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Kolejne mieszkania dla gostynian

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

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

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

tekst i foto Anna KWIATKOWSKA

Monografia Gostynina – wkrótce

WYBORY SAMORZĄDOWE 
– 21 listopada 2010 r.

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski  dokonuje przecięcia wstęgi

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

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

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

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

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

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

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

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

Barbara KONARSKA-PABINIAK

Szczęśliwa mieszkanka  otrzymuje klucze do nowego mieszkania

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

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

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

Szczegóły na str. 2

DZIĘKUJĘ ZA POPARCIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkań-

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

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

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

UNIWERSYTET OTWARTY ZAPRASZA
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gostyninie, 

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

Z turystycznym pozdrowieniem
Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSTH

Kontakt w dniach:
wtorek od 14.00 – 16.00
oraz w czasie zjazdów w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 15.00
Tel. 24 235 23 70 lub 24 235 20 23
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W końcu lutego br. do Staro-
sty Gostynińskiego wpły-

nął wniosek spółki „Termy Go-
stynińskie” o wydanie pozwole-
nia na budowę Centralnego Par-
ku Rekreacji Balneologii Turysty-
ki i Wypoczynku „Termy Gostyniń-
skie”w Gostyninie. Do wniosku za-
łączono projekt budowlany całe-
go obiektu. Projekt składa się z sze-
ściu części obejmujących łącz-
nie 22 tomy. Część I zawiera doku-
menty formalne, informację BIOZ, 
projekt zagospodarowania terenu, 
projekt drogowy, projekt rozbiórek, 
projekt zabezpieczenia przeciwpo-

żarowego; część II to projekt archi-
tektoniczny i projekt konstrukcji; 
część III obejmuje instalacje sani-
tarne; w części IV są  projekty wen-
tylacji i klimatyzacji cz. Baseno-
wej i wentylacji i klimatyzacji cz. 
Hotelowej; w części V są projek-
ty instalacji elektrycznej i tele-
technicznej; w części VI znajdu-
je się projekt technologii baseno-
wej i projekt technologii kuchni.

Po dokładnym sprawdze-
niu dokumentacji Staro-

sta zatwierdzi projekt budowla-
ny i  wyda pozwolenie na budowę. 
Przed wydaniem decyzji zosta-

nie sprawdzona zgod-
ność projektu budowla-
nego z ustaleniami miej-
scowego planu zago-
spodarowania prze-
strzennego, z wyma-
ganiami ochrony śro-
dowiska, w szczegól-
ności określony-
mi w decyzji o środo-
wiskowych uwarunko-
waniach w myśl usta-
wy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o środo-
wisku i jego ochronie. 
Sprawdzeniu podle-
ga też ustalenie zgod-
ności projektu zago-

spodarowania terenu z przepi-
sami, w tym techniczno-budow-
lanymi; weryfi kacji podlega rów-
nież kompletność projektu budow-
lanego i posiadanie wymaga-
nych opinii, uzgodnień, pozwo-
leń i sprawdzeń oraz informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia a także sprawdze-
nie osób posiadających wymaga-
ne uprawnienia projektowe.

Naczelnik Wydziału Architek-
tury Budownictwa i Inwesty-

cji Starostwa Powiatowego w Go-
styninie inż. Elżbieta Mańkow-

ska deklaruje, że pracowni-
cy Wydziału niezwłocznie przystą-
pią do oceny wniosku i  projek-
tu pod względem formalno-praw-
nym i merytorycznym zgodnie z art. 
34 prawa budowlanego. Od wyni-
ków jego oceny uzależniony jest ter-
min wydania pozwolenia na budo-
wę, który – mamy nadzieję – po-
zwoli na zachowanie harmonogra-
mu rozpoczęcia realizacji całej in-
westycji.
                Barbara
                  KONARSKA-PABINIAK

Takiego budżetu Gosty-
nin jeszcze nie miał. Na 

ten rok wynosi on 114 mln 
300 tys. zł, w tym 68 mln zł 
to środki z Unii Europejskiej 
na Termy Gostynińskie. Moż-
na zatem powiedzieć, że jest 
to budżet historyczny, tak jak 
historyczna jest inwestycja, 
która została rozpoczęta w 
naszym mieście. 

Termy Gostynińskie – to pierw-
szy taki potężny obiekt liczący się 
w Polsce, który będzie kosztował 
blisko 300 mln zł łącznie z grun-
tami. Nasz obiekt to nie tylko ba-
seny termalne, to nie Aqua Park. 
Głównym jego założeniem jest bal-
neologia – lecznictwo ze wskaza-

niem lekarskim, bo mamy do tego 
odpowiednie wody. Ponadto będą 
obiekty towarzyszące, m.in. tężnie, 
obiekty  sportowe, sala konferen-
cyjna na 500 miejsc, sala koncer-
towa, multikino, restauracje.

O swoim pomyśle burmistrz 
Włodzimierz Śniecikowski mówi: 
Ciągle słyszę że inwestycja nie zo-
stanie zrealizowana. A to niepraw-
da, ja nie okłamuję mieszkańców. 
Może faktycznie niektórym w gło-
wie się nie mieści, żeby miasto, 
które ma średni roczny budżet 45-
50 mln zł, mogło zdobyć się na taki 
obiekt. A jednak zdołałem pokonać 
wszystkie przeszkody i za półtora 
roku ten śmiały projekt stanie się 
faktem.

  Zgodnie z harmonogramem Ter-
my mają być gotowe we wrześniu 
2013 r. Trwają rozmowy, aby skró-
cić czas budowy do maja 2013 r., 
tak, aby zostały otwarte na sezon 
letni. Jest też rozstrzygnięty prze-
targ na fi rmę Inżynier Kontraktu, 
która miasto będzie kosztowała 1,5 
mln zł, a która będzie nadzorowa-
ła za pomocą specjalistów realiza-
cję projektu aż do wydania zezwo-
lenia na użytkowanie.

Termy – to nie jedyna inwesty-
cja, którą prowadzi miasto. W te-
gorocznym budżecie – 6 mln zł 
przewidziane jest na kolejne zada-
nia: na budynki socjalne, drogi na 
Zazamczu i innych osiedlach, ciągi 
piesze na ulicach Parkowej, S. Wy-

szyńskiego i na zatoki parkingowe.
W Gostyninie nie braknie parkin-

gów. Będą budowane zatoki par-
kingowe wszędzie, gdzie tylko bę-
dzie to możliwe.

W listopadzie tego roku na-
stąpi otwarcie Miejskiego 

Centrum Handlowego między ulicą 
Płocką a Bierzewicką. Będzie on  
obejmował dwa obiekty dwupozio-
mowe – jeden to duża hala targo-
wa z boksami pod pergolą, a  drugi 
to galeria handlowo-usługowa z ar-
tykułami przemysłowymi, sprzętem 
komputerowym, AGD, odzieżą, re-
stauracjami itp.

„TERMY GOSTYNIŃSKIE” JU¯ W STAROSTWIE

HISTORYCZNY BUD¯ET GOSTYNINA

cd. str. 2

                      MARZEC 2011

TERMY GOSTYNIŃSKIE” JU¯ W STAROSTWIE

Komplet projektów budowlanych Centralnego Parku 
Rekreacji Balneologii Turystyki i Wypoczynku „Termy 
Gostynińskie” - każdy w czterech egzemplarzach - 
dostarczony  w dwóch dużych kartonach

Naczelnik inż. Elżbieta Mańkowska prezentuje projekt zagospodarowania terenu z 
naniesioną lokalizacją wszystkich obiektów
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Gmina Miasta Gostynina in-
formuje, że w wyniku pod-

pisanej umowy została udzielo-
na dotacja przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na 

zadanie pn. „Usunięcie i unieszko-
dliwienie azbestu na terenie mia-
sta Gostynina – etap II”. Efekt eko-
logiczny zrealizowanego przedsię-
wzięcia to utylizacja 37 220 kg od-
padów azbestowych.

Redakcja biuletynu „Nasz 
Gostynin” ogłasza konkurs 

na nazwę Miejskiego Centrum 
Handlowego nawiązującą do histo-

rii tego miejsca. Propozycje pro-
simy przesyłać na adres redakcji 
- 09-500 Gostynin, ul. Rynek 1.

Od trzech lat gostyniński 
PKS ma poważne kłopo-

ty, polegające na tym, że kosz-
ty prowadzenia fi rmy przewyż-
szają jej przychody. Najwyż-
sza strata była w roku ubie-
głym. Aby ratować przedsiębior-
stwo i przetrwać, potrzebne są ra-
dykalne decyzje oszczędnościowe, 
w tym tak niepopularne jak zwol-
nienia pracowników. Szukamy ta-
kich rozwiązań – mówi prezes An-
drzej Sobieszczyk - aby było to 

jak najmniej dotkliwe. Nie będzie 
zwolnień grupowych. Są u nas oso-
by, które mogą już przejść na eme-
ryturę, są taż tacy, którzy mogli-
by przejść na zasiłek przedeme-
rytalny, ale ci są chronieni usta-
wą  i decyzja należy do nich sa-
mych. Na   110  osób zatrudnio-
nych sześć osób dostało wypowie-
dzenia z powodu likwidacji stano-
wisk pracy. 

Ratunek dla PKS to zwiększe-
nie sprzedaży. Na pewno trudne 
to będzie do osiągnięcia w zakre-

sie przewozów. Najwięcej korzy-
ści przynosi sprzedaż biletów mie-
sięcznych dla młodzieży szkol-
nej, gorzej będzie z tym w okre-
sie wakacji. Poważnym proble-
mem dla PKS jest utrzymywanie prze-
starzałego taboru oraz kończą-
ca się w kwietniu umowa użycze-
nia na dworzec PKS przy ulicy Zam-
kowej zawarta między PKS a Urzę-
dem Miasta Gostynina na okres dzie-
sięciu lat.

W fi rmie szuka się możliwości 
zdobycia dodatko-
wych środków. W 
tym celu prowa-
dzona jest sprze-
daż paliwa i ak-
cesoriów samo-
chodowych. Na 
stacji paliw uru-
chomiony został 
sklepik z możli-
wością doładowa-
nia kart do telefo-
nów, prowadzone 
są usługi wulka-
nizacyjne, zamie-
rza się unowocze-

śnić myjnię  i przystosować ją do 
mycia samochodów ciężarowych, 
w tym tirów. Prezes Sobieszczyk 
mówi, że jest otwarty na podpo-
wiedź swoich pracowników, chęt-
nie skorzysta z każdej rozsąd-
nej rady, by ratować przedsiębior-
stwo, a nade wszystko miejsca pra-
cy. Dzieje się tak  wbrew wypo-
wiedzi wicestarosty Andrzeja Ku-
jawskiego na sesji Rady Powiatu, 
że PKS jest już spisany na straty. 

                 bkp

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gostyninie pragnie utwo-

rzyć dział regionalny obejmują-
cy różnorodne materiały związane 
z historią naszego regionu. Zbiór 
regionalny  stanowi dużą wartość 
dla przyszłych pokoleń. Pozwa-
la poznawać przeszłość miasta, 
jego kulturę, gospodarkę, a przede 

wszystkim ludzi, którzy tę historię 
tworzyli.

Zwracamy się więc z prośbą do 
mieszkańców miasta i powiatu                
o przekazywanie do zbiorów biblio-
tecznych starych dokumentów do-
tyczących życia społecznego mia-
sta i okolic, fotografi i, wydawanych 
gazet, afi szy, prowadzonych kro-

nik, pocztówek, map oraz wszyst-
kich innych regionalnych źródeł.

Materiały te zostaną zinwenta-
ryzowane i włączone do zbiorów 
Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gostyninie oraz 
będą udostępniane czytelnikom. 
Staną się na pewno cennym źró-
dłem wiedzy na temat życia minio-

nych pokoleń. Mogą też stanowić 
nieoceniony materiał źródłowy dla 
studentów i badaczy historii nasze-
go regionu.

Prosimy więc o pomoc w ich gro-
madzeniu.

    Dyrektor MBP w Gostyninie –      
Jolanta  BIGUS

APEL  DO  MIESZKAŃCÓW  MIASTA  I  POWIATU

USUWANIE AZBESTU 
Z TERENU GOSTYNINA

POMYŚL !

ABY PRZETRWAÆ...

TU I TERAZ

HISTORYCZNY BUD¯ET GOSTYNINA
(c.d. ze str. 1)

Obecny bazar przy ulicy Ter-
malnej zostanie zlikwido-

wany, ponieważ nie spełnia kry-
teriów sanitarnych i dopuszczony 
jest do użytkowania warunkowo.

Centrum Handlowe będzie kosz-
towało miasto 22 mln zł. Budowa-
ne jest głównie z myślą o miesz-
kańcach Gostynina. Tam powstaną 
miejsca pracy. W boksach zatrud-
nienie znajdzie około 300 osób.

Wśród obrońców obecnego ba-
zaru na 70 osób, które podpisa-
ło skierowane do mnie pismo, tyl-
ko cztery osoby są z Gostynina. 

Główni obrońcy to kupcy z Wło-
cławka, Żychlina, Kutna i Płocka. 
O nich powinni zadbać ich bur-
mistrzowie i wójtowe. My musi-
my tworzyć miejsca pracy dla na-
szych mieszkańców – mówi bur-
mistrz Włodzimierz Śniecikowski. 
Handel pod namiotami to przeży-
tek. Chcemy, aby handel odbywał 
się w sposób cywilizowany. Tak bę-
dzie w Gostyninie jeszcze w tym 
roku. Przedświąteczne zakupy bę-
dziemy robić w nowym centrum 
handlowym.    
                                   Oprac. bkp 

R.

Z.B.

Minionego wieczoru gosty-
nińscy policjanci kilkakrot-

nie skutecznie interweniowali wo-
bec chuliganów zakłócających po-
rządek i niszczących mienie. Sku-
teczne ujęcia możliwe były dzięki 
informacjom od mieszkańców mia-
sta.

Pijący alkohol na klatkach scho-
dowych, głośne i wulgarne zacho-
wanie, wybijanie szyb i niszczenie 
drzwi i ścian, to najczęstsze wybry-
ki, na jakie skarżą się mieszkańcy 
Gostynina. Skuteczne działania 
policjantów przynoszą efekty, gdy 
zgłoszenia o tego rodzaju wykro-
czeniach są szybko przekazywa-
ne do dyżurnego policji na telefon 

alarmowy 997. 
Tak też było 01.03.2011 r., kiedy 

to dyżurny gostynińskiej komendy 
policji otrzymał aż trzy informacje o 
nagannie zachowujących się gru-
pach osób. Policjanci interwenio-
wali m.in. na ulicy R. Dmowskie-
go i 3 Maja. Interwencje związane 
były z piciem alkoholu na klatkach 
schodowych, wulgarnymi okrzy-
kami oraz tłuczeniem szyb. Poli-
cjanci zatrzymali sześciu młodych 
mężczyzn w wieku od 19 do 21lat. 
Wszyscy znajdowali się pod wpły-
wem alkoholu. Za popełnione wy-
kroczenia poniosą odpowiedzial-
ność karną . 

WALKA Z CHULIGANAMI
Prezes Andrzej Sobieszczyk prezentuje nowy sklepik
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Na sesję Rady Powiatu Go-
stynińskiego poproszeni zo-

stali dyrektorzy SPZ ZOZ w Gorze-
wie Kruku, by przedstawić sytu-
ację finansową Szpitala. Z ich rela-
cji wynika, że w dalszym ciągu nie 
jest dobra, gdyż wciąż rosną kosz-
ty, mimo że na przestrzeni ostat-
nich czterech lat przychody tej pla-
cówki wzrosły o 9 mln zł. Tymcza-
sem kontrakt z NFZ w tym roku 
jest mniejszy. Nie zwiększa się od 
trzech lat wartość jednego punk-
tu wycenianego przez NFZ. Mie-
sięcznie brakuje w szpitalu 500 tys. 
zł. Szpital ma problemy z bieżący-
mi płatnościami, poza płacami, 
z opóźnieniem realizuje pochodne 
od płac, jak podatek czy ZUS. Już 
w 2007 roku, gdy obecni dyrekto-
rzy obejmowali Szpital, jego sytu-
acja była dramatyczna - zabloko-
wane konta, zajęcia komornicze, 
zawieszona praca niektórych od-
działów. Teraz - mimo bieżących 
kłopotów - jest nieco lepiej. Dobrą 
decyzją było reaktywowanie Przy-
chodni Rejonowej, która w ubie-
głym roku dała netto 80 tys zł zy-
sku. Nadal jednak Szpital wyma-
ga doinwestowania w sprzęt, a pa-
wilony remontu. Głównym proble-
mem Szpitala jest przede wszyst-

kim spłata długu, który na koniec 
2010 r. wyniósł 27 mln 873 tys. 905 
zł, a  na co nie ma środków. Do-
kładnie w 2010 r. Szpital miał przy-
chodu w wysokości 28 mln 306 
tys. 122 zł, a koszty wyniosły 34 
mln 347 tys. 565 zł,. Strata zatem 
za 2010 r. stanowi  6 mln 041 tys. 
443 zł.

W tej sytuacji, jak oświadczył 
dyrektor Zygmunt Buraczyński, 
”Szpital za chwilę stanie”, bo za-
braknie pieniędzy na realizację wy-
nagrodzeń. Jego zdaniem nie ma 
innej drogi ratunku, jak prywaty-
zacja. Niepubliczny Zakład będzie 
wolny od pewnych stałych kosz-
tów, między innymi utrzymywa-
nia deficytowych oddziałów (je-
den z oddziałów przynosi pół milio-
na straty). Będzie miał możliwość 
sprzedaży usług. Dzień 20 sierp-
nia będzie ostatecznym dniem 
podjęcia decyzji w sprawie szpita-
li w Polsce. Do tego czasu Rada 
Powiatu musi podjąć decyzję od-
nośnie naszego Szpitala. Inaczej 
jego agonia zakończy się najpóź-
niej w październiku.

Po wystąpieniu Dyrektora głos 
zabrał radny Gostynińskiej Wspól-
noty Samorządowej Krzysztof Gi-
ziński. Problem Szpitala w jego 

ocenie jest bardzo złożony. Szpital 
generalnie nie jest nastawiony na 
zysk, świadczy usługi medyczne, 
ale ekonomia ciągle o sobie przy-

pomina. Nikt z nas nie zdejmie od-
powiedzialności, jeśli tego proble-
mu nie rozwiążemy. To my, jako 
organ prowadzący, musimy pod-
jąć decyzję. Ta decyzja musi za-
paść w tym roku.

Moim zdaniem – stwierdził radny 
Giziński – widać pracę dyrektorów 
i załogi, jednak dług nieubłaganie 
rośnie – z 20 mln w 2007 roku - do 
28 mln w 2010 roku. ale nie są to 
problemy i długi tylko tej dyrekcji. 
Jest to szerszy problem dotyczący 
zarówno samego szpitala, zarzą-
du powiatowego, rady powiatu go-
stynińskiego jak i całej społeczno-
ści lokalnej. 

Innego zdania był wicestarosta 
Andrzej Kujawski. Nie jest praw-
dą – powiedział – że do sierp-
nia trzeba podjąć ostateczną de-
cyzję. Może ustawa o lecznictwie 
będzie ogłoszona wcześniej, nie 
będzie do niczego przymuszała, 
a wskaże jakie będą konsekwen-
cje każdej z ewentualnych decyzji. 
W marcu będziemy mieli jasność 
sytuacji i wtedy Rada przyjmie wła-
ściwą drogę ratowania Szpitala.

Dyskusja nad problemem Szpi-
tala nie usatysfakcjonowała przy-
słuchujących się jej pracownikom 
Szpitala. Oni czekają na jasne de-
cyzje, bo to jest ich być albo nie 
być. Tymczasem  zwlekanie i licze-
nie na pomoc Państwa  trwa w Po-
wiecie od kilku kadencji.  

                                           bkp

Z SESJI RADY POWIATU - 25.02.2011 
SZPITAL CIĄGLE NA ZAKRĘCIE

DLACZEGO KONKURS?

SAMORZĄD

Przed dziesięciu laty Rada 
Powiatu Gostynińskiego 

podjęła uchwałę o użyczeniu czę-
ści pomieszczeń  budynku Domu 
Dziecka przy ulicy J. Ozdowskie-
go na działalność Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej. Warsztaty pro-
wadzone są przez Caritas Diece-
zji Płockiej, a finansowane wyłącz-
nie ze środków PFRON (Państwo-
wego Funduszu dla Osób Niepeł-
nosprawnych) za pośrednictwem 
Starostwa.

Zanim Caritas przejął WTZ,  
umowę na ich prowadzenie w dniu 
29 grudnia 2000 roku  Zarząd Po-
wiatu Gostynińskiego podpisał 
ze Stowarzyszeniem Pomocy dla 
Osób Niepełnosprawnych im. św. 
Brata Alberta w Gostyninie. Po 
pewnym czasie Stowarzyszenie 
przekazało cesją WTZ z całym in-
wentarzem Parafii św. Marcina    
w Gostyninie, ta z kolei z dniem          
1 kwietnia 2004 roku  również ce-
sją przekazała Warsztaty Caritaso-
wi Diecezji Płockiej, który prowadzi 
placówkę do chwili obecnej.

Umowa z Caritasem na dzie-
sięcioletni okres użytkowania po-

mieszczeń wygasa 27 kwietnia 
2011 roku. Nadal jednak obowią-
zuje umowa na ich prowadzenie, 
która jest zawarta na czas nieokre-
ślony. Jednak Zarząd Powiatu pod-
jął decyzję wypowiedzenia umowy 
Caritasowi i  ogłoszenia konkursu 
na ich prowadzenie. Na Sesji Rady 
Powiatu Wicestarosta Andzej Ku-
jawski  zapewniał, że pracownicy 
mają zagwarantowaną pracę, na-
tomiast nie jest powiedziane, że 
nadal musi być ten sam kierownik. 
A może o stanowisko kierownika 
właśnie chodzi?

Od pewnego czasu wo-
kół Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej  w Gostyninie krążą sensacyj-
ne informacje, między innymi ta, 
że             w WTZ byli funkcjona-
riusze CBŚ i prowadzili jakieś prze-
słuchania. Faktycznie byli, w celu 
przesłuchania uczestników Warsz-
tatów. Pani kierownik umożliwiła te  
przesłuchania, zadbała, aby od-
były się w komfortowych warun-
kach dla przesłuchiwanych. Tajem-
nicą poliszynela jest to, że chodzi o 
sprawy, które się ciągną od kilku lat      
i nie dotyczą ani uczestników, ani 

obecnego kierownictwa, a inicjato-
ra i pierwszego kierownika Warsz-
tatów Witolda Z. - wówczas preze-
sa Zarządu Stowarzyszenia Pomo-
cy Osób Niepełnosprawnych im. 
św. Brata Alberta, w późniejszym 
okresie zatrudnionego   w WTZ na 
pół etatu w charakterze koordyna-
tora. Fakt pojawienia się funkcjo-
nariuszy CBŚ w siedzibie WTZ w 
Gostyninie spowodował, że wice-
starosta Andrzej Kujawski  powołał 
komisję do przeprowadzenia w tej 
placówce kontroli.

Sprawa Warsztatów Terapii 
Zajęciowej stała się tema-

tem zapytania radnej Teresy Kie-
reś z Gostynińskiej Wspólnoty Sa-
morządowej. Pani radna pytała czy 
kontrola w WTZ zlecona przez Wi-
cestarostę - to następstwo tego, 
że byli tam funkcjonariusze CBŚ. 
A przecież dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Kle-
mentyna Glinka wiedziała w jakiej 
sprawie byli funkcjonariusze CBŚ, 
że nie chodzi o bieżące funkcjono-
wanie WTZ. Taka zbieżność dzia-
łań może rzucać cień podejrzeń na 
obecne kierownictwo.

Całą sytuacją i wytworzoną at-
mosferą zaniepokojony jest dy-
rektor Caritas ks. Szczepan Bu-
gaj, tym bardziej że dotychczas 
nie było zastrzeżeń co do prowa-
dzenia Warsztatów przez  obec-
ne kierownictwo Caritas i kierowni-
ka Warsztatów Agnieszkę Tadeu-
siak. 

Prowadzenie Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej jest jednym z zadań 
Powiatu, zatem - jak twierdzi wi-
cestarosta Andrzej Kujawski - Po-
wiat dba o podopiecznych Warsz-
tatów od dziesięciu lat, a Zarząd 
właściwie wypełnia swoje obowiąz-
ki. Ma też prawo wysłać kontrolę, 
bo sprawuje nadzór nad finansami    
z PFRON.  

Zarząd Powiatu stoi na sta-
nowisku, że umowa z Caritas obo-
wiązuje tylko do końca okresu uży-
czenia pomieszczeń, tj. do dnia 
27 kwietnia 2011 roku. Pomija na-
tomiast par. 13 ust.1 Umowy, któ-
ry mówi, że umowę zawiera się na 
czas nieokreślony. 

                                cd. na str.4

Radny Giziński podczas swego wystą-
pienia na temat Szpitala. Obok radni Te-
resa Kiereś i Piotr Bombała
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Jednym z punktów porząd-
ku sesji Rady Powiatu Go-

stynińskiego w dniu 25 lutego br. 
było sprawozdanie z działalno-
ści Powiatowego Domu Pomo-
cy Społecznej w Czarnowie wy-
głoszone przez dyrektora pla-
cówki Ignacego Cicholca. Na-
pisane zostało według utarte-
go schematu, jak zawsze wszyst-
ko działa tam bardzo dobrze. 
A ponieważ skład Rady w więk-
szości się nie zmienił, sprawozda-
nie nie wzbudziło wśród radnych 
większego zainteresowania i chy-
ba dlatego, oprócz radnej Teresy 
Kiereś, nikt nie miał żadnych py-
tań do dyrektora Cicholca. Radna 
Kiereś zadała dwa istotne zapyta-
nia. Pierwsze było skierowane do 
Zarządu Powiatu. Brzmiało tak: 
Czy mimo zarejestrowania przez 
Wojewodę PDPS placówka po-
zostanie w dotychczasowej for-
mie, czy będą kontynuowa-
ne prace z rozdzieleniem domów. 
Czy były jakieś ustalenia z Wo-
jewodą w tej sprawie, tym bar-
dziej, że Powiat otrzymał 200 tys. 
zł z przeznaczeniem na remont 
budynku po byłej portierni i lo-
kalu mieszkalnym, w którym ma 
być administracja wydzielonego 

domu w Gostyninie. Dyrektor Ci-
cholc informował, że remont jest 
ukończony – mamy zatem wy-
remontowany budynek admini-
stracyjny i co dalej? W poprzed-
niej kadencji Rady przeciwni-
cy rozdzielenia domów używa-
li głównie argumentów ekono-
micznych, tymczasem w myśl 
obowiązujących przepisów pla-
cówki tego typu nie mogą liczyć 
więcej niż stu mieszkańców, co 
oznacza, że budżet DPS w Go-
styninie, gdzie jest 90 miesz-
kańców, byłby w zupełności wy-
starczający na samodzielne jego 
funkcjonowanie. Należy dodać, 
że DPS nie obciąża budżetu Po-
wiatu, bo za mieszkańców pła-
cą gminy. Powiat do tego nic nie 
dokłada.

Drugie zapytanie radna Kiereś 
skierowała do dyr. Cicholca. Oto 
jego treść: Kiedy miał Pan kon-
trolę w zakresie zabezpieczenia 
bezpiecznego przechowywania 
środków pieniężnych i przed-
miotów wartościowych miesz-
kańców, w tym środków pienięż-
nych po zmarłych mieszkań-
cach, tzw. depozytów pośmiert-
nych. Wiem, że taka kontrola 
była przeprowadzona przez Po-

wiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w 2007 r. i wykazała, iż 
na koniec roku 2006 na koncie 
PDPS zostało około 150 tys. zł 
– środków po zmarłych miesz-
kańcach. Czy była rekontrola, w 
której wykazano by, co stało się 
z tymi pieniędzmi i czy zostały 
one rozdysponowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami do-
tyczącymi depozytów pośmiert-
nych?

Na pierwsze pytanie odpowie-
dział w imieniu Zarządu wi-

cestarosta Andrzej Kujawski. Wy-
jaśnił, że PDPS w Czarnowie ma 
trzy filie – w Rogożewku, Sanni-
kach i w Gostyninie. Jeśli Zarząd 
uzna, że jest taka potrzeba, roz-
dzieli domy – jako pierwszy ten w 
Gostyninie. Teraz potrzeby takiej 
nie ma. A na pewno nie stanie się 
to pod przymusem „poganiaczy”. 
W tym miejscu należy zapytać czy 
tym „poganiaczem” jest radna Te-
resa Kiereś, ponieważ tylko ona 
konsekwentnie domaga się kla-
rownych, czasami niewygodnych 
wyjaśnień w różnych kwestiach? 

Odnośnie depozytów wypowie-
dział się dyrektor PDPS Cicholc. 
Wyjaśnił, że depozyty po zmarłych 
mieszkańcach znajdują się na kon-

cie PDPS i muszą tam pozosta-
wać przez dwa lata. Po tym termi-
nie może się zgłosić po nie rodzi-
na, ale tylko na podstawie wyroku 
sądowego. Jeżeli nikt się nie zgło-
si, depozyt przekazuje się na rzecz 
gminy, na terenie której miesz-
kaniec do czasu swojej śmierci 
mieszkał. 

Obydwie odpowiedzi nie sa-
tysfakcjonowały radnej, gdyż nie 
uwzględniały meritum pytania. 
Mimo domagania się z jej stro-
ny dokładnej odpowiedzi na za-
dane pytania, usłyszała jedynie 
zdawkową odpowiedź, że placów-
ka funkcjonuje prawidłowo, ponie-
waż  uzyskała wpis do rejestru Wo-
jewody.  

Zapytana po sesji radna Teresa 
Kiereś czy nadal będzie usiłowała 
uzyskać pełne wyjaśnienia w oby-
dwu kwestiach, a szczególnie w 
sprawie depozytów pośmiertnych 
mieszkańców, które jakoś dziw-
nie nie zainteresowały pozostałych 
radnych, oświadczyła, że będzie 
tego dociekać.

    
                                                bkp

SAMORZĄD

           (dok. ze str. 3) DLACZEGO KONKURS? 

W PDPS po staremu

ZAMACH 
NA KABLE

KURS SAMOOBRONY

 Konkurs pozwoli wyłonić najlep-
szą ofertę dla dobra podopiecz-
nych i, być może, kierownikiem 
Warsztatów będzie nadal dotych-
czasowa kierownik Agnieszka Ta-
deusiak - konkluduje dalej wicesta-
rosta.   

Do wypowiedzi wicestarosty do-
dajmy, iż krążą już wieści kogo Za-
rząd widzi na tym stanowisku.

Działania wicestarosty Kujaw-
skiego powodują niepewność co 
do dalszego prowadzenia warsz-
tatów przez Caritas. Z tego powo-

du dyrektor ks. Bugaj został zmu-
szony do wypowiedzenia umowy 
o pracę osobom zatrudnionym w 
Warsztatach na czas nieokreślony, 
gdyż w przeciwnym wypadku sta-
nąłby przed koniecznością utrzy-
mywania przez Caritas dwudziestu 
pracowników, mimo braku praw-
nych i ekonomicznych podstaw 
do kontynuowania zajęć warszta-
towych – na co zwróciła uwagę w 
swoim wystąpieniu Teresa Kiereś.

Intencją radnej Kiereś było za-
proponowanie innego rozwiąza-

nia zaistniałego problemu. Jej zda-
niem należy oprzeć się na Umo-
wie, z treści której wynika, że na-
dal obowiązuje, bo jest zawarta 
na czas nieokreślony. Jeżeli nie 
ma zastrzeżeń co do prowadzenia 
Warsztatów przez Caritas, pozo-
stawić im prowadzenie na dotych-
czasowych zasadach, a podjąć je-
dynie uchwałę o użyczeniu po-
mieszczeń dla Warsztatów  na ko-
lejne lata.                                           
                                                 bkp

PS
W dniu 28 lutego 2011 r. ogłoszo-
ny został otwarty konkurs ofert na 
prowadzenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Gostyninie w okresie 
od 28 kwietnia 2011 r. do 27 kwiet-
nia 2014 r. Jeden z punktów wa-
runków konkursu uniemożliwia zło-
żenie oferty przez Caritas Diecezji 
Płockiej. 

W dniu 14 marca 2011 r. o 
godzinie 16.30 rozpocznie 

się VI edycja kursu samoobrony 
dla kobiet „Kobieta bezpieczna”. 
Zajęcia odbędą się na sali gimna-
stycznej Liceum Ogólnokształcą-
cego im. T. Kościuszki w Gostyni-
nie. 
Podobnie jak w roku ubiegłym kurs 
jest wspólnym przedsięwzięciem 
policjantów z Komendy Powiato-
wej Policji w Gostyninie oraz in-
struktorów mieszanych sztuk wal-
ki Akademickiego Związku Sporto-
wego Wyższej Szkoły Gospodar-
ki Krajowej w Kutnie. Program kur-
su oprócz zajęć z samoobrony za-

wiera wykład o tematyce związa-
nej z prawnymi aspektami obro-
ny własnej oraz procedurami tzw. 
Niebieskiej Karty. Kurs będzie bez-
płatny.
Rozpoczęcie kursu 14.03.2011 r. 
o godz. 16.30 – sala gimnastycz-
na LO im. Tadeusza Kościusz-
ki w Gostyninie ul. 3 Maja 15. 

Zgłoszenia uczestnictwa w kur-
sie pod numerami telefonów 24 
2350215 i 24 2350208 od ponie-
działku do piątku w godzinach 
8-15. 

                                             Z. B.

Zarzuty usiłowania kradzieży 
170 metrów przewodów na-

powietrznej linii telekomunikacyj-
nej usłyszeli trzej mieszkańcy po-
wiatu płockiego. Działający wspól-
nie mężczyźnie próbowali zabrać 
przewody, które wcześniej zerwa-
li ze słupów.
Do usiłowania kradzieży przewo-
dów doszło 11.02.2011 r. na ter-
nie gminy Szczawin Kościelny. Na-
tychmiastowe działania policjan-
tów spłoszyły sprawców, którzy po-
rzucili ściągnięte ze słupów prze-
wody. Wykonane bezpośrednio po 

tym wydarzeniu czynności pozwo-
liły na wytypowanie osób podejrza-
nych o udział w tym przestępstwie. 
Zarzuty usiłowania kradzieży prze-
wodów z napowietrznej linii tele-
komunikacyjnej usłyszało trzech 
mężczyzn w wieku 26, 29, 32 lata. 
Wszyscy są mieszkańcami powia-
tu płockiego. Wobec dwóch z nich 
Prokurator Rejonowy w Gostyninie 
zastosował środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru policyjnego, 
a wobec jednego poręczenie ma-
jątkowe.                            
                                                Z. B.

UDANE ZAKOŃCZENIE
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Dnia 5 lutego 2011 r. w Gim-
nazjum nr 2 im. Polskich 

Noblistów w Gostyninie w czasie 
zabawy karnawałowej wieńczą-
cej udane zakończenie I seme-
stru nauki, młodzież wraz z rodzi-
cami przygotowała potrawy, które 
mogą być zdro-
wym drugim śnia-
daniem. Znala-
zły się wśród nich 
dania z Hiszpanii i 
Turcji, gdyż szko-
ła realizuje aktu-
alnie projekt pt.: 
„Rodzice i dzieci 
współpracują” w 
ramach programu 
Comenius – Part-
nerskie Projekty 
Szkół. 

Rodzice bardzo 
aktywnie zaanga-
żowali się w pomoc w zorganizo-
wanie imprezy. Serdecznie wszyst-
kim dziękujemy. Szczególnie cie-
pło chcemy podziękować Państwu 
Grzegorzowi i Joannie Pospie-
szyńskim, którzy przepięknie ude-
korowali salę gimnastyczną.

Okazało się, że odejście od tra-
dycyjnych poczęstunków w kla-

sach na rzecz „szwedzkiego sto-
łu” było bardzo dobrym pomysłem. 
Uczniowie różnych klas, szczegól-
nie pierwszych, mogli bliżej się po-
znać. Przy okazji młodzież poka-
zała, że jest dobrze zorganizowa-
na i kreatywna.

W czasie trwania zabawy za-
imponowały nam nie tylko cieka-
we przepisy kulinarne uczniów, ale 
również przygotowane przez nich 
oryginalne stroje i zabawne „tań-
ce wygibańce”, które zostały na-
grodzone.
                 

Edyta LEWANDOWSKA

Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Jakuba z Gostyni-

na zorganizowała spotkanie no-
woroczne Koła Przyjaciół Biblio-
teki. Na wstępie dyrektor Bibliote-
ki  Jolanta Bigus zrelacjonowała 
wydarzenia oraz imprezy organi-
zowane przez  Bibliotekę w 2010 
roku. Z podsumowania tego ze-
brani dowiedzieli się, że wydane 
zostały dwie publikacje: antologia 
poezji gostynińskich poetów „Bli-
sko Boga” oraz długo oczekiwa-
na i ważna dla miasta monogra-
fia „Dzieje Gostynina od XI do XXI 
wieku. Ważną uroczystością były 
też obchody 15-lecia Gostyniń-
skiego Klubu Poetyckiego.  

Ponadto przygotowane zostały 
„Majowe Spotkania z Biblioteką” 
wypełnione spotkaniami dla dzieci 
i młodzieży oraz „Turniej Jednego 
Wiersza”, który jest organizowany 
od 1998 r. Biblioteka włączyła się 
także w obchody Roku Chopinow-
skiego – Zaduszki Chopinowskie 
i konkurs poetycki „Chopinowskie 
inspiracje”.

Na obecny rok w planach Biblio-
teki są: “Jesienne Spotkania z Po-

ezją”. Należy dodać, że 2011 r. 
ogłoszony został rokiem Czesła-
wa Miłosza i zostaną przygoto-
wane Zaduszki w związku z 100. 
rocznicą urodzin poety, na które 
zostali zaproszeni bydgoscy arty-
ści ze spektaklem „Urojenia”.

Nie zabraknie w tym roku kolej-
nych Majowych Spotkań z Biblio-
teką, a w nich między innymi Dnia 
Bibliotekarza.

Dyrektor Bigus planuje zor-
ganizować przy Bibliotece 

Miejskiej dział regionalny, w któ-
rym znalazłyby się różnego ro-
dzaju zbiory dotyczące Gostynina, 
jak: fotografie, stare kroniki i inne 
eksponaty. Wszystkie zebrane pa-
miątki zostaną zinwentaryzowane 
i opisane. Taki zbiór będzie też wy-
korzystywany podczas prowadzo-
nych w szkołach ścieżkach regio-
nalnych. Dyrektor MBP skierowa-
ła apel do członków Koła Przyja-
ciół Biblioteki, a poprzez nich do 
mieszkańców naszego miasta, o 
pomoc w zbieraniu historycznych 
pamiątek.

  Maria ZIĘTEK

Jako gostyniniak warszawski od 
1948 roku mogę zwiedzać Zie-

mię Gostynińską tylko z „doskoku” jed-
nodniowe wyjazdy na cmentarz, co 
pięć lat Zjazdy wychowanków Liceum, 
ale też dwa tygodnie z rodziną w 1974 
roku i „wyprawy” z żoną Teresą Koło-
dziejską i Ewą Sochan samochodem 
(na swój miałem tylko „zaliczkę”, prawo 
jazdy i … maskotkę). Tak więc uprawia-
łem turystykę z elementami krajoznaw-
stwa – może ktoś podejmie się opra-
cowania całościowego Przewodnika 
po Ziemi Gostynińskiej? Skoro są już 
mapy z naniesionymi zabytkami, nawet 
ścieżkami rowerowymi...

Zanim powstanie taki przewodnik, 
postaram się przedstawić, co sam wi-
działem. Pomijam miasto i piękne lasy 
gostynińskie, warte długich spacerów; 
na początek zapraszam do Łącka.

W lesie przed Wólką Łącką znaki 
prowadzą do miejsca, gdzie w nocy 1 
grudnia 1939 roku, Niemcy rozstrzela-
li 29 osób, wśród nich burmistrza Mi-
chała Jarmolińskiego. Teraz jest to 
skromny pomocnik. Po wojnie pogrzeb 
ekshumowanych ofiar odbył się w cie-
pły, słoneczny dzień w kwietniu 1945 
r. Były tłumy i liczne poczty sztandaro-
we, także ja pochylałem nad trumnami 

sztandar gimnazjalisty.
Między Wolą a Łąc-

kiem, po prawej stronie 
drogi, było przed wojną 
lotnisko polowe. Przed 

rondem wznosi się kościół o nowocze-
snym kształcie i wyposażeniu (druga 
połowa XX wieku).

Za rondem, przy szosie do Gąbina 
znajdują się dwa jeziora: Łąckie Duże 
i Małe połączone wąską strugą. Jezioro 
Łąckie Duże ma powierzchnię 61 ha i 
długości 1,5 km: brzeg południowy jest 
zarośnięty trzciną, ale przeciwległy ma 
odcinki piaszczyste, nadające się na 
plażę. Tu, na pagórkach odbywały się 

obozy harcerskie.
Nad zachodnim krańcem jeziora 

zbudowano w 1883 r. pałac dla Miko-
łaja Fuhrmana, który otrzymał od cara 
miejscowość Łąck za zasługi w stłu-
mieniu Powstania Styczniowego. Od 
1938 r. była to siedziba letnia marszał-
ka Edwarda Rydza-Śmigłego, 7 wrze-

śnia 1939 stacjonował tu gen. Włady-
sław Andres; w czasie wojny niemiec-
ki ośrodek młodzieżowy, pod koniec i 
tuż po wojnie szpital wojskowy, wresz-
cie Fundusz Wczasów Pracowniczych 
(obecnie własność pry watna). Pra-
wie kilometr od pałacu, wśród dębów 
i sosen, znajduje się kaplica pałaco-

wa (1883). Była w bardzo złym stanie, 
obecnie jest odnowiona.
 Niedaleko pałacu, przy szosie do 
Płocka, stoją zabudowania Państwo-
wego Stada Ogierów, utworzonego w 
1923 r., a po drugiej stronie ujeżdżal-
nia i tory, gdzie odbywają się krajowe 
i międzynarodowe konkursy hippiczne 
(obecnie można zwiedzać).

To mi przypomina, jak na zakończe-
nie obozu harcerskiego w lipcu 1946 r. 
utworzyliśmy czworobok na łące przy 
jeziorze i dyrektor wygłosił płomien-
na mowę, kończąc słowami: w imieniu 
Państwowego Stada Ogierów wznoszę 
harcerski okrzyk “22 Lipca niech żyje!” 
Zaskoczenie było pełne, okrzyk “niech 
żyje” nieco anemiczny. Sytuację ura-
tował druh komendant, trzykrotnie za-
grzmiał gromko: “czuj czuj czuwaj!”

Niespełna 3 km dalej, otoczone z 
trzech stron lasami, z pagórkami od 
południa, rozciąga się jezioro Górskie 
(powierzchnia 34 ha, długość 2 km). 
Tuż przy szosie rosną cztery dęby So-
bieskiego i znajduje się zajazd, z tara-
su którego jest piękny widok na jezio-
ro. Jest to miejsce uczęszczane ma-
sowo przez płocczan, gdyż poza wido-
kami znajdują się tu liczne ośrodki wy-
poczynkowe i rekreacyjne z wypożycz-
nialniami sprzętu wodnego i plażowe-
go. Tu można popływać, najeść się i 
wypocząć.   
          Krzysztof GUTORSKI

NASZE SPRAWY

Z życia „warszawskich gostyniaków”

UDANE ZAKOŃCZENIE

DO ŁĄCKA

SPOTKANIE 
PRZYJACIÓŁ 
BIBLIOTEKI

Degustacja potraw

Stajnie Państwowego Stada Ogierów w Łącku
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SAMORZĄD
gnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie miasta Gostynina do osób słabo 
widzących i niewidomych.

Przygotowano oraz podpisano umowę  z firmą „Podkowa” Sp.J. Perkowscy Bo-
guszewscy na konserwację i usuwanie awarii urządzeń sygnalizacji świetlnych zlo-
kalizowanych na ulicach pozostających w zarządzie Gminy Miasta Gostynina.
W zakresie Spraw Obywatelskich:

W analizowanym okresie wykonywano zadania nałożone ustawą  o ewiden-
cji ludności i dowodach osobistych m.in. wydano 131 sztuk dowodów osobistych, 
przyjęto 176 wniosków o wydanie dowodu osobistego, dokonano 195 zameldowań 
na pobyt stały, wprowadzono 109 pobytów czasowych i 16 wymeldowań  z pobytów 
czasowych, zarejestrowano: 24 urodzenia, 29 zgonów, 13 małżeństw, nadano 15 
numerów ewidencyjnych PESEL. W ewidencji ludności i dowodach osobistych od-
notowano ogółem 2078 zdarzeń, dokonano 31 wymeldowań z pobytu stałego, zwe-
ryfikowano 710 rekordów.

Przeprowadzono 8 postępowań wyjaśniających i wydano decyzje: 
4 o wymeldowaniu z pobytu stałego, 3 o umorzeniu postępowania w sprawie o wy-
meldowanie, 1 w sprawie odmowy wymeldowania. Trzy postępowania o wymeldo-
wanie są w toku.

Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Miasta Gostynina 
zaskarżoną w październiku 2010r w sprawie wymeldowania z pobytu stałego. 
Udzielono 42 pisemnych informacji adresowych.

Sporządzano miesięczne sprawozdanie z dyscypliny meldunkowej do Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku.

Opracowano Plan szkolenia obronnego miasta Gostynina na 2011 rok.
 Współuczestniczono w pracach przygotowawczych do narodowego spisu po-
wszechnego ludności i mieszkań w 2011r w zakresie aktualizacji zestawienia bu-
dynków, mieszkań i osób.
W zakresie Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Pomocowych:

Wydano łącznie 210  pism dot. ewidencji działalności gospodarczej;
W wyniku złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie 

budowanego kompleksu boisk sportowych przy ul Sportowej w ramach programu 
„Moje  Bisko – Orlik 2012”, otrzymaliśmy dotację   w kwocie 100 tys. zł.

W wyniku złożonego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowa-
nie budowanego kompleksu boisk sportowych przy ul Sportowej  w ramach progra-
mu „Moje  Bisko – Orlik 2012”, otrzymaliśmy dotację w kwocie 333 tys. zł.

Na wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, otrzymaliśmy dotację na realizację zadania pn. „Usunięcie i uniesz-
kodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina – etap II” w kwocie 22 193,44 zł. 
Efekt ekologiczny jaki został osiągnięty to 33 220 kg odpadów azbestowych prze-
znaczonych do utylizacji .

Na wnioski złożone do BGK o wsparcie finansowe w ramach programu wspar-
cia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat na budowę 2 budynków 
wielorodzinnych z lokalami socjalnymi przy ul. Krośniewickiej i ul. Kościuszkowców 

zostało przyznane dofinansowanie w kwocie  632 065,27 zł.
W zakresie Promocji Miasta:

Aktualizowano stronę internetową.
Przygotowano oraz wydano kolejny numer Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin” 
Przy współpracy z Miejską Szkoła Muzyczną w Gostyninie przygotowano w Zam-

ku Gostynińskim koncert świąteczny pt.,, Wieczór Kolęd” w wykonaniu uczniów tej 
szkoły.

Przygotowano obchody 66. rocznicy wyzwolenia Gostynina z okupacji hitlerow-
skiej;

Przygotowano kolejny cykl poranków dla dzieci pt. ”Burmistrz Dzieciom”. 
Przygotowano w Zamku Gostynińskim „Wystawę Jednego Artysty” wraz z wystę-

pem zespołu Zbig Band z Gostynina;
Przygotowano paczki świąteczne dla dzieci z rodzin biednych, patologicznych, 

dotkniętych problemem alkoholizmu z terenu miasta Gostynina; 
Przygotowano dokumentację na posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych;
Wezwano 13 osób w celu udzielenia wyjaśnień w sprawie nadużywania alkoho-

lu, wobec tych, którzy nie zgłosili się mimo powtórnych wezwań skierowano wnio-
ski do Sądu o podjęcie stosownych działań;

Sporządzono grafik dyżurów dla Miejskiego Punktu Konsulatcyjno-Informacyjne-
go dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu.

Wydano 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
Zebrano opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – I rata;

 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK MIEJSKICH
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gostyninie:
Odebrano wodociąg w ul. Sąsiedzkiej i Gościnnej fi 90 o długości 84,5mb,  fi 63 o 
długości 33,5mb, fi 50, o długości 2mb.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gostyninie;
Obsługiwano urządzenia technologiczne znajdujące się w ciepłowni centralnej.
Na bieżąco eksploatowano węzły i sieć cieplną.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gostyninie:
Wykonano  22  naprawy oraz remonty w budynkach administrowanych przez Spół-
kę.
Zakład Oczyszczania Miasta:
Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie w ww. terminie realizował wywóz nie-
czystości stałych. W okresie od 9 grudnia do 7 lutego zawarto trzy umowy na od-
biór odpadów stałych z osobami indywidualnymi oraz dwie umowy z podmiotami 
gospodarczymi. Obecnie Zakład obsługuje 617 kontrahentów w tym zawarto umów 
pisemnych 395  z osobami indywidualnymi oraz 159 z podmiotami gospodarczymi.

                      Oprac. Biuro Organizacyjne Burmistrza

30481947    22032011     ORXPL

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
POPRAWA ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU AKTYWNOŚCI

ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zawiadamia, że od dnia 1.01.2011 r. realizuje Projekt „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt nawiązuje do założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. 

Pomoc w ramach Projektu adresowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, a w szczególności:

1. bezrobotnych poniżej 25. roku życia,
2. bezrobotnych długotrwale,
3. bezrobotnych powyżej 50. roku życia,

zwanych dalej osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach Projektu realizowane będą:

· staże
· przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wymienione typy Projektu realizowane będą łącznie z pośrednictwem pracy i grupową lub indywidualną informacją zawodową. 

Okres wdrażania Projektu od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin, 
tel. 24 269 7159, 24 235 48 33, 
e-mail wago@praca.gov.pl,
Internet. http://www.pup-gostynin.pl 
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W zakresie inwestycji budowlanych:
Miejskie Centrum Handlowo-Usługowe  w Gostyninie
Wykonawca robót wykonał roboty rozbiórkowe elementów obudowy hal.  
Wykonywane są nowe ściany i stropy hal targowych.
Budowa budynków mieszkalnych 9- lokalowych.
Wykonano przebudowę sieci energetycznej średniego napięcia kolidującej z plano-
wanym budynkiem mieszkalnym przy ul. Krośniewickiej.
Inwestycje w zakresie dróg: 

Skierowano pismo do Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich z propozycją współpracy w zakresie budowy ron-
da na skrzyżowaniu ul. Bierzewickiej (droga wojewódzka nr 265)  z ul. Płocką (daw-
na droga krajowa nr 60, obecnie w zarządzie Gminy Miasta Gostynina). W ramach 
zawartego porozumienia Gmina Miasta Gostynina zobowiązałaby się do opraco-
wania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zwrócono uwagę na fatalny stan dróg wojewódzkich na terenie naszego miasta. 
Szczególnie odcinki drogi nr 265, tj. ul. Zamkowej (na odcinku od nowo budowa-
nej północnej obwodnicy miasta do mostu na rzece Skrwie) oraz drogi nr 573, tj. ul. 
18-go Stycznia (na odcinku od Miejskiego Centrum Kultury do obwodnicy miasta) 
wymagają pilnych napraw i wyeliminowania istniejących zagrożeń dla ruchu samo-
chodowego i pieszego. 

Zwrócono się również z prośbą o włączenie modernizacji odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 581, tj. ul. Krośniewickiej w zakres pilnych do wykonania prac inwe-
stycyjnych polegających na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym.    

W omawianym okresie wydano:
- łącznie 15 decyzji dot. warunków zabudowy,
- 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- 4 decyzje o umorzeniu postępowania,
- 21 zawiadomień o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania prze 
strzennego,
- 5 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału, 
- 2 opinie dotyczące lokalizacji tymczasowego pawilonu i urządzeń elektroenerge-
tycznych
- łącznie 8 decyzji dot. lokalizacji urządzeń w pasie drogowym,
- 1 pismo uzgadniające projekt inwestycji,
Sprawy różne:

Przeprowadzono oględziny celem ustalenia źródła ciepła instalacji centralnego 
ogrzewania w 9 budynkach mieszkalnym na podstawie uchwały Nr 163/XXVII/08 
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w po-
datku od nieruchomości.  

Opracowano i złożono wniosek do MZDW w Warszawie w sprawie nadania nu-
merów drogom gminnym (odcinkom drogi krajowej nr 60 zastąpionych przez ob-
wodnicę). 

Opracowano i złożono wniosek w sprawie nadania nr JNI dla obiektu mostowe-
go.
 W zakresie Zamówień Publicznych:

Przeprowadzono przetargi nieograniczone dla następujących zadań:
Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji umowy koncesji na Zaprojekto-
wanie i budowę obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wy-
poczynku „TERMY GOSTYNIŃSKIE”, podpisano umowę z firmą  BUD-INVENT Sp. 
z o. o. z siedzibą w Warszawie;

Obsługi  bankowej budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek organizacyj-
nych w latach 2011-2014, podpisano umowę z bankiem PKO BP S.A. II ROK Od-
dział Korporacyjny  w W-wie z siedzibą w Warszawie.
W zakresie Gospodarki Komunalnej:

Sprzedano w drodze przetargu działkę niezabudowaną ozn nr ewid. 2810/5   po-
łożoną przy ulicy S. Wyszyńskiego, za kwotę 98 980.00 zł +VAT.Sprzedano w dro-
dze przetargu działkę zabudowaną ozn. nr ewid. 2614 położoną przy ulicy Wyszyń-
skiego 20, za kwotę 302 500.00 zł.

Właścicieli nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicy Bagnistej po-
wiadomiono o zmianie nazwy ulicy na ulicę Termalną oraz o obowiązku wymiany 
dowodów osobistych i tabliczek z numeracją i nazwą ulicy.

Wszczęto postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego działki 5631 położonej przy ulicy Piaskowej w prawo własności nieruchomo-
ści oraz zlecono wycenę ww. działki w celu ustalenia opłaty za przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo własności tej nieruchomości.

Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy, stanowiącej obiekty zamkowe wraz z terenem przyległym znajdujące 
się na działkach nr.1021/2, 1022, 1020/3 położonej w Gostyninie przy ulicy Zam-
kowej 31.

Wydano decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego         
w prawo własności działki ozn nr ewid. 3337/12 położonej przy ulicy Sosnowej, za 

kwotę 1541,80 przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90 proc..
Podano do publicznej wiadomości informację dot. przeznaczenia do sprzedaży    w 
drodze bezprzetargowej działki ozn. nr ewid. 1152/11 położonej przy ulicy Dyban-
ka, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,   za 
cenę 32 000.00 zł + VAT.

Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej przy ulicy 18 Stycznia 1,  za kwo-
tę 105 000.00 zł.

Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Gostyninie, o wydanie 
pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 
4008 położonego przy ulicy Kutnowskiej 15.

Dokonano waloryzacji czynszów dzierżawnych o wskaźnik cen towarów   i usług 
konsumpcyjnych.

W dniu 12 stycznia br. podpisano akt notarialny w sprawie skorygowania udzia-
łów przynależnych do wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 8  w budynku przy 
ulicy R. Dmowskiego 10.

Dokonano kontroli wykonania zlecenia z zakresu konserwacji oświetlenia ulicz-
nego.

Zgodnie z umową na konserwację oświetlenia ulicznego zlecono Zakładowi 
Energetycznemu naprawę uszkodzonych latarni zlokalizowanych na terenie mia-
sta;

Z firmą HERKULES podpisano umowę na  świadczenie usług  z zakresu odła-
wiania i transportu do schroniska bezpańskich zwierząt.

Na wniosek właścicieli nieruchomości wydano trzy zezwolenia na wycięcie 
drzew.

Przesłano wykazy informacji za II półrocze 2010 roku o emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery z samochodów służbowych Urzędu Miasta Gostynina oraz o wprowa-
dzaniu wód opadowych do rzek z powierzchni utwardzonych terenu miasta. Nali-
czono opłatę za odprowadzanie wód opadowych do rzek za II półrocze 2010 r., ce-
lem uiszczenia na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Na wniosek firmy Termy Gostynińskie sp. z o.o. zs. przy ul. S. Wyszyńskiego,                         
09-500 Gostynin, działającej przez pełnomocnika  Annę Mihułkę wydano decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budo-
wie i eksploatacji Centralnego parku rekreacji, balneologii, turystyki i wypoczynku 
„Termy Gostynińskie”.

W ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej z 20 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta, 
odebrano i przekazano do utylizacji wyroby zawierające azbest.
W zakresie Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości:

Prowadzono rozmowy w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu 
nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości Gminy Miasta Gostynina, przezna-
czonych na cel publiczny (budowa obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej 
nr 60).

Prowadzono rozmowy oraz zapoznano się z materiałem dowodowym w postę-
powaniu o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Go-
spodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Gostyninie z dnia 29.12.1988 r. w 
sprawie przekazania w zarząd na rzecz Centralnej Dyrekcji Kolei Państwowych w 
Warszawie gruntów położonych na terenie miasta Gostynina - w części dotyczącej 
gruntów aktualnie oznaczonych jako działka nr 361/7. 

Udzielono pomocy prawnej w zakresie składanych zeznań podatkowych o naby-
ciu rzeczy i praw majątkowych.

Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Gostyninie z wnioskami o ujawnienie prawa 
własności Gminy Miasta Gostynina w odniesieniu do dróg publicznych –  ul. Kra-
sickiego, ul. Wspólna, część ul. Glinianej, część ul. Gościnnej. 

Zawnioskowano do Sądu Rejonowego w Gostyninie o sprostowanie zapisów w 
księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Gminy Miasta Gostynina.

Poszukiwano archiwalnej dokumentacji potwierdzającej nabycie prawa własno-
ści lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w ramach prawa do rekom-
pensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej w związku z działaniami wojennymi rozpoczętymi w 1939 r.

W związku z propozycją zbycia przez Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa 
użytkowania wieczystego ustanowionego na działce, położonej w rejonie ul. Płoc-
kiej,  na rzecz Gminy Miasta Gostynina, rozpoznano przydatność tego gruntu. 

W zakresie Dróg i Zieleni Miejskiej:
  Na bieżąco wykonywano zadania stałe dot. utrzymania porządku na terenie mia-
sta, konserwacji i naprawy dróg, sprzątania i utrzymania zieleni miejskiej. 

Wykonywano   niezbędne naprawy sprzętu zimowego.
Mechanicznie i ręcznie odśnieżano drogi miejskie, parkingi oraz przejścia dla 

pieszych.
Skierowano pisma do zarządców dróg z prośbą o przystosowanie urządzeń sy-

SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Gostynina

za okres od dnia  13 grudnia  2010 r. do dnia 09 lutego 2011 r.
(przedłożone na V sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lutego 2011 r.)

SAMORZĄD
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NR 2-3/2011 NASZ GOSTYNIN 

OGŁOSZENIA
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO w Gostyninie Sp. z o. o.

Miejskie TBS w Gostyninie Sp. z o. o.

informuje, że przystępuje do budowy

mieszkań w systemie na własność
przy ul. Spółdzielczej w Gostyninie.

W ofercie mieszkania od 35 m2 do 58 m2.

Planowany termin rozpoczęcia budowy:

LUTY 2011 r.

Naszym partnerem kredytowym w celu

ewentualnego korzystania z kredytu przez

zainteresowane osoby jest Bank PKO BP.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji 

dotyczących sprzedaży mieszkań 

zapraszamy do siedziby Miejskiego TBS w 

Gostyninie

Sp. z o. o. przy ul. Bierzewickiej 14A.

Tel. 24-235-35-72 ● www.mtbsgostynin.pl

Zarząd MTBS

NISKIE

CENY

DOBRA

LOKALIZACJA

SPRZEDAŻ

RATALNA

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 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r.  Nr 102 poz. 651) Burmistrz Miasta Gostynina 
podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Lp. Nr działki, lokalizacja KW Powierzchnia Przeznaczenie Cena sprzedaży
1. Udział 2/3 części w 

nieruchomości zabudowanej 
ozn. nr ewid. działki 3278 
Gostynin
 ul. 18 Stycznia 1

5735
Sąd Rejonowy 
w Gostyninie

960  m.kw.  Brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania gminy teren na którym 
znajduje się działka jest oznaczony symbolem MN - 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

105.000.00,00 złotych 

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
Gostynin, dnia 31.01.2011 r.

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

Lp. Nr działki, lokalizacja KW Powierzchnia Forma sprzedaży Przeznaczenie Cena sprzedaży
1. 1152/11

ul. Dybanka

11746 637  m.kw. Sprzedaż bezprzetargowa 
na dodzielenie do 
nieruchomości sąsiedniej 
ozn. nr ewid. działki 3565 
celem poprawy warunków 
jej zagospodarowania

 Teren działki nie posiada 
obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy teren działki 
1152/11 wchodzi w skład obszaru 
oznaczonego symbolem RN – teren 
łąk, pastwisk i zieleni miejskiej.

                  
  32 00,00 złotych 
 +
 obowiązujący 
 podatek VAT

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz ŚniecikowskI
Gostynin, dnia 26.01.2011 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
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NR 2-3/2011 NASZ GOSTYNIN 

OGŁOSZENIA

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

Lp. Nr działki, 
lokalizacja Nr KW Powierzchnia Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu i terminy płatności

1. Część działki 
2668/65 
ul.Termalna

17810 16,0 m.kw. garaż 1 rok Czynsz miesięczny 70.00 zł + należny podatek 
VAT, płatny w terminie do dnia 15 każdego 
miesiąca za dany miesiąc.

Gostynin, dnia 25.01.2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 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, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp. Przedmiot dzierżawy, 
lokalizacja

Powierzchnia
użytkowa KW Przeznaczenie Okres 

dzierżawy
Cena wywoławcza 

czynszu dzierżawnego

1. Obiekty zamkowe wraz z 
wyposażeniem o łącznej 
powierzchni użytkowej 
1.565,8 m.kw. oraz  terenem 
przyległym, znajdujące 
się na działkach ozn. nr 
ewid.: 1021/2, 1022 o 
łącznej pow. 0.9468 ha, 
położone w Gostyninie 
przy ulicy Zamkowej 
31 oraz na działce nr 
1020/3 w części na której 
znajdują się: parking, fosa, 
przepompownia tłocząca 
wodę do fosy, oraz część 
wzgórza zamkowego.

1. Restauracja, kawiarnia i 
kuchnia, w tym:
- sala restauracyjna        201,4 m2

- kawiarnia                    125,2 m2

- hall                                19,3 m2

- szatnia                             9,6 m2

- sanitariaty                       8,7 m2

- kuchnia                         98,9 m2

- komunikacja                 76,0 m2

- magazyny                     56,9 m2

- zaplecze socjalne          43,3 m2

- administracja                23,3 m2

- magazyn odpadów         4,0 m2

2. Ośrodek kurso-konferencyjny z 
hotelem, w tym:
- pomieszczenia hotelowe 
                                      312,6 m2

- hall z recepcją              67,4 m2

- sanitariaty                    15,7 m2

- komunikacja              231,1 m2

- magazyny                    50,2 m2

- zaplecze socjalne         37,0 m 2

- pomieszczenia towarzyszące    
  97,4 m.2

- powierzchnie pomocnicze  
  24,2 m 2

- administracja – pokoje  
  biurowe                        59,8 m2

- sala muzealna              39,4 m2

- śmietnik                         8,8 m 2

11 265 Prowadzenie 
ośrodka  kurso-
konferencyjnego, 
restauracji, kawiarni, 
hotelu
(pod potrzeby ośrodka 
i dla osób z zewnątrz).
konferencyjnego, 
restauracji, kawiarni, 
hotelu
(pod potrzeby ośrodka 
i dla osób z zewnątrz).

Czas 
nieokreślony

6000,00 złotych + obowiązujący 
podatek VAT, płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca za dany 
miesiąc z góry

1. W skład przedmiotu dzierżawy wchodzi część obiektu oznaczona w dokumentacji symbolem A wraz z terenem wzgórza zamkowego wpisana 
do rejestru zabytków  pod Nr 87/419/62W z dnia 23.03.1962 r.

2. Urząd Miasta Gostynina zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wyłącznego korzystania z apartametu nr 108 oraz do nieodpłatnego 
korzystania z sali zamkowej i apartamentu  nr 208, za wcześniejszym zgłoszeniem.

3. Dopuszcza się możliwość organizowania przez Dzierżawcę innych imprez, nie związanych z ośrodkiem kurso-konferencyjnym. Na zorganizowanie  
powyższych imprez Dzierżawca winien uzyskać każdorazowo zgodę Wydzierżawiającego. Wysokość czynszu na zorganizowanie innych 
imprez ustali Wydzierżawiający jednocześnie z wyrażeniem zgody na zorganizowanie imprezy. Odpłatność dla Wydzierżawiającego wynosi 
50% kwoty ustalonej w sposób ja wyżej. 

4. Na dzierżawcy spoczywał będzie m.in. obowiązek:
- utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
- oświetlenia zewnętrznego obiektów na dotychczasowym poziomie,
- utrzymania fosy i przepompowni tłoczącej wodę do fosy w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie,
- pielęgnacji zieleni na wzgórzu zamkowym z zastrzeżeniem, że przez pierwsze 2 lata pielęgnacją zieleni zajmował się będzie Urząd Miasta.

5. Przed rozpoczęciem działalności należy dokonać końcowego odbioru technologicznego bloku żywieniowego (kuchni) przez Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                      Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
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Szeroko reklamowana w me-
diach loteria promocyjna 

„Twoje konto z prezentami” ogło-
szona przez 
Bank Pol-
skiej Spół-
d z i e l c z o -
ści trwała od 
1 września 
2010 r. do 15 
lutego 2011 
r. Sprzedaż 
promocyjna 
odbywała się 
do 31 grud-
nia 2010 r. 
na terenie 
całego kra-
ju. Loteria miała na celu zwięk-
szenie rozpoznawalności Gru-

py BPS oraz wsparcie sprzeda-
ży kont osobistych. Uczestni-
czyć mogli w niej klienci BPS SA 

oraz zrzeszonych banków spół-
dzielczych, którzy w okresie promo-
cyjnym zawarli lub posiadali umo-

wę rachunku 
oszczędno-
ściowo-rozli-
czeniowego i 
zadeklarowa-
li miesięczne 
wpłaty min. 
500 zł oraz 
na dzień lo-
sowania 
nie wy-
s t ę p o -
wał nie-
dozwo-
lony de-

bet. Dla zwycięzców prze-
widziano 10 równorzędnych 
nagród w postaci samocho-
dów osobowych marki Che-
vrolet Spark wraz z nagro-
dą pieniężną 3 555, 20 zł; 
120 nagród w postaci telewi-
zorów LCD i 360 nagród w po-
staci komputerów osobistych. 
Spośród 129 214 osób trzy nagro-
dy przypadły klientkom BS w Go-
styninie.

W dniu 15 lutego br. odbyło się 
w Gostyninie uroczyste wręczenie 
nagród laureatom konkursu „Two-
je konto z prezentami”. Na wstępie 

prezes Zarządu BS Grażyna Pie-
trzak powitała gości, a Mirosła-
wa Broda – kierownik Zespołu Ra-
chunków i Oszczędności przedsta-
wiła regulamin konkursu. Następ-
nie wystąpił zespół FRIK, składa-
jący się z grupy młodych zdolnych 
muzyków z Gostynina, działają-

cych na rynku muzycznym już od 
kilku lat. Z kolei emerytowana pra-
cownica Banku Spółdzielczego Ze-
nona Radzka zaprezentowała kil-
ka swoich wierszy o różnej tema-
tyce. Wystąpienie było ciepło przy-
jęte przez słuchaczy, a także było 

miłym gestem organizatorów uro-
czystości wobec związanej przez 
30 lat z Bankiem Spółdzielczym 
gostynińskiej poetki.    Kulmina-
cyjnym punktem uroczystości było 
wręczenie nagród. Szczęśliwymi 
nagrodzonymi są panie: Henry-
ka Żakieta i Wioletta Brzozow-
ska, które wygrały telewizor marki 
SHARP i Maria Ciesielska, która 
wygrała komputer osobisty marki 
DELL Szczęśliwym nagrodzonym 
gratulujemy.

 

NAGRODY DLA OSZCZĘDNYCH

SUKCES AKORDEONISTÓW 

Prezes Grażyna Pietrzak wita gości, obok  prowadzą-
ca imprezę Jadwiga Romanowska – kierownik Zespołu  
Oganizacyjno-Administracyjnego BS Maria Ciesielska otrzymuje kupon konkurso-

wy od prezes Grażyny Pietrzak, obok prze-
wodniczący Rady Nadzorczej  Sławomir Piłat

Zenona Radzka czyta swoje wiersze

Na scenie zespół FRIK

Zdjęcie pamiątkowe – od lewej Maria Ciesielska, Gra-
żyna Pietrzak, Henryka Żakieta, Sławomir Piłat i Wio-
letta Brzozowska

WYDARZENIA

Barbara KONARSKA-PABINIAK

Wojewoda Mazowiecki Ja-
cek Kozłowski zaprosił 

Burmistrza Miasta Gostynina Wło-
dzimierza Śniecikowskiego na 
uroczystość wręczenia odznacze-
nia resortowego dla pracownika 
Urzędu Mia-
sta Gostyni-
na.

U r o c z y -
stość ta od-
była się 
w dniu 12 
s t y c z n i a 
2011 roku w 
Mazowiec-
kim Ośrod-
ku Doradz-
twa Rolni-
czego w 
P ł o ń s k u , 
p o d c z a s 
której  od-
znaczen ie 
resortowe otrzymał pracownik UM 
– Janusz Szmydt. O brązowy me-
dal „Za zasługi dla obronności kra-
ju”, nadany na mocy Decyzji Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 15 
września 2010 roku, wystąpił Bur-

mistrz Miasta Gostynina.
Odznaczenie, które otrzymałem 

jest dla mnie wyjątkowym wyróż-
nieniem. Jestem wdzięczny Panu 
Burmistrzowi, że docenia moją dłu-
goletnią pracę i uznał, że warto ją 

nagrodzić  w takiej właśnie formie.  
Sprawiło mi to ogromną satysfak-
cję i stanowić będzie dodatkowy 
bodziec do  działania – powiedział 
Janusz Szmydt. 

Maria ZIĘTEK 

W dniach 16 – 19 lutego br. 
roku odbył się w Państwo-

wej Szkole Muzycznej I i II stop-
nia w Mławie, XVII Festiwal Mu-
zyki Akordeonowej „Od solisty do 
orkiestry”. Wzięło w nim udział: 
56 uczniów – solistów i 15 zespo-
łów kameralnych z Państwowych 
Szkół Muzycznych I i II st. Z takich 
miast, jak: Bielsk Podlaski, Dział-
dowo, Gniezno, Goleniów, Gosty-
nin, Grodno (Białoruś), Katowice, 
Końskie, Lublin, Miastko, Mława, 
Myślibórz, Opole, Pabianice, Po-
znań, Przeworsk, Radom, Rybnik, 
Sanok, Sierpc, Solec Kujawski, 
Słupca, Suwałki, Szczecin, War-
szawa, Wągrowiec, Zgierz. Po-
nadto ośmiu solistów i cztery ze-
społy kameralne z Akademii Mu-
zycznych w Bydgoszczy, Gdań-
sku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu 
i Warszawie oraz zespoły w kate-
gorii rozrywkowej. Łącznie zapre-

zentowało się ponad 100 osób z 
całego kraju i zagranicy.

Wśród młodych muzyków nie 
zabrakło ucznia Miejskiej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Gostyni-
nie – Wojciecha Ulanowskiego, 
(na zdjęciu pierwszy z lewej), któ-
ry wystąpił w kategorii solistycznej 
do 15 roku życia. Mimo ogromnej 
konkurencji akordeonista zdobył I 
nagrodę. Ponadto Wojtek wraz z 
kolegami Konradem Poszwińskim 
i Marcinem Kamińskim w kategorii 
zespołów kameralnych także zaję-
li I miejsce.

Wojtek Ulanowski, choć jeszcze 
młody, świetnie sobie radzi z nie-
łatwym instrumentem, jakim jest 
akordeon. Utwory w jego wykona-
niu wzbudzają zachwyt. Gratuluje-
my I nagrody i życzymy kolejnych 
sukcesów.

M. Z. 

ODZNACZENIE 
PRACOWNIKA URZĘDU

Janusz Szmydt (z prawej) po dekoracji 
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