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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

MAJ 2011
NR 6 (16)

Majowa rocznica

PoTrzEBY zMian w GMiniE GoSTYnin

rEkruTacja na STudia

W dniu 3 maja br. w kościele 
Najświętszej Maryi Panny 

Matki Kościoła w Gostyninie odbyła 
się uroczystość 220. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Jak co roku  
święto to obchodzone jest w naszym 
mieście bardzo uroczyście. 

Obchody rozpoczęła Msza św. za 
Ojczyznę, którą odprawił ks. pro-
boszcz Sławomir Wiśniewski, a ka-
zanie wygłosił ks. dziekan Ryszard 
Kruszewski. W swoim wystąpieniu 
ks. Kruszewski przypomniał czym 
była i jakie znaczenie dla współ-
czesnych pokoleń ma Konstytucja 
3 Maja. We Mszy św. uczestniczyły 
delegacje oraz poczty sztandarowe 
organizacji i stowarzyszeń.

Po zakończonym nabożeństwie 
uczestnicy obchodów przeszli pod 
pomnik Jana Pawła II, gdzie złożo-
ne zostały wiązanki kwiatów, a Orkie-
stra Miejska zagrała „Barkę”, ulubio-
ną pieśń polskiego papieża. Następ-

nie orszak wyruszył na ulicę Floriań-
ską, aby oddać hołd poległym i zło-
żyć kwiaty przy tablicy pamiątkowej, 

po czym wszyscy udali się pod po-
mnik Walki i Zwycięstwa przy Miej-

skim Centrum Kultury, gdzie zosta-
ły złożone wiązanki kwiatów.

W sali widowiskowej MCK odby-

ła się uroczysta akademia, którą 
przygotowali nauczyciele i ucznio-

wie z Gimnazjum nr 1 im. Księcia 
Mazowieckiego Siemowita IV oraz 
Miejskiej Szkoły Muzycznej I stop-
nia. Program słowno-muzyczny zo-
stał nagrodzony gromkimi brawami.

Podczas swego wystąpienia Bur-
mistrz Gostynina Włodzimierz Śnie-
cikowski przypomniał zebranym hi-
storię powstania Konstytucji 3. Maja: 
- Konstytucja powstała, jako wy-
raz mądrości społecznej i politycz-
nej, jako symbol trwałości narodu. 
W przejrzysty sposób sformułowa-
ła prawa i obowiązki obywatelskie.

Gospodarz miasta nadał też me-
dale „Za zasługi dla miasta Gostyni-
na”, Janinie Raduj, Halinie Marci-
niak i Alinie Nowomiejskiej.

Uroczystość zakończono przy po-
mniku Marszałka Józefa Piłsud-
skiego złożeniem wiązanek kwiatów 
przez delegacje i odegraniem przez 
Orkiestrę Miejską utworu „Marsz 
marsz Polonia”.

- Minęło już pół roku od momen-
tu przejęcia przez pana urzędu 
wójta gminy Gostynin, najwięk-
szej terytorialnie i najludniejszej 
w naszym subregionie. Czy zdołał 
pan w tym okresie objąć wszyst-
kie sprawy i problemy przed jaki-
mi stoi gmina Gostynin? 

- Zdiagnozowanie spraw i proble-
mów przed jakimi stoi Gmina Gosty-
nin nie było dla mnie dużym wyzwa-
niem, gdyż od ponad 12 lat interesuję 
się tą tematyką. W 1998 roku zosta-
łem radnym Gminy Gostynin i przez 
dwie kolejne  kadencje pełniłem tę 

funkcję żywo interesując się zada-
niami samorządu szczebla gminne-
go. Zadania jakie stoją przed gminą, 
kompetencje wójta i rady gminy po-
znałem bardzo szczegółowo. Przez 
ostatnie cztery lata pełniłem funkcję 
radnego Powiatu Gostynińskiego, 
ale zagadnienia związane z Gmi-
ną Gostynin nie były mi obce, dla-
tego analizowałem kolejne budże-
ty i przyglądałem się w jakim stop-
niu są realizowane. Już cztery lata 
temu podjąłem decyzję o ponownej 
próbie startu w wyborach na stano-
wisko wójta. Zdawałem sobie spra-

wę, że na samorząd gminny spada 
coraz więcej zadań o bardzo różno-
rodnym charakterze.

- Zwykle, kiedy nowa władza 
przejmuje obowiązki po poprzed-
niej, dokonuje, mówiąc kolokwial-
nie, bilansu otwarcia. Jak ten bi-
lans wyglądał w przypadku gmi-
ny Gostynin?

- Bilans otwarcia nie wygląda ró-
żowo. Dochody bieżące w tym bu-
dżecie prawie równają się z wydat-
kami bieżącymi, w bardzo trudnych 
warunkach rozpoczęto trzy duże in-
westycje wysokonakładowe za poży-

czone pieniądze, które w grudniu mu-
siałem zatrzymać z uwagi na warun-
ki zimowe. Zawsze uważałem i na-
dal uważam, że na poziomie gminy 
nie ma miejsca na uprawianie polity-
ki, tylko na działania oparte na zdro-
wych, rozsądnych i przejrzystych za-
sadach dotyczących funkcjonowania 
i finansowania zadań gminy.

- W lokalnej polityce nie jest pan 
osobą nową, o czym świadczą peł-
nione liczne funkcje społeczne, 
także z wyboru. 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa Wydział Zamiejscowy w Gostyninie ogłasza 
rekrutację na I rok studiów 2011/2012. Kierunek kształcenia: Turystyka i Rekreacja. 

Dokumenty można już składać do 1 października br. w dziekanacie Szkoły ul. Polna 36 
w dniach: wtorki w godz. 14.00-16.00 lub w sekretariacie Gimnazjum w godz. 9.00-15.00, 
tel. 24 235 23-70 lub 24 235 20 23. Szczegółowe informacje: www.wsth.edu.pl/gostynin

oraz str. 5 biuletynu „Nasz Gostynin”.
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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
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oraz w czasie zjazdów w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 15.00
Tel. 24 235 23 70 lub 24 235 20 23

Rozmowa z Edmundem Zielińskim, wójtem Gminy Gostynin

Maria ZIĘTEK

Ciąg dalszy str. 3
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konSTYTucja 3 Maja 1791 r. 
– najwiękSzE dziEdzicTwo 

narodowE

66 laT od zakończEnia 
II Wojny ŚWIatoWej

urodzinY EuroPY
TU I TERAZ

Konstytucja uchwalona 3 maja 
1791 r. przez Sejm Rzeczypo-

spolitej zwany Wielkim, była pierw-
szą w Europie, a drugą w świecie 
po Stanach Zjednoczonych ustawą 
zasadniczą. Cztery miesiące póź-
niej – we wrześniu 1791 r. uchwa-
lona została konstytucja we Francji.

Konstytucja polska była jednym 
z najbardziej nowoczesnych projek-
tów zrodzonym w duchu Oświece-
nia. Znosiła obciążające Rzeczpo-
spolitą prawa. Nowa ustawa rządo-
wa wprowadziła ustrój konstytucyj-
ny, uchwaliła prawa dla mieszczan, 
znosiła liberum veto. Ustanowiła trój-
stopniowy podział władzy na ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. 

Ustawa z 3 maja wpłynęła na spo-
sób myślenia Polaków przez następ-
ne dwa stulecia. Choć uważa się ją 
za nowoczesną, miała swoje po-
przedniczki, np. Konstytucję Nihil 
Novi uchwaloną przez sejm radom-
ski w 1505 r, stanowiącą zwycięstwo 
króla i szlachty nad możnowładz-
twem, zwycięstwo parlamentaryzmu-
,wysuwając jako czynnik decydują-
cy w państwie izbę poselską. Kolej-
nym etapem rozwoju konstytucjona-
lizmu w Polsce były Artykuły Henry-
kowskie z 1563 r.  przyjęte podczas 
Konfederacji Warszawskiej dla Hen-
ryka Walezego (patrz „Nasz Gosty-
nin” 2011, nr 4-5, s.7.)

Nowoczesna Konstytucja przyję-
ta przez Sejm Wielki sprowokowała 
przeciwników Polski. Wrogość wo-

bec tej ustawy spowodowała zawią-
zanie w Targowicy na Ukrainie osła-
wionej konfederacji dla jej obalenia. 
Organizatorami konfederacji targo-
wickiej byli: Szczęsny Potocki, Se-
weryn Rzewuski i Ksawery Branic-
ki, a protektorką caryca Katarzyna 
II. W wyniku zawartego układu woj-
ska rosyjskie wkroczyły w granice 
Rzeczypospolitej słabej wewnętrz-
nie, nie posiadającej armii, aparatu 
skarbowego, sprawnej legistratury, 
gdy zaś Rosja dysponowała dobrze 
wyćwiczoną i zaprawioną w boju 
300-tysięczną armią. Polacy próbo-
wali się bronić, ale pozbawiony wia-
ry w skuteczność oporu król Stani-
sław August, który wcześniej wy-
kazywał się energią i dążeniem do 
umocnienia państwa, w lipcu 1972 r. 
nawiązał rokowania  z carycą i osta-
tecznie przystąpił do Targowicy. Na-
stępstwa tego były tragiczne – dru-
gi, a w 1795 r. trzeci rozbiór Polski.

Konstytucja 3 Maja przywróco-
na została dopiero po odzyskaniu 
niepodległości, a dzień jej uchwa-
lenia stał się świętem państwowym. 
W czasach PRL została zakazana, 
ale w sercach Polaków dzień ten był 
ciągle najważniejszym. Odrodzona 
w III Rzeczypospolitej po 1989 r., 
stanowi największy dorobek naro-
dowy, dlatego otaczana jest kultem, 
a rocznica jej uchwalenia stanowi na-
sze największe święto państwowe.

8 maja lub 9 maja – te dwie róż-
ne daty są rocznicą zakończe-

nia II wojny światowej. Europa przy-
jęła datę 8 maja, a Rosja 9 maja, bo 
Stalin zażądał powtórnego podpisa-
nia kapitulacji i stało się to kilka mi-
nut po północy.

Mimo podpisania w Berlinie kapi-
tulacji, w Europie działania wojenne 
toczyły się nadal – do sierpnia, a na-
wet do 2 września 1945 r. (kapitulacja 
Japonii). Różne daty nie tylko doty-
czą zakończenia wojny. Różne daty 
przyjmuje się też dla jej rozpoczęcia. 
W Polsce był to dzień 1 września, dla 
Rosji czerwiec 1941 r. Ameryka zaś 

przyjmuje 7 grudnia 1941 r. – atak  
Japonii na Perl Harbol.

Podczas II wojny światowej zginę-
ło 50 , a inne źródła podają, że 78 
mln ludności. Najbardziej ucierpia-
ła ludność cywilna. Inaczej niż pod-
czas I wojny światowej, która była 
wojną klasyczną, gdyż toczyła się 
poza miastami, na frontach.

Druga wojna światowa zakończy-
ła się niesprawiedliwie dla Polski na 
korzyść tych, którzy tę wojnę wygra-
li – państw alianckich, Ameryki i Ro-
sji. Oni głównie zdecydowali o kształ-
cie przyszłej Europy. Głęboko poruszeni i zasmuceni żegnamy

serdeczną Koleżankę i Przyjaciółkę, 
mądrego, prawego Człowieka i Pedagoga

ŚP
AGNIESZKĘ GABALEWICZ

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, uczniowie i pracownicy
Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Już po raz  dziesiąty odbyła się  
9 maja br. w Warszawie Para-

da Szumana.
Organizatorem Parady jest Polska 

Fundacja Fundacja imienia Roberta 
Schumana powstała w 1991 r. Za-
łożona została przez ludzi związa-
nych ze zmianami ustrojowymi lat 
1989–1990, m.in. Tadeusza Mazo-
wieckiego i Piotra Nowina-Kanap-
kę. Imię Roberta Schumana zostało 
wybrane przez Fundatorów jako na-
wiązanie do polityki francusko-nie-
mieckiej lat 50.  modelu pojednania 
zwróconego w przyszłość i nastawio-
nego na budowanie wspólnej Europy.

Schuman we współpracy z Ja-
nem Monnetem opracował na ca-
łym świecie Plan Schumana, ogło-
szony 9 maja 1950 r. Datę  tę uzna-
je się za datę symboliczną dla naro-
dzin Unii Europejskiej. Plan Schuma-
na, początkowo polegający na pro-
pozycji wspólnej kontroli nad wydo-
byciem węgla i produkcje stali: naj-
ważniejszych materiałów dla prze-
mysłu zbrojeniowego. Opracowa-
niu tego planu przyświecała idea, 
zgodnie z którą prowadzenie woj-
ny nie jest możliwe bez sprawowa-
nia kontroli nad wydobyciem węgla 
i produkcje stali.

Plan tan poparły Niemcy Zachod-
nie, wkrótce potem Włochy, Belgia, 
Luksemburg, Francja i Holandia. 

Sześć państw podpisało w kwiet-
niu 1951 r. w Paryżu Traktat usta-
nawiający wspólnotę węgla i stali. 
W latach 1958–1960 Schuman peł-
nił funkcję przewodniczącego Par-
lamentu Europejskiego. Polska do-
łączyła do tej wspólnoty 1 maja 200 
r. jako 27 kraj europejski. 

W paradzie Schumana w Warsza-
wie uczestniczyło kilka tysięcy osób. 
Biorą w niej udział dzieci, młodzież, 
mieszkańcy Warszawy oraz wszy-
scy ci, którzy interesują się sprawa-
mi Europy. W tym roku byli też go-
ście z krajów leżących na Bałkanach 
Zachodnich. Polacy ten dzień obcho-
dzą najhuczniej. Parada jest naszym 
towarem eksportowym. Parada to 
także sporo różnych atrakcji. W tym 
roku było urządzone Miasteczko Eu-
ropejskie, gdzie można było ułożyć 
europejską  mandalę, dowiedzieć 
się o rynku pracy w Europie, czy na 
temat wolontariatu.

Rok 2011 – będzie ogłoszony ro-
kiem Wolontariatu. Chętni mogą od-
być staż wolontariacki. Szczegóły 
projektu wolontariackiego można 
znaleźć na stronie internetowej. Wo-
lontariusze mogą pracować w ca-
łej Europie, m. in. w ośrodkach dla 
uchodźców. Obecnie jest ich 100 mi-
lionów. Warto się tym zainteresować, 
bo warto pomagać innym.

PoMyŚL !
Redakcja biuletynu „Nasz Gostynin” ogłasza konkurs na na-

zwę Miejskiego Centrum Handlowego nawiązującą do historii  
tego miejsca. Propozycje prosimy przesyłać na adres redak-
cji: ul. Rynek 1, 09-500 Gostynin, tel. 24 236 07 35.

auTorzY o MonoGrafii
Spotkanie z monografią  organi-

zowane przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Gostyninie miało 
miejsce 5 maja br., w sali wystaw 
Miejskiego Centrum Kultury w Go-
styninie.

Zebraną publiczność powitała dy-
rektor MBP Jolanta Bigus. Następ-
nie głos zabrała dr Barbara Konar-
ska-Pabiniak, która bardzo cieka-
wie opowiadała o początkach swo-
jej pracy nad monografią, zbieraniem 
dokumentacji, wyjazdach do archi-
wów i współpracy z autorami artyku-
łów. To wszystko zebrało się na po-
nad rok żmudnej pracy.

Wystąpili także pozostali autorzy: 
Kazimierz Pacuski, Ewa Walczak, 
Elżbieta Szubska-Bieroń, Marek 
Osmałek i Marian Chudzyński, któ-
ry wyraził głębokie przekonanie, że 
książka „Dzieje Gostynina” będzie 
bardzo dobrze służyła popularyza-

cji wiedzy o przeszłości miasta Go-
stynina i jego najbliższych okolic, 
jak również zachęci młodych bada-
czy do dalszych pogłębionych stu-
diów historycznych nad tym pięk-
nym i bogatym w dzieje skrawkiem 
naszej Ojczyzny.

Jako ostatni wystąpił i spotkanie 
podsumował Burmistrz Miasta Go-
stynina Włodzimierz Śniecikowski. 
Dziękując za ogromną pracę powie-
dział: - Praca autorów monografii 
była ogromna i wymagała benedyk-
tyńskiego wysiłku. Niezmiernie waż-
na była też praca komitetu redakcyj-
nego. Jestem świadom tego, że ta-
kie pozycje naukowe są bardzo po-
trzebne, jako źródło informacji dla 
nas i przyszłych pokoleń. Mogę być 
dumny z tego, że z mojej inicjatywy 
powstała tak wartościowa książka.

O monografii czytaj także str. 12.
Maria ZIĘTEK
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Był pan kandydatem na wójta 
już w poprzednich wyborach, ale 
wówczas zwyciężył konkurent. 
Czym pan zjednał elektorat pod-
czas jesiennych wyborów?

- Jak już wcześniej wspomniałem 
dojrzewałem do roli wójta, a sądzę, 
że mieszkańcy dostrzegli potrze-
bę głębokich zmian w sposobie za-
rządzania Gminą Gostynin i więk-
szego pochylenia się nad realny-
mi potrzebami na terenie całej gmi-
ny, a nie wybranymi odcinkami za-
dań do realizacji. Nie obiecywałem 
konkretnych przedsięwzięć, odcin-
ków dróg, sal gimnastycznych i ka-
nalizacji w tej, a nie innej miejsco-
wości, tylko realne zdrowe podejście 
do zadań, jakie gmina powinna re-
alizować dla jej mieszkańców. Niech 
czyny, a nie obietnice będą mierni-
kiem jakości pracy wójta.

- Jak aktualnie wyglądają pań-
skie relacje z burmistrzem Gosty-
nina, które w przeszłości bywa-
ły różne? Na ile zaawansowane 
są projekty przeniesienia siedzi-
by urzędu gminy w inne miejsce?

- Relacje Gminy Gostynin z Burmi-
strzem Miasta Gostynina rzeczywi-
ście dotąd nie były najlepsze, gdyż 
spór samorządów  o siedzibę trwa 
od 16 lat i coraz trudniej będzie go 
rozwiązać. Na obecną chwilę żaden 
z samorządów nie jest w komforto-
wej sytuacji, gdyż ani my jako gmi-
na nie mieścimy się w pomieszcze-
niach, które obecnie zajmujemy i je-
steśmy zmuszeni dodatkowo wynaj-
mować pomieszczenia biurowe, jak 
również samorząd miejski. Jestem 
skłonny usiąść do rozmów w celu 
rozwiązania tego problemu z satys-
fakcją dla obu stron. Szkoda tylko, 
że nie zrobiono tego wcześniej, gdy 
na rynku nieruchomości Gostynina 
było wiele ofert. Obecnie jest go-
rzej, ale nie oznacza to, że nie mamy 
wyjścia. Pierwsze rozmowy już od-
byliśmy, rozważaliśmy różne ofer-
ty i mam nadzieję, że dojdziemy do 
porozumienia w tej kwestii. Pomysły 
jak rozwiązać ten problem były róż-
ne, łącznie z budową nowej siedzi-
by wspólnie z bankiem. Do tej kon-
cepcji jednak podchodzę ostrożnie, 
gdyż wydaje mi się bardzo kosztow-
na. Najważniejsze dla mnie jest po-
siadanie całkowicie własnej siedziby 
dla Gminy Gostynin i taką koncepcję 
będę forsował. Moim zdaniem sie-
dziba gminy musi mieścić się w Go-
styninie z racji centralnego położe-
nia. W tym miejscu pragnę zdemen-
tować wszelkiego rodzaju spekula-
cje o ustanowieniu siedziby po ja-
kiejkolwiek szkole. Takiego pomy-
słu nigdy nie miałem.

- Zgodnie z niepisaną tradycją 
ciągłości władzy przejął pan tego-
roczny budżet uchwalony jeszcze 
przez poprzednią radę, której był 
pan członkiem. Czy jest to budżet 

na miarę potrzeb czy raczej moż-
liwości?

- Tegoroczny budżet uchwaliła już 
nowa Rada Gminy na podstawie pro-
jektu opracowanego przez mojego 
poprzednika. Jest to budżet z dużym 
udziałem inwestycji finansowanych 
przez środki zewnętrzne. Samo uru-
chomienie zatrzymanych w grudniu 
inwestycji pochłonie około 4 milio-
nów złotych. Takie pieniądze są za-
bezpieczone w budżecie w posta-
ci kredytów i pożyczek. Budżet ten 
przewiduje też wiele innych inwesty-
cji, na które już brak zabezpieczeń. 
Możliwości finansowe tego budżetu 
są niewielkie, gdyż dochody bieżące 
wystarczają tylko na pokrycie wydat-
ków bieżących i obsługę zadłużenia. 
Stąd ostroż-
nie podcho-
dzę do po-
dejmowa -
nia nowych 
zadań in-
westycy j -
nych w bie-
żącym roku. 
Mam świa-
domość, że 
wiele z tych 
zadań trze-
ba będzie 
przesunąć 
na lata na-
stępne. Na bieżąco dokonuję zmian 
w strukturze urzędu i jednostkach 
podległych, mających na celu zra-
cjonalizowanie wydatków bieżących, 
aby wygospodarować jak największą 
kwotę wolnych środków. Podejmo-
wane zmiany nie przyniosą oszczęd-
ności z dnia na dzień. Wymaga to ja-
kiejś perspektywy czasu. Pierwszy 
cel jaki sobie założyłem, to opano-
wanie wydatków bieżących.

- Ważną kwestią dla każdego 
wójta są relację z radą gminy. 
W jaki sposób mógłby pan scha-
rakteryzować nowo wybraną radę, 
z którą będzie pan pracował przez 
najbliższą kadencję?

- Na wstępie pragnę zaznaczyć, 
że na 15 osób składu Rady Gmi-
ny Gostynin – 11 osób to nowi rad-
ni, co w wyraźny sposób podkreśla 
wolę społeczeństwa do zmian. Wy-
bór mojej osoby jest również reak-
cją na potrzebą zmian sposobu za-
rządzania gminą. Nowo wybranej ra-
dzie przedstawiłem wolę szerokiej 
współpracy, konsultacji i uzgadnia-
nia priorytetów dla gminy. Będę się 
starał nie narzucać  tylko swojej wi-
zji i własnego spojrzenia na sprawy 
gminy, ale chcę wysłuchać każdego 
z osobna i w drodze kompromisów 
obierać właściwe kierunki zarządza-
nia. Dla mnie liczy się cała piętnastka 
radnych, bo najważniejsze są spra-
wy mieszkańców gminy bez wzglę-
du na to, jaki komitet wyborczy uzy-
skał mandat.

- Dość powszechnie uważa się, 
że gmina Gostynin jest perspekty-
wiczna, ma szansę rozwoju,  sta-
wiając m.in. na turystykę. Na ile 
ten pogląd wytrzymuje realia cza-
su i czy przypadkiem nie wyma-
ga rewizji?

- Pod względem turystyki Gmina 
Gostynin rozwija się i będzie roz-
wijać coraz prężniej. Mamy bardzo 
duży potencjał przyrodniczy związa-
ny ze specyfiką lasów, jezior i grun-
tów rolnych o niskiej klasyfikacji. To 
w znacznym stopniu rzutuje na roz-
wój w kierunku agroturystyki. Taki 
kierunek w zestawieniu z wizją term 
gostynińskich nabiera szczególnego 
znaczenia, dlatego bardzo kibicuję tej 
inwestycji, gdyż uważam, że jest to 

szansa na duży 
krok do przodu 
dla terenów tu-
rys tycznych 
Gminy Gosty-
nin. Na mapie 
gminy już moż-
na wyznaczyć 
obszary typo-
we dla turysty-
ki i obszary ty-
powo produk-
cyjne.

- Po każ-
dych wybo-
rach gminnych 

wójtowie wyznaczają sobie cele 
i priorytety. Czy pan to już zrobił? 
Jeśli tak, to proszę o nich opo-
wiedzieć.

- Priorytety określiłem już w kam-
panii wyborczej i te będę realizo-
wał. Jak już wcześniej wspomnia-
łem, sytuację w Gminie Gostynin 
znałem bardzo dobrze. Mamy ponad 
350 km dróg gminnych, w znacznej 
części o nawierzchni nieutwardzo-
nej, co w specyfice roku ubiegłego, 
czyli przy wysokim poziomie wód 
gruntowych szczególnie niekorzyst-
nie odbiło się w terenie. Aby spro-
stać temu wyzwaniu, zdecydowa-
łem o zakupie ponad 10 tysięcy ton 
różnego rodzaju materiału na pod-
budowę dróg w przetargu nieogra-
niczonym. Wykorzystujemy go na 
remonty dróg na szczególnie trud-
nych odcinkach. Fakt, że prioryte-
tem w tym roku są remonty dróg, nie 
umniejszy innych zadań gminy. Na 
pewno nie pozwolę na obniżenie po-
ziomu nauczania i pogorszenie wa-
runków w szkołach. Bardzo ważną 
kwestią, której nie można mierzyć 
tylko ekonomią, jest również opie-
ka społeczna. Potrzeby w tym zakre-
sie wynikają z określonych kryteriów 
i w tych obszarach nie będę szukał 
oszczędności. Potrzeb jest bardzo 
wiele i należy umiejętnie wyważyć 
skalę realizowanych działań w po-
szczególnych kierunkach. Podstawo-
wym priorytetem obecnego roku jest 
również dokończenie wcześniej roz-

poczętych inwestycji. Już na ukoń-
czeniu mamy budowę wodociągu 
we wsi Osiny i Jastrzębia. Bardzo 
zaawansowana jest budowa kana-
lizacji w Dąbrówce. Termin realiza-
cji tych inwestycji nie jest zagrożony 
i na 30 czerwca 2011 roku zostaną 
oddane do użytku. Niebawem wzno-
wimy budowę kanalizacji w Bierze-
wicach z terminem 15 sierpnia 2011 
roku. Rozpoczęliśmy również budo-
wę 38 przydomowych oczyszczalni 
ścieków na kwotę ponad 800 tysię-
cy złotych. Zaplanowaliśmy budowę 
dwóch odcinków dróg o nawierzch-
ni asfaltowej w Nagodowie i Emilia-
nowie. Zakładam, że podjęte dzia-
łania, zmierzające do wygospodaro-
wania większej kwoty wolnych środ-
ków, pozwolą więcej  zaplanować 
w przyszłym roku. Sytuacja zmusza 
mnie do modernizacji i przebudowy 
dwóch oczyszczalni ścieków w So-
kołowie oraz Lucieniu i takie projek-
ty są w opracowaniu. Posiadamy już 
dokumentację techniczną na budo-
wę dwóch sal gimnastycznych  dla 
szkoły w Sierakówku i Solcu. Widzi-
my zatem jak różnorodna jest tema-
tyka zadań na najbliższy czas.

- Zarządzanie tak dużą i ludną 
gminą wymaga kompetentnych 
i sprawnych kadr, a także wza-
jemnego zaufania na linii wójt – 
urzędnik. Myślę, że takiego we-
wnętrznego przeglądu kadrowe-
go już pan dokonał. Jakie wycią-
gnął pan z tego wnioski i jakie pod-
jął decyzje?

- Budowanie kadry urzędniczej 
zacząłem od wprowadzenia stano-
wiska zastępcy wójta, który zajmuje 
się sprawami inwestycji, remontami 
i planowaniem przestrzennym, a jed-
noczenie przejął funkcję kierownika 
Referatu Rozwoju Gospodarczego. 
Mój poprzednik nie utworzył stano-
wiska zastępcy i tym samym nie wy-
kazywał żadnego urlopu wypoczyn-
kowego. Uważam, że wójt, jak każ-
dy pracownik, powinien wykorzy-
stać urlop wypoczynkowy, aby efek-
tywnie pracować. Obejmując funk-
cję wójta, nie zakładałem rewolucyj-
nych zmian kadrowych. Te zmiany, 
które się dokonały były przedmio-
tem wnikliwej analizy i przemyśleń, 
jakie nasunęły mi  się z obserwacji 
pracy całego Urzędu przez ostatnie 
pięć miesięcy. Niezaprzeczalnym fak-
tem jest, że urzędnik musi być oso-
bą fachową, zaangażowaną w roz-
wiązywanie problemów gminy i od-
daną swojej pracy. Kompetencje, 
fachowość i umiejętność zręczne-
go załatwiania spraw petentów są 
dla mnie głównym wyznacznikiem 
w obsadzaniu stanowisk.

PoTrzEBY zMian w GMiniE GoSTYnin
Dok. ze str. 1.

Edmund Zieliński: Niech czyny, a nie obietnice 
będą miernikiem jakości pracy wójta.
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warSzTaTY i dEPozYTY
- czy wszystko jasne?

- Jak dotąd należy Pani, obok 
Krzysztofa Gizińskiego, do naj-
bardziej aktywnych radnych Rady 
Powiatu. Na każdej sesji zadaje 
Pani kłopotliwe pytania skierowa-
ne do Zarządu wprowadzając jego 
członków w konsternację. Ostat-
nio głównym problemem, który 
Panią interesuje, to Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej. Dlaczego zakwe-
stionowała pani dokument z prze-
prowadzonej w dniach 4–11 lute-
go 2011 r. tam kontroli?

- Istotnie, uważnie przeczytałam 
ten dokument. Mówi on o wykaza-
nych  w Warsztatach Terapii Zaję-
ciowej w Gostyninie nieprawidłowo-
ściach, co dało Wicestaroście pod-
stawę do zmiany jednostki prowa-
dzącej Warsztaty. Równocześnie 
przeanalizowałam drugi dokument, 
w którym kierownictwo Warsztatów 
odniosło się do przeprowadzonej 
kontroli i zaleceń pokontrolnych (do-
kument z dnia 5.04.2011 r., adreso-
wany do Starosty Gostynińskiego). 
Te dwa dokumenty stanowią całość, 
nie można traktować ich oddzielnie.

 I co się okazuje?
Większość uwag zawartych w pro-

tokole i zaleceniach  pokontrolnych 
komisji powołanej przez Wicesta-
rostę nie ma potwierdzenia w obo-
wiązujących ustawach i rozporzą-
dzeniach regulujących działalność 
Warsztatów, a drobne uchybienia 
typu brak numeracji stron, nie są po-
ważnymi nieprawidłowościami i moż-
na je skorygować.

Ponadto, analizując oba dokumen-
ty, niepokojącym jest dla mnie brak 
wiedzy merytorycznej zespołu kon-
trolującego, szczególnie w obszarze 
dotyczącym rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnospraw-
nych. Natomiast poważnym uchy-
bieniem, a nawet zaniedbaniem, jest 
niedopełnienie przez zespół kontro-
lujący wymogów proceduralnych,  o 
czym informuje kierownictwo Warsz-
tatów w piśmie do Starosty Gosty-
nińskiego. Chodzi o to, że kierownic-
two WTZ nie zostało poinformowane 
o kontroli; informację o zakresie i ter-
minie kontroli pani kierownik Warsz-
tatów otrzymała w dniu rozpoczęcia 
kontroli. Jak to się zatem ma do Roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 14 marca 2008 
r.( Dz. U. Nr 53 ), w myśl którego or-
gan upoważniony do kontroli zawia-
damia na piśmie kierownika podmio-
tu kontrolowanego o miejscu, zakre-
sie i terminie kontroli na co najmniej 
siedem dni przed rozpoczęciem kon-
troli. Ponadto osoby kontrolujące nie 

przedłożyły kierownikowi Warsztatów 
upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli, nie został dokonany wpis 
do książki kontroli, a kontrolę prze-
prowadzono poza terenem placów-
ki i bez udziału kierownika.  

- Wiadomo, że uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, ich rodzi-
ce i opiekunowie ogółem w licz-
bie 41 osób skierowali petycję do 
Rady Powiatu, w której apelowali 
m.in. o pozostawienie dotychcza-
sowego kierownictwa WTZ. Czy 
radni zapoznali się z tą petycją?

- Z niejasnych dla mnie powodów 
petycja ta nie została publicznie od-
czytana na sesji Rady Powiatu w dniu 
29 marca, mimo że była w niej prośba 
do radnych, aby pozostawić prowa-
dzenie WTZ dotychczasowej jednost-
ce, tj. Caritas Diecezji Płockiej, uza-
sadniona pozytywną opinią o  pra-
cy dotychczasowego kierownictwa. 
Radni otrzymali jedynie ksero tego 
pisma jako materiały na sesję, nie 
poddając go pod dyskusję.  
.

Mogę jedynie przypuszczać, że 
petycja ta nie została odczytana, 
gdyż oprócz pochlebnej opinii na te-
mat kierownictwa Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, zawierała również skar-
gę na dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie – a tego Za-
rząd nie chciał upubliczniać. 

 Wicestarosta i Zarząd bardzo wy-
biórczo potraktowali informacje na te-
mat działalności WTZ. Oparli się je-
dynie na opinii dyrektor PCPR, nato-
miast pominięto opinię osób najbar-
dziej zainteresowanych, tj. uczestni-
ków Warsztatów i ich rodziców.

W mojej ocenie w całej tej spra-
wie nie chodzi o dobrą pracę Warsz-
tatów, lecz o rozgrywki personalne. 

- Kolejna kwestia będąca w cen-
trum Pani zainteresowania to dota-
cja z budżetu powiatu dla Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej.

- W tej sprawie dokonałam anali-
zy wykonania budżetu Starostwa Po-
wiatowego w Gostyninie za 2010 rok. 
W paragrafie dotyczącym rehabilita-
cji społecznej i zawodowej osób nie-
pełnosprawnych, w zapisie o przeka-
zaniu dotacji dla WTZ, jest podana 
kwota w wys. 66 tys. złotych. Jed-
nak z innych dokumentów wynika, 
że kwota ta w rzeczywistości nie jest 
przekazywana dla Warsztatów, bo 
w całości zabierana jest na pokrycie 
czynszu za pomieszczenia użytko-
wane przez WTZ. Ze sprawozdania 

finansowego zarówno za 2010 r. jak 
i z poprzednich lat nie wynika, na co 
były wykorzystane przez Zarząd te 

pieniądze. Chcę wiedzieć, jak zago-
spodarowano te środki przez ostat-
nie trzy lata.

Ponadto dotąd nie dostałam od-
powiedzi od Zarządu, czy pobieranie 
opłaty za użyczone Warsztatom po-
mieszczenia jest zgodne z prawem, 
gdyż art. 710 Kodeksu Cywilnego 
jednoznacznie mówi, że użyczenie 
jest bezpłatne. Również w Uchwale 
Rady Powiatu w sprawie użyczenia 
pomieszczeń na działalność WTZ, 
nie ma nic na temat odpłatności.

Na jakiej więc podstawie pobie-
ra się czynsz za te pomieszczenia? 

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, Powiat zobowiązany jest do 
dotacji na rzecz WTZ w wysokości 
10 proc. w stosunku do kwoty otrzy-
mywanej na działalność Warsztatów 
z PFRON. Z tego wynika, że Powiat 
powinien partycypować w kosztach 
utrzymywania Warsztatów w wys. 66 
tys. zł. Natomiast kwota ta zamiast 
służyć osobom niepełnosprawnym, 
w rzeczywistości zasila budżet Po-
wiatu. Jeżeli nawet pominiemy kwe-
stię prawną, to z punktu społecznego 
nie jest w porządku, że poza opła-
tami za energię elektryczną, ciepl-
ną i wodę pobiera się od tego typu 
placówki  opłatę za czynsz. Zada-
niem Powiatu jest pomoc dla osób 
niepełnosprawnych, powinniśmy za-
tem wspierać finansowo tę placów-
kę, a nie na niej zarabiać.

- Jak to się zatem ma do zapew-
nień na portalu internetowym Wi-
cestarosty, że Powiat współfinan-

suje Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej, do czego notabene jest praw-
nie zobowiązany.

Właśnie tę sprawę usiłuję wyjaśnić 
poprzez składane do Zarządu inter-
pelacje. Odpowiedź jaką otrzymałam 
jest wymijająca i dlatego ponowiłam 
moją interpelację na   sesji Rady Po-
wiatu w dniu 27 kwietnia. Do tej pory 
nie otrzymałam odpowiedzi. 

- Podczas sesji Rady Powiatu 
pytała Pani o sposób przecho-
wywania środków finansowych 
i przedmiotów wartościowych  po 
zmarłych mieszkańcach Powiato-
wego Domu Pomocy Społecznej 
w Czarnowie. Czy uzyskała Pani 
satysfakcjonującą odpowiedź?

- Wyjaśnienie na temat „depozy-
tów pośmiertnych” udzielona została 
mi na piśmie przez dyrektora PDPS 
Ignacego Cicholca. Nie zawierała 
jednak odpowiedzi na moje pyta-
nie, które dotyczyło przeprowadzo-
nych kontroli w tym zakresie, a do-
kładnie: „Kiedy była ostatnia kontrola  
w zakresie prawidłowości przecho-
wywania tzw „depozytów pośmiert-
nych” i rozdysponowania środków 
pieniężnych po zmarłych mieszkań-
cach”. W odpowiedzi wystarczyło 
podać datę ostatniej kontroli, kto ją 
przeprowadził i jaki dokument to po-
twierdza. A tego nie uczyniono.

Również  na drugą część mojego 
pytania nie uzyskałam odpowiedzi, 
mianowicie:

„Co stało się ze środkami w wys. 
150 tys. zł  pozostałymi  po zmarłych 
mieszkańcach PDPS na koniec 2006 
r., a co wykazała kontrola przepro-
wadzona w 2007 r. przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie? Jak te 
środki zostały rozdysponowane (kon-
kretnie te środki), jakie dokumenty 
to potwierdzają i czy była rekontro-
la w zakresie prawidłowości rozdy-
sponowania tych środków.” Nie wy-
starcza mi informacja jak ustawowo 
powinno się tymi środkami dyspono-
wać. Chcę klarownej odpowiedzi do-
tyczącej sposobu zagospodarowania 
konkretnych środków przez PDPS.

Uważam, że jako radna mam pra-
wo wiedzieć, jak wygląda gospodar-
ka finansowa w jednostkach podle-
głych Powiatowi i dlatego pytam. Są-
dzę że wyborcy również zaintereso-
wani są tymi kwestiami.

Rozmowa z Teresą Kiereś - radną Rady Powiatu Gostynińskiego

Teresa Kiereś: Co stało się ze 
środkami w wys. 150 tys. zł  pozo-
stałymi  po zmarłych mieszkańcach 
PDPS na koniec 2006 r.

Dziękuję za wypowiedź
Barbara KONARSKA-PABINIAK

Rozmowa autoryzowana
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wESołE żYciE 
PrzEdSzkolaka

dziEń dziEcka dziEń oTwarTY
w jEdYncE

OŚWIATA

Przedszkolaki z Miejskiego 
Przedszkola nr 2 z Oddzia-

łem Integracyjnym w Gostyninie mają 
bardzo urozmaicony i ciekawie przy-
gotowany program zajęć. 

Niedawno gościły zespół folklory-
styczny „Grzybowianki” z Grzybo-
wa koło Słubic, z którym mogły po-
śpiewać sobie takie piosenki, jak: 
„Najpiękniejsze Mazowsze”, „Kuku-
łeczka”, „W zielonym gaju”, „Jarzębi-
na czerwona”. Dzieci zapoznały się 
z wyglądem barwnych strojów ludo-
wych zespołu.

Przedszkolakom zorganizowano 
także wycieczkę do Teatru Drama-
tycznego im. Jerzego Szaniawskiego 
w Płocku na spektakl pt.: „Jaś i Mał-
gosia”. Sympatyczne postacie z bajki 
przemawiały do dzieci ludzkim gło-

sem i pomagały głównym bohate-
rom pokonać niecodzienne trudności. 
Piękna leśna scenografia, barwne 
kostiumy i łatwo wpadająca w ucho 
muzyka. Dzieciom bardzo spodoba-
ło się przedstawienie i w wesołych 
nastrojach wracały do przedszkola.

Bardzo ciekawe było także spo-
tkanie ze strażakami z Państwowej 
Straży Pożarnej w Gostyninie.

Dzieci miały zapoznać się z bez-
piecznym zachowaniem podczas 
ewakuacji z budynku, w którym wy-
buchł pożar. Przedszkolaki podziwia-
ły samochody strażackie oraz sprzęt 
który, w nim się znajduje do gasze-
nia pożaru i ratowania życia ludzkie-
go. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się strój strażaka, który dzieci chęt-
nie mierzyły.

Pierwszy dzień czerwca, to jest dzień taki.

- cieszy dzieciaki,

- daje lizaki,

- cmoka buziaki, 

- przebacza draki,

W tym dniu największe

nawet łobuzy:

- co drą rajtuzy,

- depczą arbuzy,

- zbierają guzy,

- i plamią bluzy 

dostaną uśmiech od dorosłego,

niech mi kto powie tylko, dlaczego?

Grunt to dobre wychowanie – 
tak brzmiało hasło przewod-

nie tegorocznego Dnia Otwartego, 
na który 14 kwietnia do Szkoły Pod-
stawowej  nr 1 w Gostyninie zostały 
zaproszone dzieci pięcio i sześcio-
letnie wraz z rodzicami. 

Przyszli uczniowie klas zerowych 
i pierwszych oraz ich opiekunowie 
wypełnili salę gimnastyczną „po brze-
gi”. Tutaj właśnie dyr. Edyta Mikul-
ska w imieniu swoim, pań wicedy-
rektor: Anny Balcerzak i Renaty 
Jędrzejewskiej, zespołu nauczycie-
li oraz przedstawicieli uczniów  po-
witała niezwykle ciepło i serdecznie 
wszystkich gości. Pani dyrektor za-
prosiła do obejrzenia programu arty-
stycznego i zwiedzania szkoły, a tak-
że krótko przypomniała zasady re-
krutacji uczniów do oddziałów przed-
szkolnych oraz klas I na rok szkolny 
2011/2012 w naszej szkole. Zwróciła 
uwagę, że dzieci 5-letnie mają obo-
wiązek uczestniczyć w rocznym przy-
gotowaniu przedszkolnym, a dzieci 
6-letnie mogą uczęszczać do  oddzia-
łu przedszkolnego znajdującego się 
na terenie szkoły lub rozpocząć na-
ukę w klasie I, przy czym w klasach 
I będzie realizowany program taki, 
jak w dawnych klasach zerowych, 
czyli od podstaw. 

Po oficjalnym przywitaniu głos za-
brali mali gospodarze spotkania, czy-
li obecni zerówkowicze, których do 
występu przygotowały panie: Ewa 
Wypych, Teresa Zarzycka i Ewa 
Dusza. Dzieci z wielkim przejęciem 
i zaangażowaniem recytowały wier-
szyki i śpiewały piosenki oraz zapre-
zentowały wspaniały układ chore-
ograficzny do muzyki z baletu „Dzia-
dek do orzechów” P. Czajkowskiego. 
Najwięcej emocji wzbudziła insceni-
zacja sceniczna utworu pt. „Kłopoty 
łyżki” wg B. Lewandowskiej, w której 
mali artyści wcielili się w role mamy 

łyżki i jej córek. Mała mama spraw-
dzała, czy jej córki łyżeczki potrafią 
odpowiednio zachować się przy sto-
le, przez co przypomniała wszyst-
kim dzieciom jak należy ładnie jeść. 
Dekoracją do występu zajął się  ze-
spół nauczycieli odpowiedzialnych 
za organizację Dnia Otwartego (we 
współpracy z p. Anną Michalak), 
a oprawę muzyczną przygotował p. 
Krzysztof Sochacki. Przygotowany 
program bardzo się podobał i został 
nagrodzony przez zebranych gromki-
mi brawami. Ale to nie koniec atrak-
cji, bowiem przedstawiciele SU i wo-
lontariatu klas IV–VI  wręczyli zapro-
szonym dzieciom podarunki-kukieł-
ki z drewnianych łyżek wykonane 
przez uczniów klas II i III, a dyr. E. 
Mikulska i wicedyrektor A. Balcerzak 
i R. Jędrzejewska poczęstowały naj-
młodszych, lubianymi przez wszyst-
kich, cukierkami. 

 Po części artystycznej wytypowani 
uczniowie oraz specjalnie zainstalo-
wany na ten dzień drogowskaz wska-
zywali gościom drogę do klas, biblio-
teki, świetlicy, kącika ciszy i innych 
miejsc, które pragnęli odwiedzić. Na 
zaproszone dzieci czekało w salach 
wiele przyjemności: zabawy integra-
cyjne, konkursy, ciekawe prezentacje 
pracowni (np. multibook), wystawy 
prac plastycznych, kolorowych ksią-
żek, zdjęć.  Na holu uczennice za-
chęcały do nabycia gazetki szkolnej 
„Nowinki z Jedynki”, a  pielęgniarka 
Krystyna Zaręba rozdawała ulotki 
promujące zdrowy styl życia.

Spotkanie przebiegało w miłej 
i serdecznej atmosferze, a rozpro-
mienione  buzie maluchów i zadowo-
lone miny ich opiekunów świadczy-
ły o tym, że szkoła przypadła im do 
gustu i w nadchodzącym roku szkol-
nym będziemy się spotykać  już każ-
dego dnia. Zapraszamy! 

Maria ZIĘTEK

Róża SZLOSOWSKA                                                

5

Za in te reso -
wanych rozpo-
częciem studiów 
w Wydziale Za-
mie jscowym 
Wyższej Szkoły 

Turystyki i Hotelarstwa w Gosty-
ninie zachęcamy do skorzystania 
z jednej z możliwości obniżenia wy-
sokość opłat wpisowego. 

Pakiet dla zdecydowanych
Podpisując umowę o naukę do 

dnia 15 lipca br., można uzyskać 
całkowite zwolnienie z opłaty wpi-
sowego (promocja „wpisowe 0 zł”), 
zaś podpisanie umowy o naukę do 
15 sierpnia br. skutkuje obniżeniem 
opłaty wpisowego o połowę (promo-
cja ‘wpisowe 50%’).

Pakiet „2 za 1”
Obowiązuje przez cały okres re-

krutacyjny i skierowany jest do osób 

kończących jedną szkołę średnią. 
Przy jednoczesnym podpisaniu 
umów o naukę przez absolwentów 
tej samej szkoły obowiązuje opłata 
jednego wpisowego.

Pakiet korzyści zawodowych
Propozycja jest skierowana do 

osób chcących podnieść swoje kwa-
lifikacje zawodowe. Wybierając pa-
kiet, student deklaruje chęć skorzy-
stania z 50 proc. bonifikaty na udział 
w wybranym kursie zawodowym re-
alizowanym w WSTH w Łodzi w roku 
akademickim 2011/12 (warunkiem 
uruchomienia kursu jest jedynie zgło-
szenie się wymaganej liczby kan-
dydatów). 

Więcej na stronie internetowej 
www.wsth.edu.pl/gostynin.

J.G.
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WYDARZENIA

GoSTYnianiE na BEaTYfikacji
Tym co ostatnio tak bardzo 

poruszało Polskę i świat to 
największa jak do tej pory uroczy-
stość w dziejach naszego Kościo-
ła – beatyfikacja Jana Pawła II. 
Dlatego też tam w tym miejscu,  
gdzie Jan Paweł II rozpoczynał 
swój pontyfikat, gdzie otarł się 
o śmierć podczas zamachu 13 
maja 1981 roku, gdzie 22 paź-
dziernika 1978 r. padły  z Jego 

ust słowa: „ Nie lękajcie się” 
i „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” 
i gdzie przewodniczył  wszyst-
kim beatyfikacjom i kanoniza-
cjom – na Placu św. Piotra nie 
mogło  zabraknąć mieszkańców 
naszego miasta. 

Prawie 50 osób w czwartek 
28 kwietnia o godz. 3.00 w nocy  
wraz z opiekunami: ks. Jackiem, 
ks. Tomkiem i ks. Darkiem wy-
jechało do Włoch. Mimo wcze-
snej pory pożegnał się z nami  

i pobłogosławił nam ks. Ryszard 
Kruszewski – dziekan parafii św. 
Marcina. Tego samego dnia wie-
czorem byliśmy już w tym prze-

pięknym kraju, gdzie w miejsco-
wości Tarvisio mieliśmy nocleg. 
Następnego dnia w piątek  przy-
jechaliśmy do miejscowości, w  
której zatrzymał się czas,  tj. do 
Asyżu. Tam zwiedziliśmy cudow-
ne bazyliki św. Klary i św. Fran-
ciszka.

Asyż jest tak niezwyły, że 
to krótkie z nim spotkanie 

jeszcze bardziej rozbudziło ape-

tyt, aby  tam kiedyś wrócić.  Wie-
czorem,   pełni wrażeń,  udaliśmy 
się na nocleg  w okolice Rzy-
mu do miejscowości Sacrofano, 
gdzie znajduje się przepiękny 
ośrodek wypoczynkowo-nocle-
gowy prowadzony przez siostry 
zakonne. Sobota rano – dzień 
przed beatyfikacją Jana Pawła 
II poświęcony był na zwiedzanie 
„wiecznego” miasta. Obowiąz-
kowym punktem zwiedzania był 
Plac św. Piotra,  gdzie Jan Pa-

weł II rozpoczynał swój ponty-
fikat, a 27 lat później tu żegnał 
go cały świat. Plac otaczają dwa 
owalne półkola utworzone z 284 

kolumn. Obie kolumnady mają po 
20 metrów wysokości i są zwień-
czone 140  wysokimi na pięć me-
trów posągami świętych. Po le-
wej stronie placu, na wysokości 
fontanny, jest statua św. Jacka 
Odrowąża, dominikanina, jedy-
nego Polaka w tym gronie. Cen-
tralne miejsce placu to 40-me-
trowy egipski obelisk zdobiący 
niegdyś  cyrk Kaliguli. Według 
tradycji obelisk ten był niemym 
świadkiem męczeńskiej śmier-
ci św. Piotra. Największe wraże-
nie wywarła jednak na nas Ba-
zylika św. Piotra. Jest ogromna, 
ma 218 m długości, 115 szero-
kości frontonu, 46 m wysokości 
w nawie głównej i 132 m w naj-
wyższym punkcie kopuły oraz 23 
tys. mkw. powierzchni. W bazy-
lice znajdują się 44 ołtarze, 11 
kopuł, 778 kolumn, 395 posą-
gów, 135 mozaik. Bazylika była 
wznoszona i ozdabiana przez wy-

bitnych artystów : Berniniego, 
Rafaela Santi Urbino, Micha-
ła Anioła,  ale nie przeszkodzi-
ło jej to zachować harmonii sty-
lu. Tego dnia udało nam się zo-
baczyć również m.in. Plac We-
necki, Kapitol, Forum Romanum, 
Bazylikę Santa Maria Maggiore 
i św. Jana na Lateranie. To wła-
śnie Bazylika św. Jana na Late-
ranie jest katedrą biskupa Rzy-
mu, czyli papieża. U bram bazy-
liki, przed wyjściem na Plac św. 
Jana leży Obelisk Lateranu, naj-
wyższy spośród wszystkich trzy-
nastu obelisków. Wykonano go  
na zlecenie egipskich faraonów 
XVIII dynastii Totmesa III i jego 
syna Totmesa IV panujących nad 
Nilem w XV wieku przed Chrystu-
sem. Nie mogliśmy również, od-

wiedzając Lateran, ominąć znaj-
dujących się po lewej stronie Pla-
cu św. Jana słynnych Świętych 
Schodów (Scala Sancta). Jak gło-
si tradycja, tymi schodami z pała-
cu Piłata   w Jerozolimie wchodził 
podczas swej męki Chrystus. Do 
Rzymu przywiozła je cesarzowa 
Helena,  28 marmurowych stop-
ni w 1732 roku papież Innocen-
ty XII kazał pokryć orzechowy-
mi deskami, aby nie niszczyli ich 
liczni pielgrzymi. Po tych scho-
dach można wejść tylko na ko-
lanach, a obok po obu stronach 
Scala Sancta wzniesiono dodat-
kowe schody – służące wiernym 
do schodzenia w dół. Duże wra-
żenie wywarła na nas Bazylika 
Santa Maria Maggiore, najważ-
niejszy kościół poświęcony Mat-
ce Bożej. Ołtarz główny tego ko-
ścioła osłania baldachim, pod któ-
rym znajdują się relikwie żłobka 
Jezusa (Sacra Culla). W świątyni 

znajdują się też groby kilku papie-
ży, w tym św. Piusa V, a także re-
likwie innych świętych, m.in. św. 
Hieronima. Popołudniowy spacer 
po Rzymie to zachwyt nad takimi 
obiektami, jak: Panteon, Schody 
Hiszpańskie czy słynna fontan-
na di Trevi.

Czwarty dzień naszej piel-
grzymki to niedziela 

i udział w uroczystościach be-
atyfikacyjnych Jana Pawła II. Po 
przejechaniu kilku stacji metrem 
w pobliżu Watykanu byliśmy już 
tam wczesnym porankiem oko-
ło godziny 4.30. Spotkaliśmy się 
z wielkimi tłumami ludzi z całe-
go świata, często z egzotycz-
nych zakątków kuli ziemskiej, 
ale przede wszystkim najwięcej 
grup z Polski i Włoch (mieliśmy 

Pielgrzymi z Gostynina przed Bazyliką św. Piotra

Msza beatyfikacyjna

Wspólne zdjęcie na Placu św. Piotra na tle podobizny Jana Pawła II 
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ŚWIęto 
BiBlioTEkarza to już 85 Lat !

ułatwioną komunikację, bo dzię-
ki życzliwości Pana burmistrza 
Włodzimierza Śniecikowskie-
go  otrzymaliśmy flagę z her-
bem miasta i była ona naszym 
znakiem rozpoznawczym). Wie-
lu z nas było po raz pierwszy na 
takiej uroczystości i nie zdawali-
śmy sobie sprawy, że może pa-
nować tam tak wspaniała atmos-
fera. Czuliśmy się bardzo bez-
piecznie, Włosi bardzo dobrze 
przygotowali się na przyjęcie tłu-
mów, setki wolontariuszy roz-
dawało wodę, jabłka, pomarań-
cze, marchewki a nawet zesta-
wy śniadaniowe. Wszędzie spo-
tykaliśmy się z życzliwością i zro-
zumieniem. 

Tylko trzem osobom z naszej 
grupy udało się wejść na Plac  
św. Piotra, pozostali stali  w przy-
ległych do Placu ulicach przy te-
lebimach. Z komórek  za pomo-
cą słuchawek słuchaliśmy bezpo-
średniej transmisji w języku pol-
skim mszy beatyfikacyjnej. Mo-
gliśmy zaobserwować bardzo 
bezpośrednie i spontaniczne za-
chowanie zebranych, szczegól-
nie Włochów. Młodzi Włosi bar-
dzo aktywnie uczestniczyli we 
mszy, klaskając, śpiewając, ści-
skając się i całując. Można było 
zauważyć, że  w naszej kulturze 
przeżywanie ma bardziej stono-

wany charakter, jesteśmy bar-
dziej wyciszeni i zadumani. Bez-
pośrednia obecność w czasie tej 
mszy dała niezapomniane wra-
żenia. Szczególnym momentem 
był czas odsłonięcia okazałego 

zdjęcia Jana Pawła II z Jego do-
brotliwym uśmiechem. Uniesienie 
i radość widać było na twarzach 
wszystkich zebranych. 

Po uroczystościach  czekał 
nas jeszcze przejazd na 

Monte Cassino. Tam na cmenta-
rzu żołnierzy polskich nasi księża 
odprawiali mszę za trzech żołnie-

rzy z Gostynina poległych w tych 
walkach. 

Nocowaliśmy koło Florencji 
w miejscowości, w której znaj-
dują się dziesiątki hoteli z racji 
występowania tam źródeł termal-

nych. Następny dzień to przejazd 
do Padwy. Tam mogliśmy podzi-
wiać niezwykłą Bazylikę św. An-
toniego zaprojektowaną przez 
nieznanego genialnego architek-
ta. Pozostały czas to zwiedzanie 
ostatniego już miasta – Wenecji. 
Do Placu św. Marka przepłynęli-
śmy statkiem. Nie mieliśmy dużo 
czasu, ale mogliśmy zobaczyć 

m.in. Bazylikę św. Marka, most 
Westchnień i pałac Dożów. We-
necja urzekła nas niesamowitą 
architekturą, eleganckimi gon-
dlami i przystojnymi gondoliera-
mi. Jest piękna.

Wtorek 3 maja – to czas powro-
tu do Polski. Szczęśliwie wróci-
liśmy do naszego ukochanego 
Gostynina około północy.

Trudno w kilku zdaniach opisać 
i wyrazić swoje uczucia z tego 
pobytu. 

Te sześć  dni,  które szyb-
ko przeminęły w cudow-

nej atmosferze, mogły być ta-
kie dzięki księżom opiekunom, 
a także dzięki wyrozumiałemu 
i kompetentnemu pilotowi  Dar-
kowi z Włocławka. Nie mogę za-
pomnieć o pozostałych pielgrzy-
mach, którzy wszyscy bez wyjąt-
ku byli dla siebie mili, uprzejmi, 
co zaowocowało zawarciem wie-
lu znajomości.

Słowa uznania kieruję  dla księ-
dza dziekana Kruszewskiego, 
że na tę  uroczystość wytypo-
wał wspaniałego księdza Jac-
ka Lubińskiego, który dał  się 
poznać jako wspaniały organi-
zator, uczynny, pomocny, życz-
liwy, wesoły  i dobry człowiek. 
Wielkie dzięki. 

Obchodzony w ramach Majo-
wych Spotkań z Biblioteką 

Dzień Bibliotekarza, odbył się w Go-
styninie w czwartkowe popołudnie 
12 maja br. w sali wystaw Miejskie-
go Centrum Kultury. Co roku Majo-
we Spotkania z Biblioteką opatrzo-
ne są hasłem. W tym roku hasło ob-
chodów brzmi: „Biblioteka zawsze 
po drodze, nie mijam – wchodzę”. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gostyninie Jolanta Bi-
gus powitała licznie przybyłych go-
ści. W swoim wystąpieniu zwróciła 
uwagę na to, jak niezastąpiona jest 
książka i jak przyjemnie słucha się 
szelestu kartek podczas jej czytania. 
Nie zastąpią jej coraz agresywniej 
pojawiające się na rynku konkuren-
cyjne nośniki literatury. Dyrektor po-
informowała  także o planowanych 
spotkaniach z autorami, którzy za-
prezentują w tym roku swoją twór-
czość w Gostyninie. 

W programie był także występ 
uczniów Miejskiej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Gostyninie, którzy za-
chwycili słuchaczy pięknym koncer-
tem i za co nagrodzeni zostali grom-
kimi brawami i książkami.

Zaproszony na spotkanie burmistrz 
Włodzimierz Śniecikowski w swo-

im wystąpieniu mówił o obowiąz-
kach, jakie wykonują bibliotekarze 
oraz o ogromnym znaczeniu tej pra-
cy w dobie komputeryzacji. Na ręce 
Jolanty Bigus złożył kwiaty i prze-
kazał pracownikom bibliotek życze-
nia zdrowia, satysfakcji z wypełnia-
nych obowiązków, kolejnych cieka-
wych inicjatyw oraz wytrwałości w re-
alizacji planów i zadań.

Urozmaiceniem imprezy były 
wiersze okolicznościowe od-

czytane przez gostynińskie poetki: 
Zenonę Radzką, Grażynę Stasiń-
ską, Grażynę Dutkiewicz i Zbignie-
wa Ligockiego.

Następnie głos zabrali goście: Jo-
lanta Syska-Szymczak przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Gostyninie, 
Wiesława Cessak – przewodniczą-
ca Gostynińskiego Klubu Poetyckie-
go, Lidia Pawikowska – przewod-
nicząca Komisji Edukacji i Barbara 
Konarska-Pabiniak – redaktor na-
czelna biuletynu „Nasz Gostynin”, 
którzy życzyli paniom z gostynińskich 
bibliotek wiele satysfakcji z wykony-
wanej pracy.

Spotkanie przebiegało w miłej 
i przyjacielskiej atmosferze.

Niezwykle uroczyście odbyło 
się comiesięczne spotkanie 

warszawskich gostyniaków.
Oto bowiem 8 maja 2011 r. obcho-

dził swoje 85-lecie Prezes naszego 
Koła płk Stanisław Stępień.

Ten piękny jubileusz zaszczy-
cił swą obecnością przyjaciel nas 
wszystkich, z jakże bliskiemu nam 
sercu Gostynina, Burmistrz Włodzi-
mierz Śniecikowski.

Zabierając głos Władysław Saj-
kowski „ Dziutek” powiedział: 

Drogi, Kochany Jubilacie!
Cieszę się bardzo, że dane jest 

z upoważnienia warszawskich go-
styniaków przekazać Ci najserdecz-
niejsze życzenia. Płyną one prosto 
z naszych serc, są pełne ciepła, ser-
decznych tkliwych uczuć skierowa-
nych do Ciebie. Wiedz, że kochamy 
Ciebie wszyscy.

Chylimy głowy nie tylko dziś, przed 
Twoją życzliwością , szlachetnością 
i skromnością jaką nosisz w sobie. 
Przed Twoim jakże wiecznie młodym 
i zdrowym umysłem oraz sercem 
pełnym życzliwości tak rzadko dziś 
spotykanej, a tak bardzo potrzebnej 
nam wszystkim. Urzekasz nas całą 
postacią, swym uśmiechem, swą du-

szą poetycką, którą odzwierciedlasz 
czytając swoje wiersze w czasie na-
szych spotkań.

Za wszystko to razem wzięte, ser-
decznie Ci dziękujemy. Nie chcąc się 
dłużej rozwodzić – bo i tak moje naj-
wspanialsze słowa nie będą w sta-
nie wyrazić uznania na jakie zasłu-
gujesz. Kończę, życząc Ci, a właści-
wie życzymy Tobie wszyscy długich, 
długich lat życia w zdrowiu, pomyśl-
ności, pogodzie ducha i szczęścia 
dzielonego wraz z ukochaną przez 
Ciebie Irenką, tym darem Niebios dla 
Ciebie. Prezesuj nam prowadząc na-
sze Koło Warszawskich Gostyniaków 
w radości, którą znajdujemy w tych 
comiesięcznych spotkaniach.

Pisz słowa o Gostyninie do róż-
nych piosenek, a ja dopóki będę 
mógł, będę je śpiewał.

Szczęść  Ci Boże na dalsze dłu-
gie lata.

Serdeczne słowa życzeniowe 
Pana Burmistrza do Jubilata jak i nas 
wszystkich, śpiewy i serdeczne po-
dziękowanie samego Jubilata oto 
cała otoczka do kameralnej atmos-
fery jaka panowała na spotkaniu.

Danuta PILICHOWICZ

Maria ZIĘTEK Teresa KOŁODZIEJSKA

Modlitwa na cmentarzu żołnierzy polskich na Monte Cassino
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BEz PaSji niE warTo (cz.ii)

- Dużo miejsca poświęciliśmy 
wcześniej Mireille Mathieu i pana 
zainteresowaniem tą piosenkar-
ką, teraz porozmawiajmy o pana 
codziennym życiu. Ja doskonale 
pamiętam pana z gostynińskie-
go Liceum, przypominam sobie 
również występy pana szkolne-
go kabaretu… 

- To dawne czasy, ale często my-
ślami do nich powracam. W okresie 
licealnym odnosiłem pierwsze suk-
cesy na niwie artystycznej – prowa-
dziłem wspomniany kabaret, wystą-
piłem raz w konkursie poezji śpiewa-
nej i w eliminacjach wojewódzkich 
w Płocku zająłem I miejsce. Wtedy 
właśnie połknąłem bakcyla.

- Chciał pan zostać artystą?
- Tak, nawet bardzo. Pierwsza 

szkoła, do której zdawałem po ma-
turze, to było studium wokalno-aktor-
skie im. Baduszkowej przy Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. Jako absolut-
ny amator pojechałem na egzamin 
i … zdałem go! Niestety, zdany eg-
zamin nie gwarantował jeszcze przy-
jęcia na uczelnię, no i przyjęty nie 
zostałem, satysfakcję miałem jed-
nak ogromną. 

- I co pan wtedy uczynił?
- Pojechałem do Warszawy, wy-

brałem się na spacer i zajrzałem na 
uniwersytet. Piękno campusu przy 
Krakowskim Przedmieściu urzekło 
mnie całkowicie. Pomyślałem so-
bie: tu mogę studiować. I tak się sta-
ło – zostałem studentem Polonisty-
ki. Studiowałem w ciekawym okre-
sie – w Polsce właśnie wtedy wszyst-
ko się zmieniało. Ja jednak nie by-
łem aktywistą studenckim, nie dzia-
łałem w NZS-ie. Raczej poszukiwa-
łem kabaretów studenckich. Nieste-
ty – bezskutecznie. Po obronie (z 
erotyki w przedwojennej twórczości 
Gombrowicza) wiedziałem, że zosta-

nę w Warszawie. Kocham to miasto, 
tu się zresztą urodziłem…

- Ale z tego, co wiem, nie pra-
cował pan nigdy jako polonista?

- Zgadza się, choć nie do końca 
– uczę czasami polskiego cudzo-
ziemców. Już na studiach napraw-
dę przyłożyłem się do … niemieckie-
go. Po zdobyciu dobrych podstaw 
u p. Iwony Jarugi w naszym liceum, 
rozwijałem się językowo pod okiem 
znakomitej lektorki 
na wydziale. To ona 
namówiła mnie do 
poświęcenia więk-
szej uwagi temu ję-
zykowi. Posłucha-
łem, pojechałem 
dwukrotnie na kur-
sy dokształcające 
na Uniwersytecie 
Wiedeńskim, zda-
łem odpowiednie 
egzaminy, uzyska-
łem potrzebne cer-
tyfikaty i zdobyłem 
jako nie-germanista 
uprawnienia do na-
uczania tego języ-
ka na każdym po-
ziomie! Zdobyte wykształcenie po-
lonistyczne też bardzo się przydaje 
(możliwość jego uzyskania zawdzię-
czam w dużej mierze mojej gosty-
nińskiej polonistce, pani Herminie 
Świątek) – to ono pozwala mi sze-
rzej spojrzeć na język i literaturę, po-
nadto moje długoletnie doświadcze-
nia dydaktyczne sprawiły, że wróci-
łem na Polonistykę – zaproponowa-
no mi tu bowiem wykład dla studen-
tów podyplomowych chcących uczyć 
cudzoziemców polskiego. Omawiam 
z nimi współczesne tendencje w na-
uczaniu języków obcych. Podobno 
są ze mnie zadowoleni…

- Jest coś, co chciałby pan jesz-
cze robić w życiu?

- Chciałbym śpiewać – wie pani: 
to ten bakcyl! – i pisać – pasjonu-
je mnie zarówno literatura piękna, 
jak również eseistyka dotycząca 
języka. Tego ostatniego nigdy nie 
traktowałem jedynie jako narzędzia 
do porozumiewania się – zachwy-
ca mnie jego złożoność i różnorod-
ność użycia.

- Jest pan purystą językowym?
- Nie ośmieliłbym się powiedzieć 

tego o sobie. Jestem bowiem zda-
nia, że purysta językowy musi per-
fekcyjnie znać język i umieć odpowie-
dzieć na każde pytanie z nim zwią-
zane. Nie sądzę, bym taką wiedzę 
posiadał, ale faktem jest, że przywią-
zuję wagę do tego, jak ktoś się wy-
raża i czy ulega durnym modom ję-
zykowym.

- Co pan ma na myśli?
- Swoistą językową głupotę, któ-

rej ulęgają tysiące i gadają według 
tego samego schematu nie zastana-
wiając się nad tym, że plotą bzdu-
ry. Czy nie zauważyła pani na przy-

kład, że w spontanicznych rozmo-
wach odpowiedź na jakiekolwiek py-
tanie zaczyna się od „wiesz co”, albo 
że w wypowiedziach, w których nie 
ma mowy o jakimkolwiek podsumo-
wywaniu, wszystko jest „w sumie”? 
W jakiej sumie? Co ci ludzie tak do-
dają?! „Wiesz co, w sumie już wsta-
łam, więc możemy się spotkać” – jed-
no zdanie, a dwa idiotyzmy! Przykła-
dów jest oczywiście więcej.

- Jest pan więc chyba suro-
wym nauczycielem?

- Skądże znowu! Jestem raczej 
dość rozbisurmaniony, gdyż od za-
wsze pracuję wyłącznie z tymi, którzy 
chcą się uczyć. To niezwykły kom-
fort i wielka przyjemność. Czasami 
nawet niemały zaszczyt: językowo 
to właśnie u mnie do swego dwulet-
niego kontraktu w Operze Wiedeń-
skiej  przygotowywała się Małgorzata 
Walewska. Ponadto wie pani o tym, 
że nauczanie mam w genach. Mój 
dziadek, Zygmunt Ejsmond, był pro-
fesorem liceum w Gostyninie. Choć 
nie dane mi było go poznać, to czu-
ję, że mamy coś wspólnego. Ponie-
kąd również z uwagi na niego roz-
szerzyłem w latach 90. swe nazwi-
sko i już nie tylko w opiniach znajo-
mych mojej mamy jestem „małym 
Ejsmondkiem”, ale również w do-
wodzie osobistym. 

- Czego mogę życzyć panu na 
zakończenie tej rozmowy?

-Tego, by zawsze prowadziła mnie 
przez życie jakaś pasja – to bowiem 
najwspanialsza siła motoryczna, któ-
ra pozwala osiągać najambitniejsze 
cele i spełniać najskrytsze marzenia. 
Bez pasji naprawdę nie warto! Tego 
też życzę pani oraz wszystkim Czy-
telnikom Naszego Gostynina.

Koncert charytatyWny W GaLerII MazovIa !
W  sobotę, 7 maja 2011 r., w Galerii Handlowej Mazovia  w Płocku odbyła się zbiórka pieniędzy na leczenie Ani Nakwaskiej, u której w dobę po 

urodzeniu rozpoznano poważną chorobę - naczyniaka limfatycznego.
Akcji towarzyszył program artystyczny z udziałem płockich artystów, sportowców i wielu innych organizacji, chętnych by pomóc półtorarocznej Ani.
W specjalnie zorganizowanym z tej okazji koncercie charytatywnym udział wzięli:

• Ryszard Wolbach – wokalista rockowy, autor tekstów, kompozytor, gitarzysta
• Klub Zdesperowanych Romantyków
• Oraz Ania Pesta z zespołem Recover

Ponadto tego dnia w Galerii umiejętności swoje zaprezentowali: zespół Kung Fu Płock, Płockie Towarzystwo Motorowe – MC Motoklub „Sokół”, sklep 
muzyczny „Harfa”, firma Avon (pokaz makijażu), oraz Teatr Dramatyczny w Płocku.

Całą imprezę poprowadził Pan Piotr Bała, aktor płockiego Teatru Dramatycznego. Zbiórka pieniędzy przeprowadzona została przez Klub Wolonta-
riuszy MDK oraz Samorząd Wychowanków MDK.

Efekt kilkugodzinnych działań to zebranie ponad 3.000 zł.
Galeria Mazovia wraz z Agencją IDO pragnie podziękować wszystkim, którzy pomogli w zebraniu tych środków na leczenie chorej dziewczynki. Szcze-

gólne podziękowania należą się wolontariuszom, Teatrowi PerSe z Płocka oraz młodzieży, która spontanicznie wspomogła tę akcję.
Dalsze darowizny dla chorej dziewczynki można również przekazać na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” na konto:

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

Koniecznie z dopiskiem: „11806 Nakwaska Ania darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.
Galeria MAZOVIA

O Mireille Mathieu, miłości do muzyki i języka, dydaktyce oraz kilku innych rzeczach z Maciejem Ejsmodem-Me-
chowkim, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie z 1987 r. rozmawia Barbara Konarska-Pabiniak

Dziękuję za rozmowę
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co z BEzroBociEM? działaniE SaMorz¥du MiEjSkiEGo
w zakrESiE walki z BEzroBociEM

w laTacH 2010–2011Zastępca Dyrektora Powiatowe-
go Urzędu Pracy Grażyna Wit-

kowska – przedstawiała na VII sesji 
Rady Miejskiej w dn. 27.04.2011r. in-
formację odnośnie bezrobocia i spo-
sobach jego zwalczania na terenie 
miasta  Gostynina. 

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, 
to jedyny organ, który jest władnym 
do jej wyliczania jest GUS. Co do 
samego miasta, to myślę że bez-
robocie jest w granicach średniej 
krajowej. Jednak nie są to dane ofi -
cjalne dlatego, że GUS przy swoich 
obliczeniach bierze nie tylko osoby 
zawodowo czynne, ale odlicza rów-
nież policjantów, żołnierzy zawo-
dowych, dolicza osoby pracujące 
w rolnictwie. Odnośnie prognoz – to 
z miesiąca na miesiąc bezrobocie ro-
śnie, na chwilę obecną jest to 1700 
osób, gdzie w 2007 roku było 1500, 
w 2008 – 1200, w 2009 – 1500, a w 
2010 – było 1595 osób bezrobot-
nych, widać, że jest znaczący wzrost.

W mieście mamy zakłady pracy, 
które zgłosiły grupowe zwolnienia 
i są to: Elgo, Maddalena i Conex.

Z końcem marca były zarejestro-
wane w naszym powiecie ogółem 
102 osoby niepełnosprawne, w tym 
52 kobiety, z tego 17 osób posiadało 
prawo do zasiłku. Zostało zorganizo-
wane spotkanie dla niepełnospraw-
nych, w którym wzięło udział osiem 
osób w tym dwie kobiety.

W związku z budowaną galerią 
Urząd Pracy przymierzał się do pro-
gramu specjalnego, ale okazuje się, 
że jeżeli chodzi o program specjal-
ny, to można aplikować o środki mi-
nimum 1,5 miliona, maksymalnie 
2,5 miliona zł. Jest to bardzo duża 
kwota i musieliby prawie wszyscy 
którzy otwieraliby działalność, sko-
rzystać z tego programu. Jest jed-
nak jeden problem, ponieważ środ-
ki w ramach specjalnego programu 
muszą być wykorzystywane do 31 
października br., natomiast galeria 
ma powstać z końcem roku.

Natomiast osoby, które będą roz-
poczynały działalność, będą mo-
gły skorzystać ze środków, które są 
w ramach programu 6.1.3 i mogą 
o te środki aplikować. 

W 2010 r. na podstawie po-
rozumienia zawartego ze 

Starostą Gostynińskim Urząd Mia-
sta Gostynina w okresie od kwiet-
nia do grudnia zatrudnił w ramach 
prac społecznie użytecznych grupę 
80 osób skierowanych przez Powia-
towy Urząd Pracy na podstawie listy 
sporządzonej przez Kierownika Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W ramach robót publicznych 
w 2010 r. w okresie od kwietnia do 
października zatrudniliśmy 50 osób. 
W ramach stażu dla bezrobotnych 
przyjęliśmy 11 osób,   zaś w ramach 
prac interwencyjnych – cztery oso-
by. W 2011 roku planowane jest za-
trudnienie 15 osób w ramach robót 
publicznych, 40 osób w ramach prac 
społecznie użytecznych oraz dwie 
osoby w ramach prac interwencyj-
nych. 

Dzięki organizacji tych prac może-
my kontynuować wiele robót w, tym 
m. in.: zabiegi pielęgnacyjne zieleni 
(nasadzenia, pielęgnacja, koszenie 
trawy w parkach, na skwerach oraz 
rowach melioracyjnych), odbudo-

wa i konserwacja urządzeń melio-
racyjnych, infrastruktura drogowa 
(wymiana znaków drogowych, ma-
lowanie słupków pod znaki, czysz-
czenie i konserwacja znaków i barie-
rek ochronnych, remonty chodników 
i dróg),  utrzymanie porządku na te-
renie miasta (zamiatanie ulic i chod-
ników, zbieranie śmieci), likwidacja 
dzikich wysypisk śmieci na terenie 
lasów komunalnych, zbieranie śmieci 
na obrzeżach lasów, porządkowanie 
terenów leśnych, zbieranie posuszu, 
wycinki krzewów i trawy, konserwa-
cja rzeki Skrwy na terenie miasta, 
usuwanie wywrotów i wiatrołomów 
z lasów komunalnych. 

Na miesiąc listopad 2011 r. plano-
wane jest ukończenie budowy Cen-
trum Handlowo-Usługowego na te-
renach poprzemysłowych (hale po 
„BUDOPOLU”) pomiędzy ul. Płoc-
ką i Bierzewicką. Przewiduje się bu-
dowę ok. 125 punktów handlowych 
co pozwoli na dużą aktywizację go-
spodarczą i zawodową mieszkań-
ców Gostynina.

Lp. Działka nr
Lokalizacja

Powierzchnia Nr KW Przeznaczenie Okres
dzierżawy

Wysokość czynszu 
i terminy płatności

1.
Część działki 

nr 2646/4
ul. Rynek

16 m.kw. 32189 Ogródek letni Od dnia 23.05.2011 
r. do 05.09.2011 r.

Miesięczny czynsz dzierżawny  w wysokości 450,00 
złotych + należny podatek VAT, płatny do  15 dnia 

każdego miesiąca za dany miesiąc

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:

Gostynin, dnia 26.04.2011 r Burmistrz Miasta Gostynina
 Włodzimierz Śniecikowski

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Lp. Działka nr
Lokalizacja

Powierzchnia
w ha Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza 

nieruchomości w zł.

1. 3606/3, 3607/3
Gostynin 

ul. Tadeusza Kościuszki

0,0343 5781
Sąd Rejonowy w 

Gostyninie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodaro-
wania przestrzennego teren zlokalizowany na obszarach  za-
budowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji 

centrum.

109 760,00

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy 
Tadeusza Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.  

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Budowę należy zakończyć w ciągu 48 miesięcy od dnia zakupu. W przypadku nie dotrzymania terminu zabudowy nieruchomości, kupujący zwraca nieruchomość 

sprzedającemu za cenę aktualną na dzień zwrotu, przy czym przez zabudowę rozumie się oddanie budynku do użytkowania.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 roku o godz. 11-tej w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  działki należy wpłacić w terminie do dnia 14 czerwca br. (włącznie) na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 

w Banku PKO BP SA II ROK w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godziny 13-tej. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy  przez uczestnika, który wygra przetarg.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Urzę-

du  Miasta  w Gostyninie,  ul. Parkowa 22, pokój. nr 2,  tel. 24 236- 07- 47. 

Do ostatecznej ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Gostynin, dnia 26.04.2011 r
Burmistrz Miasta Gostynina
 Włodzimierz Śniecikowski

O G  Ł O S Z E N I E

J. R. Opracowała Anna WILIŃSKA
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Program na 2010 rok został przyjęty Uchwałą nr 216/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2009 roku zmienioną Uchwałą nr 226/XXXIX/09 
z dnia 30 listopada 2009 r.

Czynny udział osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie, zaspokajaniu potrzeb 
różnych grup społecznych i realizacji indywidualnych zainteresowań mieszkańców oraz ich uczestnictwu w życiu publicznym. 

Przedmiotem współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie, w szczególności w zakresie:
a) pomocy społecznej, 
b) ochrony i promocji zdrowia, 
c) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
d) przeciwdziałania patologiom społecznym, 
e) upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  
f) rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, 
g) ekologii i ochrony środowiska, 
h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
i) działań na rzecz osób niepełnosprawnych, j) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej.
Współpraca miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi ma charakter działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych. W 2010 roku odbywała się 

na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności i dotyczyła następujących sfer działania:
 W zakresie pomocy społecznej
 Typowano i informowano rodziny i osoby najbardziej potrzebujące z terenu miasta Gostynina celem otrzymania żywności pozyskanej przez Stowarzyszenie Rodzin-

ny Klub Abstynenta Przystań Życia z Banku Żywności oraz paczek świątecznych pozyskanych przez  Stowarzyszenie Gostynińska Wspólnota Samorządowa z zaprzy-
jaźnionej fundacji holenderskiej. 

Typowano dzieci  i osoby dorosłe do udziału w Projektach realizowanych przez Fundację Promocji i Rozwoju Lepszy Gostynin ( m.in. Bo jakie są początki, takie będzie 
wszystko, warsztaty kulinarne z elementami języka angielskiego, Potrafimy reagujemy.  Kurs pierwszej pomocy i kurs nauki pływania dla dzieci i dorosłych). Współpra-
cowano z fundacjami: ATLAS, POLSAT, TVN Nie jesteś sam CMP- Czy mogę pomóc, Fundacją  Mimo wszystko Anny Dymnej, Polskim Towarzystwem Osób Niepełno-
sprawnych – w formie wydawania opinii osobom niepełnosprawnym  celem otrzymania środków na rehabilitację i leczenie.

W zakresie wolontariatu pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w swoich rejonach przeprowadzili ankietę w celu rozeznania propo-
zycji ofert pracy dla wolontariuszy, na podstawie których następnie zostały zorganizowane grupy zainteresowań dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz osób 
starszych, chorych i niepełnosprawnych. Grupy te były prowadzone przez wolontariuszy w dwóch zespołach: z dziećmi z problemami szkolnymi i z rodzin niewydolnych 
wychowawczo oraz z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

Świadczono pomoc osobom bezdomnym, niewydolnym ekonomicznie  z terenu Gostynina, wydawano gorące posiłki dla osób potrzebujących.
 W zakresie ochrony, promocji zdrowia 
Prowadzono działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień, skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży, 
Prowadzono edukację rodziców w zakresie realizowania przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci w celu zapobiegania uzależnieniom, współpra-

cowano z Polskim Czerwonym Krzyżem.
W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
Kontynuowana jest realizacja Programu „Bezpieczne Miasto”przez Miejski Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Z Zespołem współpracuje: Komenda Powia-

towa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny, Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Straż Miejska. Na bieżąco dokonywana jest ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa 
i istniejących zagrożeń.

Prowadzona jest przez Policję, Straż Miejską i Straż Pożarną edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę i wzrost poczucia bezpieczeństwa, przeprowadza-
nie konkursów i organizacja imprez dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Straż Miejska podejmowała w 2010 roku działania na rzecz pomocy oso-
bom bezdomnym (wspólnie z MOPS), poszkodowanym w powodzi mieszkańcom Gminy Słubice, prowadziła akcję informacyjną skierowaną do właścicieli psów i użyt-
kowników ogrodów działkowych.

W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 
Popularyzowano wiedzę o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z uzależnienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków, leków oraz innych środków i zachowań stanowią-

cych zagrożenie dla zdrowia, prowadzono i wspierano działania edukacyjno- informacyjne  w zakresie profilaktyki uzależnień skierowane głównie do dzieci i młodzieży.
Udzielano pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie poprzez: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 

i młodzieży, Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, wspieranie organizacji wolnego czasu i aktywizację dzieci i młodzieży z ro-
dzin najbiedniejszych i patologicznych, wspieranie działalności Rodzinnego Klubu Abstynenta, promowanie trzeźwości oraz zdrowego stylu życia, zapewnienie bezpłat-
nego poradnictwa i konsultacji mieszkańcom Gostynina w zakresie przemocy w rodzinie i przeciwdziałania uzależnieniom. 

W zakresie kultury, sztuki 
Wspomagano rozwój kultury, w tym twórczości artystycznej oraz organizowano przy udziale organizacji  i stowarzyszeń przedsięwzięcia artystyczne wzbogacające ofer-

tę kulturalną gminy m.in. współpracowano z Gostynińskim Towarzystwem Popierania Twórczości Plastycznej i Nieformalną Grupą Artystów Plastyków. Zorganizowano: 
Wystawę Jednego Artysty, cykl koncertów z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Korso kwiatowe.  

Przy udziale przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń kombatanckich prowadzono w szkołach edukację patriotyczną dzieci i młodzieży- poszanowanie przeszłości mia-
sta. Współpracowano z organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi w ramach organizowania wspólnych uroczystości patriotycznych. 

Wspierano działania propagujące dziedzictwo kulturowe miasta, amatorski ruch artystyczny, upowszechnianie i promocję twórców kultury w kraju i za granicą, współ-
pracowano ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Prowadzono dokumentację zjawisk życia kulturalnego i artystycznego miasta.
W zakresie sportu, turystyki i rekreacji 
Organizowano i koordynowano przedsięwzięcia sportowe o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gostynina, 
Wspierano działalność klubów sportowych działających na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, promocji walorów turystycznych regionu we 

wszystkich środowiskach społecznych -sport jako element promocji miasta.
Wspierano również działania prowadzone na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie spędzania czasu wolnego.
Działania na rzecz sportu, turystyki i rekreacji były podejmowane przy współpracy ze stowarzyszeniami: Gostynińskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Akademią Ini-

cjatyw Młodzieżowych DROSS, Rodzinnym Klubem Abstynenta „ Przystań Życia”, Stowarzyszeniem Walki z Kalectwem, Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznaw-
czym, Polskim Związkiem Wędkarskim, Związkiem Szachowym GOST -MAT, Męską Drużyną Piłki Siatkowej TEAM Gostynin.

Na początku 2010 r. w drodze konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Gostyniński Szkolny Związek Sportowy, który otrzymał 15 000,00 zł na realizację zadania pn.: Pro-
wadzenie pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych dla 
dzieci w wieku 8–12 lat. Głównym celem GSZS było propagowanie wśród najmłodszych sportu poprzez wychowanie, przy równoczesnym uświadamianiu młodych ludzi 
o zagrożeniach wynikających z zażywania środków odurzających. Organizowane zajęcia i imprezy m.in.: Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, Święto Spor-

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Gostynina
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  za 2010 rok 
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tu Szkolnego, Turniejada, Dzień Dziecka itd., stanowiły znakomitą formę spędzenia czasu wolnego uczniów, szczególnie tych z rodzin dotkniętych patologią. Uczestnicy 
programu mieli możliwość zapoznania się z zagrożeniami wynikającymi z zażywania narkotyków, dopalaczy czy picia alkoholu. Prowadzący zajęcia wskazywali różnorod-
ne sposoby zapobiegania tego rodzaju zachowaniom, między innymi poprzez aktywny udział w zajęciach ruchowych.

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zrealizowany został program profi laktyczny pn.:W poszukiwaniu prawdziwych wartości, czyli pamiętaj – masz wybór!, 
część I: Nowy świat według każdego z was, czyli dobry start w dorosłe życie, które jest pełne zagrożeń. Program zrealizowało Stowarzyszenie Akademia Inicjatyw Młodzie-
żowych „Dross”. Ogółem w programie udział wzięło 160 uczniów, z czego 40 najbardziej aktywnych uczestniczyło w dwudniowym zgrupowaniu w Łodzi, w ramach którego 
sprawdzali swoje umiejętności w realnych warunkach dużej aglomeracji miejskiej. Uczyli się jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia na dyskotekach, ćwiczyli zachowanie 
się podczas wypadków komunikacyjnych (w tramwaju, w samochodzie osobowym), udzielania pomocy poszkodowanym. Pod okiem instruktorów doświadczali jak zawo-
dzą zmysły przy wykorzystaniu alko-gogli w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Uczniowie doświadczyli jak są bezradni, gdy działają w warunkach ograniczonej kontroli. 

W czerwcu 2010 r. również przy współpracy z Akademią Inicjatyw Młodzieżowych „Dross” zorganizowana została kampania Dawka Adrenaliny na trzeźwo, w ramach 
której na placu pod zamkiem utworzono Park Extreme Sport, gdzie można było zakosztować takich sportów, jak: strzelanie z broni pneumatycznej, wspinaczka po ścian-
ce wspinaczkowej, skoki na batucie, paintball, łucznictwo, wspinaczka po skrzynkach, tyrolka, zorbing (kula). Wielką atrakcją był segway (czyt. sigłej). Ponadto członko-
wie Akademii przedstawili pokaz walki wręcz, a Państwowa Straż Pożarna zorganizowała pokaz ratownictwa. Można było spróbować jazdy na rowerze w alko-goglach. 
Na zakończenie happeningu na scenie odbył się koncert zespołów rockowych z LO Gostynin i z Płocka. Organizacja happeningu dała młodym ludziom możliwość za-
poznania się z alternatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu, jakim są sporty ekstremalne. Młodzi uczestnicy jak i towarzyszący im rodzice, oprócz zajęć spor-
towych, zapoznali się także ze skutkami zażywania narkotyków, dopalaczy czy picia alkoholu. Cała akcja propagowała zdrowy tryb życia z podwyższoną adrenaliną nie 
dzięki używkom, ale przy pomocy sportu.

W ubiegłym roku wspierano akcje dobroczynne na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i patologią, organizowane przez Stowarzyszenie Walki z Kalec-
twem. Dużym zainteresowaniem cieszył się program profi laktyczny z udziałem aktorów sceny łódzkiej, dla dzieci w młodszym wieku i ich rodziców, który był prezentowa-
ny w Miejskim Centrum Kultury.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” dofi nansowano działalność Stowarzyszenia w zakresie organizacji turniejów 
i zawodów sportowych, spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych itd.

W zakresie ekologii i ochrony środowiska
Miasto Gostynin współpracuje na bieżąco na różnych płaszczyznach z zakresu ochrony środowiska z Ligą Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszeniem Zieloni RP. Sto-

warzyszenia te uczestniczą w postępowaniach związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew, krzewów. Miasto corocznie partycypuje w  kosztach zakupu na-
gród umożliwiających organizację konkursów:  Przyroda – Twój  Przyjaciel, Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP, Obserwacje ptaków z podwórka – ptaki obok nas, Mój 
las oraz realizację programów edukacyjnych  Ochrona ptaków pól, łąk i terenów podmokłych.

Każdego roku Miasto Gostynin prowadzi Akcję Sprzątanie Świata z udziałem młodzieży szkolnej. Nieczystości zbierane były przez uczestników akcji selektywnie w spe-
cjalnie przeznaczone do tego celu worki zabezpieczone przez fi rmę DSS Recykling Sp. z. o. o.

Wdrażane są edukacyjne programy ekologiczne dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach oświatowych począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową i gim-
nazjum oraz dzieci i młodzież są włączane do działań o charakterze proekologicznym (organizowane są konkursy, rozszerzana jest wiedza o środowisku, jego ochronie, 
sposobach postępowania z odpadami, ochronie zwierząt).

W zakresie działań na rzecz integracji europejskiej 
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina informowano o potencjalnych źródłach fi nansowania z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, w tym o konkur-

sach o dofi nansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W porozumieniu ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza zorganizowa-
no punkt konsultacyjny bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą celem uzyskania wsparcia na 
realizację projektów ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej.

Kontynuowano współpracę partnerską na różnych płaszczyznach z miastem partnerskim Langenfeld: organizowano dwustronne wizyty robocze ofi cjalnych delegacji 
oraz grupy dawnych mieszkańców Gostynina i okolic na terenie Polski i organizowano wyjazdy młodzieży na Międzynarodowe Spotkania Młodzieży, wyjazd drużyny Klu-
bu MAZUR na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, udział reprezentacji Miejskiej Szkoły Muzycznej w koncertach w mieście partnerskim Langenfeld.

Współpracowano ze Stowarzyszeniem Popierania Partnerstwa Miast: Gostynin i Langenfeld. Stowarzyszenie dwukrotnie dokonywało zakupu książek dla gostynińskich 
szkół gimnazjalnych oraz dokonało zakupu komputerów i rzutników za kwotę 5.000, 00 zł.

Udzielano pomocy w nawiązywaniu kontaktów organizacji z partnerami o podobnym profi lu działania w mieście partnerskim.
W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
a) podejmowano działania na rzecz adaptacji osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności,
b) wspierano rodziny, w których  jest osoba niepełnosprawna, m.in. członków Polskiego Związku Niewidomych w zakupie zegarków mówiących,
c) w realizowanych przez miasto inwestycjach zapewniony jest dostęp i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

MAJ 2011
27-30 maja
„Niepokonani”
Godzina projekcji: 16.oo / 19.30
Czas projekcji: 132’
Rodzaj fi lmu: obyczajowy
Język fi lmu: angielski  
(polskie napisy)

CZERWIEC  2011
3-6 czerwca
„Rytauł”
Czas projekcji: 114’
Rodzaj fi lmu: horror
Język fi lmu: angielski 
(polskie napisy)

10-13 czerwca
„Bez smyczy”
Czas projekcji: 105’
Rodzaj fi lmu: komedia
Język fi lmu: angielski 
(polskie napisy)

17-20 czerwca
„Tożsamość”
Czas projekcji: 113’
Rodzaj fi lmu: thriller
Język fi lmu: angielski 
(polskie napisy)

rEPErTuar Mck w GoSTYniniE kino „warSzawa”

Oprac. Hanna ADAMSKA

www.kinogostynin.ecom.net.pl

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Niniejszym informuję, że Urząd Miasta Gostynina posiada do sprzedaży:
drewno opałowe w następujących ilościach i cenach:
- sosna 8 m3 w cenie 129,60 zł za 1m3,
- dąb 10 m3 w cenie 156,60 zł za 1m3,
- dąb czerwony 8 m3 w cenie 129,60 zł za 1m3,
- brzoza 10 m3 w cenie 151,20 zł za 1m3,
- akacja 6 m3 w cenie 151,20 zł za 1m3,
- olcha 10 m3 w cenie 129,60 zł za 1m3,
- osika 6 m3 w cenie 108,00 zł za 1m3,
- topola 8 m3 w cenie 108,00 zł za 1m3,
drewno użytkowe (słupki)
- dąb 2 m3 w cenie 282,80 zł za 1m3,
- akacja 2 m3 w cenie 265,68 zł za 1m3,

drewno użytkowe (wałki)
- sosna 2 m3 w cenie 292,74 zł za 1m3,
- dąb 2 m3 w cenie 282,80 zł za 1m3,
- dąb czerwony 2 m3 w cenie 246,00 zł za 1m3,
- osika 2 m3 w cenie 239,85 zł za 1m3,

drewno wielkowymiarowe sosnowe (tartaczne) klasy WCO 8   m3 w cenie 
436,65 zł za 1m3

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pokój nr 4 – Gostynin, ul. Parkowa 22, 
w godz. od 7:30 do 15:30, tel.: 024 236 07 42.

Osoby zainteresowane nabyciem drewna mogą składać pisemne oferty w se-
kretariacie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 pok. 208.

Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz ŚNIECIKOWSKI 
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FOTOREPORTAŻ

druGa ProMocja
Miejska Biblioteka Publicz-

na – wydawca monografi i 
„Dzieje Gostynina od XI do XXI 
w”- zdecydowała o zorganizowa-
niu drugiej promocji tej książki 
pod nazwą  – „Spotkanie z mo-
nografi ą”. Taką potrzebę mieli 
czytelnicy, a także autorzy.

Przypomnijmy, że ofi cjalna pro-
mocja odbyła się w Zamku Gosty-
nińskim w dniu 23 marca.  Nato-
miast „Spotkanie” miało miejsce 
5 maja w sali wystaw Miejskiego 
Centrum Kultury. Udział w nim 
wzięli miłośnicy książki, a także 
osoby zainteresowane tym kon-
kretnym wydawnictwem. Spo-
tkanie było okazją do prezenta-
cji autorów poszczególnych roz-
działów monografi i oraz podziele-
nia się uwagami na temat książki.  
Każdy autor miał swoje przysło-
wiowe „pięć minut”, mógł powie-
dzieć w jaki sposób zbierał ma-

teriały, co jego zdaniem stanowi-
ło największe odkrycie w trakcie 
badań, mógł wyrazić własne re-
fl eksje na temat zgromadzone-
go przez siebie materiału i efek-
tach swojej pracy.

Historia Gostynina, jak wyka-
zano, splata się ściśle z histo-
rią Polski. Gostynin uczestniczył 
w ogólnonarodowym życiu poli-
tycznym i kulturalnym kraju. Prze-
miany dziejowe odcisnęły swo-
je piętno na historii tego miasta.

Książka ukazała Gostynin na 
przestrzeni od XI po XXI wiek. 
Choć prawa miejskie Gostynin 
otrzymał dopiero w 1382 r., ale 
już wcześniej była to osada gro-
dowa, co potwierdzają badania 
archeologiczne. Dobrze się sta-
ło, jak podkreślił badacz gosty-
nińskiego średniowiecza dr Kazi-
mierz  Pacuski, że całość obję-
ta została tymi właśnie wiekami. 

W 1453 r. odbył się w Gosty-
ninie ślub księżniczki mazowiec-
kiej Małgorzaty, córki Siemowi-
ta V z Konradem księciem ślą-
skim. Pisze o tym dr  Pacuski 
w rozdziale „Dzieje Gostynina 
do 1462 r. na tle dziejów Mazow-
sza płockiego i rawskiego” na str. 
121–126 . Organizacja tej cere-
monii, stroje gości, czas trwania 
uczty weselnej – wszystko  to 
jako żywo przypomina ostatnie 
wydarzenie w Anglii – ślub księ-
cia Williama z Katarzyną Mid-
dleton.

Warto ten rozdział przeczytać, 
jak oczywiście wszystkie inne. 
Znajomość historii własnego mia-
sta jest niemal obowiązkiem każ-
dego mieszkańca Gostynina. Wy-
pada wiedzieć jakie mamy korze-
nie, kto żył przed nami i jak za-
służył się temu miastu. Z dumą 
możemy stwierdzić, że Gosty-

nin był centrum życia polityczne-
go i kulturalnego i emanował na 
całą ziemię gostynińską.

Fakt wydania monografii 
w takim zakresie potwier-

dza, że działo się w naszym mie-
ście dużo. Książka – jak powie-
dział obecny na promocji bur-
mistrz Włodzimierz Śniecikow-
ski – żyje już własnym życiem, 
wywołuje dyskusje rodzinne. Oży-
wiła środowisko. Wiedza przeka-
zywana ustnie jest ulotna, książ-
ka zostaje dla pokoleń. Autor-
ce i redakcji należą się słowa 
uznania. Dlatego zawsze będą 
takie inicjatywy popierał – pod-
kreślił Burmistrz.

Dodajmy, że to dzięki mądrej 
decyzji burmistrza Włodzimie-
rza Śniecikowskiego, który wy-
raził zgodę na przekazanie środ-
ków z budżetu, ta monumental-
na praca mogła powstać.

B.K.P.

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski wraz z dr Barbarą Konarską-Pabiniak 
Julia Łoś

Marek Osmałek

Ewa Walczak

Jolanta Bigus

dr Elżbieta Szubska-Bieroń

dr Marian Chudzyński

dr Kazimierz Pacuski

Małgorzata Debich Foto: Maria ZIĘTEK
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