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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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TU I TERAZ

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 listopada 2010 r., 
po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła 

Koleżanka EWA SYSKA 

długoletni  działacz  PTTK, Prezes Oddziału w Gostyninie 
w latach 2001–2010. Za działalność społeczną i zasługi dla 

rozwoju ruchu turystycznego  odznaczona medalem „Zasłużony 
dla Miasta Gostynina” i wieloma innymi odznaczeniami. 

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Zarząd Oddziału PTTK w Gostyninie

Drogiemu Koledze 
Stanisławowi Sysce 

emerytowanemu nauczycielowi i działaczowi 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

ŻONY EWY
składa 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie 
Prezes Oddziału ZNP Stanisław DURMA

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

EWY SYSKI
Niestrudzonej i zasłużonej działaczce na rzecz 

rozwoju turystyki, kochającej i propagującej piękno 
naszej ziemi gostynińskiej, 

prezesowi Oddziału PTTK w Gostyninie,
Rodzinie, Najbliższym 

składa 

Włodzimierz ŚNIECIKOWSKI
Burmistrz Miasta Gostynina

Ogłoszenie
Przychodnia Rejonowa przy ulicy 3 Maja w Gostyninie 

zatrudni lekarzy o specjalizacji:

Wyniki glosowania na radnych do Rady 
Miejskiej w Gostyninie

Komitet Wyborczy:    łączna liczba głosów 
1. Sojusz Lewicy Demokratycznej   1809
2. Polskie Stronnictwo Ludowe   3303
3. Platforma Obywatelska RP   2355
4. Prawo i Sprawiedliwość    1911
5. Porozumienie Ziemi Gostynińskiej   3787
6. Siemowit IV     1916
7. Gostynińska Wspólnota Samorządowa  5563

Nazwisko i imiona Wiek
Komitety Wy-
borcze i liczba 

głosów

% w skali 
okręgu wy-
borczego

 1. Górski Arkadiusz Franciszek 59 SLD 557 24,06%

 2. Łosiewicz Tadeusz 57 SLD 464 19,29%

 3. Robacki Andrzej Antoni 59 PSL 562 24,28%

 4. Reder Andrzej Hubert 56 PZG 519 21,57%

 5. Korajczyk-Szyperska Agnieszka 32 PZG 502 21,68%

 6. Pawikowska Lidia Lucyna 61 PZG 468 19,45%

 7. Szulczewski Arkadiusz Andrzej 37 PZG 391 17,53%

 8. Kalinowski Paweł Witold 27 PZG 369 16,54%

 9. Kostun Małgorzata Anna 41 S IV 431 19,32%

10. Syska-Szymczak Jolanta 47 GWS 795 33,04%

11. Jaśkiewicz Czesław 58 GWS 514 23,04%

12. Małkowski Marek 60 GWS 466 20,13%

13. Jakubaszek Zbigniew Wacław 63 GWS 422 17,54%

14. Nyckowski Andrzej 52 GWS 403 18,06%

15. Pieniążek Urszula 54 GWS 401 17,32%

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Gostynińskiego

Nazwisko i imiona Wiek
Komitety Wy-
borcze i liczba 

głosów

% w skali 
okręgu wy-
borczego

 1. Wróblewska Maria Bożena 52 PSL 735 10,60%

 2. Baranowski Jan Bolesław 65 PSL 628 13,21%

 3. Krzewicki Jan Kazimierz 68 PSL 522 10,98%

 4. Korycka Zofia 64 PSL 498  7,18%

 5. Tarka Zdzisław Stanisław 49 PSL 458  6,84%

 6. Wojtalewicz Wiesław 55 PiS 638  9,20%

 7. Zieliński Edmund 50 PiS 428  9,00%

 8. Pagórek Marian Adam 59 PiS 421  6,29%

 9. Geisler Grzegorz Anatol 53 S IV 619  8,93%

10. Kozłowska Marzenna 44 S IV 377  7,93%

11. Kujawski Andrzej Edward 57 S IV 346  5,17%

12. Śniecikowski Włodzimierz 57 GWS 811 12,11%

13. Russek Teresa 51 GWS 576  8,31%

14. Górski Sylwester 59 GWS 501  7,23%

15. Kiereś Teresa Maria 57 GWS 382  5,70%

16. Giziński Krzysztof 45 GWS 307  4,58%

17. Bombała Piotr Stanisław 64 GWS 218  3,26%

 Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza - Anna KWIATKOWSKA

Członkowie komisji  wyborczej  w MCK (od lewej) Anna Sierbińska, Anna 
Kwiatkowska, Krzysztof Koper  i  Bożena Sokołowska

Nowa Rada w Gostyninie
W dniu 29 listopada br. odbyła się sesja inauguracyjna Rady Miejskiej 

w Gostyninie VI kadencji. Radni złożyli ślubowanie i dokonali wyboru najważ-
niejszych funkcji.

Przewodniczącą Rady Miejskiej została Jolanta Syska-Szymczak, a wi-
ceprzewodniczącymi Agnieszka Korajczyk-Szyperska i Arkadiusz Górski.

bkp

Uwaga Mieszkańcy Gostynina!
Informujemy, że z dniem 29 listopada 2010 r. Zakład Oczyszczania Miasta 

został przeniesiony na ulicę 18 Stycznia 36 (siedziba PKS). Za utrudnienia 
przepraszamy.

Bolesław Justyński
Kierownik ZOM

- internista,
- diabetolog,
- pediatra,

- endokrynolog,
- gastroenterolog,
- spec. reumatolog

oraz spec. rehabilitacji schorzeń narządu ruchu

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
tel. 24 236 09 01 lub 235 32 25

Dyrektor SPZ  ZOZ Gostynin-Gorzewo
Zygmunt BURACZYŃSKI

Dziękuję Mieszkańcom Gostynina za udzielenie poparcia 
w wyborach do Rady Powiatu w dniu 21 listopada 2010 r.

Bolesław Justyński
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Strażnicy pamięci

Kwiaty polskie

W dniu 15 listopada 2010 r. ode-
szła od nas Koleżanka Ewa Syska

Trudno jest pisać o kimś, kogo nie 
ma już wśród nas. Kiedy po kolejnych 
wygranych „potyczkach” z chorobą, 
Koleżanka Prezes Ewa Syska poja-
wiała się znów wśród nas – cieszyli-
śmy się wszyscy. Nie myśleliśmy, że 
choroba okaże się silniejszą od woli 
życia…

Urodziła się w Gostyninie, tu 
ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 
i Liceum Ogólnokształcące im. Ta-
deusza Kościuszki. Jej praca zawo-
dowa przebiegała również na terenie 
Gostynina i okolic: PZGS Gostynin 
i RSP Skrzany, gdzie pracowała 
w charakterze głównej księgowej oraz 
GS ”Samopomoc Chłopska” w Gosty-
ninie jako wiceprezes.

Była wieloletnim aktywnym człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego i prezesem 
naszego gostynińskiego Oddzia-
łu w latach 2001–2010. Posiadała 
ogromną wiedzę w zakresie geo-
grafii ziemi gostynińskiej, można by 
rzec, że znała każdy najmniejszy jej 
zakątek. Organizowała i prowadziła 
rajdy dla młodzieży i osób dorosłych. 
Cieszyła się, że może uczestnikom 
rajdów pokazać naszą małą Ojczy-
znę. Kochała przyrodę i zabytki ziemi 
gostynińskiej, niejednokrotnie wyra-
żała to w publikacjach promujących 

Patriotyczny wymiar miała uro-
czystość w Zespole Szkół 

Podstawowej i Gimnazjum w Emi-
lianowie – 28 października 2010 r. 
W tym dniu Szkoła otrzymała Patro-
na, związanego z Miejscem Pamięci 
Narodowej z pobliskiej Woli Łąckiej. 
Szkoła przyjęła bowiem imię Bohate-
rów 1 grudnia 1939 r.

W 1939 r., okupant niemiecki po 
zajęciu Gostynina uwięził dużą grupę 
mieszkańców miasta, głównie spo-
śród inteligencji. Po przesłuchaniach 
1 grudnia o świcie hitlerowcy załado-
wali 29 osób do podstawionych sa-
mochodów ciężarowych i wywieźli ich 
do lasu w Woli Łąckiej na stracenie. 
Prowadzonych od szosy do miejsca 
egzekucji bito, a zanim ich rozstrze-
lano i zakopano w rowie, związani 
zostali parami drutem kolczastym. 
Miejsce zbrodni Niemcy starannie za-
maskowali.

Przypadek sprawił, że w tym 
czasie w lesie był robotnik drogowy 
w Emilianowie, Józef Lewandow-
ski, by zabrać przygotowane na opał 
drewno. Ukryty niedaleko, widział eg-
zekucję. Po odjeździe oprawców, za-
znaczył to miejsce na drzewie.

W miejscu kaźni w 1984 r. sta-
nął pomnik, utrwalający to tragiczne 
wydarzenie. Uroczyste odsłonięcie 
pomnika miało wtedy godną opra-
wę. Uczniowie Szkoły w Emilianowie 
od dawna opiekują się tym pomni-
kiem. Odbywające się tam oficjalne 
uroczystości rocznicowe, w których 
uczestniczą władze powiatu, miasta 
i gminy Gostynina, zawsze kończą 
się okazjonalną akademią w Emilia-
nowie. Teraz historyczna data utrwa-
lona będzie także na szyldzie szkoły 
i sztandarze.

Nadanie imienia Szkole w Emi-
lianowie połączono z przekazaniem 
sztandaru i poświęceniem sali gim-

nastycznej. Aktu tego dokonał biskup 
płocki Piotr Libera.

Zespół Szkół Podstawowej i Gim-
nazjum w Emilianowie ma długą 
tradycję. Już w 1927 r. otwarto tam 
szkołę powszechną czteroklasową. 
Pełną szkołę podstawową utworzono 
w 1947 r. W 1976 r. uległa spaleniu. 
Pełną jednostką stała się w 1985 r., 

a w 1996 r. zapadła decyzja o remon-
cie i rozbudowie szkoły. W 2003 r. 
utworzony został Zespół Szkół – Pod-
stawowej i Gimnazjum.

Uroczystość w Emilianowie 
w dniu 28 października miała podnio-
sły charakter. Wśród licznych gości 
byli przedstawiciele władz państwo-
wych i duchowieństwa, dyrektorzy 
okolicznych szkół, dawni pracownicy 
tej placówki. 

Dyrektor Marzena Kozłowska 
w swoim wystąpieniu uzasadniła 
wybór Patrona: – Chcemy zbudo-
wać trwały pomnik, pomnik pamięci 

o tych, którzy stracili życie w męczeń-
skiej śmierci. Musimy pielęgnować 
historię ziemi gostynińskiej, bo z niej 
wyrastamy. A młode pokolenie musi 
być strażnikiem tej historii pamięci.

Gdy jedna z uczennic z pamię-
ci referowała spisane wspomnienia 
mieszkanki Emilianowa Heleny Woź-
nickiej z d. Lewandowskiej, która 
podała własną wersję tamtych wyda-
rzeń, niestety, odbiegającą od usta-
lonych faktów, ale prawdopodobną, 
słuchacze nie kryli łez wzruszenia. 
Przytoczmy te treści:

Wydarzyło się to 1 grudnia 1939 
r. Miałam wtedy 21 lat. Tego dnia 
około godziny 6 nad ranem na szosie 
stanęły samochody, które zaintereso-
wały moich dwóch młodszych braci. 
Józef miał wówczas 13 lat, Zygmunt 
był 16-to letnim młodzieńcem. Chłop-
cy, zaciekawieni, co się będzie dalej 
działo, zaczęli bacznie obserwować. 
Zobaczyli Niemców, którzy wyprowa-
dzili z samochodów więźniów z Go-
stynina i okolic. Chłopcy zauważyli, 
że pojmani mieli ręce związane z tyłu 
drutem kolczastym. Niemcy prowa-
dzili kolumnę więźniów w głąb lasu, 
a moi bracia podążyli w bezpiecznej 
odległości za nimi. W czasie eskorto-
wania jeden z więźniów nagle zaczął 
uciekać do lasu. Niemcy strzelali do 
niego, a moi bracia wystraszeni tym, 
co się wydarzyło i zdając sobie spra-

wę z powagi sytuacji, przybiegli szyb-
ko do domu. Opowiedzieli mi o tym, 
co zobaczyli. Wtedy ja, nikomu nic 
nie mówiąc, ubrałam się i poszłam do 
lasu. Stanęłam na szczycie wysokie-
go pagórka, z którego miałam dobrą 
widoczność i obserwowałam końców-
kę egzekucji. To, co zobaczyłam było 
straszne i widok ten mam w pamięci 
po dzień dzisiejszy. Następnie kilku 
Niemców zasypało zbiorowy grób, 
a jeden z nich – wojskowy, chodził 
wokół mogiły i strzelał do leżących, 
by mieć pewność, że nikt nie prze-
żył. Gdy Niemcy odjechali, pomimo 
strachu zeszłam na dół, by z bliska 
zobaczyć ślady męczeńskiej śmierci 
Polaków. Z boku zasypanego grobu 
wystawały jeszcze resztki wierzch-
niego ubrania któregoś z zamordo-
wanych więźniów.

W 1940 r. ja wraz z bratem Zyg-
muntem, podobnie jak wielu miesz-
kańców Gostynina i okolic, zostaliśmy 
wywiezieni na roboty w głąb Rzeszy. 
Gdy wróciliśmy, nasz brat Józef opo-
wiedział, że wraz z kolegą poszli do 
lasu i na drzewie rosnącym obok 
mogiły wyciął znak krzyża i datę tej 
okrutnej zbrodni. Dzięki temu można 
było w kwietniu 1945 roku dokonać 
ekshumacji szczątek rozstrzelanych 
i godnie ich pochować na gostyniń-
skich cmentarzach

Mieszkanka Stefanowa

piękno i walory turystyczne tej Ziemi. 
Zachęcała do zwiedzania oraz po-
dziwiania okolic Gostynina i walczyła 
o zachowanie piękna przyrody Po-
jezierza Gostynińskiego. Posiadała 
umiejętność angażowania w działal-
ność PTTK osób z samorządu lokal-
nego, co owocowało pozyskiwaniem 
środków na działalność statutową 
i rozwój naszego Oddziału. Aktywnie 
pracowała w Zarządzie Okręgowym 
Ligi Ochrony Przyrody w Płocku, peł-
niąc funkcję skarbnika oraz w Stowa-
rzyszeniu Gmin Turystycznych Poje-
zierza Gostynińskiego na stanowisku 
głównej księgowej. Była członkiem, 
założycielem Towarzystwa Promocji 
Ziemi Gostynińskiej  i członkiem Ko-
misji Rewizyjnej. Współpracowała ze 
Związkiem Nauczycielstwa Polskie-
go, w zakresie promowania rozwoju 
turystyki krajowej. 

Praca zawodowa i społeczna przy-
niosła jej wiele odznaczeń, ale rów-
nież wielki autorytet i uznanie społe-
czeństwa. Wyrazem tego był przyzna-
ny w 2004 r. przez Radę Miasta – na 
wniosek Towarzystwa Promocji Ziemi 
Gostynińskiej, Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego i Ligi 
Ochrony Przyrody – medal honorowy 
„Zasłużony dla miasta Gostynina”.  

Każdy, kto miał szczęście prze-
bywać z Ewą Syską wie, że była so-
lidnym, uczciwym i odpowiedzialnym 
człowiekiem. A do tego koleżeńska 
i życzliwa. Nie walczyła o swoje spra-
wy, zawsze myślała o innych. 

Ceremonia żałobna – w dniu 18 
listopada br. – zgromadziła liczne 
grono rodziny, przyjaciół, znajomych. 
Trumnę złożoną w rodzinnym grobie 
pokryły naręcza kwiatów, które – tak 
kochała i z pasją uprawiała w swoim 
ogrodzie, a także  z wielką przyjem-
nością obdarowywała nimi  przyjaciół  
oraz znajomych. 

Wielu osobom, a szczególnie 
braci PTTKowskiej będzie bardzo Jej 
brakowało.

Ewa KOPROWICZ

Poświęcenia dokonuje biskup płocki Piotr Libera

Pod osłoną grudniowej nocy
w lesie Woli Łąckiej
strzały oprawców 
przerwały ciszę

polegli bezbronni skazańcy
ziemi gostynińskiej
wierząc że Polacy
wydobędą kraj
z otchłani na słońce

smutną mogiłę
okrył piasek

gałęzie drzew zaszumiały
pieśnią żałosną 
serca matek pękły

dwadzieścia dziewięć 
KWIATÓW POLSKICH
W serca nam wrosło

Pamięci rozstrzelanych w lesie koło 
Woli Łąckiej  przez hitlerowców – 
1 grudnia 1939 r.

Julianna SYSKA
Gostynin, 28 listopada 2009 r.

Nowy sztandar prezentuje dyr. Ma-
rzena Kozłowska

POŻEGNANIE KOLEŻANKI
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Mała obwodnica już w budowie!

Roboty ziemne

W dniu 28 września 2010 r. na 
sesji Rady Miejskiej, został poru-
szony temat realizacji budowy tzw. 
małej obwodnicy w Gostyninie. 
W tej sprawie głos zabrał dyrektor 
oddziału zamiejscowego w Gosty-
ninie Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie –  Mi-
rosław Kaczmarek.

Małą Obwodnicę w Gostyninie 
zaczęto budować 12 listopada 2007 
r. Wykonawcą I-go etapu robót, było 
konsorcjum firm: Lider: PRDM Sp. 
z o.o. Mińsk Mazowiecki, Członkowie: 
Polibud – Pomorze Sp. z o.o. Łącko, 
BUDROX Sp. z o.o Gostynin, Pekum 
SA Gostynin, PIU Wereszczyński 
Płock oraz PRD S.A. Gostynin.

Budowa I-go etapu Małej Ob-
wodnicy w Gostyninie obejmowała 
odcinek drogowy dł. 350 m (łącznie 
z przebudową skrzyżowania z dro-
gą krajową nr 60 /ul. Jana Pawła II/ 
i drogą powiatową /ul. ks. J. Popie-
łuszki/ wyposażonego w nową sy-

gnalizację świetlną. W trakcie budo-
wy wykonano wzmocnienie podłoża 
gruntowego poprzez mikrowybuchy, 
wykonanie kolumn żwirowych i geo-
materaca. Zostały przebudowane 
wszystkie sieci podziemne, wybu-
dowano obiekty inżynierskie w po-
staci murów oporowych oraz tunelu 
dla pieszych. Odcinek drogi został 
wyposażony w obustronne oświetle-
nie uliczne, kanalizację deszczową, 
oznakowanie pionowe i poziome. 
Łączna wartość budowy pierwsze-
go etapu Małej Obwodnicy, wynio-
sła ponad 19 mln zł – w tym koszt 
robót: podstawowych ponad 16 mln 
zł, dodatkowych i uzupełniających 
2,6 mln zł oraz przebudowy sygna-
lizacji świetlnej 183 tys. zł. W dniu 
10 grudnia 2008 r. dokonano odbioru 
I-go etapu budowy Małej Obwodnicy 
w Gostyninie.

Natomiast w dniu 25 czerwca 
2010 r. została podpisana umowa na 
wykonanie budowy  II etapu Małej 

Obwodnicy Gostynina, realizowane-
go na podstawie POROZUMIENIA 
pomiędzy Województwem Mazo-
wieckim (reprezentowanym przez 
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego – Adama Struzika) i Członka 
Zarządu Jana Engelgarda a Mia-
stem Gostyninem, reprezentowanym 
przez Burmistrza – Włodzimierza 
Śniecikowskiego.

Na tym etapie robót budowlanych 
– wykonawcą jest konsorcjum firm: 
Lider – PRD S.A. Gostynin, Człon-
kowie: Polibud – Pomorze Sp. z o.o. 
Łącko, BUDROX Sp. z o.o. Gostynin, 
HYDROPOL Sp. z o.o. Gostynin, 
Drogi i Mosty Włocławek oraz PIU 
Wereszczyński Płock.

Budowa II-go etapu Małej Ob-
wodnicy w Gostyninie obejmuje: bu-
dowę odcinka drogowego dł. 314 m, 
szerokości 7 m wraz z chodnikami, 
ścieżkami rowerowymi; budowę ron-

da o średnicy zewnętrznej 40 m na 
skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. Tar-
gową wraz z drogami dojazdowymi 
oraz budowę mostu na rzece Skrwie 
o długości 10 m wraz z kładkami dla 
pieszych i rowerów.

Wartość budowy II-go etapu Ma-
łej Obwodnicy oszacowana jest na 
blisko 18 mln zł (brutto). Natomiast 
koszt robót do wykonania w 2010 r. 
przewidywany jest na 4 mln zł, w tym 
robót palowych (związanych ze 
wzmocnieniem podłoża gruntowego) 
za 2 mln 800 tys. zł.

Długość całego odcinka Małej 
Obwodnicy Gostynina, wyniesie 654 
m, a powierzchnia 4578 mkw. Całko-
wita wartość robót, to ponad 37 mln 
zł. Przewidywany termin zakończenia 
prac i oddania obwodnicy do użytku – 
30 października 2011 roku.

Oprac. Anna KWIATKOWSKA
Źródło: MZDW o. z. w Gostyninie

Wykopy przed gostynińskim Zamkiem

Trwają przygotowania podłoża pod budowę obwodnicy

Tablica informacyjna

Biuletyn Miejski.
Wydawca: Gmina Miasta Gostynina. Wydział Promocji 
Miasta. 09-500 Gostynin, ul. Rynek 1 (oficyna)
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Telefon: 24/ 236 07 35; Fax: 24/ 236 07 12; e-mail: naszgostynin@gostynin.pl
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Jubileusz w Palmirach...

Członkowie PTTK na trasie do Palmir

„...Narody pamiętają zawsze 
o tych, którzy dla ich dobra poświę-
cili się, którzy w obronie ich praw 
i swobód położyli to, co po hono-
rze mieli najdroższe – życie” – pisał 
w XIX wieku Konstanty Gaszyński. 
Maksyma ta od 50 lat przyświeca Or-
ganizatorom Zlotu Młodzieży w Palmi-
rach. Wdzięczni działaczom z Żolibor-
skiego Oddziału PTTK uczestniczymy 
w tej niezwykłej uroczystości niemal 
od początku. Jesienny koloryt Pusz-
czy Kampinowskiej, chęć spotkania 
się z historią i przyjazną bracią tury-
styczną sprawia, że chętnie przyby-
wamy na rozległą polanę w Pociesze.

Dzięki Burmistrzowi Miasta 
Gostynina Włodzimierzowi 

Śniecikowskiemu i Wójtowi Gmi-
ny Gostynin Janowi Krzewickiemu 
– w dniu 16 października br., cztery 
drużyny ze szkół w: Sokołowie, Teo-
dorowie, Zwoleniu i Gimnazjum nr 2 
z Gostynina oraz drużyna członków 
PTTK – wyjechały  dwoma autokarami 
do miejscowości Laski k. Warszawy. 
Opiekę z ramienia PTTK sprawowali: 
Ewa Koprowicz i Wojciech Karwow-
ski. Opiekunami grup młodzieżowych 
byli nauczyciele: Mariusz Gajewski, 
Beata Milczarek, Teresa Murawska 
i Małgorzata Żuber. Przed wyrusze-
niem na trasę pieszą, postanowili-
śmy zwiedzić cmentarz komunalny 
i wojskowy oraz kaplicę Matki Bożej 
Anielskiej (znajdującą się na terenie 
zakładu wychowawczego dla dzieci 
i młodzieży niewidomej), a także przy-
pomnieć sobie zasady poruszania się 
po terenie Parku Narodowego.

Szlak naszej pierwszej wędrówki 
biegł z Lasek Drogą Łączniczek Armii 
Krajowej Grupy „Kampinos” do osady 
Sieraków, a następnie do obozowiska 
we wsi Pociecha. Tam czekała na nas 
wojskowa grochówka, herbata i wiele 
atrakcji: wieża wspinaczkowa, ogni-
sko, występ chóru „Harfa”, wystawa 
jubileuszowa Zlotu, stoiska z pamiąt-
kowymi znaczkami i proporczykami 
oraz życzliwi nam Organizatorzy, 
i około dwa tysiące turystów. Tradycyj-
nie po zakończeniu części turystycz-
nej Zlotu zgromadziliśmy się wokół 
pomnika Powstańczych Oddziałów 
Specjalnych „Jerzyki”. Tu rozpoczęła 
się część patriotyczna uroczystości, 

podczas której turyści i harcerze opie-
kujący się Miejscami Pamięci Narodo-
wej zostali odznaczeni, organizatorzy 
otrzymali gratulacje od władz pań-
stwowych, delegacje złożyły wieńce, 
zapaliliśmy znicze. A potem wyruszy-
liśmy na Cmentarz w Palmirach – któ-
ry jest symbolem martyrologii, oporu 
naszych przodków i dowodem pamię-
ci naszego pokolenia. Na cmentarzu 
zastaliśmy mrok, rozświetlony setka-
mi zniczy i pochodni. Apel poległych 
wprowadził nas w nastrój szczególny. 
Wspominaliśmy bezprzykładne mę-
stwo polskich rycerzy w 1420 roku 
oraz ich następców: żołnierzy walczą-

cych na wszystkich frontach, harcerzy 
z „Szarych Szeregów”, kampinoskich 
leśników odnotowujących z naraże-
niem życia wszystkie egzekucje, po-
wstańców warszawskich. Przeżywa-
liśmy cierpienie więźniów Pawiaka, 
rozstrzelanych w Puszczy Kampino-
skiej i spoczywających na tym cmen-
tarzu. A na zakończenie Zlotu jeszcze 
raz oddaliśmy Im hołd poprzez złoże-
nie wieńca i zapalenie zniczy.

Pięćdziesiąty Zlot Młodzieży 
przypadł w roku jubileuszu 

200. rocznicy urodzin Fryderyka 
Chopina. Nie pominęliśmy tego fak-
tu, przejeżdżając przez miejscowości 
związane z naszym kompozytorem. 
W drodze powrotnej uczniowie szkół 
z Sokołowa i Teodorowa uczestni-
czyli w konkursie i pokazali, że dużo 
potrafią. Najlepsi zostali obdarowani 
nagrodami. Aktywnie spędzony wolny 
czas w otoczeniu przyrody Puszczy 
Kampinoskiej i pięknej słonecznej po-
gody oraz atrakcyjne lekcje przyrody, 
geografii i historii – tak możemy pod-
sumować 16 października 2010 roku. 
Niepowtarzalna atmosfera na trasach 
Zlotu i doniosły nastrój zakończenia, 
przyciąga nas do tego miejsca. Dlate-
go też, za rok znów wyruszamy.

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta 
Gostynina Włodzimierzowi Śnieci-
kowskiemu i Wójtowi Gminy Gostynin 
Janowi Krzewickiemu za sfinansowa-
nie kosztów wynajmu autokarów na 
50. Jubileuszowy Centralny Zlot Mło-
dzieży Palmiry 2010.

W imieniu Oddziału 
PTTK w Gostyninie
Ewa KOPROWICZ

Akcja charytatywna 
Ecco Walkathon

ECCO Walkathon to charytatyw-
ny spacer dla całej rodziny. Każdego 
roku wiele tysięcy uczestników z ca-
łego świata spaceruje, dedykując 
przebyte przez siebie kilometry na 
cele dobroczynne, doświadczając 
jednocześnie wspaniałych wrażeń 
podczas dnia spędzonego w gronie 
rodziny i przyjaciół.  

W dniu 11 września br., na war-
szawskiej Agrykoli odbyła się szósta 
polska edycja ECCO Walkathonu, 
największego na świecie space-
ru charytatywnego. Po raz kolejny 
uczestnicy nie zawiedli i tłumnie przy-
byli, aby wesprzeć potrzebujących – 
702 284,00 zł tyle wynosi tegoroczna 
dotacja na fundacje charytatywne 
– w dążeniu do uzyskania tej kwoty 
– chodziło ponad 19 500 spacerowi-
czów w tym roku!

Warto zaznaczyć, że Gimnazjum 
nr 2 w Gostyninie w tym spacerze 
uczestniczyło już szósty raz! Chwilę 
po godz. 7.00 zebraliśmy się przed 
szkołą i grupą, która liczyła aż 89 
osób, wyjechaliśmy do Warszawy. Na 
miejscu otrzymaliśmy sporo gadże-

tów (plecak, wodę, soczek, jabłko, 
plan trasy, ołówek, koszulkę, ksią-
żeczkę Ecco, bransoletki). Najważ-
niejszą rzeczą był identyfikator, na 
którym zaznaczaliśmy fundację, na 
którą chcieliśmy przeznaczyć „swoje 
przebyte kilometry”. 

W tym roku mogliśmy pomóc: 
niedźwiedziom polarnym, które re-
prezentowała fundacja ekologiczna 
WWF, dzieciom pozbawionym do-
mów – SOS Wioski Dziecięce oraz 

osobom chorym na nowotwory, które 
wspierała fundacja TVN. Po konsulta-
cji z opiekunami wyruszyliśmy w dro-
gę, by pokonać wybrany przez siebie 
szlak. Większość z nas wybrała dłuż-
szą o 10 km trasę, jednak znaleźli się 
też i tacy, którzy woleli przejść krótszy 
o 4 km dystans, by mieć więcej czasu 
na atrakcje przewidziane przez orga-

nizatorów na Agrykoli. 
Możemy być dumni z siebie, po-

nieważ łącznie przeszliśmy aż 770 
km, co dało 3080,00 zł (4zł za 1km) 
na fundacje. Z pierwszych klas udział 
wzięło 17 osób, z drugich osiem, na-
tomiast trzecie klasy nie zawiodły, 
bo aż 41 osób uczestniczyło w akcji 
WALK FOR LIFE. Opiekunowie wraz 
z dziećmi tworzyli grupę 17 osób, 
a dodatkowo pojechało z nami sze-
ścioro absolwentów naszej szkoły. 
Atrakcje tegorocznego Ecco to obec-
ność Michała Piróga wraz z przyja-
ciółmi, koncerty Mariny Łuczenko, 
ośmioletniego perkusisty Igora Fa-
leckiego i zespółu Raz Dwa Trzy. 
Niektórym z nas udało się zdobyć 
autografy obecnych tam gwiazd. Na 

trasie również czekały na nas cieka-
we niespodzianki: przebrani ludzie na 
szczudłach czy też postacie z bajek. 
Byliśmy zadowoleni z efektów nasze-
go wyjazdu. Do Gostynina dotarliśmy 
po godzinie 19.00 i z uśmiechami na 
twarzach rozeszliśmy się do domów. 
Mamy nadzieję, że w następnym roku 
również uda się nam wziąć udział 
w ECCO Walkathonie!

Aleksandra OLBIŃSKA z kl. IIIf 
Marta SZYMAŃSKA z kl. IIIb 

Zdjęcie naszych rekordzistek przy punkcie kontrolnym, który znajdował się 
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Identyfikatory trzech uczestniczek z naszej szkoły, które pokonały wspólnie 
aż 66 km
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Go-

styninie przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 20 stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

Lp. Działka nr, 
lokalizacja

Pow. w ha Nr KW Przeznaczenie w p.z.p. Opis nieruchomości Cena wywo-
ławcza nieru-

chomości
w zł.

1. 2614
Gostynin
ul. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego

0,0407 16 508
Sąd Rejono-
wy w Gosty-
ninie

Brak obowiązującego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy teren 
działki wchodzi w skład obszaru oznaczonego 
symbolem UMW – obszar zabudowy usługo-
wej i mieszkaniowej o funkcji centrum.
Działka znajduje się na terenie układu archi-
tektoniczno - urbanistycznego miasta Gostyni-
na wpisanego do rejestru zabytków dawnego 
województwa płockiego pod nr 531 decyzją 
z dnia 08.09.1980 r.

Dla działki została opracowana kon-
cepcja budowy budynku usługowo - 
mieszkalnego o wym. 14,5 na 11,5 m 
niepodpiwniczonego,
dwukondygnacyjnego z poddaszem 
użytkowym, z przeznaczeniem usłu-
gowym w parterze i na piętrze oraz 
mieszkaniem na poddaszu. Istniejący 
stan zagospodarowania: w głębi działki 
budynek dwukondygnacyjny do remon-
tu o pow. użytkowej 66 m.kw., zbloko-
wany z budynkiem sąsiada.

299 500,00

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2010 roku o godz. 11-tej w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki należy wpłacić w terminie do dnia 3 grudnia 2010 br (włącznie) na konto 
nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA II ROK w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina 
do godziny 13-tej.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra przetarg.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z opracowaną koncepcją budowy budynku usługowo - mieszkalnego oraz dokumen-

tacją techniczną na istniejący na działce budynek.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rol-

nictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Gostyninie, ul. Parkowa 22, pokój nr 2, tel. 24 236- 07- 47.
Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski
Gostynin, dnia 02 listopada 2010 r.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych 

w Gostyninie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina. 

Lp. Działka nr, lokalizacja Pow. w 
m.kw

Nr KW Przeznaczenie w p.z.p. Cena wywoław-
cza nieruchomo-

ści w zł.

1. 2810/4
Gostynin
 ul. Kard. S.Wyszyńskiego

0,0135 17933
Sąd Rejonowy 
w Gostyninie

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

98 000,00

2. 2810/5
Gostynin ul.Kard. S Wy-
szyńskiego

0,0135 17933
Sąd Rejonowy 
w Gostyninie

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

98 000,00
 

Do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 22 % podatek VAT.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Budowę na nabytych nieruchomościach należy zakończyć w ciągu 48 miesięcy od dnia zakupu. W przypadku nie dotrzymania terminu za-

budowy nieruchomości, kupujący zwraca nieruchomość sprzedającemu za cenę aktualną na dzień zwrotu, przy czym przez zabudowę rozumie 
się oddanie budynku do użytkowania.

Informujemy, że na działkach ozn. nr ewid. 2810/5 i 2810/4 znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 roku o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 6 grudnia br. (włącznie) na konto nr 

89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA II ROK w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godziny 13-tej.
Każda nieruchomość stanowi odrębny przedmiot przetargu. Zatem zachodzi konieczność wpłaty wadium ze wskazaniem numeru działki, 

którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra przetarg.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Gostyninie, ul. Parkowa 22, pokój. nr 2, tel. 24 236- 07- 47.
Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski
Gostynin, dnia 26.10. 2010 r.
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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.  Nr 261 
poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przezna-

czonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp. Nr działki, lokali-
zacja

KW Powierzchnia Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości w zł.

1. 2810/9
Gostynin
ul.W.Kujawy

17933 116 m.kw. Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju  za-
gospodarowania przestrzennego teren zlokalizowany 
na obszarach zabudowy usługowej i mieszakaniowej 
wielorodzinnej o funkcji centrum.

91 200,00

2. 2810/10
Gostynin
ul.W.Kujawy

17933 152 m.kw. Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju  za-
gospodarowania przestrzennego teren zlokalizowany 
na obszarach zabudowy usługowej i mieszakaniowej 
wielorodzinnej o funkcji centrum.

118 200,00

3. 2810/10
Gostynin
ul. W. Kujawy

17933 152 m.kw. Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju  zago-
spodarowania przestrzennego teren zlokalizowany na 
obszarach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wie-
lorodzinnej o funkcji centrum.

118 200,00

Do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski
Gostynin, dnia 17.11.2010 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.  Nr 261 
poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przezna-

czonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp. Nr działki, lokalizacja KW Powierzchnia Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości w zł.

1. 2810/9
Gostynin
ul.W.Kujawy

17933 116 m.kw. Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju  
zagospodarowania przestrzennego teren zloka-
lizowany na obszarach zabudowy usługowej 
i mieszakaniowej wielorodzinnej o funkcji cen-
trum.

91 200,00

2. 2810/10
Gostynin
ul.W.Kujawy

17933 152 m.kw. Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju  
zagospodarowania przestrzennego teren zlokalizo-
wany na obszarach zabudowy usługowej i  miesz-
kaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum.

118 200,00

3. 2810/10
Gostynin
ul. W. Kujawy

17933 152 m.kw. Brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju  
zagospodarowania przestrzennego teren zloka-
lizowany na obszarach zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji cen-
trum.

118 200,00

Do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski
Gostynin, dnia 17.11.2010 r.
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Święto Niepodległości z historią w tle

W Gostyninie „Lepiej grać niż ćpać”

W tym roku – wyjątkowy charak-
ter miało Święto Niepodległości dla 
policjantów z Gostynina oraz wielu 
uczniów I Liceum Ogólnokształcące-
go PUL naszego miasta.

Po raz pierwszy w publicznych 
uroczystościach zaprezentowała się 
grupa młodych ludzi w historycznych 
mundurach przedwojennej Policji 
Państwowej. To uczniowie gostyniń-
skiego liceum PUL, tworzący grupę 
rekonstrukcji historycznej w ramach 
wspólnego projektu Płockiego Uni-
wersytetu Ludowego im. Wincentego 
Witosa i Komendy Powiatowej Poli-
cji pod nazwą” Młodzieżowe patrole 
obywatelskie”. Obchody Święta Nie-
podległości w Gostyninie rozpoczęła 
msza w kościele pw. NMP Matki Ko-
ścioła, po której uczestnicy uroczy-
ście przemaszerowali ulicami miasta 

pod pomniki upamiętniające boha-
terów walk o niepodległość. Wśród 
maszerujących ulicami Gostynina 
dało się zauważyć grupę młodych 
ludzi w historycznych mundurach 
przedwojennej Policji Państwowej. 
Kolejnym punktem programu była 
akademia w Miejskim Centrum Kul-
tury w Gostyninie. Uroczystościom 
towarzyszyły poczty sztandarowe, 
a wśród nich poczet Komendy Po-
wiatowej Policji w Gostyninie. Zakoń-
czenie obchodów Święta Niepodle-
głości miało miejsce pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
gdzie poszczególne delegacje złoży-
ły kwiaty wraz z Burmistrzem Miasta 
Gostynina Włodzimierzem Śnieci-

kowskim, który swoim przemówie-
niem zakończył tegoroczne obchody 
Święta Niepodległości w Gostyninie.

Zbigniew BARTOSIAK

Realizację nowego pomysłu na 
profilaktykę antydopalaczową i an-
tynarkotykową w dniu 15 listopada 
2010 roku – rozpoczęli policjanci 
z gostynińskiego wydziału prewencji. 
Pod hasłem „Zdrowy rytm” w ramach 
działań świadomość i odpowiedzial-
ność wspólnie z  perkusistą  Mate-
uszem Modrzejewskim policjanci 
rozmawiali o dopalaczach z gimna-
zjalistami.

Działania mówiące o szkodliwo-
ści zażywania dopalaczy w niekon-
wencjonalnej formie rozpoczęli 15 
listopada policjanci z gostynińskiego 
wydziału prewencji. Nowa forma to 
wsparcie prezentacji multimedial-
nej przekazującej treści z zakresu 
profilaktyki antynarkotykowej przez 
studenta Mateusza Modrzejewskie-
go – grającego na perkusji. Wymowa 

spotkania ma jednoznaczne przesła-
nie kierowane do gimnazjalistów, że 
istnieje wiele ciekawych alternatyw-
nych form spędzania czasu i realizo-
wania własnego rozwoju bez dopala-
czy i narkotyków. I o tym zapewniał 
swoich młodszych kolegów Mateusz 
Modrzejewski – pierwszy lider gosty-
nińskich działań profilaktycznych pod 
nazwą   Świadomość i Odpowiedzial-
ność, pomysłodawca nazwy ŚiO, au-

tor kilku artykułów pra-
sowych  – dziś student  
II roku Politechniki 
Warszawskiej . Mate-
usz postanowił wrócić 
do ŚiO i zaproponował 
swój udział w kampa-
nii antydopalaczowej 
gostynińskiej policji. 
W spotkaniach, które 
głównym „zdrowym ryt-
mem” perkusji  trafiały 
wprost do gimnazjali-
stów, udział wzięło 150 
uczniów klas trzecich 
gimnazjum nr 2 w Go-
styninie.  Nie zabrakło 
konkursu z nagrodami 

– pałeczkami, na których uczniowie 
mogli spróbować swoich sił w grze 
na perkusji. Nad wszystkim czuwała 
dyrektor Gimnazjum nr 2 –  dr B. Pre-
zentację przeprowadzili policjanci: 
kom. Zbigniew Bartosiak i sierż.szt. 
Grzegorz Kuźnicki. Działanie będzie 
prowadzone także w innych gostyniń-
skich szkołach.

Zbigniew BARTOSIAK

mł. insp. Piotr Leonarcik i kom. Zbi-
gniew Bartosiak wśród uczniów gosty-
nińskiego liceum PUL w Gostyninie

Przed pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego

dyr. Joanna Syska podczas dyskusji z uczniami

DZIEŃ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZUS 
W związku z obchodzonym 

w grudniu Międzynarodowym Dniem 
Osób Niepełnosprawnych, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych organizu-
je Dzień Otwarty dla Osób Niepełno-
sprawnych.

Organizacja Dnia Otwartego 
będzie okazją do upowszechniania 
informacji o prawach osób niepełno-
sprawnych w obszarze zagadnień 
związanych z ubezpieczeniami spo-
łecznymi, rehabilitacją zawodową 
i społeczną, aktywizacją zawodową 
czy prewencją rentową. 

W uznaniu ważności społecz-
nego problemu niepełnosprawności 
oraz mając na uwadze zapewnienie 
najwyższego poziomu obsługi klien-

tów do udziału w obchodach Dnia 
Otwartego zaproszeni zostali także 
przedstawiciele urzędów i instytucji 
działających wśród osób niepełno-
sprawnych i na rzecz tego środowi-
ska m.in. Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności oraz Centrum 
Pomocy Rodzinie.

Zapraszam wszystkie zaintereso-
wane osoby do skorzystania z tej wy-
jątkowej inicjatywy Zakładu i uczest-
nictwa w tym przedsięwzięciu, które 
odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010 r. 
w godzinach 9.00 – 14.00 w siedzibie 
Inspektoratu ZUS. 
Barbara SMARDZEWSKA-CZMIEL
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku 

NA DYŻURZE Z 2 PROMILAMI!
Badanie alkotestem pielęgniarki na 

dyżurze opiekuńczym w Powiatowym 
Domu Pomocy Społecznej w Gostyni-
nie – wykazało 2,02 promila alkoholu 
w organizmie. Policjanci powiadomili 
o pijanej pielęgniarce dyrektora placów-
ki, który zapewnił podopiecznym właści-
wą opiekę.

Policyjna interwencja z 15 listopa-
da 2010 r. około godziny 19.00 – była 
reakcją na telefoniczne zgłoszenie do 
dyżurnego gostynińskiej policji. Skiero-
wany do placówki patrol zastał na dyżu-
rze pielęgniarkę sprawującą opiekę nad 
kilkunastoma podopiecznymi .

Już wstępna rozmowa policjantów 
z kobietą uzasadniała badanie alkote-
stem. 54-latka była pod wyraźnym wpły-
wem alkoholu, a ponadto była w pracy. 
Badanie alkotestem wykazało u kobiety 
2,02 promila alkoholu w organizmie. 
Policjanci powiadomili dyrektora pla-

cówki, który natychmiast zorganizował 
podopiecznym właściwą opiekę. Pielę-
gniarka poniesie konsekwencje karne 
wynikające z podjęcia w stanie nietrzeź-
wości czynności zawodowych.

Z. B.

Od redakcji. O tym, że w PDPS 
w Gostyninie pracuje pielęgniarka, która 
od dawna nadużywa alkoholu na dyżu-
rze, dyrektor placówki dobrze wiedział. 
Pisały o tym autorki listu skierowanego 
do redakcji, a opublikowanego w „Gło-
sie Gostynińskim” 2009, nr 8, s. 3. Wte-
dy nikt na to nie reagował, głuchy był 
organ założycielski, czyli Starostwo. 
W liście były też informacje o wielu in-
nych nieprawidłowościach w PDPS. 
Jedyne co się po tym wydarzyło, to 
podanie redaktor naczelnej „Głosu Go-
stynińskiego” do Sądu. No i proszę, kto 
miał rację? (R)

R E P E R T U A R
MCK w Gostyninie kino „WARSZAWA”

www.kinogostynin.ecom.net.pl

GRUDZIEŃ 2010
3-6 grudnia

,,Wampiry i świry”
 Godzina: 17.00; Czas projekcji: 82’; 
 Rodzaj filmu: komedia
 Język filmu: angielski (polskie napisy)

,,Red” 
 Godzina: 19.00; Czas projekcji: 111’; 
 Rodzaj filmu: komedia akcji
 Język filmu: angielski (polskie napisy)

10-13 grudnia
,,zemsta futrzaków”

 Godzina: 17.00; Czas projekcji: 92’; 
 Rodzaj filmu: komedia familijna
 Język filmu: polski dubbing

,,pozwól mi wejść”
 Godzina: 19.00; Czas projekcji: 115’; 
 Rodzaj filmu: fantasty; horror; melodramat
 Język filmu: angielski (polskie napisy)
 

17-20 grudnia
,,cyrus”

 Godzina: 17.00; Czas projekcji: 92’; 
 Rodzaj filmu: komedia
 Język filmu: angielski (polskie napisy)

,,ostatni egzorcyzm”
 Godzina: 19.00; Czas projekcji: 87’; 
 Rodzaj filmu: horror
 Język filmu: angielski (polskie napisy)

Zapraszamy !!!
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ROZMAITOŚCI

 Gimnazjaliści na rzecz lasu 
Już po raz trzeci uczniowie 

Gimnazjum nr 2 w Gostyninie bra-
li udział w konkursie „Odnawiamy 
i porządkujemy las”, którego orga-
nizatorami byli Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Regionalna Dy-
rekcja Lasów Państwowych w Ło-
dzi, Tygodnik Płocki, Nadleśnictwa 
Gostynin, Łąck, Płock.

Uczestnictwo 
w konkursie wiąże 
się z wykonaniem 
wielu prac porząd-
kowych w lesie, 
jak i działaniami 
w szkole, oczywi-
ście związanymi 
z lasem. Gimna-
zjaliści porządko-
wali oraz sadzili 
las. Realizowane 
zadania z edukacji 
leśnej zawarte zo-
stały w programie, 
utworzonym spe-
cjalnie dla potrzeb 
uczniów naszej 
szkoły, biorących udział w konkursie. 
Praca nad nimi trwała cały rok szkol-
ny. Wszystkie przedsięwzięcia kon-
kursowe zostały zebrane, opisane, 
udokumentowane zdjęciami i praca-
mi uczniów przez nauczycieli biologii. 
Bogata praca zawierająca również 

dzieła uczniów gimnazjum obecnie 
znajduje się w zasobach pracowni 
biologicznej. Zachęcamy do jej oglą-
dania. Być może zachęcimy większą 
grupę uczniów do uczestnictwa w na-
stępnych edycjach konkursu.

W dniu 26 października 2010 
roku w Leszczynie Szlacheckim od-
był się finał konkursu. Gimnazjum 
nr 2  w Gostyninie już po raz kolejny 

otrzymało nagrodę. Tym razem było 
to wyróżnienie a wraz z nim dyplo-
my i nagrodę pieniężną 700 złotych 
– którą, jak co roku zapewne prze-
znaczymy na doposażenie pracowni 
biologicznej.

Alicja WRÓBLEWSKA

Gimnazjaliści porządkują las...

W dniu 3 października br. podczas XIX Inauguracji roku akademickiego 
2010/2011 w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, dr Joanna Sy-
ska, dytrektor Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie,  została 
Laureatką wyborów „Cool Lecturer” przyznawanych przez Parlament Studen-
tów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica,  na Wydziale Wychowania Fizycz-
nego, gdzie pani Joanna Syska jest zatrudniona na etacie adiunkta. 

A. K.

Wyróżnienie od studentów

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za poparcie, jakiego udzieliliście mi Państwo w tego-

rocznych wyborach samorządowych. Obdarzyliście mnie dużym zaufaniem, 
okazaliście życzliwość i wsparcie. Jestem bardzo zadowolona z osiągniętego 
wyniku. Otrzymane głosy są dla mnie zobowiązaniem do dalszej pracy dla 
dobra naszego miasta i powiatu.

Z wyrazami szacunku
Joanna Renata SYSKA

UCZENNICA Z SOLCA POJEDZIE DO KANADY!

Zespół Szkół Podstawowej 
i Gimnazjum w Solcu nosi imię 

wybitnego piewcy wsi polskiej – Wła-
dysława Stanisława Reymonta. Któż 
tak pięknie, malowniczo opisywał kra-
jobrazy wiejskie w poszczególnych 
porach roku? Kto przypominał zwy-
czaje, obrzędy, które dzisiaj pamięta-
ją tylko starsi ludzie? Właśnie laureat 
Nagrody Nobla – nasz rodak Wła-
dysław Stanisław Reymont. Dzięki 
twórczości Patrona uczniowie, z po-
mocą nauczycieli, wiedzą, co działo 
się na wsi w XIX oraz w pierwszej 
połowie XX wieku. W szkole istnieje 
Izba Pamięci oraz pamiątkowe tabli-
ce. Co roku organizowane są także 
apele poświęcone Reymontowi. 

Dyrektor Szkoły w Solcu – Anna 
Wojciechowska nawiązała kontakt 
z Fundacjami im. Władysława Stani-
sława Reymonta z Lipiec Reymontow-
skich i z Kanady. Niewiele jest szkół 
w Polsce noszących imię tego wybitne-
go Noblisty, a nasza Szkoła utrzymuje 
z nimi stały kontakt. Co roku organizo-
wane są Zloty Szkół Reymontowskich 
– w tym roku był to już XIV zlot, który 
odbył się 8 października w Warszawie 
w II Liceum Ogólnokształcącym. Te 
wspaniałe spotkania zbliżają uczniów 
i nauczycieli, są okazją do wymiany 
doświadczeń, sprzyjają zawieraniu 
przyjaźni. To po prostu wielkie święto 
Braci Reymontowskiej.

Od pięciu lat odbywa się też Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski  „Mó-
wimy Reymontem”. Młodzi utalento-
wani recytatorzy mają wtedy święto, 
a proza Reymonta każdego roku na 
nowo odkrywa swoje piękno. Na de-
skach Bielańskiego Centrum Eduka-

cji Kulturalnej w Warszawie Szkołę 
Podstawową w Solcu reprezentowała 
Natalia Smyczyńska – uczennica 
kl. VI, recytując fragment z powieści 
„Chłopi”. Zajęła III miejsce. Do kon-
kursu przygotowała ją nauczycielka 
języka polskiego – Ewa Nyckowska. 
Z kolei uczennica kl. III gimnazjum – 
Aleksandra Wojciechowska – do-
skonale zaprezentowała się w recyta-
cji fragmentu powieści Reymonta pt. 
„Wampir”. Wskazówek udzielała jej 
podczas prób polonistka Katarzyna 
Smyczyńska. Występ zakończył się 
sukcesem, bowiem Aleksandra zajęła 
II miejsce. Została laureatką, poko-

nując konkurentów z kategorii szkół 
średnich i w nagrodę z opiekunem 
wyjedzie do Kanady. Dodajmy, że 
rywalizacja pomiędzy uczestnikami 
jest ogromna. W jury zasiadają wy-
kwalifikowane osoby, w tym roku był 
m.in. aktor z Teatru „Rampa” – Marek 
Frąckowiak.

Delegacja uczniów ze szkoły w Solcu podczas XIV Zlotu Szkół Reymontow-
skich w Warszawie

Laureatka konkursu – Aleksandra 
Wojciechowska

„Żyć to działać, rozlewać po świecie / talent, energię, uczucie…”
Wł. St. Reymont Zwycięstwo Oli Wojciechowskiej 

jest dla nas wielką radością 
i dumą, tym bardziej że już w 2008 
roku uczennica naszego gimnazjum – 
Ilona Lewandowska, jako laureatka 
tego samego konkursu, miała także 

w nagrodę możliwość zwiedzić Kana-
dę. Wyjazd za ocean – to podróż ży-
cia. Przygoda, która prawdopodobnie 
nigdy więcej się nie powtórzy.

Na uwagę zasługuje fakt, że do-
piero od kilku lat należymy do Rodzi-

ny Reymontowskiej, a mamy już tak 
duże osiągnięcia. Cieszy nas to, że 
nasza młodzież ma możliwość roz-
wijania i pogłębiania swoich zaintere-
sowań, promowania języka polskiego 
w kraju i za granicą oraz propago-

wania twórczości Reymonta. Dumni 
jesteśmy, że uczniowie z Solca tak 
wspaniale reprezentują swoją szkołę 
i soleckie środowisko.

Katarzyna SMYCZYŃSKA

PODZIĘKOWANIE
Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi Włodzimierzowi Śniecikowskiemu 

za uświetnienie w dniu 22 października br. wystawy moich obrazów w sali ko-
lumnowej Zamku Gostynińskiego. Było to dla mnie niezapomniane przeżycie, 
zarazem mobilizujące do dalszej pracy

Zenobia OGRODZIŃSKA


