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1392 głosy (26,64%).
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na rzecz
naszego
miasta, będącego
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W repertuarze miała dawne i nowe przeboje. W sobotni
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(10 września) wieczór podczas koncertu
Urszuli razem
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śpiewaBurmistrz
Miasta
Gostynina
no „Malinowego króla”, „Na sen”, czy hity z albumu „Biała Droga”. NajbarWłodzimierz Śniecikowski
dziej rozbawiły publiczność znane i lubiane „Latawce, dmuchawce, wiatr”
i „Konik na biegunach”. Za te utwory nagrodzono wokalistkę gromkimi brawami i proszono o bis.
Przed wieczornym koncertem uczestnicy mogli skorzystać z innych, zaMiło mi Państwa
poinformować,
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Jan Matuszewski
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przez
organizatorów
Dla dzieci
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DZIĘKUJĘ ZA POPARCIE

Monografia Gostynina – wkrótce

zbliża się dzień, kiedy trafi do sprze- nusz Maciejewski zastąpieni zostali
daży nowa monografia Gostynina pt. lokalnymi autorami. Mamy nadzieję, że
„Dziejebudowa
Gostynina”mieszkań
obejmującawłasnościowych
czasy sprostali tak odpowiedzialnemu zadaTrwa
od Gostyninie
XI do XXI wieku.
niu jak napisanie naukowego tekstu.
w
przy ul. Spółdzielczej
Przed rokiem zapadła decyzja o po- Ponadto monografia wzbogacona zotrzebie wznowienia monografii Gosty- stanie o historię minionych 20 lat po
nina, wydanej w 1990 r., gdyż tamten przemianach ustrojowych w 1989 r.
nakład jest już całkowicie wyczerpany. Z tego też względu zwiększona została
Odczuwalny był więc brak publikacji jej objętość.
o charakterze monograficznym poNapisanie tekstu do książki, to nie
święconej naszemu miastu. Pytali o nią wszystko. Teksty te wymagają iście
nauczyciele, uczniowie, turyści i wszy- benedyktyńskiej pracy redakcyjnej.
scy, którzy interesują się historią ro- Pierwsze wydanie do druku przygotodzinnego miasta. Burmistrz Gostynina wało profesjonalne Wydawnictwo Akwyszedł tym oczekiwaniom naprzeciw. cydensowe w Warszawie. Tym razem
W budżecie miejskim na 2010 r. zare- redagowana jest lokalnie, miejscowymi
zerwowana została kwota niezbędna siłami. Jest to żmudna i odpowiedzialna tego rodzaju publikację.
na praca, której podjęły się – dyr. MiejWydawcą książki jest Miejska Bi- skiej Biblioteki Publicznej Jolanta Biblioteka Publiczna. Bibliotece powierzo- gus, dr Barbara Konarska-Pabiniak
na została koordynacja wszelkich prac i dr Marian Chudzyński.
związanych z przygotowaniem książki
Prace redakcyjne dobiegają końca
do druku. Będzie to obszerna publika- i na początku grudnia całość oddana
cja, licząca około 900 stron i głównie zostanie do druku.
Liczymy, że włożony trud zaowopoświęcona Gostyninowi. Minione 20
lat od pierwszego wydania monografii cuje przychylnym przyjęciem książki.
zaowocowało w kolejne odkrywcze pu- Historia – to wspólna pamięć, która
blikacje, ustalenia faktograficzne, które łączy ludzi, społeczność przynależącą
do swej małej Ojczyzny. Świadomość
uzupełnią i wzbogacą nową edycję.
ulicymonografii
Spółdzielczej
wznosi
się od lutego
2011 r. redakkolejDoGostyninie
drugiego przy
wydania
tego
przyświecała
komitetowi
zaproszeni
zostali
poprzedni
autorzy, w cyjnemu.
ny dom
mieszkalny
budowany
tradycyjnym systemie z bardzo doBarbara KONARSKA-PABINIAK
a nieżyjący,
jak prof.
dr hab. parametrach
Józef
brych
materiałów
o wysokich
energetycznych.
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mieszkania dla gostynian
IKolejne
CZARTORYSKĄ
program w parku, dla młodzieży i dorosłych - koncert zespołu „Tuhaj-Bej”,
który w swych utworach łączy ukraiński folk z muzyką pop.
mprezy rozrywkowe poprzedziła piątkowa (9 września) „Biesiada historyczna” pt. „Za zamkową bramą...”. Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski, otwierając sesję obiecał, że to początek źródłowych poszukiwań, które przybliżą tematykę gostynińskiego zamku. Podczas spotkania dr Barbara Konarska-Pabiniak opowiedziała o zamku gostynińskim
w świetle nowych faktów archiwalnych. Gostynianie mogli się m.in. dowiedzieć, że
w 1453 r. na zamku miały miejsce zaślubiny księżniczki Małgorzaty, córki księcia
Siemowita V, z księciem śląskim Konradem. Ślub i uczta weselna były niezwykle
wystawne, przybyli nań liczni i ważni goBurmistrz Włodzimierz Śniecikowski dokonuje przecięcia wstęgi
ście. Prelegentka wymieniła także wszystbierając klucze
– mieszkańcy
kryli
Gostynin wzbogacił się o nowe
kich starostów
i dzierżawców
zamkunie
gostywdzięczności
dwa bloki komunalne przy ulicy Tarnińskiego
z czasówi wzruszenia,
Siemowitaktóre
III, IVokazyoraz
wali Burmistrzowi, życząc mu przy okagowej, w których zamieszkają 83 roV, a także późniejszych dzierżawców, gdy
zji wygrania wyborów samorządowych.
dziny.
ziemiaPodczas
gostynińska
weszłaprzecięcia
w skład Korony
ceremonii
wstęgi
Uroczystego przecięcia wstęgi i wręr., czyli drugiego
rozbioru Polski.
– Włodzimierzowi
Śniecikowskiemu
toczenia kluczy do mieszkań w dniu do
171793
ze słynniejszych
warzyszyły
rodziny wraz z tenutariuszy
najmłodszymi
listopada 2010 r. o godzinie 12.00 doko-Jednym
Burmistrz jako
nał Burmistrz Miasta Gostynina Włodzizamkulokatorami
był w XV –w. dziećmi.
Włoch Kallimach
(Fipierwszy
przekroczył
próg
mierz
Śniecikowski.
Gospodarz
Miasta
lipo Buonaccorsi), humanista, poeta, prekursor renesansu.nowego
Ziemiębloku
gozwiedzał niektóre mieszkania, zapewżyczył nowym lokatorom pomyślności
stynińska
otrzymał w zastaw za 5 tys. i700
dukatów, które pożyczył króloniając, że przyniesie to szczęście.
i zadowolenia oraz gratulował otrzymawi
nia Kazimierzowi
nowych lokali Jagiellończykowi.
mieszkalnych. Odtekst i foto Anna KWIATKOWSKA
Z referatu gostynińskiej regionalistki można było także się dowiedzieć, że
ważnym okresem w historii zamku był początek wieku XVI, kiedy to zamkiem zarządzali bracia Szydłowieccy, a głównie Krzysztof Szydłowiecki. W ciągu 30 lat dzierżawy, rozbudowali zamek i przyczynili się do jego
świetności. Niestety, w czasie potopu szwedzkiego zamek został zniszczony, a aktu zniszczenia dopełnili potem Prusacy.
Dok. na str. 3
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REKRUTACJA WSTH NA ROK AKADEMICKI
2011/2012 trwa
Zainteresowanych rozpoczęciem studiów w Wydziale Zamiejscowym Wyższej
Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gostyninie zachęcamy do skorzystania
z następujących ulg w opłatach:
Pakiet 2’ za 1’
Szczęśliwa
mieszkanka otrzymuje klucze do nowego mieszkania
Przyjdź z kolegą lub koleżanką z jednej szkoły i podpiszcie umowę o naukę
- zapłacicie jedno wpisowe.
Pakiet korzyści zawodowych
Propozycja jest skierowana do osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gostyninie,
zawodowe. Wybierając pakiet student deklaruje chęć skorzystania z 50%
ul. Polna 36 pragnie poinformować, iż trwa nabór na zajębonifikaty na udział w wybranym kursie zawodowym realizowanym w WSTH
cia Uniwersytetu Otwartego. Po zebraniu wymaganej liczw Łodzi w rokuby
akademickim
2011/12
(warunkiem
jest
uczestników,
planowany
terminuruchomienia
rozpoczęciakursu
to grudzień
zgłoszenie
się
wymaganej
liczby
kandydatów).
ewentualnie styczeń. Prosimy o niezwłoczne podjęcie decyUwaga! Promocje
nie łączą się!
zji i zgłoszenie
się do dziekanatu
przy ulicy Polnej .
Zniżki dla rodzeństwa
Z turystycznym
pozdrowieniem
W przypadku podjęcia studiów przez osoby będące
rodzeństwem
i pozostające
Dziekan
Wydziału
Zamiejscowego
we wspólnym gospodarstwie
domowym
przysługują
następujące WSTH
zniżki w opłatach:
Kontakt w dniach:
wtorek od 14.00 – 16.00obniżenie opłaty wpisowego o 25%,
obniżenie
czesnego
o 20%
poczynając
od drugiego
oraz
w czasieopłaty
zjazdów
w soboty
i niedziele
w godz.
8.00 – semestru.
15.00
Kontakt
w
siedzibie
WSTH,
Gostynin
ul.
Polna
36,
tel.
24/
235 23-70 lub 235
Tel. 24 235 23 70 lub 24 235 20 23
20-23 oraz w sekretariacie Gimnazjum im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV,
ul. Polna 36, II p.

UNIWERSYTET OTWARTY ZAPRASZA

TU I TERAZ

N

a zaproszenie Warszawskiego
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. delegacja z Gostyni-

na poleciała odwiedzić Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje w Rosji.
Dnia 2 września br. oficjalna polska delegacja z Podsekretarzem
Stanu w MSWiA Zbigniewem Sosnowskim wzięła udział w uroczystościach związanych z 11. rocznicą otwarcia Polskiego Cmentarza
Wojennego w Miednoje. Uroczystości rozpoczęła msza, którą celebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego – ks. biskup Józef Guzek.
Wśród wielu delegacji byli przedstawiciele Gostynina. Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski w asyście
kom. Zbigniewa Bartosiaka z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie złożył wieniec pod pomnikiem

Hołd w Miednoje

pomordowanych. Kolejnym gostynińskim akcentem tej podniosłej uroczystości był udział w niej trzech
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Gostyninie im. Bohaterów
Gostynina w Gostyninie. Uczniowie
Tomasz Dyszkiewicz, Hubert
Kowalski i Aleksander Pradun,
będący członkami grupy rekonstrukcji historycznej Policji Państwowej działającej w ramach
projektu „Młodzieżowe patrole
obywatelskie”, zostali wyróżnieni
powołaniem do pocztu sztandaru
Warszawskiego Stowarzyszenia
Rodzina Policyjna 1939 r. Po ofi-

cjalnych uroczystościach był czas na
chwile zadumy przy mogiłach i epitafiach poświęconych pomordowanych. Wśród nich znajdują się dwie

Pamięć musi trwać
W

Gostyninie, 1 września br. uroczyście
obchodzono przed pomnikiem Walki i Zwycięstwa 72.
rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego i wystąpieniem Burmistrza Miasta Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego. Gospodarz
miasta powiedział: - Dzień
1 września jest szczególną
datą, kiedy Polacy oddają hołd ludziom, którzy nie wahali się stanąć w obronie swojego kraju i złożyć ofiarę ze swojego życia. Szanowni Kombatanci! Jesteście tymi, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, w formacjach wojskowych, w partyzantce, w organizacjach konspiracyjnych. Dlatego czuję się zaszczycony, mogąc do Was przemawiać i dziękować w imieniu własnym, mieszkańców Gostynina i wszystkich Polaków.
Modlitwę za poległych odmówił dziekan gostyniński ks. Ryszard Kruszewski. Delegacje kombatanckie miejskich, powiatowych i gminnych władz
samorządowych oddały hołd poległym i złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku Walki i Zwycięstwa.
Po zakończeniu części oficjalnej Burmistrz Gostynina, jak co roku, spotkał się przy kawie z kombatantami, w sali wystaw Miejskiego Centrum
Kultury w Gostyninie.
Maria ZIĘTEK
Panu
Pawłowi Tencerowi

wyrazy współczucia
z powodu śmierci
ŻONY

składa
Włodzimierz Śniecikowski
Burmistrz Miasta Gostynina
i pracownicy Urzędu

NASZ GOSTYNIN

Safjański zca Dyrektora Biura Logistyki KGP, kom. Zbigniew Bartosiak
z KPP w Gostyninie oraz uczniowie
I LO PUL w Gostyninie.
Komendanta Głównego Policji reprezentował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski. Prowadzącym
uroczystości był insp. Grzegorz Jach
z Komendy Głównej Policji.
kom. Zbigniew Bartosiak

konywano mordów znajdującym się
w Twerze (dawniej Kalinin).
Po raz kolejny w uroczystościach
udział wzięli rekonstruktorzy formacji
Policji Państwowej. Wśród nich byli

72. rocznica wybuchu II wojny światowej

2

mł.insp. Tomasz Kowalczyk zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i mł.insp Tomasz

dla gostynińskich policjantów Policji
Państwowej – post. Adamowi Sowińskiemu i st. post. Tymoteuszowi Stalkowskiemu. Delegacje złożyły również wiązanki i zapaliły znicze przed budynkiem, w którym do-

PANI JOLANCIE SYSCE-SZYMCZAK
PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
WYRAZY SZCZEREGO ŻALU I WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI MĘŻA MARCELEGO SZYMCZAKA
SKŁADAJĄ
RADNI RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

Pani

Jolancie Sysce-Szymczak

Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Gostyninie

wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MĘŻA

składa
Włodzimierz Śniecikowski
Burmistrz Miasta Gostynina
i pracownicy Urzędu.

Pani

Jolancie Sysce-Szymczak
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MĘŻA

składają Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Gostynińska Wspólnota Samorządowa

Drogiej Koleżance

Bożenie WALEWSKIEJ
Wicedyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego,
działaczce Związku Nauczycielstwa Polskiego
gorące wyrazy współczucia z powodu śmierci
Męża
Składa
Prezes Oddziału Stanisław Durma
i Zarząd Oddziału ZNP
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LATO Z URSZULĄ I CZARTORYSKĄ (dok. ze str. 1)

amkiem Gostynińskim łącz- i futryny okiennej z komnaty, w któ- sów (poza napisem „Ściana Gostynie do drugiego rozbioru Pol- rej na zamku w Gostyninie więzio- nińska” wyrytym w białej marmuroski w 1793 r. zarządzało 30 staro- ny był car Wasyl Szujski. Umieszstów i dzierżawców.
czone zostały na jednej ze ścian
W programie
Domu, zwanej
spotkania zna„Ścianą Gostylazł się również
nińską”. W proreferat pt. „Gogramie ideowym
styniana w zbioPuław tego rorach księżnej Izadzaju pamiątbeli Czartoryskiej
– pani na Puławach”, wygłoszony przez dr. Se- Parlamentarzyści: od lewej poseł Mirosław
weryna Adama Koźlakiewicz, senator Eryk Smulewicz, Burmistrz
dr Seweryn Kuter
Kutera, historyka Włodzimierz Śniecikowski, senator Michał
Zbigniew Kruszewski, senator, rektor
sztuki, asystenta Boszko,
wej belce „), ale znamy
Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica
muzealnego Muje z „Regestru pamiązeum Czartoryskich w Puławach. ka odgrywała ważtek starożytnych i staroKsiężna Czartoryska wybudowała ną rolę, gdyż miała dr Barbara Konarska-Pabiniak
świeckich z różnych kraw Puławach Dom Gotycki, pomyśla- być wspomnieniem
jów przez księżnę Czarny jako muzeum pamiątek świata. momentu dziejowego przewagi kró- toryską zebranych na powierzchni i w
Jego inauguracja odbyła się w 1809 lewskiej Polski nad Moskwą carów środku Domu Gotyckiego umieszr., kiedy to w Puławach przebywał oraz, jak pisała Czartoryska: „Oby czonych spisany przez Franciszka
książę Józef Poniatowski, a oficjal- odtąd zwycięstwa nasze zatrzeć mo- Kozłowskiego”. Rękopis tego rene otwarcie nastąpiło 25 marca 1811 gły pamięć klęsk doznanych”. Eks- gestru znajduje się w zbiorach Kar. Czartoryska zgromadziła w Domu ponaty dotyczące historii Gostynina tolickiego Uniwersytetu LubelskieGotyckim m.in. fragmenty cegieł, kafli nie zachowały się do naszych cza- go”. Istnieje również „Katalog detali

T

wmurowanych w ściany Domu Gotyckiego w 1809 r. sporządzonego
przez Izabelę Czartoryską”.
Biesiadę urozmaicił występ młodych solistów z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: Klaudii Dudy
i Michała Pilichowicza oraz Akademii Muzycznej w Łodzi: Macieja Milczarka.
Blok imprez sportowych z okazji
„Pożegnania Lata 2011” przygotował również Miejski Ośrodek Spor-

Zespół muzyczny Tuhaj-Bej

tu i Rekreacji w Gostyninie. Turniej
tenisa, piłki nożnej dzikich drużyn,
piłki nożnej juniorów i seniorów oraz
streetballa zorganizowane zostały
przy MC i MOSiR przy ul. Sportowej.
(J.R.)

Owocna wizyta Partnerów

ematem spotkań, przybyłych
do Gostynina na „Zakończenie
Lata” przedstawicieli miasta Langenfeld, była współpraca w dziedzinie
społeczno-kulturalnej. Burmistrzowie obu partnerskich miast w celu
podtrzymywania, pielęgnowania oraz
ożywienia stosunków partnerskich
omówili program dalszej, obejmującej wiele aspektów życia społecznego, współpracy oraz zatwierdzili
dotychczasowe uzgodnienia. Podtrzymano wcześniejsze stanowiska
stron, iż postawę współpracy kształtują w pierwszym rzędzie bezpośrednie kontakty szkół, związków, stowarzyszeń i instytucji w dziedzinie
kulturalnej i oświatowej. Przedstawiciele samorządów zadeklarowali
dalsze wsparcie finansowe współpracy w ramach swoich możliwości
oraz wyrazili nadzieję na systematyczne pogłębienie tematyczne spotkań w dziedzinie szkolnictwa, nauki i kultury.
Podczas rozmów zrodziło się wiele nowych pomysłów, które systematycznie będą realizowane. Ustalono

m.in.: nawiązanie współpracy między
Sekcją Emerytów ZNP Oddział Gostynin a emerytowanymi mieszkańcami Langenfeld, przyjazd latem 2012
r. grupy niemieckiej młodzieży w celu
nawiązania bezpośrednich kontaktów z młodzieżą gostynińskich gimnazjów, by w szerszym gronie rozwijane były wspólnoty polsko-niemieckie. Ustalono również termin kursu języka niemieckiego dla uczniów szkół
gimnazjalnych i średnich na wiosnę
2012 r., który sfinansowany zostanie ze środków niemieckiego partnera. Kurs językowy skonkretyzuje
bowiem już po raz kolejny wspólne
działanie obu miast partnerskich, polegające na aranżowaniu i wspieraniu podnoszenia znajomości języka
niemieckiego wśród młodych mieszkańców Gostynina. Znajomość języka partnera ma w przyszłości zaowocować bezpośrednią łącznością poszczególnych związków i osób. Planowane działania obejmować będą
nadal cykliczne spotkania i wymianę
doświadczeń, korespondencję, organizacje praktyk studenckich, wymia-

nę nowinek z zakresu gospodarczego i społecznego.
ramach wizyty odbyło się
m.in.: spotkanie robocze
w zamku gostynińskim z władzami
miasta oraz przedstawicielami jednostek samorządowych, oraz rozmowy z przedstawicielem Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej. Goście zwiedzili
budowany właśnie bazar miejski pomiędzy ulicami Bierzewicką i Płocką oraz drugą cześć małej obwodnicy, gdzie Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski
krótko zaprezentował projekt rozwoju miasta i omówił zasady wykorzystywania funduszy pomocowych
UE. Członkowie delegacji odwiedzili także Wojewódzki Samodzielny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Zalecie. Warto nadmienić, iż zawiązana w 1996 r. współpraca placówki z Nadreńską Kliniką
Psychiatrii z siedzibą w Langenfeld
kontynuowana jest systematycznie
do chwili obecnej z dużym zaangażowaniem przedstawicieli obu stron.

W

Choć rozmowy o formach współpracy pochłonęły większą część wizyty delegacji z Langenfeld, program
pobytu został tak przygotowany, by
znalazło się miejsce na zwiedzanie Gostynina i okolicy oraz udział
w części artystycznej programu święta miejskiego. Goście zwiedzili m.in.
Płocką Galerię Sztuki, Dom Darmstadt, płocką starówkę i Muzeum Regionalne w Kutnie. Dla relaksu niedzielne popołudnie spędzili w Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Tutaj wysłuchali koncertu i zwiedzili z dużym zainteresowaniem muzeum wraz z parkiem.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu
burmistrzów Gostynina i Langenfeld
długoletnia partnerska współpraca
naszych miast służy burzeniu stereotypów, umożliwia mieszkańcom obu
stron uczestniczyć w procesie integracji europejskiej oraz wielu przedsięwzięciach kulturalnych. Wszystko to umacnia więzy we wspólnej
Europie.
Elżbieta SZUBSKA-BIEROŃ

Podziękowania

Podziękowania

Panu zastępcy ordynatora
lek. med. Krzysztofowi Sobczakowi
i całemu personelowi oddziału pulmonologicznego
Szpitala Powiatowego w Gorzewie serdeczne podziękowanie
za troskliwą i fachową opiekę do ostatnich chwil życia nad
pacjentem Tadeuszem Kowalczykiem
składa Rodzina M. Z.

Serdecznie dziekujemy
Pani dr Bożenie Wilkanowicz
oraz pielęgniarce Izabeli piotrowskiej
za rzetelną i życzliwą opiekę nad chorą mamą
Eufemią Szablewską
Córki
Elżbieta Kozanecka i Urszula Kowalska
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historia

Wspomnienia nauczycieli
z pierwszych dni września 1939 r. w Gostyninie

I

rena Górska (1900–1987),
nauczycielka szkół podstawowych w Choinku, Podgórzu oraz
Gostyninie w: SP Ćwiczeń i Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących:
Z chwilą wkroczenia wojsk hitlerowskich do Polski zaczęły się
aresztowania Polaków – patriotów.
W pierwszych miesiącach aresztowano nauczycieli, księży i adwokatów z Gostynina, których rozstrzelano w lesie pod Łąckiem. W drugiej turze byli aresztowani nauczyciele z powiatu gostynińskiego: kol.
Trojanowski z Nowej Wsi, Czarnecki
z Gąbina i Górski z Podgórza. Było
to dnia 12 kwietnia 1940 r. Spaliśmy jeszcze, była godzina 5 rano,
kiedy gestapo wkroczyło do mieszkania – kazali mężowi się ubierać.
Przerażenie nas ogarnęło i straszna rozpacz – zrozumieliśmy, że się
więcej nie zobaczymy.
Synek miał trzy lata, płakał strasznie i trzymał ojca za nogi, a żandarm
kopnął dziecko, które zemdlało przy
nogach ojca. Mąż zdjął obrączkę i zegarek, i oddał mi, czego gestapowiec nie zauważył. Aresztowanych
zamknęli w dawnej cerkwi, gdzie
były zgromadzone setki innych Polaków. Na drugi dzień gestapowcy
mieli wszystkich wywieźć
do obozu. Ja z żoną nauczyciela Trojanowskiego wraz z dziećmi chcieliśmy się jeszcze raz zobaczyć i podać coś na drogę. Mój mąż i kol.
Trojanowski stali w oknie. Żandarmeria chodziła koło okien. Wszystkie kobiety ukryte w korytarzu, który przylegał do tego gmachu. Kiedy
zauważyłyśmy, że żandarm się odwrócił i poszedł w stronę ostatniego okna, podskoczyłyśmy do okna,
z którego mąż dawał jakieś znaki.
Żandarm się obrócił, wszystkie kobiety wcześniej skryły się, a ja nie zauważyłem ze zdenerwowania i jeszcze rozmawiałam z mężem, który dawał mi różne wskazówki. Wtem poczułam uderzenie w głowę i zemdlałam, kol. Trojanowski i inne kobiety
wciągnęły mnie do korytarza i zajęły
się mną i dziećmi. W dwa tygodnie
po tym strasznym wydarzeniu przyjechało gestapo ciężarowym samochodem i zabrało wszystkie cenniejsze rzeczy.
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7 listopada 1940 r. przyjechała do
Podgórza nauczycielka z Reichu, niejaka Urszula
Renz i miała uczyć niemieckiego
dzieci w tej szkole. Mnie wysiedlono z dziećmi do Gostynina na ul. Kowalską 12. Otrzymałam mieszkanie
bez pieca, szyby powybijane. Usiadłam na parapecie, dzieci się przytuliły i zaczęliśmy płakać. Ale nad
nami czuwała
Opatrzność Boska. Robotnicy
Bielscy, mieszkający w tym samym
domu, dowiedzieli się o moim nieszczęściu i pomogli się urządzić, nastręczyli mi dzieci do nauki.
Zaczęłam potajemnie uczyć i za
to otrzymywałam żywność. Już mogłam dzieci nakarmić.
Obok mieszkali państwo Zajączkowscy, którzy wiele mi dopomagali
w przetrwaniu tej strasznej gehenny.
Wkrótce dostałam list od męża z obozu koncentracyjnego z Dachau nr
Stuby 8854.
Byli razem z kol. Trojanowskim,
Czarneckim, Gronkiewiczem i innymi
patriotami. Po miesiącu otrzymałam
następny list. Mąż wraz z kolegami
został wywieziony do obozu w Giessen. To był ostatni list.
20 marca 1941 r. przyszedł list
z Gestapo, że mój mąż zmarł. Jak
później dowiedziałam się od Gronkiewicza, który wrócił, że za swoją postawę polityczną został zagazowany i spalony w krematorium.
Elżbieta Wiśniewska, żona
Bronisława Wiśniewskiego (1890–
1939), profesora matematyki i fizyki w Liceum Ogólnokształcącym
w latach 1921–1939:
Aresztowania w Gostyninie były
7-9 listopada 1939 roku po godzinie
policyjnej (7-8) wieczorem. Aresztował tzw. Selbschutz, złożony z miejscowych Niemców, a kierował nimi
Haupsturmführer SS , który przybył z Bydgoszczy o nazwisku Apfel. U mnie był Pohl i drugi nieznany
z karabinem. Aresztowali oni mojego męża i starszego syna, który był
wtedy w domu. Po 11 listopada ze
100 aresztowanych osób, po trochu
zwalniali, pozostawiając 30 osób.
Wśród zwolnionych był mój syn, którego zbili i puścili do domu.
W ostatnim tygodniu listopada mąż
zachorował na gardło, w którym często robiły się wrzody, więc poprosi-

łam dr. Józefa Lewickiego, żeby poszedł go zbadać i wtedy po zbadaniu, męża puszczono do domu, za
co kazano dać sobie trochę mebli,
ale 30-listopada wieczorem przyszło
dwóch Niemców i zabrali na zeznanie, po którym wróci do domu. Niestety, nad ranem powiązano ręce
drutem, zapakowano na ciężarówkę i wywieziono ich do lasu koło
Woli Łąckiej, i tam ich pomordowano. Wiadomość o morderstwie rozeszła się od p. Ignacego Lewandowskiego z pobliskiej wsi Stefanów,
który był w lesie i schowany wszystko widział. Przy ekshumacji zwłok
w grudniu 27 kwietnia 1945 r. prof.
dr Eugeniusz Wilczkowski stwierdził,
że strzał do mego męża był w szyję i nie był śmiertelny, więc musiano
go dobić kopaniem i zgniataniem.
Maria Koperska ((1910–
1993), kierownik Przedszkola nr
1 w Gostyninie (1946–1951), podinspektor ds. Przedszkoli i akcji
letniej (1951–1967):
Było to 10 grudnia 1939 r. Siedzieliśmy z sąsiadami przy herbatce imieninowej. Wtem, o godz. 9.00
wieczorem drzwi otwarły się szeroko,
wpadł mój brat Jan Kwiatkowski, za
nim żołnierz w mundurze niemieckim
bez pasa i sześciu młodych Niemców, mieszkających w Gostyninie
z opaskami czerwonymi ze swastyką. Żołnierz nerwowo wykrzykiwał
coś do mego brata, czego nie zrozumiałam. Ale sąsiad nasz znał język niemiecki i przetłumaczył nam,
że brat mój po godzinie policyjnej
przebywał w piwiarni z kolegą Grafem – miejscowym Niemcem.
Ujrzawszy tam niemieckiego żołnierza, Janek powiedział w zaufaniu
do kolegi: „Czy długo mają zamiar
jeszcze przebywać u nas?”
Bufetowa – Niemka z miejsca doniosła schutzpolicei, którzy natychmiast zerwali sięz miejsc
za nimi jeszcze kilku będących tam
Niemców i ów żołnierz. Brat ratował
się ucieczką, bo zrozumiał, że za
dużo powiedział. Zorientowałam się,
że sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Zaczęłam płakać i robić wymówki, że tak lekkomyślnie postąpił, że
mogą go na moich oczach zastrzelić.
Żołnierz w międzyczasie pisał protokół. Okazało się jednak, że był on
porządnym człowiekiem, pochodzą-

cym z Reichu. Był to student medycyny. Podszedł do mnie ze słowami
pociechy. Mówił, że jego matka i siostra w podobnym wypadku tak samo
martwiłyby się o niego. Potem poprosił Grafa, aby odprowadził Janka do domu najkrótszą drogą, żeby
mu się nic złego nie stało. Zwracając się zaś do pozostałych Niemców,
powiedział, że każdy z nich postąpiłby tak samo w stosunku do wroga.
Następnie podał napisany protokół
i rzucił do ognia. W tym momencie
wpadł gestapowiec, miejscowy Niemiec – Jakub Pohl, znany polakożerca. Zaczął dopytywać się, gdzie
znajduje się mój brat. Żołnierz odpowiedział mu, że poszedł do domu
i jemu radził, by zrobił to samo, bo nic
wielkiego się nie stało. Potem jeszcze chwilę pozostał z nami i powiedział: „Ale wychowaliście w swym
kraju przyjaciół! Ja zorientowałem
się, że w waszym mieście co drugi
dom należy do Niemca. Nie cierpię
ich wszystkich.”
Na drugi dzień dowiedziałam się,
że brat nie dotarł do domu, bo dopędził go ów Pohl, aresztował i osadził
w więzieniu. Gestapo wyznaczyło 50
marek kaucji za zwolnienie Janka.
Po trzech dniach rzeczywiście wrócił do domu, ale tak strasznie zbity,
że całe plecy miał sine jak wątroba.
Po miesiącu wywieźli go do Dachau,
gdzie przecierpiał całą wojnę.
Żołnierz, który tak szlachetnie
postąpił, przesiedział trzy miesiące
w ciężkim więzieniu o chlebie i czarnej kawie. Po zwolnieniu przybył do
Gostynina i pierwsze kroki skierował
do nas. Opowiedział nam o wszystkim. Tak się wyraził: „Diese schutzpolicei sind Banditen und Hunde”.
Czekała go jeszcze kara – pierwsza linia frontu. Na zakończenie dodał: „Jak spotkam tam któregoś z tutejszych Niemców, to nie będę strzelał do wrogów, ale im będę pakował
kule w łeb. Tacy nie powinni istnieć
na świecie”.
Tych słów, wypowiedzianych przez
„reichowca”, nie zapomnę nigdy.
Wybór tekstów
Zdzisław SYSKA
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na praktyce w niemczech

azywam się Daria Węclewska.
Jestem absolwentką WSTiH
Wydziału
Zamiejscowego Gostynin. Na przełomie Lipca
i Sierpnia
2011r. odbyłam praktyki w Romantik Hotel
Gravenberg
w Langenfeld w Niemczech. Największe wrażenie wywarł
na mnie dojazd na miejsce. Czułam się jak ziarenko pośród
pustyni obcych ludzi. Dwudziestogodzinna podróż plus jazda pociągiem
i autobusem miejskim tego dnia wypompowała ze mnie wszystkie siły.
To się nazywało nowe wyzwanie.
Człowiek w skrajnych przypadkach
dowiaduje się ile jest w stanie pokonać i ile dać z siebie. Gdy dojechałam na miejsce i ujrzałam cały kompleks uśmiech sam cisnął się na usta.
Na wejściu zostałam mile przywitana. Zaprowadzono mnie do pokoju
gdzie miałam swój barek, Tv itp. Od

następnego dnia zaczęła się nauka
wykonywanie wszystkich zadań ja-

ła we mnie chęć zwiedzania innych
miast. W każdej chwili (po godzinach
praktyk) mogłam wypożyczyć rower i jeździć gdzie
oczy poprowadzą i nogi
poniosą. Brałam słownik,
rower, aparat i w drogę.
Na rowerze zwiedziłam
miasto Langenfeld, Leichlingen czy też Leverkusen. Największą atrakcją był stadion Bay Arena

kie mi powierzono. W danym obiekcie zajmowałam się zaspokajaniem
potrzeb konsumenckich. Przygotowywanie śniadania, dbanie o sale
restauracyjną, obsługa indywidualnych gości w pokojach było głównym mym zadaniem. Ponadto dbanie
o porządek, obsługa za ladą barową,
nauka pracy recepcjonisty były czynnościami, których się uczyłam każdego dnia. Obiekt posiadał sale fitness,
saunę, solarium, basen z czego oczywiście mogłam korzystać, jednakże
nie korzystałam, gdyż przewyższa-

gdzie grają piłkarze
z drużyny
Bayer Leverkusen.
P o d c z a s Na wycieczce w Kolonii
mojego pobytu miałam okazję zobaczyć i powitać całą drużynę piłkarską tego klubu. Do miast bardziej odległych jeździłam pociągiem. Bardzo
miło wspominam miasto Köln (Kolonia) Katedra, która tam się znajduje
jest gigantycznych rozmiarów. Cała
w rzeźbach z wysokimi wieżyczkami

Rok szkolny rozpoczęty

W tym roku wszystkie pięciolatki poszły obowiązkowo do przedszkoli.
Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2011/2012
odbywa się pod hasłem „Rok Szkoły z Pasją”. Projekt ma za zadanie
zapewnić odpowiedni rozwój każdemu uczniowi. Szkoły prowadzą ciekawe zajęcia pozalekcyjne we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wzbogaca to ofertę edukacyjną
szkół. Uczniowie będą mieli możliwość rozbudzania i rozwijania swoich zainteresowań, co jest pomocne
w zmianie wizerunku szkoły. Szkoła

J

ak co roku 1 września we
wszystkich szkołach zabrzmiał
pierwszy dzwonek. Uczniowie w galowych strojach uroczyście rozpoczęli kolejny rok szkolny 2011/2012.
Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski gościł w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców
Westerplatte. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego gospodarz miasta przyjął ślubowanie
dwóch nauczycielek – Mileny Adam-

skiej i Katarzyny Pruszyńskiej,
które otrzymały stopień nauczyciela mianowanego.
Burmistrz życzył wszystkim
uczniom i ich nauczycielom zapału
do nauki i pracy, wiele radości oraz
satysfakcji z osiągnięć i sukcesów.
Ten rok szkolny jest ostatnim rokiem, w którym rodzice sześciolatków decydować będą, czy ich dzieci pójdą do szkoły. Od przyszłego
roku szkolnego będzie to już wymóg.

– nie mogłam oderwać od niej oczu.
Możliwość wejścia na jej szczyt sprawiła, że radość ze zwiedzania była
jeszcze większa. Most ,który znajdował się niedaleko był cały w kłódkach.
Kłódki te zostały przypięte przez pary
zakochane, a kluczyk wrzucony do
rzeki która płynęła pod mostem. Wyjazd ten nauczył mnie wiary w siebie i we własne możliwości. Nie można się poddawać i nie można tracić
okazji. To była wielka szansa zdobycia nowych doświadczeń i cieszę się, bo mam
świadomość
że tej szansy
nie straciłam.
Jestem absolwentką WSTiH
i nie żałuję tego
wyboru. Każdemu, kto się
waha z podjęciem decyzji
szczerze polecam tą szkołę. Rozwija ona skrzydła,
daje ona wiele możliwości i szans
tylko trzeba umieć je wykorzystać.
Dziękuję bardzo wszystkim tym,
którzy umożliwili i przyczynili się do
mego wyjazdu, a także tym którzy
mogli mnie zatrzymać, a nie zatrzymali.
Daria Węclewska
staje się miejscem bardziej przyjaznym i tym samym lubianym przez
uczniów.
Maria ZIĘTEK

Jedynka w Comeniusie

S

zkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie ponownie uzyskała
akceptację Narodowej Agencji Programu Comenius. Celem tego programu jest m.in. promowanie współpracy i wymiany oraz wzmocnienie
wymiaru europejskiego w dziedzinie
edukacji. Do zadań programu należy
również promowanie tolerancji, nauki
języków obcych oraz kształtowanie
świadomości interkulturowej. Uczniowie i nauczyciele dowiedzą się więcej o kulturze, oświacie i sposobie
życia i nauki w innych europejskich
krajach. Pozwoli to uczniom wyjść
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poza lokalny obszar i poszerzyć ich
horyzonty myślowe.
Od września 2011 r. rozpoczynamy realizację międzynarodowego
partnerskiego projektu szkół pt. „Europejskie Prawa Dziecka”, który będzie trwał 2 lata. Naszymi partnerami są szkoły z Portugalii, Hiszpanii,
Włoch, Walii i Słowenii.
Projekt ten będziemy koordynować, dlatego pierwsza wizyta robocza odbędzie się już od 17 do 21 października w naszej szkole. Odwiedzą nas nauczyciele ze szkół partnerskich. Oprócz spotkań typowo roboczych na których będziemy pracować nad projektem planujemy zwiedzić z naszymi gośćmi m.in. Warszawę i Żelazową Wolę.

Na realizację zadań w programie
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 000 Euro.
Celem naszego partnerstwa jest
umożliwienie uczniom poznania Praw
Dziecka i wszystkie działania będą
realizowane na ich podstawie. Każda
szkoła będzie posiadała Kącik i pracownię Comeniusa, gdzie będziemy
prezentować swoje prace. Podczas
realizacji projektu będziemy poznawać swoje kraje, zorganizujemy dodatkowe zajęcia dla uczniów z języka angielskiego w ramach akcji „Cała
Europa czyta dzieciom” oraz „Europa jest sympatyczna” a także warsztaty komputerowe „Komputer otwiera okno na Europę”.

Priorytetem naszego projektu jest
przybliżenie dzieciom ich praw poprzez m.in. zajęcia takie jak: godziny
czytania, godziny rysowania, warsztaty komputerowe podczas których
uczniowie będą szukać informacji,
czytać i rysować obrazki dotyczące
ich praw. Nasi uczniowie będą mieli
możliwość tworzenia, publikowania
i dzielenia się swoimi pomysłami.
Z pomocą nauczycieli wykorzystają
swoją kreatywność podczas tworzenia nagrań, prezentacji, kalendarzy,
broszur i przedstawień związanych
z tym tematem. Wszystkie działania
będziemy dokumentować na stronie
internetowej i blogu projektu.
Renata Jędrzejewska
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OGŁOSZENIA
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 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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.

Działka nr
Lokalizacja

Pow.
w m kw

1.

cz. dz. 934
ul. Targowa

1,25

Nr KW

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu i terminy płatności

6524
Sąd Rejonowy
w Gostyninie

Ustawienie tablicy
reklamowej

3 lata

Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 50,00 złotych
+ obowiązujący podatek VAT, płatny do 15 dnia każdego
miesiąca za dany miesiąc
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

Gostynin, dnia 24.08.2011 r.

Lp.
1.

Działka nr
Lokalizacja

Pow.
w m kw

dz. 2516, 2517/6
ul. Zamkowa
budynek dworca
autobusowego z
wyłączeniem baru z salą
konsumpcyjną oraz szaletu
miejskiego i części parkingu
przeznaczonego dla
samochodów osobowych

5982

Okres
dzierżawy

Nr KW

Przeznaczenie

12213,
5742
Sąd Rejonowy
w Gostyninie

Prowadzenie działalności
statutowej, w szczególności na
potrzeby dworca autobusowego
i obsługę ruchu pasażerskiego,
z wyłączeniem powierzchni
budynku 21,76 m.kw. będącej w
posiadaniu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

3 miesiące

Wysokość czynszu i terminy płatności
Miesięczny czynsz dzierżawny
w wysokości 2000,00 złotych +
obowiązujący podatek VAT, płatny do
15 dnia każdego miesiąca za dany
miesiąc

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

Gostynin, dnia 26.08.2011 r.

INFORMACJA
Urząd Miasta Gostynina informuje, że posiada do wydzierżawienia na okres 3 lat murowane garaże o pow. 17,54 m.kw. każdy, położone w Gostyninie przy ulicy
J. Ozdowskiego.
Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 132,00 zł + obowiązujący podatek VAT.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Parkowa 22 pok nr 2, tel. 24 236 07 47.
Burmistrz Miasta Gostynina
Gostynin, 2011-07-28
Włodzimierz Śniecikowski

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Działka nr
Lokalizacja

Powierzchnia

Garaż nr 13,
dz. 3245/2 i 3238/14
ul. J. Ozdowskiego

Nr KW

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu i terminy płatności

Garaż – 17,54 m.kw.
Działka – 31 m.kw.

PL1G/00020047/3

Garażowanie
samochodu

3 lata

Miesięczny czynsz dzierżawny w
wysokości 132,00 zł + obowiązujący
podatek VAT,
płatne do dnia 15 każdego miesiąca
za dany miesiąc

Garaż nr 24,
dz. 3245/10 i 3247/2
ul. J. Ozdowskiego

Garaż – 17,54 m.kw.
Działka – 30 m.kw

PL1G/00020047/3

Garażowanie
samochodu

3 lata

Miesięczny czynsz dzierżawny w
wysokości 132,00 zł + obowiązujący
podatek VAT,
płatne do dnia 15 każdego miesiąca
za dany miesiąc

Garaż nr 25,
dz. 3247/5
ul. J. Ozdowskiego

Garaż – 17,54 m.kw.
Działka – 30 m.kw

PL1G/00020047/3

Garażowanie
samochodu

3 lata

Miesięczny czynsz dzierżawny w
wysokości 132,00 zł + obowiązujący
podatek VAT,
płatne do dnia 15 każdego miesiąca
za dany miesiąc

Garaż nr 30,
dz. 3247/10
ul. J. Ozdowskiego

Garaż – 17,54 m.kw.
Działka – 30 m.kw

PL1G/00020047/3

Garażowanie
samochodu

3 lata

Miesięczny czynsz dzierżawny w
wysokości 132,00 zł + obowiązujący
podatek VAT,
płatne do dnia 15 każdego miesiąca
za dany miesiąc

Garaż nr 36,
dz. 3247/16
ul. J. Ozdowskiego

Garaż – 17,54 m.kw.
Działka – 30 m.kw

PL1G/00020047/3

Garażowanie
samochodu

3 lata

Miesięczny czynsz dzierżawny w
wysokości 132,00 zł + obowiązujący
podatek VAT,
płatne do dnia 15 każdego miesiąca
za dany miesiąc

Gostynin, dnia 02.09.2011 r.
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OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul.
Czapskiego i obwodnicą oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami
kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą (procedura wszczęta uchwałą nr 58/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r.) oraz do sporządzenia
prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres
Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, w terminie do dnia 7 października 2011 r
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Gostynina.
Gostynin, 2011-07-28

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) (w brzmieniu
obowiązującym do dnia
21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej w
Gostyninie nr 137/XXI/08 z dnia 29 maja 2008 r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla układu komunikacyjnego miasta, obejmującego obszar miasta Gostynina w jego granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 29-go września 2011 r do 21-go października 2011 r w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina pok. nr 301 w godz. pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od
godz. 7.30 do godz. 15.30 we wt. od godz. 9.00 do godz. 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18-go października 2011 r w siedzibie Urzędu Miasta
Gostynina sala nr 213 o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Gostynina. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8-go listopada 2011 r .
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bagnistej obecnie ul.
Termalnej w Gostyninie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bagnistej obecnie
ul. Termalnej w Gostyninie (procedura wszczęta uchwałą nr 59/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r.) oraz do sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres
Urzędu Miasta Gostynina,
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, w terminie do dnia 10 października 2011 r .
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Gostynina.
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul.
Czapskiego i obwodnicą oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi,
ul. Czapskiego i obwodnicą (procedura wszczęta uchwałą nr 58/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011 r.) oraz do sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres
Urzędu Miasta Gostynina,
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, w terminie do dnia 7 października 2011 r .
Burmistrz Miasta Gostynina
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Gostynina.
Włodzimierz Śniecikowski
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MURY CORAZ WYŻEJ (dokoñczenie ze str. 1)

est to budynek czterokondygnacyjny z 79 lokalami mieszkalnymi
o różnej powierzchni – od 35 mkw
do 85 mkw. Koszt 1 mkw kształtuje
się od 3130,00 zł do 3270,00 zł w zależności od kondygnacji. Droższe są
mieszkania na I i II piętrze. W kondygnacji piwnicznej jest 26 oddzielnych garaży, które także przeznaczone są do sprzedaży osobom zainteresowanym kupnem mieszkań. Blok
ten będzie stanowił dopełnienie istniejącej już w tym miejscu zabudowy i utworzy os. „Spółdzielcza”.
Nowa forma budownictwa, którego podjął się MTBS, nie ma nic
wspólnego z typowym budownictwem mieszkaniowym realizowanym

dotychczas przez gostynińskie Towarzystwo. Obecne mieszkania budowane są w całości z kwot wpłaconych przez ich przyszłych właścicieli.
Prezes mgr inż. Jacek Przekwas
wypowiada się na ten temat następująco:
- Po zakupie mieszkania opłaty administracyjne – mówi prezes
MTBS mgr inż. Jacek Przekwas –
wyniosą około 250 zł za mieszkania
o powierzchni około 50 mkw łącznie z opłatą za dostarczone ciepło.
Z osobami, które zdecydowały się
skorzystać z naszej oferty podpisujemy umowy przedwstępne sprzedaży
lokalu mieszkalnego. Po zakończeniu
budowy i podpisaniu aktu notarial-

nego osoby te stają się właścicielami mieszkania. Naszym klientom pomagamy też w pozyskaniu korzystnych kredytów udzielanych przez
banki gostynińskie, ale także i inne.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych do przeanalizowania naszej oferty i jeszcze raz wyjaśniam,
że obecnie budowane mieszkania
przez TBS to inna forma budownictwa – nie opiera się na dotychczasowych zasadach budownictwa czynszowego z mieszkaniami na wynajem, lecz mieszkania te są przedmiotem sprzedaży na własność.
Osiedle „Spółdzielcza” posiada bardzo dobrą lokalizację – usytuowane
jest na uboczu, ale jednocześnie bli-

sko centrum miasta. Jego atutem
jest bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej i gimnazjum, przychodni
medycznej, przedszkola i placówek
handlowych.
Budowa przy ul. Spółdzielczej realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Aktualnie rozpoczęły
się prace budowlane przy montażu
dachu. Zakończenie przewidywane
jest w sierpniu 2012 roku. A więc już
za rok osoby poszukujące mieszkania mogą stać się ich właścicielami,
wystarczy skontaktować się z administracją MTBS przy ul. Bierzewickiej
14 A, tel. 24 235 35 72 lub wejść na
stronę www.mtbsgostynin.pl
Barbara KONARSKA-PABINIAK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia usług nieuciążliwych położonych przy ul. 18-go Stycznia 36 w Gostyninie
Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oznaczone są w planie symbolem
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
nr działki
powierz.
nr KW
cena wywoławcza
6039/6;6039/7
3062
15273
214340 zł
6035/5;6036/9
854
15273
68320 zł
6036/10;
858
15273
68640 zł
6039/3;
1116
15273
83700 zł
6036/13
995
15273
79600 zł
6038/8;
1082
15273
81150 zł
6038/10;6038/11
3039
15273
212730 zł
6039/5;
1134
15273
85050 zł
1. Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2011r. o godz. 12ºº w świetlicy Przedsiębiorstwa w Gostyninie ul. 18-go Stycznia 36.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie PKS w Gostyninie lub na rachunek bankowy nr 92
1240 3187 1111 0000 3140 5083 w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty najpóźniej do dnia 26.10.2011 r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numer działki, której dotyczy wpłata.
3. Wadium wniesione przez osoby, które wygrają przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.
4. Osobom, które nie wygrają wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
6. Minimalne postąpienie wynosi: 2000,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące ).
7. Jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy zakupu, wadium ulega przepadkowi.
8. Nabywcy działek ponoszą koszty spisania aktów notarialnych.
9. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
10. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.
11. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
12. W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, PKS
Gostynin Sp z o. o. może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. Informację odnośnie przetargu można uzyskać w Przedsiębiorstwie w Gostyninie- Dział Techniczny lub telefonicznie 24 235 92-84.
14. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. zastrzega prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

Mieli nieleGalne oproGraMowanie

D

wóch mieszkańców Gostynina
odpowie za używanie nielegalnego oprogramowania komputerowego. Wizytę w ich domach złożyli im gostynińscy policjanci. Za korzystanie z pirackiego systemu operacyjnego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Na początku września br. policjanci z zespołu dw. z przestępczością
gospodarczą i korupcją ustalili, że
dwóch mieszkańców Gostynina posiada i korzysta z nielegalnego oprogramowania komputerowego. Jak
się okazało, mężczyźni prawdopo-
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dobnie od dłuższego czasu używali pirackich systemów operacyjnych
i płyt z nielegalnymi grami. Nie posiadali również dokumentów potwierdzających legalność zainstalowanego systemu operacyjnego. W sumie
w mieszkaniach u 23 i 22-latka policjanci zabezpieczyli dwie jednostki centralne komputerów oraz łącznie 33 płyty CD z nielegalnym oprogramowaniem i grami. Za korzystanie z pirackiego systemu operacyjnego grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
D.S.

PODZIęKOWANIE
dla Burmistrza Miasta Gostynina
za sprawne załatwienie spraw związanych z rozbudową domu przy
ulicy Stodólnej
składa Jacek Radecki
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Skład i druk: Drukarnia SZMYDT; Gostynin, ul. Legionów Polskich 27a;
tel. 24 235 74 65; e-mail: szmydt@onet.pl

NASZ GOSTYNIN 9

WYDARZENIA

W

Niekoniecznie z używkami

piątkowe popołudnie i wieczór, 16 września br. mieszkańcy Gostynina mogli wziąć udział
w wielu atrakcjach oraz bawić się

przy dźwiękach świetnej muzyki w ramach promocji stylu życia bez używek. Jak mówi organizatorka, pracownik Urzędu Miasta i koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień Teresa Kiereś, „Dawka Adrenaliny na Trzeźwo” zorga-

nizowana już po raz czwarty w naszym mieście to happening promujący trzeźwość i życie z dawką adrenaliny niekoniecznie przy pomocy używek. Na gostynińskim Rynku doskonałą dawkę adrenaliny zapewniła Akademia Inicjatyw Młodzieżowych „Dross”, ustawiając ściankę
wspinaczkową, po której, przy asekuracji organizatorów, wspinali się

P

nie tylko najmłodsi mieszkańcy. Ponadto można było się przekonać jak
wygląda jazda na rowerze pod wpływem alkoholu, dzięki symulowanym
wrażeniom alkogogli. Przy ich użyciu uczestnicy mogli również rzucić
piłką do celu lub przelać wodę do
kubka, co jednak sprawiało wszystkim dużą trudność. Podczas oficjalnego rozpoczęcia happeningu Bur-

mistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski zapewniał, że
miasto promuje trzeźwy styl życia
i przypomniał, że trzeźwy umysł to
wiele pomysłów na radosne i wartościowe spędzenie wolnego czasu
również przy dużej dawce adrenaliny. Następnie Burmistrz wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego pod nazwą „Nie używam – co
z tego mam?”, do którego przystąpiły
wszystkie szkoły gostynińskie. Prace te były wystawione przed sceną
podczas trwania happeningu.
Happening zakończył się koncertem o zachodzie słońca, w trakcie
którego mieszkańcy usłyszeli rytmy pop, bluesa, rocka i muzyki gitarowej. Jako pierwszy wystąpił zespół „BRAM cover band”, który zaskoczył nowym brzmieniem i nowy-

mi twarzami. Jak co roku zagrał zespół „Krzysiek blues” w repertuarze
bluesowo-rockowym. Jako ostatni
zaprezentował się warszawski zespół „Letters from silence”, w składzie Maciek Bąk (Płock) i Wawrzyniec Dąbrowski (Warszawa). Menagerem zespołu jest Katarzyna
Gizińska z Gostynina (Warszawa).
„Letters From Silence” to założony w 2009 roku w Warszawie gitarowy duet byłych członków zespołów „Bramafan” i „Monday Rebels”
. Zadebiutowali w listopadzie 2009
roku w Centralnym Basenie Artystycznym na koncercie charytatywnym dla nieistniejącej już Jadłodajni Filozoficznej, obok takich wykonawców, jak Czesław Śpiewa, Limboski i Kryzys. Piotr Metz, dziennikarz radiowej Trójki, założyciel radia
RMF FM i redaktor naczelny maga-

zynu „Machina”, przyznał zespołowi Trójkowy Znak Jakości oraz określił ich mianem Osobistego Odkrycia Roku 2010. W lipcu 2010 r. muzycy wystąpili na scenie Young Talents na festiwalu Heineken Open’er
w Gdyni. W dniu 13 czerwca 2011
roku zespół wydał pod egidą Agencji Fonograficznej Polskiego Radia,

z Trójkowym Znakiem Jakości, długo wyczekiwaną, debiutancką płytę
„No Plain Shorcuts”.
Muzycy „Letters From Silence”,
wyposażeni w doświadczenie grania
w zespołach o typowej rockandrollowej strukturze, stworzyli ascetycz-

Od lewej Katarzyna Gizińska,Magdalena
Świderska,Wawrzyniec Dąbrowski, Justyna
Raduj, Maciek Bąk

ny duet pozbawiony sekcji rytmicznej. Postawili na nietypowe i pozornie kontrastowe połączenie brzmień
gitary akustycznej i elektrycznej, dążąc do osiągnięcia maksymalnego efektu przy minimalnym instrumentarium. Jednakże kluczem do
przekazu duetu jest nie tylko różnorodność brzmień i kreowanych
przez nie nastrojów. Są nim przede
wszystkim piosenki – zbudowane
na nośnych i zapadających w pamięć melodiach oraz refleksyjnych
tekstach Wawrzyńca.
Repertuar, który zaprezentowali w Gostyninie, mimo późnej pory
i zimna, zachwycił koneserów muzyki
gitarowej o niebanalnym brzmieniu,
wykonywanej u nas po raz pierwszy
i może nie po raz ostatni.
Magdalena ŚWIDERSKA

Ulica Wakulskiego

rezentujemy naszym czytelnikom zdjęcia, które otrzymaliśmy z Limy, stolicy
Peru ukazujące fragmenty ulicy, która nosi
imię gostynianina Ksawerego Wakulskiego. Zdjęcia wykonał i przysłał Anibal Canchaya na prośbę podróżnika Jarosława Fischbacha, zamieszkałego w Budach Lucieńskich, wykładowcy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gostyninie.
BKP
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