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Wiśniewski. Delegacje przybyłych
organizacji, szkół, placówek złożyły przy pomniku Walki i Zwycięstwa
wiązanki kwiatów.
Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski w swoim
wystąpieniu powiedział: „Wydarzenia
tamtych czasów upamiętniają pomniki i miejsca pamięci na terenie miasta
oraz miejsca zbiorowych mogił w lasach gostynińskich.
Tym, którzy bronili
naszej niepodległości, a w szczególności tym, którzy za
wolność
zapłacili
własnym życiem oddajemy dzisiaj hołd.”
Na
zakończenie
uroczystości
gospodarz
miasta
zaprosił Kombatantów na spotkanie do
Miejskiego Centrum
Kultury. W miłej atmosferze
rozmawiali z Burmistrzem
o swoich obecnych
potrzebach, a także
wspominali
czasy
wojenne, przywołując w pamięci tych,
którzy odeszli.
Delegacje kombatanckie podczas uroczystości
Maria Ziętek

Nowe plany GTKN

Po rocznej przerwie wznowiło
swoją działalność Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe. W
dniu 22 stycznia 2011 roku odbyło
się nadzwyczajne Walne zebranie
członków GTKN, na którym przyjęto
rezygnację z funkcji dotychczasowego prezesa dr. Jarosława Domagały i członka Zarządu Sławomira Wolframa. Nowym prezesem

Wydawnictwo bezpłatne

Sukces malarski

Rocznica wyzwolenia Gostynina

Mieszkańcy Gostynina w dniu 18
stycznia br. obchodzili 66. rocznicę
wyzwolenia naszego miasta. Jak co
roku, w tej ważnej dla historii naszego miasta uroczystości wzięli udział:
organizacje kombatanckie, przedstawiciele władz samorządowych, placówek oświatowych oraz mieszkańcy Gostynina. Modlitwę za poległych
odmówił ks. proboszcz Sławomir
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W piątkowy wieczór 22 stycznia 2011 roku o godz. 17.00 w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyła się kolejna wystawa „Jednego artysty”. Prace zaprezentowała Ewa Włodarczyk, gostynianka, absolwentka Politechniki
Warszawskiej, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii
Krajowej w Gostyninie.
Swoją przygodę ze sztuką pani Ewa rozpoczęła od
wyszywania i malowania na
szkle. W tym czasie powstało wiele haftowanych serwet,
obrusów, bluzek, a także cała
seria malowanych butelek,
wazoników, słoików.
Następnym
etapem
w twórczości artystki były pastele, które do dzisiaj stanowią główne źródło inspiracji.
Operując pastelami powstają
na obrazach artystki konie,
pejzaże, kwiaty. Farby olejne
nie są także obce malarce,
dzięki nim tworzy między innymi piękne krajobrazy.
Na wystawę w Zamku Gostynińskim składały się obrazy wykonane techniką pasteli.
Lekkością zachwycały obrazy
koni, urokliwe pejzaże i piękne kwiaty zarówno polne, jak
i szlachetne – róże.
Malarka Ewa Włodarczyk w towarzystwie BurmiPodczas swojego wystąstrza i Przewodniczącej RM
pienia Ewa Włodarczyk opowiadała, jak tworzy swoje obrazy, co pem było bardzo duże.
Spotkanie urozmaicił występ
ją zachwyca i co jeszcze chciałaby
namalować. Pomysłów malarce nie zespołu ZbigBand, dzięki któremu

została dr Barbara Konarska-Pabiniak, wiceprezesem dr Elżbieta
Szubska-Bieroń, skarbnikiem Anna
Szczepanowska i sekretarzem Andrzej Sumliński. Najważniejszym
zadaniem nowego Zarządu będzie
wydanie drukiem III tomu „Rocznika
Gostynińskiego”, do którego są już
napisane teksty.
MZ

Goście wystawy

Walne zebranie prowadzi wiceprezes dr Elżbieta Szubska-Bieroń

brakuje, jak chociażby seria portretów rodziny, przyjaciół, znajomych,
kolejne kompozycje kwiatowe.
Witając przybyłych na zamek
gości, burmistrz Włodzimierz Śniecikowski pogratulował Ewie Włodarczyk talentu, lekkości tworzenia pięknych kompozycji oraz profesjonalnego ujęcia dynamiki. Zachęcił również
do zakupu obrazów artystki. Należy
podkreślić, że zainteresowanie zaku-

zebrani w sali mogli posłuchać standardów jazzowych. Młodzi artyści
wzbudzili zachwyt słuchaczy swoim
kunsztem muzycznym, za który zebrali gromkie brawa i zostali poproszeni o bisowanie.
W kuluarach wystawy można było
usłyszeć same pochlebne opinie na
temat wystawy i zaprezentowanych
prac.
Maria Ziętek

TU I TERAZ

KALENDARIUM WYDARZEŃ 2010 ROKU
Styczeń

10 I – licytacja prac gostynińskich artystów dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Z aukcji zebrano 2200 zł.
27 I – Biuro Informacji Gospodarczej SA, Związek Banków Polskich oraz Biuro
Informacji Kredytowej wyróżniło Gostynin certyfikatem za udział w programie „Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2009”.

LUTY
9 II – odszedł na emeryturę Komendant Komendy Powiatowej Policji mł.
insp. Zbigniew Stroński. Nowym komendantem został mł. insp. Piotr
Leonarcik.
10 II – zakończono budowę i dopuszczono do ruchu obwodnicę Gostynina
w ciągu drogi krajowej nr 60.
14 II – przy Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa
uruchomiony został Uniwersytet Otwarty.
26 II – otwarcie wystawy malarskiej w Miejskim Centrum Kultury pn. „Gostynińskie Nokturny”.
– grupa 41 uczniów Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów pojechała do
Londynu.

MARZEC
8 III – na terenie powiatu gostynińskiego KPP poprowadziła działania kontrolne pn. „Trzeźwość”.
– rozpoczął się kurs samoobrony kobiet zorganizowany przez KPP
w Gostyninie i Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie.
10 III – w Domu Technika w Płocku odbyła się uroczysta Gala „Tygodnika Płockiego”, podczas której ogłoszone zostały wyniki plebiscytu
„Z Tumskiego Wzgórza”. Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski otrzymał I nagrodę w kategorii „W regionie” za odrestaurowanie i otwarcie
Zamku Gostynińskiego.
18 III – w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja tomiku wierszy
„Blisko Boga”.
– w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej dr. Karolowi Mikulskiemu.
19 III – odbyły się warsztaty dziennikarskie dla uczniów z programu profilaktycznego gostynińskiej policji „Świadomość i Odpowiedzialność”.
Warsztaty prowadziła Elżbieta Golińska – redaktor naczelna gazety
PaTu – PaTrz.
– w Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów odbyła się II edycja międzyszkolnego konkursu Test Your English dla uczniów klas szóstych
szkół podstawowych.
30 III – w Ratuszu miało miejsce spotkanie prezes holenderskiej fundacji
Samen Delen Anny Palmen i jej męża oraz burmistrza Włodzimierza
Śniecikowskiego.

KWIECIEŃ
13 IV – pod pomnikiem Walki i Zwycięstwa odbyły się uroczystości związane
z tragedią katyńską przed 70 laty oraz z katastrofą lotniczą samolotu
prezydenckiego pod Smoleńskiem.
24 IV – uroczyste otwarcie nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 przy
ulicy Armii Krajowej 7. Nowe przedszkole stanęło na miejscu poprzedniego, wybudowanego przez ZSO Polam w 1979 roku.
– Rajd Prima Aprilis zorganizowany przez PTTK w Gostyninie.
29 IV – Tadeusz Biniewicz przekazał władzom Kowala wyrzeźbiony przez siebie pomnik Kazimierza Wielkiego zamówiony z okazji 700-lecia urodzin tego króla.
30 IV – II Chopinowskie Corso Kwiatowe w Gostyninie.

MAJ
11 V – w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się II Powiatowy Festiwal Piosenki
o Zdrowiu.
– w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się „Dzień Europejski”.
14 V – spotkanie członków Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej.
15 V – Powiatowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZNP i wybór
władz. Prezesem został ponownie Stanisław Durma.
16 V – zmarł ksiądz Wacław Gapiński, wikariusz parafii św. Marcina w Gostyninie w latach 1956-1957 i od lipca 2009 parafii Miłosierdzia Bożego
w Gostyninie.
20 V – w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja książki dr. Kazimierza Pacuskiego „Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej
w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa elity władzy na Mazowszu średniowiecznym”.
21 V – Fundacja SMHO z Holandii przekazała szpitalowi w Gostyninie Kruku
kompletne urządzenie do badań endoskopowych wraz z monitorami
video. Prezes Fundacji Pierr Bours otrzymał od burmistrza Włodzimie-
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rza Śniecikowskiego „Medal za działalność na rzecz lokalnej społeczności”.
22 V – w Zamku Gostynińskim odbył się koncert fortepianowy z cyklu „Prezentacje Chopinowskie” w wykonaniu pianistki japońskiej Marie Kiyone. Organizatorem konkursu było Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki oraz Burmistrz Miasta Gostynina.
23 V – z inicjatywy burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego rozpoczęto
w Gostyninie zbiórkę darów dla powodzian w Świniarach.
23 V – w galerii Leśnej w Stanisławowie Skrzańskim u Ewy Polańskiej rozpoczął się malarski sezon artystyczny i otwarcie wystawy członków
Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej.
24 V – wykład profesora Wasila Kyfyaka, dziekana Wydziału Turystyki i Hotelarstwa Instytutu Handlowo-Ekonomicznego w Czerniowicach na
Ukrainie, odbył się w Wydziale Zamiejscowym WSTH w Gostyninie.
28 V-2 VI – burmistrz Włodzimierz Śniecikowski przebywał z oficjalną wizytą
w mieście partnerskim Langenfgeld.
29 V – III Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Gostyninie.
31 V – Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu Burmistrzowi Miasta Gostynina Włodzimierzowi Śniecikowskiemu medalu honorowego „Zasłużony dla Miasta Gostynina”.

CZERWIEC
11-13 VI – III Zlot Forum Miłośników Yamachy Vivago w Zdworzu.
15 VI – otwarcie w Gostyninie biura poselsko-senatorskiego Platformy Obywatelskiej.
18 VI – uczniowie Szkoły Podstawowej w Solcu wystawili inscenizację „Kopciuszka” w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
– pod Zamkiem Gostynińskim odbył się happening w ramach gostynińskiej kampanii „Dawka Adrenaliny na Trzeźwo” z udziałem Akademii
Inicjatyw Społecznych „Dross”.

LIPIEC
3 i 10 VII – pierwsze obrony prac licencjackich w Wydziale Zamiejscowym
WSTH w Gostyninie.
7 VI – sesja naukowa w Zamku gostynińskim pt. „Turystyka zdrowotna
w Polsce a perspektywy rozwoju Gostynina” zorganizowana przez
Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi przy współpracy Wydziału Promocji Urzędu Miasta Gostynina.
7-11 VII – Dni Gostynina 2010.
8 VII – wprowadzony został do obiegu dukat miejski z wizerunkiem Księcia
Mazowieckiego Siemowita IV.
– uroczyste przecięcie wstęgi w miejscu budowy drugiego odcinka obwodnicy między ulicą Jana Pawła II a Zamkową.
11 VII – podpisanie umowy koncesji na realizację projektu pn.: Centralny Park
Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”.
Podpisy złożyli burmistrz Włodzimierz Śniecikowski i prezes spółki
„Termy Gostynińskie” Sławomir Niewiadomski.
22 VII – konferencja prasowa burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego
z udziałem prezesa spółki „Termy Gostynińskie” Sławomira Niewiadomskiego.
– Komenda Powiatowa Policji obchodziła swoje święto na dziedzińcu
Zamku Gostynińskiego.
23 VII-3 VIII – grupa dzieci i młodzieży z Gostynina przebywała na koloniach
w Białym Dunajcu k. Zakopanego. Organizatorem i fundatorem był
Urząd Miasta Gostynina.
31 VII – w Gostyninie gościł Wędrowny Festiwal Sztuki i Animacji „Karawana
Europa”.

SIERPIEŃ
6 VIII – wyruszyła z Gostynina pielgrzymka na Jasną Górę.
7 VIII – wystawa obrazów Alojzego Balcerzaka z cyklu „Moje Mazowsze dla
Fryderyka Chopina” w Zamku Gostynińskim. Koncert fortepianowy
wykonał Marek Bracha.
15 VIII – uroczystość upamiętniająca 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz
Dzień Wojska Polskiego.
16-17 VIII – w Białogardzie odbyła się wizyta studyjna dziennikarzy w związku
z obchodami XX-lecia Samorządu Lokalnego w Białogardzie. W wizycie wzięła udział redaktor naczelna „Nasz Gostynin” Barbara Konarska–Pabiniak.
18 VIII – na zaproszenie Burmistrza Gostynina przyjechała do Gostynina 25-osobowa grupa Niemców z Langenfeld, w tym prezes Stowarzyszenia
Popierania Partnerstwa Gostynin-Langenfeld Erna Funk.
23-24 VIII - w Gostyninie przebywali przedsiębiorcy z Langenfeld i m.in. odwiedzili Elgo Lighting Industries SA.
24 VIII – radni Rady Powiatu Gostynińskiego podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Gostyniński do Spółki Skarbu Państwa PKS
w Gostyninie przez nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa wszystkich udziałów w tej Spółce.
29 VIII – jubileusz 30-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w Gostyninie. Główne obchody odbyły się w kościele pw. św. Marcina.
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TU I TERAZ

KALENDARIUM WYDARZEŃ 2010 ROKU
WRZESIEŃ

1 IX – uroczystość obchodów 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
8 IX – burmistrz Włodzimierz Śniecikowski na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego wziął udział w prezentacji polskich uczestników
XVI Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie, który odbył się w Belwederze.
10-12 – IX Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Gostyninie.
12 IX – Koncert operowo-operetkowy na rynku przed Ratuszem, w wykonaniu
artystów pod kierunkiem Kazimierza Kowalskiego.
18 IX – Oddział PTTK w Gostyninie zorganizował dla dzieci do lat 10 rajd
„Siedmiomilowe Buty”.
23-24 IX – w Gostyninie przebywali przedsiębiorcy z Langenfeld i odwiedzili
m.in. Elgo Light Industries SA.

PAŹDZIERNIK
1-2 X – V Gostynińskie Dni Onkologiczne.
1 X – likwidacja Biura Obsługi Klientów Zakładu Energetycznego Energa.
7 X – uroczyste ślubowanie uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego
i Gimnazjum Płockiego Uniwersytetu Ludowego.
8-10 X – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi wizytowana przez
Państwową Komisję Akredytacyjną.
16 X – czwarta inauguracja roku akademickiego w WSTH w Gostyninie.
22-24 X – trzydniową wizytę złożyli w Gostyninie burmistrz Langenfeld Frank
Schneider, zastępca burmistrza Dieter Braschoss i sekretarz Armin
Muller.

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje…
19 stycznia 2011r. odeszła od Nas

Urszula Łykowska
Wicedyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Lucieniu
Była człowiekiem o niezwykłej energii i spontaniczności,
pełnym optymizmu i ciepłego uśmiechu.
Odpoczywaj w spokoju

Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy serdecznego współczucia i szczerego żalu
Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński
wraz z pracownikami Urzędu
W imieniu Rady Gminy Gostynin
Przewodniczący Marek Balcerzak

23 X – rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorstwu”. Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski otrzymał tytuł „Najlepszy
Burmistrz 2010 Roku”.
24 X – grupa wykładowców Wydziału Zamiejscowego WSTH w Gostyninie
zorganizowała spotkanie integracyjne w ośrodku „Dębowa Góra”.

LISTOPAD
14 XI – uroczyste zebranie wszystkich hodowców Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału Gostynin.
15 XI – zmarła długoletnia prezes PTTK Ewa Syska.
17 XI – przy ulicy Targowej oddano kolejne mieszkania dla 83 rodzin w blokach komunalnych.
21 XI – wybory samorządowe. Burmistrzem Miasta Gostynina został Włodzimierz Śniecikowski, uzyskując w pierwszej turze 5513 głosów.
23 XI – Elżbieta Szubska-Bieroń, nauczycielka języka niemieckiego w Gostyninie, obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
29 XI – inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Gostyninie VI kadencji.
– dzielnicowy Tomasz Cichocki odniósł zwycięstwo w konkursie „Najpopularniejszy dzielnicowy roku 2010” w powiecie gostynińskim.
– otwarcie sklepu sieci Netto.

GRUDZIEŃ
1 XII – zaprzysiężenie 16 radnych podczas I Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego. Funkcję starosty objął Jan Baranowski, a wicestarosty Andrzej
Kujawski.
5 XII – VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Gostynin 2010, w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
12 XII – uroczyste spotkanie opłatkowe w Kole Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej
w Warszawie.
oprac. Barbara Konarska-Pabiniak

Pani

Joannie Wiankowskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa
Burmistrz Miasta Gostynina –
Włodzimierz Śniecikowski
i pracownicy Urzędu
Pani

Jolancie Kubik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Śp. Urszuli Łykowskiej

MAMY

długoletniej nauczycielki i wicedyrektora Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Lucieniu,
działaczki Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Żegnamy naszą Koleżankę, zawsze radosną i życzliwą ludziom,
całym sercem oddanej pracy z dziećmi i młodzieżą.

składa
Burmistrz Miasta Gostynina – Włodzimierz Śniecikowski
i pracownicy Urzędu

Rodzinie zmarłej oraz Radzie Pedagogicznej i całej społeczności
szkolnej i uczniowskiej w Lucieniu składamy wyrazy współczucia.

Drogiej Koleżance

Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP
w Gostyninie
Zobligowana wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 5.11.2010 roku
przepraszam p. Dorotę Jaworską za opublikowanie w „Głosie Gostynińskim”
2009, nr 11, s. 3 listu pt. „Dziesięć skarg na PDPS w Gostyninie”, nie ujawniając nazwiska autora zgodnie z prawem prasowym, w którym fragment dotyczył
pracy p. Jaworskiej i prowadzenia przez nią w PDPS w Gostyninie „sklepiku”.
Nadmieniam, że udostępniając łamy „Głosu Gostynińskiego” autorce listu
działałam w dobrej wierze i nadal nie czuję się winną.
Barbara Konarska-Pabiniak
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Annie Wolskiej
nauczycielce Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
oraz działaczce Związku Nauczycielstwa Polskiego
gorące wyrazy współczucia z powodu śmierci ojca

Henryka Zielińskiego
składa Zarząd Oddziału Powiatowego
ZNP w Gostyninie
NASZ GOSTYNIN 3

SPOŁECZEŃSTWO

Humaniści w biznesie

Jak wykazują statystyki polscy studenci najczęściej wybierają kierunki humanistyczne, a rynek odczuwa potrzebę absolwentów studiów ścisłych. Oni
też chętnie zdobywają wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności. Tymczasem na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego uruchomiono cykl
warsztatów dla studentów, absolwentów lub nauczycieli akademickich w ramach programu „Technostarterzy szansą na rozwój przedsiębiorczości akademickiej, który współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem Programu jest prof. Adam Sudoł.
Podczas programu – studenci hu- plan, a także jaką wybrać formę prawmaniści – uczą się, jak zrobić ciekawy ną prowadzenia działalności gospobiznesplan oraz pozyskać zewnętrzne darczej. Moje wykłady to swoistego
źródła dochodu dla własnej firmy. Do- rodzaju ABC biznesu również z wątwiadują się, jakie techniki negocjacji kami podatkowymi, relacjami z ZUS,
można wykorzystać w życiu zawodowym. Ważna
jest także umiejętność
wykorzystywania wiedzy
naukowej w działalności
gospodarczej. Jak nawiązać współpracę naukowiec-przedsiębiorca.
Studenci spotykają
się na warsztatach podczas weekendów. Szkolenie obejmuje 60 godzin.
Do szkolenia oprócz teorii
prowadzone są rozmowy,
wyjaśnianie wątpliwości,
wymiana doświadczeń.
Wykonywane są testy
predyspozycji, odgrywane scenki, wyświetlane
filmy.
Jednym z wykładowców jest Krzysztof
Giziński z Gostynina,
ekonomista, absolwent
Akademii Ekonomicznej Krzysztof Giziński podczas wykładu
w Poznaniu i absolwent
studiów podyplomowych Uniwersy- US oraz innymi instytucjami. Dzięki
tetu Ekonomicznego w Krakowie. temu, że grupy są małe, łatwo znaPonadto przez szereg lat pracował leźć dobrą komunikację ze studentana stanowiskach kierowniczych w du- mi, prowadzić dyskusję, odpowiadać
żych bankach komercyjnych, jako dy- na zadane tematy. Dla młodych ludzi,
rektor finansowy. Aktualnie prowadzi a zwłaszcza humanistów, warsztaty
własną działalność gospodarczą. Te są dobrą przepustką, która pozwoli
wysokie kwalifikacje i doświadcze- się im odnaleźć w swoim świecie zanie sprawiły, że Krzysztof Giziński wodowym. Realia rynkowe, zwłaszzostał zaproszony do prowadzenia cza dzisiaj, są bardzo trudne, dlatego
wykładów w ramach programu “Tech- dodatkowe kompetencje z zakresu

Medale dla członków GWS

Gostynińska Wspólnota Samorządowa od lat organizuje spotkania
noworoczne dla swoich członków.
W styczniowy piątkowy wieczór
w dniu 21 I br. w sali „U Daniela”
zgromadziło się ponad 130 osób.
Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski, założyciel i przewodniczący
Rady Programowej GWS, poinformował zebranych o najważniejszych
zadaniach i osiągnięciach miasta.
Są to: budowa domów mieszkalnych w systemie komunalnym,
wyburzanie starych budynków, rozstrzygnięcie przetargu na budowę
galerii, w której będzie 89 lokali użytkowych po 50 mkw. Koszt realizacji
tego przedsięwzięcia wyniesie 22
mln zł. Najważniejsza inwestycja,
która wszystkich niezmiernie interesuje – to kolejny etap budowy Term

”Tyle człowiek wart,
ile drugiemu może pomóc”.
Julian Aleksandrowicz

Szanowny Pan
Tadeusz Milczarek
Pragnę złożyć Panu serdeczne słowa podziękowania za podjętą pracę
społeczną i osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz osób najbardziej
potrzebujących w naszym mieście. Jestem przekonany, że praca społeczna,
którą Pan wykonuje będzie nadal wykorzystywana na rzecz lokalnego społeczeństwa.
Zapewniam Pana o swojej życzliwości i gotowości wspierania spraw umożliwiających dalszą pomoc mieszkańcom naszego miasta.
Składam Panu życzenia samych sukcesów w wypełnianiu obowiązków dla
dobra Gostynian, osobistej satysfakcji, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności i radości w życiu rodzinnym. Pańska postawa jest godna podziwu i naśladowania.
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
Gostynin, dnia 21 stycznia 2011 roku
”Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
Szanowny Pan
Jerzy Pniewski
Z wielką przyjemnością w uznaniu pracy społecznej i ogromnego zaangażowania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta składam Panu wyrazy podziękowania. Efektem Pana starań jest uśmiech i lepszy
los wielu ludzi.
Proszę przyjąć słowa szacunku i uznania za poświęcenie, determinację
i długoletnią współpracę. Wyrażam przekonanie, że nasze kontakty będą się
harmonijnie rozwijać i w dalszym ciągu będę w Pana osobie znajdował sojusznika i wielkiego Przyjaciela. Pańska postawa jest godna podziwu i naśladowania.
Pozwalam sobie tą drogą życzyć Panu satysfakcji z wykonywanych zadań
na niwie działalności społecznej.
Korzystając z okazji chciałbym złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia,
niech ten rok 2011 będzie niezwykle pomyślny, niech przyniesie dużo zadowolenia z podejmowanych działań, a także wiele szczęścia i radości w życiu
osobistym.
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
Gostynin, dnia 21 stycznia 2011 roku

Studenci pilnie słuchają wykładu

nostarterzy”. Jak mówi – Zajęcia
odbywają się w małych grupach 1012-osobowych, zainteresowanie tymi
zajęciami jest bardzo duże, potwierdzeniem tego jest fakt, że studenci
studiów dziennych poświęcają swój
wolny czas w soboty i w niedziele.
Jestem mile zaskoczony, że humaniści wykazują tak duże zainteresowanie. Na moich zajęciach mówię im,
jak znaleźć pomysł na biznes, gdzie
szukać źródeł finansowania tego pomysłu, jak przygotować dobry biznes
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przedsiębiorczości dla studentów
będą bardzo przydatne.
Wykłady Krzysztofa Gizińskiego,
z tego co wiemy faktycznie cieszą się
dużym powodzeniem. Studenci z zainteresowaniem słuchają jego wyjaśnień, jak przygotować dobry biznesplan. Oprócz wiedzy gostyniński
wykładowca posiada umiejętność jej
przekazywania, co jest niewątpliwie
dużym atutem w pracy ze studentami.
bkp

Gostynińskich. Burmistrz ujawnił, że
wykonana została już dokumentacja
budowlana obiektów wchodzących
w skład Term i aktualnie znajduje się
w Zespole Uzgodnień Technicznych.
Po zakończeniu uzgodnień spółka
Termy Gostynińskie wystąpi do Starostwa Powiatowego w Gostyninie
o wydanie zgody na budowę.
Uroczystym momentem spotkania było uhonorowanie medalami za
Zasługi dla Miasta Gostynina, ufundowanymi przez Burmistrza Miasta
Gostynina – Tadeusza Milczarka
i Jerzego Pniewskiego, obaj aktywnie działający w GWS przy organizowaniu pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego
miasta z ramienia GWS. Do medali
dołączone były listy gratulacyjne.
(bkp)

komputery
nawigacje GPS
oprogramowanie
akcesoria, serwis

RM SYSTEM s.c.
R. Katarzyński, H. Katarzyński
09-500 Gostynin, ul. Rynek 2
NIP 775-23-74-994

CZYNNE:
pon. - pt. 10.00-17.00
sobota 9.00-13.00

tel. 24 235 91 86

e-mail: rmsystem@wp.eu
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60 lat PTTK

WYDARZENIA

W przededniu 60. rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, uchwałą
Zarządu Oddziału PTTK w Gostyninie, powołane zostało Szkolne Koło
Turystyczno-Krajoznawcze
PTTK
w Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów. Opiekunem Koła jest nauczyciel geografii i członek Zarządu
Oddziału PTTK Mariusz Gajewski.
Członkowie Koła zostali zaproszeni

stażem w PTTK legitymują się: Barbara Jabłońska, Ewa Koprowicz
i Jadwiga Świtek, które otrzymały
odznaki „25 lat w PTTK”.
Bardzo ważnym punktem spotkania było wręczenie legitymacji znaczków logo PTTK i drobnych upominków
nowym członkom PTTK z Gimnazjum
nr 2. Uczennica klasy IId Magdalena Maciejewska przybliżyła zebranym historię Polskiego Towarzystwa

na spotkanie poświęcone jubileuszowi PTTK w dniu 16 grudnia.
Głównym akcentem uroczystości
jubileuszowej było uhonorowanie odznaką „50 lat w PTTK” Danuty Żarkowskiej, która jest aktywnym członkiem Towarzystwa od 1959 roku,
instruktorem krajoznawstwa regionu
i przewodnikiem regionu, a od 2009
roku Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dwudziestopięcioletnim

Turystyczno-Krajoznawczego. Czas
spotkania upływał w miłej atmosferze,
podczas rozmów przy herbacie i słodyczach. Nowych członków PTTK najbardziej interesowały obszerne kroniki Oddziału, prowadzone od momentu
jego powstania.
Na zakończenie prezes Zarządu
Oddziału PTTK Ewa Koprowicz złożyła wszystkim zebranym życzenia
świąteczne i noworoczne.
Anna Sierbińska

Polski Związek Niewidomych
prosi o pomoc
1 procent podatku dochodowego
na Polski Związek Niewidomych
Możesz wspomóc tych, którzy tej pomocy bardzo potrzebują – niewidomych i słabowidzących: dzieci, dorosłych i osoby starsze.
Każdy może zdecydować czy 1% podatku dochodowego wesprze Skarb
Państwa, czy wybraną Organizację Pożytku Publicznego.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie dają taką możliwość. Jak przekazać nam 1%
podatku dochodowego?
Wypełniając zeznanie podatkowe np. PIT-37 i wyliczeniu 1% podatku (nie
może przekraczać 1% i zaokrągleniu do pełnych dziesiątków grosza w dół)
należy:
- w pozycji 124 wpisać KRS 0000163347 i nie potrzeba wpisywać numeru
konta,
- w pozycji 125 wpisać wnioskowaną kwotę 1% podatku,
- w pozycji 126 obowiązkowo wpisać dla PZN Gostynin,
- w pozycji 127 zaznaczyć wyrażam zgodę.
Pozyskane w ten sposób pieniądze zamierzamy wydać na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego (zegarki mówiące, białe laski itp.) oraz na zorganizowanie
spotkania integracyjno-rekreacyjnego.
Dziękujemy za okazane nam serce i zaufanie!

Urząd Gminy Gostynin unieważnia nastepującą pieczęć:
WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki
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Piłkarze dla Orkiestry

W ramach XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu
9 stycznia br. w hali sportowej w Gostyninie odbył się Międzyklubowy
Turniej Halowy Piłki Nożnej Seniorów
zorganizowany przez Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej Sztab WOŚP
w Gostyninie, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Gostyninie, MKS „Mazur” w Gostyninie. Wzięły w nim udział
następujące zespoły: Pelikan Łowicz,
MKS Ciechanów, Kasztelan Sierpc,
Kormoran Łąck, Poczta Polska Płock,
Skra Drobin, Wisła Duninów, Mazur
Gostynin, które podzielono na dwie
grupy.
W finale kolejność zespołów była
następująca: 1) Kasztelan Sierpc,
2) Skra Drobin, 3) Pelikan Łowicz,
4) Poczta Polska, 5) Mazur Gostynin,
6) MKS Ciechanów, 7) Wisła Duninów, 8) Kormoran Łąck. W nieoficjalnej kwalifikacji najwięcej – 6 bramek
zdobył Radosław Matuszewski
(Kormoran Łąck).
Wszystkie uczestniczące zespoły
otrzymały okolicznościowe puchary
i dyplomy oraz gorący posiłek.
Nagrodami indywidualnymi (statuetki, dyplomy) wyróżniono najlep-

szych piłkarzy w poszczególnych
zespołach: Gaul Paweł (Kasztelan
Sierpc), Gajewski Marcin (Skra Drobin), Kosiorek Damian (Pelikan Łowicz), Grodkiewicz Dariusz (Poczta Polska Płock), Żydowo Paweł
(Mazur Gostynin), Olszewski Kamil
(MKS Ciechanów), Kokosiński Łukasz (Wisła Duninów), Szymański
Marcin (Kormoran Łąck). Nagrody
wręczali Radni Rady Miejskiej w Gostyninie Andrzej Nyckowski, Arkadiusz Szulczewski oraz dyrektor
MOSiR Gostynin Wiesław Adamski.
W przerwie między meczami odbył się pokaz walk obronnych w wykonaniu uczniów I LO PUL w Gostyninie przygotowanych przez Agatę
Wiśniewską.
Fundatorami nagród byli: Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Płocku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.
Turniej stał na wysokim poziomie,
obfitował w niespodzianki, co tylko
dodało mu atrakcyjności. Trybuny nie
świeciły pustkami, a kibicie z pewnością się nie nudzili.
(bkp)

Sukces Budroksu

W imieniu redakcji dziennika gospodarczego „Puls Biznesu” oraz serwisu internetowego samorządy.pb.pl
Burmistrz Miasta Gostynina, jako
przedstawiciel samorządu, został
zaproszony do wzięcia udziału w plebiscycie „Filary Polskiej Gospodarki
2010 – VI edycja”.
Plebiscyt ten jest już od pięciu lat
organizowany i przygotowany przez
„Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą Pentor Research International. Ma on na celu wyróżnienie firm
stabilnych, które znacząco wpływają
na rozwój regionu, zarówno jako pracodawcy, wspierający i promujący zatrudnienie, czy umożliwiający rozwój
przedsiębiorczości. W ramach tego
plebiscytu nagradza się nie tylko firmy ważne dla regionu, ale również
promuje przedsiębiorczość angażującą się w działania na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych. Żeby efektywnie wzmocnić ten ostatni cel tym
razem – po raz pierwszy – o opinię
na temat najważniejszych dla regionów firm poproszono przedstawicieli
samorządów jako osoby najlepiej
znające sytuację w swoich regionach
i poprzez swoje głosy zdecydują
o zwycięzcach plebiscytu w poszczególnych województwach.
Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski wytypował
3 firmy gostynińskie, między innymi

firmę PBO i ZTZ „BUDROX” z siedzibą w Gostyninie przy ul. Płockiej 44a,
która znalazła się wśród laureatów
VI edycji „Filary Polskiej Gospodarki
2010” województwa mazowieckiego.
Została ona uznana jako firma stabilna i zaangażowana w działania na
rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
a jednocześnie utożsamiająca się
z regionem, w którym prowadzi swoją
działalność.
Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.
Patronat Honorowy nad Rankingiem objęli m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Wojewoda Mazowiecki.
M.Z.

Informacja o siedzibie
Zarząd Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Gostyninie informuje, iż siedziba nasza mieści się w Świetlicy Osiedlowej przy
ul. Jana Pawła II 14 w Gostyninie.
Biuro czynne we wtorki od 10.00 do 12.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niewidome i słabowidzące
o stopniu niepełnosprawności znacznym dawna I grupa oraz o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym dawna II grupa inwalidzka.
Zapraszamy również dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu
wzroku.
Telefon (024) 235 31 76, 510 927 061
Zarząd Koła
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Muzyczna podróż z Kwintetem Akordeonowym

W dniu 23 stycznia br. w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbył się
koncert noworoczny Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego, który przybył do
naszego miasta na zaproszenie burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego.
Grupa muzyków ma opinię jednego z niewielu tego typu zespołów działających na świecie. Muzyczna działalność kwintetu jest prowadzona od ponad
trzydziestu lat. Artyści wykonali setki koncertów w kraju i na estradach Europy
takich, jak: Dania, Szwecja, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia. W 1990 roku
Kwintet został laureatem Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Zespołów
Kameralnych w Paryżu. W skład zespołu wchodzą: Jerzy Siemak, Jarosław
Buczkowski, Waldemar M. Książczyk, Karol Jankowski, Waldemar Łyczakowski. Są to absolwenci klasy akordeonu prof. Henryka Krzemińskiego
z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Prezenter zespołu Antoni Hofman

Akordeoniści w komplecie

Pochwały, które poprzedzały występ kwintetu okazały się uzasadnione. Muzycy zaprezentowali zgromadzonej w gostynińskim Zamku
publiczności muzyczną podróż przez
rozmaite style i gatunki.
Gości i wszystkich zebranych
powitał Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski. W swoim
wystąpieniu wymieniał ważne wydarzenia i sukcesy, które udało się
osiągnąć w 2010 roku. Do ważnych
wydarzeń w mieście zaliczył budowę

dużej obwodnicy, budowę Miejskiego Centrum Handlowego oraz podpisanie w dniu 11 lipca 2010 roku
umowy koncesji na zaprojektowanie
i budowę Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku po nazwą „Termy Gostynińskie”. Podkreślił także duży rozwój
w naszym mieście budownictwa
komunalnego i socjalnego. Wszystkim zebranym Burmistrz życzył, aby
2011 rok przyniósł dużo zdrowia,
powodzenia, sukcesów, a przede

wszystkim spełnienia marzeń.
Koncert poprowadził Antoni
Hofman. Zebrani w sali kolumnowej
Zamku Gostynińskiego słuchacze
dowiedzieli się, że pojadą muzycznym pociągiem wraz z kwintetem
akordeonowym po wielu krajach.
Muzyczna podróż rozpoczęła się od
odegrania utworu Beltraniego Womera zatytułowanego „Pociąg” oraz
Walca - Johanna Strausa i Uwertury
z opery „Wesele Figara” Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Kolejnym przystankiem muzycznego pociągu była
Armenia. Jej przedstawiciel Aram
Chaczaturian stworzył walca do muzyki dramatu „Maskarda” M. Lermontowa oraz „Taniec z szablami” z baletu „Gayane” i tych właśnie utworów
wysłuchali mieszkańcy Gostynina.
Pociąg pełen muzyki swój kolejny przystanek zaplanował w Wilnie,
gdzie w 1846 roku powstała jedna
z 268 pieśni Stanisława Moniuszki. W trzecim zeszycie znajduje się

utwór „Prząśniczka”, który w Gostyninie wykonał na pięć akordeonów,
zespół muzyczny. W Paryżu muzyczny pociąg zatrzymał się na kolejnym
przystanku i właśnie z tamtego terenu
zaproszeni goście usłyszeli „Walczyk
francuski” Bernadra Pagano oraz
„Les Trioetts” – Emille Vouchera.
Następny postój znajdował się w Stanach Zjednoczonych, gdzie narodził
się jazz. Muzycy zagrali „Ragtime”
Scotta Joplina i w dalszej kolejności„Rumbę” Leona Fancelliego –
przedstawiciela z Kuby.
Za pięknie zaprezentowaną wspaniałą podróż akordeoniści otrzymali
wielkie brawa i na bis zagrali „Czardasza” Mikołaja Rizola. Burmistrz
Włodzimierz Śniecikowski serdecznie
podziękował muzykom za ich piękny
występ, czego wyrazem były bukiety
czerwonych i róż i najwyższe słowa
uznania.
Po koncercie można było zakupić
płytę zespołu.
Maria Ziętek

ZbigBand – to już profesjonaliści
Serce rośnie, gdy się patrzy i słucha młodych utalentowanych muzyków wywodzących się z Gostynina.
Do takich należą Zbigniew i Michał
Chojnaccy. Obydwaj są uczniami
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie –
Zbyszek III klasy, a Michał II klasy.
Obydwaj też są uczniami średniej
Państwowej Szkoły Muzycznej im.
Karola Kurpińskiego w Kutnie.
W styczniu 2008 roku założyli
zespół ZbigBand i grają muzykę jaz-

zową i funkową. W ciągu minionych
dwóch lat Zbyszek, grający na akordeonie guzikowym i Michał na fortepianie wraz z kolegami: Michałem
Olesińskim – gitara elektryczna,
Rafałem Różalskim – bas i Kamilem Miszewskim – perkusja odnieśli
już wiele sukcesów. Największym
osiągnięciem zespołu było zdobycie
II miejsca na 35. Międzynarodowym
Festiwalu Akordeonowym w Castelfidardo (Włochy). Zespół startował
w kategorii Light and jazz music.

Międzynarodowy Konkurs akordeonowy w Przemyślu - I miejsce dla Zbig Bandu
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Była to kategoria bez ograniczeń wykonywali wybrane przez siebie
wiekowych. Zespół jako jedyny lau- utwory. Zanim zeszli ze sceny dwureat drugiego miejsca został zapro- krotnie bisowali.
Występ ZbigBandu urozmaicił
szony do zagrania koncertu laureatów w teatrze Astra w Castelfidar- występ okolicznościowy uczniów
do. Muzycy są też laureatami wielu innych konkursów
i festiwali, m.in.: w Giżycku,
Skierniewicach, Przemyślu,
Mławie, Warszawie. Brali
udział w wielu warsztatach
jazzowych, m.in. w Łodzi
prowadzonych przez znanego gitarzystę jazzowego
Martina Shaberla (Austria)
i w Kutnie przeprowadzonych
przez Bogdana Hołownię –
pianistę jazzowego, interpretatora piosenek z kabaretu
Starszych Panów.
ZbigBand w grudniu 2010
roku nagrał audycję w Radio Łódź. Nawiązał również
współpracę z chórem norweskim Brandsoykoret i zaproszony został na wspólne
koncerty, które odbędą się we Międzynarodowy Konkurs akordeonowy w Castelfidardo - Włochy - II miejsce
wrześniu 2011 roku.
Gostynińskiej publiczności młodzi Miejskiej Szkoły Muzycznej w Gostymuzycy zaprezentowali się 12 grud- ninie pod kierunkiem Andrzeja Sitka.
nia ubiegłego roku w Zamku, grając Dzięki temu publiczność wysłuchała
kolędy w jazzowych opracowaniach, różnych interpretacji kolęd polskich
wzbudzając ogólny aplauz. Słucha- i światowych.
cze podziwiali talent i pasję, z jaką
(bkp)
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HISTORIA

Wydobyte z pamięci
Szanowna Pani Redaktor!
Już minęło 70 lat od czasu, gdy
chodziłem do II klasy Gimnazjum
w Gostyninie. Stąd też i wspomnienia
moje będą chaotyczne. Wiele faktów
zatarło się w mej pamięci (rocznik
1926), a wiele może uległo wypaczeniu lub przeinaczeniu, np. nazwiska,
ale zgodnie z przysłowiem: „czym
chata bogata” postaram się przypomnieć sobie ten dawny fragment
mego żywota i może coś interesującego napiszę.
W roku szkolnym 1938/1939
ukończyłem I klasę w Państwowym
Gimnazjum i Liceum im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Wojna zastała mnie na terenie powiatu gostynińskiego. Ze względu na osobę mego
śp. ojca Władysława Raczkowskiego profesora Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu,
pracownika rozgłośni PR w Poznaniu
oraz dyrektora artystycznego Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych
współpracującego ze Związkiem Polaków w Niemczech, powrót do domu
w Poznaniu był niemożliwy. Pozostaliśmy więc w Skrzanach koło Gostynina. Gdy dotarła do nas wiadomość,
że w Gostyninie uruchomione zostało
Gimnazjum, rodzice umieścili mnie na
stancji u p. Daszkiewicz i zapisali do
II klasy. W tym czasie gmach szkoły
był zajęty na siedzibę wojskową Komendy Miasta, w związku z czym
Gimnazjum mieściło się w nowo
wybudowanym budynku Szkoły Powszechnej. Liceum zaś mieściło się
osobno, gdzieś na którejś ulicy, chyba
Wesołej, biegnącej od Sądu do Rynku. Dyrektorem był prof. Stefan Charłampowicz, matematyki uczył Bronisław Wiśniewski, języka polskiego
udzielała prof. Janina Gadowa, wf
prowadził prof. Józef Woźniak. To
wstyd, ale niestety, nie pamiętam
nazwisk innych naszych profesorów.
Wielu z nich, jak np. prof. Bronisław
Wiśniewski i prof. Seweryn Stobnicki zostali zamordowani w ramach tzw.
„Sonderaktion AB”, mającej na celu
zniszczenie naszego narodu.
Nienawiść naszych „byłych współobywateli” podsycana była w sposób
przemyślany. Służył do tego np. „katechizm Niemca”, w którym wbijano do
głowy volksdojczom: „Nie zapominaj,
że każdy Polak jest twoim wrogiem!”
„Nie zapominaj, że Polacy bestialsko
zamordowali we wrześniu 1939 roku
ponad 60 tysięcy cywilnych Niemców”. Nic więc dziwnego, że niesławny Jakob Pohl, Sigismung Dehring
- gajowy ze Skrzan później SS czy
Stelter - kolonista z powiatu gostynińskiego potrafili mordować z zimną krwią. Klasycznym przykładem
„narodowosocjalistycznego wychowania obywatelskiego” niech będzie
zbrodnia, nie jedyna, jakiej dopuścili
się chłopcy z Hitlerjungen w Kutnie,
widząc na ulicy starca z siwą brodą
i Gwiazdą Dawida na piersi, rzucili
się na niego z nożami, wchodzącymi
w skład umundurowania HJ, zadając
mu śmiertelne rany, po czym z ochoczą pieśnią na ustach poszli dalej
z poczuciem prawdopodobnie dobrze
spełnionego obowiązku względem
Trzeciej Rzeszy.
Nazwisk koleżanek i kolegów
szkolnych nie pamiętam wiele. Ze
mną w ławce siedział Czesław Latarski. W moim rzędzie od ściany,
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siedziała koleżanka Renia Szarwarynówna, gdzieś z tyłu siedział kolega Mietek Konopiński i Zbyszek
Wandurski, w środkowych ławkach
siedziały koleżanki Wanda Weberówna oraz Marysia Nienautowska
i Genia Szpaderska. Na pierwszej
ławce w tym rzędzie siedzieli koledzy: Władysław Sajkowski, Irmina
Sajkowska, Ryszard Sadziak i Heniek Dąbrowski. Ponadto w naszej
klasie, jeśli dobrze pamiętam byli też:
Wiesio Rudziński, Janusz Ring,
Andrzej Tuszyński, Roman Higersberger.
W pierwszych dniach listopada
zaczęły się aresztowania. Aresztowano prof. Seweryna Stobnickiego,
prof. Bronisława Wiśniewskiego,
ks. katechetę Stanisława Krystosika. Razem z nimi aresztowano
wielu działaczy politycznych i osób
znanych, między innymi Komendanta Powiatowego Policji Państwowej
Mariana Budzyńskiego (jego córka
Basia chodziła do III klasy naszego
Gimnazjum). Z początku mówiło się,
że to są aresztowania prewencyjne
ze względu na zbliżającą się datę 11
listopada, pierwsze Święto Niepodległości w niewoli, a potem wszyscy zostaną zwolnieni. Aresztowani zostali
osadzeni w starej cerkwi na rogu ulicy
Kutnowskiej, skąd potem wywiezieni
byli do lasów łąckich i tam zamordowani.
Po wyjeździe dyrektora Stefana
Charłampowicza jego obowiązki
przejął prof. Józef Woźniak i pełnił
tę funkcję do końca trwania naszej
szkoły – do ferii zimowych. Po nich
już nie wróciliśmy do szkoły.
Tyle pamiętam. Niewiele tego,
ale to, co napisałem, wydaje mi się,
że niezbyt mija się z prawdą. Zapewne większość moich wspomnień jest
już dobrze znana chociażby z innych
wspomnień czy opracowań i choć
może niektóre szczegóły nie odpowiadają rzeczywistości, np. czy moja
ławka była trzecia od drzwi, czy stała
w rzędzie od ściany, czy kolega Sadziak siedział w pierwszej ławce – ale
są zgodne z tym, co zapamiętałem
i przechowuję w pamięci.
Przede wszystkim należy podkreślić, że choć na ulicach szalał terror
„nocy okupacyjnej”, jednak tych kilka
godzin w szkole dawało nam poczucie wolności, pozwalało choć przez
chwilę zapomnieć o dręczącej nas
niewoli. I tego się nie zapomina.
Chciałbym tu, w tym miejscu, podziękować i złożyć hołd pamięci Tych
Wszystkich, którzy z narażeniem życia podjęli trud zorganizowania naszego Gimnazjum i Liceum, by dać
nam, na progu niewoli, ostatni haust
powietrza Wolnej Polski, bo w Szkole
czuliśmy się wolni!
Łączę wyrazy szacunku i przepraszam, że tylko tyle udało mi się
zapamiętać.
Wojciech Raczkowski
Od redakcji. Autor artykułu okupację spędził w Skrzanach, w majątku,
którego współwlaścicielką była jego
matka Halina Higersberger-Raczkowska. Po zakończeniu kampanii wrześniowej uczęszczał do gimnazjum
w Gostyninie (do chwili zamknięcia).
W latach 1958-1991 doc. dr hab. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
Obecnie w stanie spoczynku.

Warszawa 9.01.2011r.

Z życia „warszawskich gostyniaków”

Gaśno – dusza tej ziemi

Nasze tegoroczne warszawskie
spotkanie styczniowe zbiegło się
z 63. rocznicą zbiórki 127. i 213. Mazowieckich Drużyn Harcerskich oraz
148. rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego 1863 roku.

Pomnik 1963 - stan 1974 r.

wśród pól w kierunku Gaśnego, bo
tam znajduje się grób 49 powstańców
z oddziału Józefa Łakińskiego, poległych 12 marca 1863 roku po zaciekłych walkach, prowadzonych aż od
Lucienia (część oddziału wydostała się
z matni, szesnastu wyłapali koloniści
niemieccy). Śnieg skrzypiał pod butami, księżyc świecił zza chmurek, mróz
szczypał w uszy. Nie doszliśmy nawet
do lasu, lecz zatrzymaliśmy się przy
wysokiej brzozie rosnącej na miedzy.
Rolę ogniska (gdzie w szczerym polu
szukać chrustu?) odegrały trzy świece.
Ja, jako najstarszy drużynowy 90.
MDH i Harcerz Orli wysłuchałem słów
przejętych chłopców, „Przyrzekam
uroczyście (…) i „być posłusznym
prawu harcerskiemu”. „Tak mi dopomóż Bóg!” Jeszcze tylko harcerskie
„Wszystko co nasze Polsce oddamy”
- potem gromkie „Czuj, czuj, czuwaj”
i do domu.

Jako wówczas przedstawiciel Komendy Hufca ZHP Gostynin miałem
zaszczyt w tej zbiórce uczestniczyć.
Wyglądało to tak:
W dniu 23 stycznia 1948 roku
w gostynińskiej szkole
podstawowej odbywała
się wieczorem uroczysta
zbiórka, którą do dziś
dobrze pamiętam. Oto
drużynowy jednej z tych
drużyn dobitnie „wskrzesał bohaterski czas”, mówił o Polakach, „co poszli
w bój bez broni” i walczyli
o niepodległość. Mówił
o tym, że na Ziemi Gostynińskiej walczyło przeszło
dwa tysiące powstańców
Staw na Osetnicy
w wielu mniejszych lub
większych oddziałach. Przeciw sobie
A w Gaśnym, nieopodal stawu
mieli cztery rosyjskie pułki piechoty, na Osetnicy, gdzie toczyła się walka
dwa pułki jazdy i pułk kozaków z arty- powstańców, stoi pomnik z napisem:
49 Powstańcom z oddziału
Łakińskiego, poległym 12
III 1863 roku, Powstańcom
z oddziałów Oborskiego,
Orłowskiego, Syrewicza,
Grossmana,
Becchiego,
Mielęckiego, Szumińskiego i innych, działających na
terenie powiatu gostynińskiego – społeczeństwo miasta
i powiatu Gostynin.
Prawdę mówiąc, społeczeństwo wzniosło nie jeden,
Pomnik 1998 - stan 2000 r.
lecz kilka pomników. Pierwlerią polową, a także kolonistów nie- szy w roku 1924 roku – zniszczony
mieckich oraz część Żydów i chłopów przez Niemców w 1941, drugi prowipolskich.
zoryczny tuż po wojnie w 1945 roku,
Przy „jubileuszowej” rocznicy nie a trzeci w 1963 roku – w setną roczwypadało mówić harcerzom o skut- nicę wybuchu Powstania Styczniowekach Powstania. Zresztą
trzy lata po wojnie żywy
był kult bohaterstwa – i jak
tu przywołać trzydzieści
tysięcy poległych, kilka
tysięcy
wywiezionych
na Sybir, ponad dziesięć
tysięcy emigrantów na
Zachód, utratę względnej autonomii Królestwa
Polskiego, bezwzględną
rusyfikację.
Zbiórkę miało zakończyć
przyrzeczenie
Młyn - stan 2000 r.
harcerskie ośmiu „młodzików” z obu drużyn.
go, wreszcie czwarty w 1998 roku.
Tym krótkim wspomnieniem, poW świetlicy? Co? To nie po harcersku! Wyszli więc kandydaci, zastępo- wrotem do przeszłości kreśli się
mgr inż. chemik
wi, drużynowi i kilku innych ze szkoły,
Krzysztof Gutorski
a przekroczywszy tor kolejowy, ruszyli
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BEZPIECZEŃSTWO

KRONIKA KRYMINALNA
Przemoc w rodzinie - nowe przepisy
Dnia 7 grudnia 2010 roku podpisano nowe porozumienie, niezmiernie
ważne dla niesienia pomocy ofiarom
przestępstw przemocy w rodzinie.
Porozumienie podpisał: Komendant
Główny Policji, Minister Sprawiedliwości oraz Dyrektor Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Nowa jakość działań dotyczy
funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie,
stosowaną przez osoby uprzednio
skazane za przestępstwo popełnione
z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny działającego w ramach ogólnopolskiego
pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.
Podpisane porozumienie zawiera specjalną procedurę dotyczącą
w szczególności sprawców przestępstw, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności albo zastosował warunkowe przedterminowe zwolnienie,
a osoby te popełniły ponowne przestępstwo polegające na stosowaniu
przemocy w rodzinie. Jedną z moż-

liwości jest zwrócenia się osoby pokrzywdzonej po poradę telefoniczną
na numer Niebieskiej Linii tel. 22 66870-00. Ciąg dalszy interwencji odbywać się będzie w oparciu o ścisłą
współpracę lokalnej Policji i Sądowej
Służby Kuratorskiej.
Celem tych działań będzie możliwie jak najszybsze postawienie
sprawcy przemocy przed sądem oraz
wykorzystanie w prowadzonych procedurach Niebieskiej Karty nowych
środków, jakie zwiera znowelizowana
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
W dniu 17 stycznia 2011 roku
w Komendzie Powiatowej Policji
w Gostyninie odbyło się spotkanie
policjantów z kuratorami uczestniczącymi w sprawach związanymi z przemocą w rodzinie. Ustalono nowe formy współpracy w oparciu o procedury
współpracy służby kuratorskiej oraz
funkcjonariuszy Policji, w stosunku
do osób, wobec których wykonywane
jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub
groźby bezprawnej.

Okazja czyni złodzieja
Dnia 16 stycznia br. około godz.
20.00, 22 letni mieszkaniec naszego
miasta pozostawił swój samochód
marki Volkswagen Golf na parkingu
przed jednym z bloków na ulicy Wojska Polskiego w Gostyninie. Drzwi
samochodu nie zostały zamknięte na
zamki, a w środku pozostały różne
przedmioty m.in. futerał z saksofonem, dokumenty. Po około dwóch godzinach właściciel samochodu wrócił
na parking. W tym czasie z pojazdu
został skradziony instrument, radio
samochodowe, dokument tożsamości i niewielka kwota pieniędzy. Ogółem straty pokrzywdzony ocenił na
kwotę, co najmniej 3220 zł.
Policjanci z Gostynina prowadzą w tej sprawie czynności zmierzające do ustalenia sprawcy przestępstwa i odzyskania skradzionych przedmiotów i dokumentów.
   Przewożąc mienie w samochodzie
należy pamiętać o następujących
sprawach:

• W pojeździe nie należy zostawiać kluczyków (także zapasowych)
oraz dokumentów pojazdu. Muszą
być one zabezpieczone poza pojazdem. Nigdy nie zostawiaj kluczyków
w stacyjce bez nadzoru. Nawet, gdy
udajesz się po zatankowaniu paliwa
do kasy – zamknij samochód i schowaj kluczyki. W przeciwnym razie
w przypadku kradzieży pojazdu możesz stracić prawo do odszkodowania.
• W pojeździe nie należy zostawiać żadnych przedmiotów wartościowych, dokumentów, kart bankomatowych i kredytowych. Dotyczy to
również schowka w desce rozdzielczej bagażnika.
• Torby, elementy odzieży itd. należy przechowywać zarówno w czasie jazdy jak i parkowania w miejscu
niewidocznym, najlepiej w bagażniku.
Przedmioty, które przechowywane są
„luzem” w pojeździe – niepotrzebnie
zwracają uwagę.

Kolizja w centrum miasta
Na ulicy Rynek w Gostyninie kierujący osobowym chryslerem uderzył
w tył ciągnika siodłowego. Do zdarzenia doszło 13 stycznia 2011 roku,
około godz. 17.20. W tył wykonującego manewr skrętu ciągnika siodłowego marki Reanult, kierującego przez
57-letniego mieszkańca Jarocina
uderzył osobowy chrysler. Na miejsce kolizji przybyli policjanci z gostynińskiego wydziału ruchu drogowego. Badanie alkotestem wykazało,
że kierowcy obu pojazdów są trzeźwi. Jednak zachowanie 24-letniego
kierowcy samochodu osobowego,
mieszkańca powiatu gostynińskiego
było na tyle nienaturalne, że policjanci przebadali go narkotestem. Wynik
badania ujawnił obecność w organizmie badanego substancji odurza-
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jących. Test potwierdzony zostanie
badaniem krwi.
Policjanci ukarali sprawcę kolizji 500 złotowym mandatem karnym
oraz zatrzymali jego prawo jazdy.
Grozi mu również do 2 lat pozbawienia wolności w przypadku potwierdzenia, że był pod wpływem środków
odurzających.

Z promilami za kierownicą
Policjanci z wydziału ruchu drogowego, 9 stycznia br. około godziny 21.00.zatrzymali do kontroli kierującego Skodą Felicją 48-letniego
mieszkańca Piły. Mężczyzna wracał
ze stolicy do swojego miejsca zamieszkania w Pile. Przeprowadzone
przez policjantów badanie alkotestem wykazało u mężczyzny 1,2

promila alkoholu w organizmie. Pijany kierowca został zatrzymany do
wytrzeźwienia, a jego pojazd zabezpieczony na parkingu strzeżonym.
Utracił również prawo jazdy kategorii
A,B i C.
Za kierowanie samochodem
w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat
pozbawienia wolności.

Kradzież w rezerwacie Dybanka

Służby miejskie sprawujące nadzór nad Rezerwatem Dybanka powiadomiły 13 stycznia br. Policję o wycięciu i kradzieży 26 drzew z terenu
rezerwatu. Wspólne działania policjantów i strażników miejskich z Gostynina doprowadziły do ustalenia
sprawców wycięcia drzew i paserów,
którzy skradzione drewno nabyli.
Policjanci przedstawili zarzut wycięcia i kradzieży drewna 41-letniemu

mieszkańcowi Gostynina. Część
skradzionego drewna policjanci odnaleźli i zabezpieczyli przy pomocy
służb miejskich. Straty materialne
związane z kradzieżą wyniosły, co
najmniej 1000 zł. Dalsze okoliczności
tej sprawy wyjaśni prowadzone pod
nadzorem prokuratury postępowanie
przygotowawcze.
Komisarz Zbigniew Bartosiak

Odnawialne źróła energii naszą przyszłością
Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) daje wymierne
efekty nie tylko w postaci polepszenia jakości powietrza i ogólnego stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenia zależności regionu od paliw pochodzących z importu. OZE to także nowe miejsca pracy i rozwój zaplecza naukowo-badawczego oraz nowoczesnego przemysłu.
Mazowsze jako największe województwo w Polsce posiada do wykorzystania duży potencjał odnawialnych źródeł energii. Biomasa, energia słoneczna, biogaz rolniczy – to tylko niektóre z nich. Ich efektywne wykorzystanie
mogłoby nie tylko poprawić bilans energetyczny regionu, pozytywnie wpłynąć
na środowisko naturalne, ale to także inwestycja w naszą i naszych dzieci
przyszłość. W celu skutecznego ekonomicznie i zgodnego z ekologią zaspokojenia potrzeb energetycznych Mazowsza, region potrzebuje niezbędnych
działań poprawiających efektywność energetyczną i wspierających wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii. Dlatego w 2009 roku została powołana Mazowiecka Agencja
Energetyczna, której celem jest profesjonalne i merytoryczne wspieranie lokalnych samorządów, a także małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji
działań na rzecz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Przedmiot działalności Agencji koncentruje się na 7 obszarach: planowanie
w energetyce, innowacje i transfer technologii, doradztwo, szkolenia, promocja
OZE i efektywności energetycznej oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk.
MAE podejmuje prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie województwa mazowieckiego. Po
identyfikacji szans inwestycyjnych MAE świadczy pomoc w realizacji nowych
instalacji i urządzeń korzystających z OZE.
MAE jest partnerem i doradcą przede wszystkim dla samorządów lokalnych, które chciałyby postawić na nowoczesne, innowacyjne i co bardzo ważne proekologiczne rozwiązania. We współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza
S.A. – promując atrakcyjność inwestycyjną Mazowsza w zakresie OZE – poszukujemy inwestorów zainteresowanych przedsięwzięciami w tym obszarze.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z Mazowiecką Agencją
Energetyczną Sp. z o.o. www.mae.mazovia.pl
Katarzyna Sobótka – specjalista ds. oze
Bartosz Dubiński – prezes MAE
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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) Burmistrz
Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z gminnego
zasobu nieruchomości, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Lp.
1.

Przedmiot dzierżawy,
lokalizacja
Obiekty zamkowe wraz
z wyposażeniem o łącznej
powierzchni użytkowej
1.565,8 mkw. 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.

Powierzchnia
użytkowa
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 m2
- pomieszczenia towarzyszące 97,4 m2
- powierzchnie pomocnicze     24,2 m2
- administracja – pokoje
biurowe                                  59,8 m2
- sala muzealna                       39,4 m2
- śmietnik                                   8,8 m2

KW

Przeznaczenie

Okres
dzierżawy

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

Cena wywoławcza
czynszu
dzierżawnego
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% ustalonej w sposób jak
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
Gostynin, dnia 30.11.2010 r.
Gostynin, dnia 24.11.2010 r.
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SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Gostynina
za okres od dnia 28 października 2010 r. do dnia 09 grudnia 2010 r.
(przedłożone na I sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2010 r.)

W zakresie inwestycji budowlanych
Termy Gostynińskie
W trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usługę inżyniera
kontraktu dla realizacji całego przedsięwzięcia.
Budowa zespołu boisk w programie „Orlik 2012 Moje Boisko” przy ul.
Sportowej. Wykonano oświetlenie i ogrodzenie zespołu boisk oraz rozłożono
nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkaniowe budynku przy ul. 3 Maja 43A. Odebrano inwestycję od Wykonawcy robót. W wyniku przeprowadzonych robót powstało sześć nowych lokali
mieszkalnych wyposażonych w instalację elektryczną, wod-kan, c.o., i c.w.u.
Miejskie Centrum Handlowo- Usługowe – Bazar w Gostyninie
Przekazano teren budowy Bazaru Wykonawcy robót. Na początku listopada
rozpoczęto roboty budowlane.
W zakresie gospodarki przestrzennej:
1. Plan miejscowy dla terenu położonego przy ul. Kolonia i przy ul. Krośniewickiej
Plan miejscowy dla obszaru położonego pomiędzy torami kolejowymi, ul. 18
Stycznia i obwodnicą miasta, przez który przebiega ul. Kolonia został uchwalony na sesji w dniu 9 listopada br. Projekt planu dla ul. Krośniewickiej jest
w trakcie zmian i uzupełnień wynikających z uzgodnień Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2. Plan miejscowy dla układu komunikacyjnego miasta
Poprawiony i uzupełniony projekt planu został przesłany powtórnie do uzgodnień do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych oraz PKP.
3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, gaz i energię
elektryczną miasta.
Opracowany projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię
elektryczną miasta po wyłożeniu do publicznego wglądu został poprawiony
i po uzyskaniu opinii Urzędu Marszałkowskiego przygotowywany będzie do
uchwalenia przez Radę Miejską.
Inwestycje w zakresie dróg:
1. Zakupione i zamontowane zostały ławki i śmietniczki wzdłuż ścieżek rowerowych przy ul. Płockiej i do Zalesia.
2. Wyprofilowano i nawieziono tłuczeń na ul. Morenowej w związku z planowanym położeniem nawierzchni asfaltowej.
3. Trwają prace związane z przebudową chodnika w ul. Parkowej i ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Dybanka (strona lewa). Wymieniany
jest krawężnik, zniszczone płytki chodnikowe zastępowane są kostką brukową
oraz budowane są nowe zatoki parkingowe.
4. Wykonano nową nawierzchnię na ul. Kolejowej na odcinku od ul. 18 Stycznia do ul. Żytniej wraz z regulacją studni kanalizacyjnych.
Sprawy różne
Przeprowadzono oględziny celem ustalenia źródła ciepła instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku mieszkalnym na podstawie uchwały Nr 163/
XXVII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości.
W zakresie Zamówień Publicznych:
Rozstrzygnięto postępowania w nw. zadaniach:
1. Zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt domowych z terenu miasta
Gostynina. Podpisano umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel” z siedzibą w Kutnie.
2. Dostawy paliw płynnych eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Gostynina. Podpisano umowę z Zakładem Handlowo-Usługowym Kazimierz Majchrzak z siedzibą w Gostyninie.
3. Obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek organizacyjnych w latach 201-2014. Termin ofert przewidziano na dzień 13.12.10 r.
W zakresie Gospodarki Komunalnej :
1. Na wniosek właścicieli nieruchomości wydano trzy zezwolenia na usunięcie
drzew.
2. Na wniosek firmy Termy Gostynińskie sp. z o.o. zs. przy ul. S. Wyszyńskiego, 09-500 Gostynin, działającej przez pełnomocnika Annę Mihułka wszczęto
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji
Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”, zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Termalnej.
3. Zawarto umowę z firmą KartGIS s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Nadwiślańskiej 7/18 na wykonanie uproszczonego Planu Urządzania Lasów
Komunalnych Gminy Miasta Gostynina na okres gospodarczy 01.01.2011 r. 31.12.2020 r.
4. Odłowiono trzy bezpańskie psy, które po zaczipowaniu trafiły do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach koło Kutna.

10 NASZ GOSTYNIN

5. Zgodnie z umową na konserwację oświetlenia ulicznego zlecono Zakładowi
Energetycznemu naprawę 23 sztuk latarni zlokalizowanych na terenie miasta.
6. Na prośbę Ligi Ochrony Przyrody udzielono wsparcia finansowego w kwocie 1 000,00 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów „Ptaki mazowieckich pól, łąk i terenów podmokłych” i „Mój Las”.
7. Zlecono Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Płocku wykonanie poboru prób wód opadowych z wylotów
kanalizacji deszczowej do rzeki Skrwy i Osetnicy oraz ich analizę na zawartość
zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych.
8. W dniu 02.12 br. podpisano akt notarialny na sprzedaż garaży nr 26 i 29
wraz z przynależnymi działkami gruntu położonych przy ulicy J. Ozdowskiego
za łączną kwotę 30 300,00 złotych + 22% VAT,
9. Wystąpiono pisemnie do mieszkańców ulicy Mazowieckiej z propozycją wydzierżawienia gruntów przyległych do ich nieruchomości,
10. Zlecono wycenę działki 3337/12 położonej przy ulicy Sosnowej w celu
ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności tej nieruchomości,
11. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych przy
ulicy Wacława Kujawy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- dz. 2810/9 o pow. 116 m.kw. Cena wywoławcza 91 200,00 zł + obowiązujący
podatek VAT,
- dz. 2810/10 o pow. 152 m.kw. Cena wywoławcza 118 200,00 zł + obowiązujący podatek VAT,
12. Na dzień 10 grudnia br. ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych położonych przy ulicy S. Wyszyńskiego:
- dz. 2810/4 o pow.135 m.kw. Cena wywoławcza 98 000,00 zł + 22% podatek
VAT
- dz. 2810/5 opow. 135 m.kw. Cena wywołwacza 98 000,00 zł + 22% podatek
VAT
13. Ustalono cenę działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na dodzielenie do nieruchomości sąsiednich ozn. nr ewid.: 2810/18
i 2810/20 o łącznej pow. 82 m.kw. położonych przy ulicy Floriańskiej na kwotę
65 000 zł + należny podatek VAT,
14. Rozstrzygnięto przetarg na najem dwóch lokali użytkowych w budynku
przy ul. Targowej 5:
- lokal nr 1 o pow. użytkowej 38,95 m2, czynsz miesięczny 1.180,19 zł + VAT,
- lokal nr 2 o pow. użytkowej 31,95 m2, czynsz miesięczny 968,09 zł + VAT.
15. Zasiedlono oddane do użytku dwa budynki mieszkalne przy ul. Targowej 5
i 5A o łącznej liczbie mieszkań 83.
W pierwszej kolejności mieszkania otrzymały osoby i rodziny zamieszkałe
w budynkach przeznaczonych do wyburzenia; są to budynki zlokalizowane
przy ul. 3 Maja 7, ul. 3 Maja 30, ul. Wojska Polskiego 45a, ul. Kutnowskiej 100,
ul. Krośniewickiej 4a, ul. Jana Pawła II 25, ul. T. Kościuszki 18.
W zakresie Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości:
1. Aktami notarialnymi ujednolicono terminy praw użytkowania wieczystego
poprzez przyjęcie terminów uśrednionych dla działek położonych w obrębie
ulic: Stodólnej i Wojska Polskiego, będących w użytkowaniu wieczystym Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Dokonano wykupu na rzecz Gminy Miasta Gostynina działki gruntu o powierzchni 10 m², położonej przy ul. Stodólnej.
3. Podjęto rozmowy z właścicielami trzech nieruchomości położonych przy ul.
Zamkowej, celem ich wykupu do gminnego zasobu nieruchomości.
4. Prowadzono negocjacje ze współwłaścicielami nieruchomości położonej
przy ul. Termalnej, niezbędnej pod realizację Centralnego Parku Rekreacji,
Balneologii, Turystyki i Wypoczynku “Termy Gostynińskie”.
5. W związku z planowanym wykupem na rzecz Gminy Miasta Gostynina nieruchomości położonej przy ul. Stodólnej, prowadzono rozmowy ze współwłaścicielami ww. działki.
Podjęto działania zmierzające do ujednolicenia zapisów wieczystoksięgowych
z rzeczywistym stanem prawnym w odniesieniu do tego gruntu.
6. Wystąpiono z kolejnym pismem do Wojewody Mazowieckiego o niezwłoczne zakończenie postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji
Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki 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. Decyzja jw. została wydana z rażącym naruszeniem prawa i była niewykonalna w dniu jej wydania.
7. Gromadzono dokumentację w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę
Miasta Gostynina własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – lokalne
miejskie, tj.: ul. J. Kilińskiego, ul. S. Moniuszki, ul. Ogrodową, ul. Polną.
8. Podjęto działania zmierzające do wykreślenia z księgi wieczystej prowadzonej dla zabudowanej działki położonej przy ul. Rynek 24 i 24A, ostrzeżenia
o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księ-
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dze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym przysługującym Gminie Miasta Gostynina jako jedynemu właścicielowi tego gruntu.
9. Sukcesywnie występowano do Sądu Rejonowego w Gostyninie z wnioskami o ujawnienie prawa własności Gminy Miasta Gostynina w odniesieniu do
nieruchomości, które Miasto przejęło z mocy prawa.
10. Zlecono określenie wartości indywidualnej działki położonej przy ul. Termalnej, dla potrzeb wykupu ww. nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gostynina pod realizację “Term Gostynińskich”.
W zakresie Dróg i Zieleni Miejskiej:
Dokonano zmiany lokalizacji Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Dróg
i Zieleni Miejskiej z ulicy Bierzewickiej na ulicę Parkową 22. Na bieżąco wykonywano zadania stałe dotyczące utrzymania porządku na terenie miasta, konserwacji dróg, sprzątania i utrzymania zielenie miejskiej. Przygotowano sprzęt
do zimowego utrzymania dróg i na bieżąco odśnieżano ulice.

W zakresie Spraw Obywatelskich:
W analizowanym okresie wykonywano zadania nałożone ustawą o ewidencji
ludności i dowodach osobistych m.in. wydano 131 sztuk dowodów osobistych,
przyjęto 138 wniosków o wydanie dowodu osobistego, dokonano 235 zameldowań na pobyt stały, wprowadzono 61 pobytów czasowych i 12 wymeldowań
z pobytów czasowych, zarejestrowano: 14 urodzeń, 15 zgonów, 19 małżeństw,
nadano 23 numery ewidencyjne PESEL. W ewidencji ludności i dowodach
osobistych odnotowano ogółem 2054 zdarzenia, dokonano 28 wymeldowań
z pobytu stałego, zweryfikowano 653 rekordy.
Przeprowadzono trzy postępowania wyjaśniające i wydano decyzje:
dwie o wymeldowaniu z pobytu stałego, jedną o zawieszeniu postępowania
w sprawie o wymeldowanie, osiem postępowań o wymeldowanie jest w toku.
W trakcie rozpatrywania przez Wojewodę jest wniesione w październiku 2010
r. odwołanie od jednej decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.
Udzielono 55 pisemnych informacji adresowych.
Sporządzano miesięczne sprawozdanie z dyscypliny meldunkowej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku.
W zakresie Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Pomocowych:
• Wydano łącznie 103 dokumenty dotyczące działalności gospodarczej,
• Sporządzono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie
w kwocie 100 tys. zł, budowanego kompleksu boisk sportowych przy ul. Sportowej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”;
• Przygotowano i wysłano wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 333 000 zł do
Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowany „Orlik”;
• Sporządzono i wysłano do Banku Gospodarstwa Krajowego sprawozdanie
końcowe rozliczenia przyznanej dotacji na wybudowane dwa budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Kościuszkowców/Targowa,
• w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do
uchwały budżetowej miasta Gostynina na rok 2010,
• w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2010
rok.
W zakresie Promocji Miasta:
1. Aktualizowano stronę internetową;
2. Przygotowano kolejny numer Biuletynu Samorządowego „Nasz Gostynin”;
3. W ramach współpracy z Państwową Agencją Prasową aktualizowano informacje o Gostyninie;
4. Przygotowano obchody 92. rocznicy odzyskania niepodległości;
5. Przygotowano obchody 71. rocznicy rozstrzelania mieszkańców Gostynina
i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 r. w Woli Łąckiej;
6. Zorganizowano kolejny cykl poranków dla dzieci pt. ”Burmistrz Dzieciom”
oraz wykonano wszystkie prace z tym związane;
7. Przygotowano w Zamku Gostynińskim „Wystawę Jednego Artysty” wraz
z występem zespołu PROMYKI z Lucienia;
8. Przy współpracy z Akademią Inicjatyw Młodzieżowych „DROSS” zakończono w gostynińskich szkołach realizację rocznego programu profilaktycznego
pn. „W poszukiwaniu prawdziwych wartości – czyli pamiętaj masz wybór”;
9. Przygotowano dokumentację na posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
10. Wydano dwa zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
11. Sporządzono grafik dyżurów dla Miejskiego Punktu Konsulatcyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu.
W analizowanym okresie wydałem zarządzenia:
- w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2010
rok,
- w sprawie udzielania upoważnień pracownikom Urzędu Miasta Gostynina do
wydawania decyzji administracyjnych, aprobaty i podpisywania dokumentów
i pism oraz prowadzenia całokształtu spraw w zakresie pracy wydziału, stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Gostynina w imieniu Burmistrza Miasta,
- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do
uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010,

NR 1/2011 R.

- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Zazamcze 19c w Gostyninie,
- w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji pracowników,
- w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Stodólnej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gostynin, obręb m.Gostynin, jako dz. nr 2856/1 o pow. 10 mkw.,
- w spawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do
uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010,
- w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/08 w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie, przy
ul. S.Wyszyńskiego, Solidarności, W. Kujawy,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli pod względem gospodarki finansowej i administracyjnej w Miejskim Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,
- w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gostynina,
- zarządzenie zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok
2010.
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK MIEJSKICH
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Gostyninie
Wykonywano wodociąg w ul.Sąsiedzkiej i ul.Gościnnej – Ø 90 o dł. 84,5 m,
Ø 63 o dł. 33,5 m, Ø 50 o dł. 2 m.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Gostyninie
1. Na bieżąco obsługiwano urządzenia technologiczne znajdujące się w ciepłowni centralnej.
2. Zakończono budowę i odbiór przyłącza cieplnego do nowo powstającego
budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Zakładowej w Gostyninie.
3. Zakończono, odebrano i uruchomiono przyłącze cieplne do budynku przy
ul. 3 Maja 31 w Gostyninie.
4. Na bieżąco eksploatowano węzły i sieć cieplną.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gostyninie
Wykonano następujące remonty i naprawy bieżące budynków:
• naprawy kominów - ul. Armii Krajowej 35, ul. Parkowa 3, ul. Zazamcze 19B,
• częściowa wymiana papy na budynku – ul.3 Maja 21, ul. Rynek 21B,
• usunięcie awarii, udrożnienie kanalizacji – ul. 3 Maja 43A, ul. Zazamcze 19C,
ul. Bierzewicka 14 ,
• naprawa dachu – ul. Parkowa 6,
• montaż opraw oświetleniowych – ul. S. Wyszyńskiego,
• ułożenie rynienek odwadniających w chodniku – ul. S. Moniuszki 2,
• remont instalacji CO i CW – ul. Kruk 1, ul. J. Ozdowskiego 3A,
• naprawa pompy wodnej, czyszczenie i dezynfekcja studni – ul. Kutnowska
102,
• uszczelnienie pokrycia dachowego – ul. Zazamcze 19A,
• naprawa drzwi zewnętrznych – ul. J. Ozdowskiego 3A,
• remont pomieszczenia pralni – likwidacja wanien betonowych – ul. Polna
12,
• montaż boksów blaszanych stajenek, naprawa drzwi wejściowych do bud. ul. R. Dmowskiego 10,
• wymiana pionu kanalizacyjnego w mieszkaniu, montaż samozamykacza przy
drzwiach wejściowych do budynku - ul. Parkowa 2/9,
• zabezpieczenie budynku po wykwaterowaniu przed dewastacją – ul. 3 Maja
10, ul. 3 Maja 30A, ul. Jana Pawła 26,
• remont mieszkania: ułożenie instalacji hydraulicznej, wodnej i elektrycznej,
wymiana podłogi, budowa ścianki działowej w celu wygrodzenia łazienki – ul.
Kruk 2/19 i ul. Kruk 2/21,
• montaż skrzynek pocztowych – ul. Targowa 5,
• wykonanie 13 sztuk drabinek śniegowych na dach budynku przy ul. Floriańskiej 5,
• na bieżąco sprzątano posesje oraz odśnieżano ciągi piesze oraz parkingi.
Zakład Oczyszczania Miasta
Realizowano wywóz nieczystości stałych. W danym okresie zawarto dwie
umowy na odbiór odpadów stałych z osobami indywidualnymi oraz trzy umowy
z podmiotami gospodarczymi. Obecnie Zakład obsługuje 613 kontrahentów.
Oprac. Biuro Organizacyjne Burmistrza
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KULTURA

,,Mało brakowało…”

Wystawa poplenerowa

W dniu 14 stycznia 2011 roku
w sali wystaw Miejskiego Centrum
Kultury w Gostyninie odbył się wernisaż wystawy poplenerowej Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego –
Sierpc 2010.
Oprócz mieszkańców Gostynina
nie zabrakło artystów z Sierpca wraz
z komisarzem pleneru Bożeną Nowak.
Tematem XVIII Ogólnopolskiego
Pleneru Malarskiego Plastycznego
były „Pejzaże muzyką Chopina malowane”. Do Sierpca przyjechali artyści
z różnych stron Polski: z Wrocławia,
Lublina, Płocka, Warszawy, Grudzią-

dza, a ponadto z Kamieńca Podolskiego i Lwowa.
Gości przywitał Burmistrz Miasta
Gostynina Włodzimierz Śniecikowski, który zaprosił artystów z Sierpca
do współpracy z lokalnymi twórcami.
Wyraził nadzieję, że zaowocuje ona
wieloma wspólnymi plenerami i wystawami.
Tematyka pleneru była różnorodna. Na obrazach można oglądać
chałupy, sierpeckie kościoły i uliczki,
snopki zbóż, łąki, drogi. Rzeźbiarze
tworzyli anioły, świątki, kapliczki.
Oglądających
zainteresowały
i zachwyciły zaprezentowane prace.
Maria Ziętek

Wspólne kolędowanie przy akompaniamencie skrzypiec, na których gra Szymon
Walczak

W świąteczny nastrój wprowadzili nas dnia 17 grudnia 2010 roku
uczniowie klasy IIId Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, podczas przedstawienia pod tytułem ,,Mało brakowało...”. Dotyczyło ono rozważań na
temat tego, co by było, gdyby nie było
Świąt Bożego Narodzenia i Mikołaja.
Poprzez ciekawą inscenizację uczniowie wykazali, jak smutno byłoby bez
Świąt, atmosfery świątecznej, choinki,
oczekiwania na Mikołaja, prezentów
gwiazdkowych, kolęd. Tego wszystkiego nie może zastąpić świat wirtualny. Zgromadzeni rodzice byli pod dużym wrażeniem treści przedstawienia
oraz choreografii, którą przygotowała

wychowawczyni Iza Markiewicz.
Uczniowie przebrani za Mikołajów,
a uczennice za Aniołków w trakcie
przedstawienia śpiewali kolędy przy
akompaniamencie skrzypiec, na których grał ich kolega Szymon Walczak. Świąteczna atmosfera udzieliła
się rodzicom, którzy kolędowali wraz
z dziećmi. Po występie na specjalne
życzenie Wiesławy Radeckiej – Szymon bisował kolędy na skrzypcach.
W imieniu wszystkich rodziców dziękujemy wychowawczyni oraz uczniom
klasy IIId za niezapomniane wrażenia
w trakcie przedstawienia oraz wprowadzenie w nastrój świąteczny.
Anna KWIATKOWSKA

Wystawa poplenerowa

Święta Rodzina – w rzeźbie gostynianina

Postęp cywilizacyjny sprawia, że przemianie ulegają wszystkie dziedziny życia, w tym także dziedzictwo kulturowe. Wiele niepowtarzalnych
zjawisk i tradycji odeszło bezpowrotnie, inne udało się udokumentować
i zachować tylko w zbiorach muzealnych. Ale są na szczęście dziedziny
kultury ludowej, które trwają do dziś, nie poddając się tendencjom zanikowym. Dzieje się tak dzięki twórcom, którzy kultywują tradycje ludowe.
Wśród nich są współcześni rzeźbiarze, nawiązujący do dawnych wzorów,
wierzeń i obrzędów religijnych.
Do grupy nietuzinkowych rzeź- nie we Francji i w Niemczech, nie móbiarzy nieprofesjonalnych należy Je- wiąc o wystawach krajowych.
rzy Żandarowski. Mieszka i tworzy
Ostatnim sukcesem Jerzego
w Gostyninie, ale związany jest głów- Żandarowskiego był udział 4 stycznie ze środowiskiem twórców z Kut- nia 2011 roku w finisażu międzynana. Rzeźbą zajmuje się od 25 lat. rodowego projektu prezentującego
Jest członkiem Stowarzyszenia Twór- w Łódzkim Domu Kultury rzeźbę,
ców w Lublinie oraz Bydgoskiego której tematem są narodziny Jezusa
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Betlejem. Jedna część wystawy odi Nieprofesjonalnych. Jego rzeźby była się w Łodzi, a druga we Francji
są przeważnie o tematyce sakralnej, w sanktuarium św. Teresy w Lisieux,
choć rzeźbi też sceny rodzajowe i ob- gdzie zaprezentowano 37 realizacji
rzędowe z dawnej wsi i małych miast. rzeźbiarskich, w tym rzeźby z Polski.
W albumie pt. „Artyści ludowi ziemi
Polskie rzeźby weszły w skład
kutnowskiej” wydanym przez Agen- światowej wystawy szopek bożonarocję Rozwoju Regionu Kutnowskiego dzeniowych. W wydanym z tej okazji
w 2010 roku w Kutnie, o Żandarow- we Francji folderku znalazło się rówskim napisano: „W grupie twórczej nież zdjęcie rzeźby Żandarowskiego.
wyróżnia go swoista rubaszność Rzeźba naszego twórcy pokazana
i przepych w przedstawieniu tematu została także na okazjonalnej widoi postaci. Bogata i zróżnicowana ko- kówce, którą prezentujemy naszym
lorystyka nadaje jego pracom niepo- Czytelnikom.
wtarzalny klimat”.
Na centralnym miejscu widzimy
Prace Żandarowskiego wzbudza- Świętą Rodzinę, której towarzyszą
ją duże zainteresowanie. Jego rzeźby zwierzęta, śpiewające anioły i gwiazznajdują się w zbiorach kolekcjone- da betlejemska. Święta Rodzina ma
rów krajowych i zagranicznych oraz charakterystyczne wiejskie przyw muzeach, m.in. w Kutnie i w Łodzi. odziewki.
Swoje rzeźby prezentował kilkakrot(bkp)
Boże Narodzenie – rzeźba Jerzego Żandarowskiego będąca monolitem wykonanym w drewnie lipowym, o wymiarach 68x40 m, pokryta polichromią
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