężnie do wybuchu I wojny świato-
wej, dwukrotnie organizując mistrzo-
stwa Galicji w piłce nożnej. W dniu 
8 maja 1913 roku na własnym sta-
dionie Cracovia pokonała Wisłę Kra-
ków 2:1, a mecz ten to historyczne 
pierwsze spotkanie polskich drużyn 
w oficjalnych rozgrywkach  w ramach 
struktur FIFA.  

Związek Piłki Nożnej po odzyska-
niu przez nasz kraj niepodległości 
stał się zalążkiem Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Podczas pierwsze-
go zjazdu polskich klubów piłki noż-
nej, zorganizowanego w Warszawie 
w dniach 20 grudnia i 21 grudnia 
1919 roku, doszło do założenia naj-

większego obecnie polskiego związ-
ku sportowego. Jego pierwszym pre-
zesem mianowano działacza Cra-
covii – Edwarda Cetnarowskiego. 
Ponadto, podczas owego nauczy-
cielskiego 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, warszaw-
ski i poznański. 

W 1922 roku zatwierdzono po-
wstanie trzech kolejnych: gór-
nośląskiego, lubelskiego i wileń-
skiego, a w 1923 roku ostatnie-
go przedwojennego OZPN – to-
ruńskiego. Aktualnym prezesem 
PZPN jest były piłkarz, Grzegorz 
Lato.                                        (R.)

przed euro 2012

powstaNie pzpN
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moje gostyNiŃskie dzieciŃstwo cz. iii
Lubiłam też bardzo wyjazdy z ro-

dzicami „do miasta”, czyli do Go-
stynina. Jeździło się powozem z budą 
chroniącą od deszczu, albo szpitalnym 
fiacikiem polskim 508 z kierowcą , pa-
nem Wickiem okraską. Moi rodzi-
ce przyjaźnili się z państwem Miku-
łowskimi, którzy mieli o rok młodszą 
ode mnie córeczkę Ewę. Przepada-
łam wprost za tymi wizytami. Do Ewy 
przychodziły jej koleżanki – najczę-
ściej Basia Ejsmondówna - i wspa-
niałym zabawom nie było końca. Pa-
miętam jakieś Ewy urodziny, kończyła 
chyba z pięć lat. Był prawdziwy Kin-
derbal , wszyscy dostaliśmy wysokie 
, czerwone fezy tureckie z papieru, 
a Ewa – solenizantka i Jaś Żarkow-
ski – złote korony! Zachowała się foto-
grafia 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 pa-
miętam z tych urodzin tort, w którym 
ukryty był migdał – kto na niego tra-
fił, zostawał królem migdałowym. Tytuł 
ten przypadł Jasiowi Żarkowskiemu, 
stąd korona na jego głowie.

W każdy wtorek odbywała się na-
tomiast eskapada do Płocka, odległe-
go 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 fia-
tem polskim 508, który tata prowadził 
z zawrotną szybkością 60 km na go-
dzinę, a i tak na zakrętach mama wo-
łała: Karolku, nie pędź tak! W Płocku 
tatuś miał raz na tydzień konsultacje 
psychiatryczne w Poradni Przeciwal-
koholowej, 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 ży-
cia). Płockie wyprawy kończyły się za-
wsze albo w kawiarni państwa Sza-
łańskich na ulicy Tumskiej albo w KA-
P-ie, czyli Klubie Artystów Plastyków 
na cyplu nadwiślańskiej skarpy. 

Moi rodzice różnili się wyobrażenia-
mi na temat mojej przyszłości. Mama 
widziała we mnie pianistkę –wirtuoza , 
którą sama nie została wskutek zrzą-
dzeń losu, mając przecież po temu 
wszelkie dane. Tatuś chciał, żebym 
została lekarzem, najchętniej psy-
chiatrą. Toteż zabierał mnie czasa-
mi na oddział, którego był ordynato-
rem. Już i tak byłam przyzwyczajona 
do chorych umysłowo, bo służącymi 
były u nas schizofreniczka pani Ję-
drzejczykowa oraz paranoiczka An-
dzia. W naszym ogrodzie pracowali 
pacjenci, również pacjenci wykonywa-
li cięższa roboty, jak froterowanie czy 
trzepanie. Nieraz przychodził do nas 
pan Karol Araszkiewicz, schizofre-
nik, kiedyś znany i wybitny skrzypek. 
Grali często z mamą w duecie. Pan 
Araszkiewicz był ogromnie sympa-

tyczny, nazywał siebie Kaikiem, albo 
panem Ka. Bardzo inteligentny, uta-
lentowany i miły, od czasu do czasu 
przerywał rozmowę zrobieniem jakie-
goś magicznego gestu, albo wypo-
wiedzeniem dziwacznego , tajemne-
go słowa lub zwrotu, po czym konty-
nuował swój wątek. 

W domu nie wolno było używać 
słowa „wariat”. Byli „chorzy”, lub „pa-
cjenci”. Tatuś tłumaczył mi różne ro-
dzaje chorób, jak schizofrenia, para-
noja, psychoza maniakalno – depre-
syjna, katatonia itd. Przyglądałam się 
chorym zastygniętym w najdziwacz-
niejszych , czasem karkołomnych po-
zach katatonicznych, słuchałam prze-
mówień schizofrenicznych i mania-
kalnych, traktując to jakby normalnie. 

Wcale mnie nie dziwiło, kiedy ktoś 
przekonywał, że jest królem, Napo-
leonem, lub szatanem, wiedziałam, 
że to jest choroba.

Szpital psychiatryczny pod Gosty-
ninem był na owe czasy wyjąt-

kowo nowoczesny. Zbudowany w la-
tach 1929 -33 i rozbudowywany w la-
tach następnych składał się z dużego 
budynku tzw. Administracji ( w którym 
zresztą mieszkaliśmy, zarówno my, 
jak państwo Wilczkowscy) i dwóch 
oddziałów (męskiego tzw. Trójki, któ-
rego ordynatorem był mój tatuś oraz 
żeńskiego tzw. Jedynki, pod opieką dr 
Anny Kulikowskiej, dawnej asystent-
ki mego dziadka na Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie). Był jesz-
cze budynek pralni i piekarni , miesz-
czący 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 ab-
solwenta architektury, dla nerwowo 
chorej pani Wernerowej, na zlecenie 
jej męża, milionera z warszawskiej ro-
dziny złotników.

Słoneczne lato 1939 roku dobie-
gało końca. W połowie sierpnia ta-
tuś przyśpieszył nasz powrót z waka-
cji. W szpitalu panował błogi spokój, 
przestało się mówić o wojnie. Nagle 
w tę sierpniową , leniwą ciszę uderzył 
pierwszy grom. 30-go sierpnia tatuś 

otrzymał rozkaz mobilizacyjny jako 
podporucznik rezerwy. Miał w cią-
gu 24 godzin stawić się w swojej jed-
nostce w Sokółce Podlaskiej w wo-
jewództwie białostockim. 31 sierp-
nia mama odwiozła go na dworzec 
do Kutna szpitalnym fiatem. Wróci-
ła roztrzęsiona. Opowiadała o czar-
nych chmurach, które nadciągały od 
wschodu w chwili gdy żegnała się z oj-
cem. „Mamusiu, przecież Niemcy są 
na zachodzie!” Mama płakała. Koń-
czył się ostatni dzień pokoju i moje-
go beztroskiego dzieciństwa. Od na-
stępnego dnia wypadki potoczyły się 
szybko. Ewakuacja rodzin urzędników 
państwowych, wyjazd naszym fiaci-
kiem z panem Szydłowskim, star-
szym pielęgniarzem za kierownicą 

(z zamiarem przedostania się do Ru-
munii i dalej) , szosy zapełnione woj-
skiem 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 kapitu-
lacji 27 września… Długi powrót do 
domu i oczekiwanie na wiadomość 
od ojca. Wrócił w połowie paździer-
nika, po ucieczce z towarowego po-
ciągu, którym Sowieci po wkroczeniu 
do Polski 17 września wywozili ofice-
rów - jak się później okazało – do Ko-
zielska. Szedł z pod Smoleńska pie-
chotą nocami, potem na ziemiach pol-
skich dostał jakieś ubranie cywilne od 
chłopów. Dotarł wyczerpany, wygło-
dzony, w depresji . Głęboko przeży-
wał utratę niepodległości, był gorącym 
patriotą. Po krótkim odpoczynku pod-
jął obowiązki ordynatora. Ale w marcu 
1940 roku wezwany na rozmowy przez 
komisję niemiecką z udziałem Gesta-
po, został zobligowany do przedsta-
wienia listy wytypowanych przez sie-
bie chorych, nie rokujących nadziei na 
wyzdrowienie. Nie miał z pewnością 
wątpliwości co do celu takiej listy. Za-
razem musiał się liczyć z konsekwen-
cjami w stosunku do siebie i rodziny, 
jeśliby odmówił., a był już wtedy za-
angażowany w działalność konspira-

cyjną Związku Walki Zbrojnej. Wybrał 
ucieczkę ale od życia. Znaleźliśmy go 
z bratem w niedzielny, chmurny po-
ranek 18-go marca, wyglądał jakby 
spał. Miał 38 lat. Jego samobójstwo 
potraktowane było w Gostyninie jako 
akt protestu przeciw częściowo już re-
alizowanym niemieckim planom eks-
terminacji chorych psychicznie. Nawet 
na Niemcach zrobiło to wrażenie, bo 
na jakiś czas przerwano akcję wywo-
żenia. Pogrzeb stał się niemal mani-
festacją w której uczestniczyły tłumy, 
jeden tylko zgrzyt go zakłócił: ksiądz 
początkowo nie chciał się zgodzić na 
pochowanie ojca w obrębie cmenta-
rza , jako samobójcy. Jednakże uległ 
pod presją opinii publicznej.

Wkrótce po śmierci ojca musie-
liśmy opuścić nasze piękne 

przedwojenne mieszkanie. Obowiąz-
ki utrzymania rodziny podjął mój brat, 
wówczas zaledwie siedemnastolet-
ni. Pracował fizycznie jako robotnik, 
później pomocnik magazyniera. Jego 
przyjaciel Kazik Pawlikowski nama-
wiał go , żeby wraz z nim przedzierał 
się przez zieloną granicę na zachód, 
do wojska polskiego. Jurek całym ser-
cem rwał się, by walczyć za ojczyznę, 
ale jednocześnie zdawał sobie spra-
wę, że nie może opuścić małej sio-
stry i matki pogrążonej w ciężkiej de-
presji, niezdolnej do pracy. Musiała to 
być bardzo trudna decyzja. Kazik prze-
dostał 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 – naj-
pierw ciągle jeszcze psychiatrycznym, 
od początku 1942 -go roku gruźliczym 
dla Polaków, wreszcie od czerwca 
1944 r. lazarecie wojennym dla ran-
nych żołnierzy niemieckich. W 1942 
roku poznałam pierwszą „prawdzi-
wą” przyjaciółkę – Różę Łazarską 
(późniejszą Malarską), która była sio-
strą narzeczonej Jurka – hani. Obie 
mieszkały wraz z matką, panią Marią 
w przysiółku o nazwie Drzewce, od-
dalonym od naszego szpitala o 2 ki-
lometry. Poznałam też wówczas ku-
zynów Hani i Róży – Michała i Jan-
ka a także Filę ozdowskich. To były 
cudowne czasy - mimo wojny. Cho-
dziłyśmy 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 posta-
cie – byłyśmy Harrym i Joe – kowbo-
jami, albo Nickiem Carterem i Dickiem 
Howardem – detektywami, albo Rositą 
i Izoldą – hiszpańskimi tancerkami fla-
menco. Realizowałyśmy też całą serię 
„Ani z Zielonego Wzgórza”. Ja byłam 
Anią, Róża Dianą, a Lila Sowińska 
(późniejsza Majewska) , która wów-
czas mieszkała w Gostyninie – Ruby.

izabella GALiCKA

Gostynin, 1935. Personel szpitala psychiatrycznego z rodzinami
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Rada Miejska w dniu 29.03.2012 
r. przyjęła Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie miasta Gostynina na 
rok 201

Celem i zadaniem programu jest :
1. Zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom z terenu Gminy Mia-
sta Gostynina w szczególności po-
przez poszukiwanie nowych właści-
cieli dla zwierząt.
2. Sprawowanie opieki nad bezdom-
nymi psami i kotami.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
4. Zapewnienie całodobowej opie-
ki weterynaryjnej w przypadku zda-
rzeń drogowych z udziałem zwierząt.
5. Zapobieganie wzrostu popula-
cji zwierząt bezdomnych, w szcze-
gólności poprzez intensywną stery-
lizację i kastrację bezdomnych ko-
tów i psów a także usypianie śle-
pych miotów w przypadkach uza-
sadnionych.
6. Promowanie prawidłowych postaw 
i zachowań człowieka w stosunku do 
zwierząt oraz edukacja społeczeń-
stwa w zakresie obowiązków spoczy-

wających na właścicielach i opieku-
nach kotów i psów.
Działania mające na celu przeciw-
działanie bezdomności zwierząt będą 
realizowane przy współpracy:
1. organizacji społecznych, których 
statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt;
2. organów Inspekcji Weterynaryj-
nych;
3. schroniska dla zwierząt poprzez 
zapewnienie opieki zwierzętom bez-
domnym;
4. placówek oświatowych, poprzez 
aktywne uczestnictwo w działaniach 
informacyjnych i edukacyjnych;
5. Wydziału Gospodarki Komunal-
nej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Urzędu Miasta,
6. Straży Miejskiej  
Zapobieganie bezdomności zwie-
rząt na terenie Miasta Gostynina po-
lega 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 Mia-
sta Gostynina w zakresie kształto-
wania prawidłowych postaw i za-
chowań człowieka w stosunku do 
zwierząt oraz w zakresie obowiąz-
ków spoczywających na właścicie-
lach i opiekunach zwierząt.

zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom Miasto Gostynin re-
alizuje poprzez Schronisko dla 
Bezdomnych zwierząt domowych 
„Przyjaciel” z/s w Kotliskach 13, 
99-300 Kutno, z którym ma pod-
pisaną umowę ( zakres obowiąz-
ków określa umowa ).

Sprawowanie opieki nad kotami 
wolno żyjącymi polegać będzie na 
ich dokarmianiu. 

Wyłapywanie bezdomnych zwie-
rząt będzie prowadzone wyłącznie 
przy użyciu specjalistycznego sprzę-
tu przeznaczonego do wyłapywania 
zwierząt, który nie stwarza zagroże-
nia dla życia i zdrowia zwierząt, a tak-
że nie będzie zadawał im cierpienia.

Transport bezdomnych zwie-
rząt będzie odbywał się środkiem 

transportu przystosowanym do bez-
piecznego i humanitarnego przewo-
zu 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 zwie-
rząt bezdomnych lub w lecznicy dla 
zwierząt. 

Koszty realizacji zadań określo-
nych w niniejszym Programie pono-
si Gmina Miasta Gostynina.

Szacowane koszty:
111.000 złotych - schronisko, odła-
wianie, drobne usługi weterynaryj-
ne, środki higieniczne,
24.000 złotych - kastracja i stery-
lizacja ,
600 złotych – edukacja  mieszkań-
ców i dokarmianie kotów,
5.000 złotych - całodobowa opie-
ka weterynaryjna.

oprac. Justyna RAduJ

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’

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

opieka Nad zwierzętami bezdomNymi

kiNo „warszawa” - repertuar

Program wspierania rodziny 
na lata 2012-2014 został opra-

cowany jako zadanie administracji 
publicznej zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej 
( dz. u. 2011.149.887 z dnia 21 lip-
ca 2011 r.). 

Głównym celem programu jest za-
pewnienie skutecznej pomocy rodzi-
nie przeżywającej trudności opiekuń-
czo-wychowawcze oraz ich ochro-
na i pomoc polegająca na współpra-
cy osób, instytucji i organizacji pra-
cujących z dziećmi i rodzicami. Pro-
gram realizować będzie  Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Gostyni-
nie na podstawie wywiadu i analizy 

sytuacji rodziny. Jeśli zaistnieją pod-
stawy, MOPS skieruje do tej rodziny 
asystenta, który będzie prowadził pra-
cę z tą rodziną.

W celu wspierania rodziny mającej 
problemy w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych rodzina może 
zostać objęta pomocą rodziny wspie-
rającej. Na terenie miasta Gostynina 
funkcjonują następujące typy jedno-
stek pieczy zastępczej: spokrewnio-
ne i niespokrewnione z dzieckiem, za-
wodowe rodziny zastępcze, placów-
ka opiekuńczo-wychowawcza oraz 
placówka opiekuńczo-wychowawcza 
typu interwencyjnego. 

W przypadku umieszczenia dziec-
ka w rodzinie zastępczej lub rodzin-

nym domu dziecka, Gmina Miasta Go-
stynina ponosi odpowiednio wydatki 
w wysokości:
1) 10 % wydatków na opiekę i wycho-
wanie dziecka – w pierwszym roku 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30 % wydatków na opiekę i wycho-
wanie dziecka – w drugim roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50 % wydatków na opiekę i wycho-
wanie dziecka – w trzecim roku i na-
stępnych  latach pobytu dziecka w pie-
czy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka 
w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej, regionalnej placówce opiekuń-
czo-terapeutycznej lub interwencyj-
nym ośrodku preadopcyjnym Gmina 

Miasta Gostynina ponosi odpowied-
nio wydatki w wysokości:
1)10 % – w pierwszym roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30 % – w drugim roku pobytu dziec-
ka w pieczy zastępczej;
3) 50 % – w trzecim roku i następnych 
latach pobytu dziecka w pieczy zastęp-
czej średnich miesięcznych wydatków 
przeznaczonych na utrzymanie dziec-
ka albo środków finansowych na utrzy-
manie dziecka w placówce opiekuń-
czo-wychowawczej typu rodzinnego 
oraz środków finansowych na bieżące 
funkcjonowanie tej placówki.

oprac. Justyna RAduJ

projekt aktywizujący społeczNie

gmiNNy program wspieraNia rodziNy Na lata 2012-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gostyninie informu-

je, że przedłożył do zatwierdzenia 
przez Radę Miasta Projekt „SIŁA TKWI 
W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WY-
DOBYĆ”r.  Projekt realizowany bę-
dzie w ramach Priorytetu VII Progra-
mu tj. „Promocja integracji społecznej”, 
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji”, Poddzia-

łanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej”.  

Warunkiem udziału w projekcie jest 
spełnienie wymogu finansowego, co 
oznacza poniesienie wkładu własne-
go 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 aktyw-
ności zawodowej, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Celem głównym 
projektu jest Rozwój aktywnej inte-
gracji wśród klientów OPS w Gosty-
ninie i upowszechnienie pracy socjal-
nej w 2012/2013/2014 roku. Cel pro-

jektu zamierzamy osiągnąć poprzez 
szereg działań zaplanowanych, aby 
pobudzić aktywność społeczną i za-
wodową uczestników projektu 
Realizację projektu zaplanowano od 
01 marca 2012 roku do 30 kwietnia 
2014 roku. 

oprac. Justyna RAduJ
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Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

Do ostatecznej kwoty ustalonej w drodze rokowań zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Lp.
Działka nr, 
lokalizacja

Pow. w  
m.kw

Nr KW Przeznaczenie w p.z.p.

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
w zł.

Opis nieruchomości
Zaliczka

w zł

1.

Nieruchomość 
ozn. nr ewid. 

działek:
2307, 2269/3, 
2071/2, 2071/3

Gostynin 
ul. Mazowiecka

0,0525

30208
Sąd 

Rejo-
nowy w 
Gosty-
ninie

Brak miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Teren nieruchomości może być wykorzy-
stany pod zabudowę tymczasowym obiek-
tem budowlanym typu kiosk uliczny, pawi-

lon sprzedaży ulicznej.
Na działkę nr 2307 zawarta jest umowa 

dzierżawy na czas nieoznaczony.

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%

Gostynin,  dnia 19.03.2012 r

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym  zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Mazowieckiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.  

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 prze-
targów.

Rokowania odbędą się w dniu 27 kwietnia 2012 roku o godz. 1100 w sali 213 Urzę-
du 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 „ Ro-
kowania 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 wa-

runki 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 powodo-
wało jego wykluczenie.

Rokowania są ważne, nawet wtedy gdy weźmie w nich udział tylko jedna osoba fi-
zyczna 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 za-
warcia umowy notarialnej wybrana zostanie ta oferta, która zaoferuje cenę najwyższą.

Wpłacona zaliczka przez osobę wyłonioną jako nabywca zostanie zaliczona na po-
czet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócona w terminie 3 dni licząc od dnia 
zamknięcia rokowań.

Zaliczka ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik wyłoniony w rokowaniach jako nabyw-
ca 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 Gosty-
nina.

Osoby fizyczne przystępujące do rokowań zobowiązane są do przedłożenia doku-
mentów stwierdzających tożsamość, a osoby prawne aktualny odpis z właściwego re-
jestru oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot. 

Burmistrzowi Miasta Gostynina przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybra-
nia nabywcy nieruchomości.

Koszty notarialne związane są z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wy-

działu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Urzędu  
Miasta  w Gostyninie,  ul. Parkowa 22, pokój. nr 2,  tel. 24 236- 07- 47. 

o G  Ł o S z E n i E
o RoKoWAniACh nA SPRzEdAŻ 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

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 dział-

kowe
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 07.03.2012 r.

Gostynin, dnia 29.02.2012 r.

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:

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:

WyKAz niERuChoMoŚCi PRzEznACzonyCh do dziERŻAWy

WyKAz niERuChoMoŚCi PRzEznACzonyCh do dziERŻAWy

Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski

Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski
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WYDARZeniA

Dnia 9 marca 2012 r. w Gim-
nazjum nr 1 im. Księcia Ma-

zowieckiego Siemowita odbyła się 
uroczystość 10-lecia nadania imienia 
szkole. Wydarzenie to miało miejsce 
dokładnie 8 marca 2002 r. Z okazji ju-
bileuszu dyrekcja szkoły wraz z na-
uczycielami i pozostałymi pracowni-
kami zaplanowali i przygotowali krót-
ki program artystyczny, na który za-
proszono przedstawicieli władz miej-
skich, szkół, bibliotek i instytucji gosty-
nińskich oraz osoby związane i współ-
pracujące z gimnazjum. Imprezę roz-
począł przemówieniem dyrektor, Ro-
bert Pypkowski, który podkreślił rolę 
swej poprzedniczki, Ewy Walczak, 
w wyborze imienia dla szkoły. Przy-
pomniano też nazwiska uczestników 
tamtych wydarzeń: projektanta sztan-
daru Lecha Kołodzieja, autora szkol-
nego popiersia Siemowita,  Tadeusza 
Biniewicza  czy plastyka Pawła Ten-
cera, wykonawcy plastycznej eks-

pozycji szkolnej spełniającej po dziś 
dzień funkcję swoistej izby pamięci. 
Głównym punktem uroczystości był 
wykład księdza profesora Michała 
Grzybowskiego pod tytułem „Sie-
mowit IV i jego otoczenie”. Prelegent 
starał się umiejscowić księcia Siemo-
wita w swej epoce, wyjaśnić zamie-
rzenia i intencje jego głównych decy-
zji politycznych. Ksiądz M. Grzybow-
ski podkreślał też swe zadowolenie 

z wyboru patrona szkoły, doceniając 
w tym walory wychowawcze i kształ-
tujące gostyniński regionalizm. Po 
prelekcji odbyła się debata oxfordzka 

na temat oceny działalności i pano-
wania Siemowita IV wykonana przez 
uczniów gimnazjum, a przygotowa-
na przez dwoje nauczycieli – Mał-
gorzatę durmę oraz Marka osmał-

ka. Taka forma dysku-
sji polega na debacie 
dwóch drużyn, z któ-
rych jedna broni okre-
ślonej tezy, natomiast 
zadaniem drugiej jest 
użycie różnych argu-
mentów w celu jej 
podważenia. Dysku-
tanci bronili swoich 
tez. Ostatecznie ar-
gumenty przemawia-
jące na korzyść Sie-
mowita IV  były prze-
ważające.

W uroczystości 
nie zabrakło 

też akcentów muzycznych. Goście 
mieli możliwość wysłuchania solo-
wych występów dwóch absolwentów 
gimnazjum – dominika Janiszew-
skiego, grającego na gitarze aku-
stycznej oraz Wojciecha ulanow-
skiego, wirtuoza akordeonu. 

Podczas uroczystości zabrali też 
głos zaproszeni goście. Burmistrz 
miasta, Włodzimierz Śniecikow-
ski podkreślił fakt, że nadanie szko-

le imienia Siemowita IV było jednym 
z elementów  procesu  pielęgnowa-
nia idei „małych ojczyzn”. Swoimi re-
fleksjami podzieliła się również Ewa 

Walczak, pierwszy dy-
rektor Gimnazjum nr 1. 

W ostatniej części 
uroczystości nastąpiło 
rozstrzygnięcie III 
G o s t y n i ń s k i e g o 
Turnieju Historycznego 
zorganizowanego przez 
tutejszą szkołę pod 
kierunkiem nauczyciela 
historii, Marka Osmałka, 
na temat: „Ziemia 
gostynińska w okresie 
napoleońskim 1806–
1812”  Tematyka 

naturalnie nie była przypadkowa. 
W tym roku przypada bowiem 
dwusetna rocznica wyprawy 
Napoleona na Rosję. Udział 
w pracach jury wzięli nauczyciele 
poloniści oraz miłośnicy historii 
regionu: dr Barbara Konarska-
Pabiniak, Barbara Gierula oraz 
Arkadiusz Ciechalski. Zwycięzcami 
konkursu okazali się w kategorii szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 
Karolina Postolska z Zespołu Szkół 

im. M Skłodowskiej-Curie (I miejsce), 
Wojciech znyk z Gimnazjum nr 1 (II 
miejsce) i Robert Konarski z LO PUL 
im. Bohaterów Gostynina (III miejsce), 
a w kategorii szkół podstawowych: 
Patryk Korytkowski (I miejsce), 
dominika Wojtalik (II miejsce), 

Justyna Śniechowska (III miejsce) 
i Sandra Lebioda (wyróżnienie), 
wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Armii Krajowej.

 Fundatorami nagród był Urząd Mia-
sta, Odział gostyniński NSZZ Solidar-
ność, Tadeusz Kozubski, kierownik 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Medicus oraz kilka miejskich 
przedsiębiorstw.  

Uroczystości towarzyszyła eks-
pozycja fotograficzna z histo-

rii szkoły a także wystawa prac i ko-
lekcji uczniów oraz pedagogów przy-
gotowana przez grono nauczycielskie 
gimnazjum. Można było też podzi-
wiać wystawę prac malarskich Anny 
Włodarczyk i Jolanty Kujawskiej, 
wystawę fotograficzną absolwentki 
szkoły, Sylwii Mórawskiej oraz pra-
ce wychowanków Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej. 

Cała uroczystość oraz związana 
z nią wystawa napawały refleksją nad 
przeszłością zarówno miasta, szkoły, 
jak i osób z nią związanych. Ogólna 
myśl kierowała się wokół osoby Sie-
mowita IV, którego postać była istot-
ną przesłanką do zorganizowania im-
prezy. Można w tym miejscu przyto-
czyć słowa dyrektora Roberta Pyp-

kowskiego z począt-
kowego przemówie-
nia, w którym uzasad-
niał wybór Siemowi-
ta na patrona szko-
ły: Z perspektywy mi-
nionego czasu można 
zadać sobie pytanie 
o cel naszego wysił-
ku. Przecież nam nie 
chodziło tylko o to, by 
szkoła miała patrona, 
gdyż tak wypada, my 
chcieliśmy pokazać 

swoje przywiązanie do regionu, na-
szą miłość do miejsca zamieszkania 
oraz naszą troskę o utrwalanie histo-
rii związanej z Gostyninem oraz Księ-
ciem Mazowieckim Siemowitem IV.

 Marek oSMAŁEK
fot. Foto zakład „Ryś”

10 lat patroNatu siemowita iV

Loteria promocyjna „Twoje kon-
to z prezentami Druga Edycja”, 

zorganizowana dla klientów Banku 
Polskiej Spółdzielczości SA., szero-
ko reklamowana w mediach, trwała 
od 1 października  2011r. do 30 mar-
ca 2012r. Sprzedaż promocyjna od-
bywała się do 31 stycznia 2012r. na 
terenie całego kraju.

Nagrodami w konkursie były:
- 15 równorzędnych nagród w po-

staci samochodów osobowych marki 
Chevrolet Spark wraz z nagrodą pie-
niężną w kwocie 3083,00 zł.,

- 120 nagród w postaci telewizo-
rów LCD, 

- 361 nagród w postaci kompute-
rów osobistych.

Łączna wartość nagród wyniosła 
2.179.769,00 zł. W konkursie wzię-
ło udział 106 888 osób.

10 lutego br. Spośród osób, które 
wysłały SMS zostali wyłonieni lau-
reaci. Losowanie odbyło się w sie-

dzibie Banku Polskiej Spółdzielczo-
ści SA. ul. Płocka 9/11B w Warsza-
wie, przy udziale przedstawicieli Or-
ganizatora i pod nadzorem komisji.

Zwycięzcami konkursu zostali 
klienci banku.

Należą do nich: 
Tomasz dominik, który wygrał 

nagrodę i stopnia samochód Che-
vrolet Spark,

Nagrodę ii stopnia w postaci te-
lewizorów marki ShARP wygrali: 

Stanisława Ludwicka, Stanisła-
wa Plichta, Justyna Raduj, zyg-
munt Skrzypczak, irena Winiecka,

Nagrodę iii stopnia w postaci 
komputerów osobistych marki 
ASuS wygrali: Katarzyna Bedyk, 
Grażyna Bisiorek, Wioletta Lewan-
dowska, Roman okraska, Eweli-
na iwańska.

Szczęśliwym laureatom gratulu-
jemy!

bkp
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Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski wraz z dyrektorem 
Gimnazjum nr 1 Robertem Pypkowskim składają 
podziękowania ks. prof. Michałowi Grzybowskiemu

Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski wraz z Jolantą 
Syską-Szymczak wręczają nagrody w III Gostynińskim Turnieju 
Historycznym

Zaproszeni goście na uroczystości 10-lecia nadania imienia 
Gimnazjum nr 1

Zdobywcy nagród

baNkowe Nagrody


