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W gabinecie burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego. Od lewej dyr. Janusz 
Pietruszewski i dr Jerzy Raciborski

Potrójny sukces WSTH w Gostyninie – oceniona

Dnia 23 października 2010 r. 
rozstrzygnięta została kolej-

na już, V edycja konkursu „Samo-
rząd Przyjazny Przedsiębiorczości”. 
W ramach tej edycji organizatorzy 
przyznali nagrodę specjalną w kate-
goriach: Najlepszy Wójt, Burmistrz, 
Prezydent Miasta 2010 r.

Mamy przyjemność poinformo-
wać Państwa, że Burmistrz Włodzi-
mierz Śniecikowski otrzymał tytuł 
„Najlepszy Burmistrz 2010 Roku”. 
Kapituła konkursu szczególnie pod-
kreśliła dokonania Burmistrza w dzie-
dzinach inwestycji drogowych, mają-
cych na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców oraz działań proeko-
logicznych, wpływających na wzrost 
znaczenia turystycznego gminy. Bur-
mistrz został doceniony również jako 
pomysłodawca i inicjator największej, 

realizowanej obecnie w Polsce, inwe-
stycji turystycznej, tj. budowy Central-
nego Parku Rekreacji, Balneologii, 
Turystyki i Wypoczynku „Termy Go-
stynińskie”. 

Nie bez znaczenia był również fakt 
odbudowania Zamku Gostynińskiego, 
który w powiązaniu z Termami i bli-

skością Gostynińsko-Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego jest dużym 
magnesem turystycznym i główną 
atrakcją regionu Mazowsza i kraju.

Jak podkreślali organizatorzy 
Gali, zdobywcy tego tytułu to osoby, 
których zaangażowanie oraz nowa-
torskie działania w pracy samorządo-

wej wykraczają daleko ponad prze-
ciętność, a profesjonalizm i skutecz-
ność jaką się wykazują, mogą być 
wzorem do naśladowania. Nagrody 
wręczał Piotr Styczeń, wiceminister 
infrastruktury.

W kategorii od 15 tys. do 30 tys.
mieszkańców, otrzymaliśmy certyfi-
kat „Gmina Atrakcyjna Turystycznie 
2010”. Celem konkursu, organizowa-
nego po raz drugi było wyłonienie, na-
grodzenie, a następnie promocja tych 
gmin, które podejmują kroki w celu 

aktywnej promocji regionu, a przede 
wszystkim pragną zainteresować tu-
rystów swoimi walorami. Certyfikat 
dla Gminy Atrakcyjnej Turystycznie 
jest wyróżnieniem dla gmin, które 
chcą pokazać swoje walory turystycz-
ne i możliwości rozwoju na ich tere-
nie, w tym w sektorze gospodarki.

W dniach 8–10 października 
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelar-
stwa w Łodzi była wizytowana przez 
Państwową Komisję Akredytacyjną. 
Była to druga tego typu kontrola 
w historii Szkoły. Tym razem oce-
nie poddany został również Wydział 
Zamiejscowy w Gostyninie. Oglą-
dano bazę, księgozbiór tematyczny 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i do-
kumentację. Przedstawiciel PKA 

dr Jerzy Raciborski spotkał się tak-
że z burmistrzem Włodzimierzem 
Śniecikowskim. Gostynin zrobił na 
Komisji duże wrażenie, śmiałe pro-
jekty naszego miasta zachwyciły. 
Życzono nam, aby wszystko zostało 
zrealizowane zgodnie z planem. Na-
leży uczynić wszystko, aby Szkoła 
istniała i rozwijała się, gdyż są przed 
nią perspektywy.

(bkp)

Burmistrz dostaje gratulacje i kwiaty od Radnych

Certyfikat dla Gminy Atrakcyjnej Turystycznie oraz Wyróżnienie dla Gminy 
Miasta Gostynina

Gostynin otrzymał również wy-
różnienie w trzeciej edycji konkursu 
„Mazowiecka Gmina Roku 2010”. 
Kapituła konkursu brała pod uwagę 
gminy i powiaty zainteresowane kre-
owaniem pozytywnego wizerunku 
władz we współpracy z inwestorami, 
przedsiębiorcami jak również rozwo-
jem sektora turystycznego, wykorzy-
stywaniem innowacyjności w trosce 
o środowisko naturalne. Projekty są 
skierowane do tych, którzy podejmu-
ją aktywne działania z bezrobociem, 
wspierają służbę zdrowia i dbają 
o edukację, infrastrukturę w regionie 
oraz umiejętnie wykorzystują środki 
z funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej. Znalezienie się wśród naj-
lepszych samorządów stanowi dodat-
kowy bodziec do dalszych działań na 
rzecz rozwoju miasta.

Nagrodzone samorządy z wo-
jewództwa mazowieckiego 

w sposób nowoczesny reprezentują 
godny naśladowania poziom oraz 
wykazują aktywność na rzecz roz-
woju gospodarczego i społecznego, 
dbając o wzrost jakości życia swojej 
wspólnoty lokalnej.

Uroczystość z udziałem prze-
szło 1000 gości, tym razem prowadzo-

na przez Radosława Brzózkę oraz 
Paulinę Sykut zgromadziła przedsta-
wicieli zwycięskich podmiotów oraz 
świata polityki i kręgów biznesu.

Serdecznie gratulujemy Panu 
Burmistrzowi znalezienia się w elitar-
nym gronie laureatów i zaszczytnego 
tytułu „Najlepszy Burmistrz 2010”, ży-
cząc satysfakcji z dotychczasowych 
osiągnięć oraz wielu dalszych sukce-
sów.

Wydział Promocji 
Urzędu Miasta Gostynina

Najlepszy Burmistrz Roku 2010
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WYBORY

ABC WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 
– PORADNIK DLA WYBORCY

Tegoroczne wybory samorzą-
dowe odbędą się 21 listopada.

Już teraz jednak warto poznać 
zasady, na jakich będziemy mogli 
oddać swój głos.

I. KTo Może GłoSoWać?
Zgodnie z art. 62 ust.1 Konsty-

tucji RP prawo głosu w wyborach 
samorządowych ma każdy obywatel 
Polski, który najpóźniej w ich dniu 
ukończył 18 lat. 

W wyborach samorządowych co 
do zasady mogą uczestniczyć oby-
watele polscy.

ALE: w związku z instytucją tzw. 
obywatelstwa UE do ordynacji wpro-
wadzono  ograniczoną możliwość 
głosowania dla tych obywateli Unii, 
którzy nie mają obywatelstwa polskie-
go, ale na stałe mieszkają w Polsce.

Mogą oni wybierać, ale wyłącz-
nie radnych gmin i wójtów (albo bur-
mistrzów, prezydentów miast). Nie 
mogą za to głosować w wyborach do 
rad powiatów i sejmików wojewódz-
kich (w lokalach nie dostaną potrzeb-
nych do tego kart).

II. Czy MoGę GłoSoWać 
Poza MIeJSCeM 
zaMIeSzKanIa?

W przeciwieństwie do wyborów 
prezydenckich i parlamentarnych, 
głosowanie poza miejscem stałego 
zamieszkania w wyborach samorzą-
dowych nie jest możliwe. Nie można 
więc wziąć ze swojej gminy zaświad-
czenia o prawie do głosowania, wyje-
chać na weekend, urlop czy festiwal, 
i z nim głosować w innej gminie, po-
wiecie czy województwie. Dlaczego? 
Dlatego, że mieszkańcy każdej gminy, 
powiatu czy województwa tworzą tzw. 
wspólnotę samorządową. I to właśnie 
członkowie tej wspólnoty mają prawo 
decydować o swoich władzach, a nie 
o władzach innych wspólnot. 

III. JaK GłoSoWać?
Pamiętaj! Żeby twój głos był waż-

ny, w kratce na karcie do głosowania, 
musisz postawić znak „x”, a nie jaki-
kolwiek inny – np. „v” czy „-„. Punkt 
przecięcia kresek tworzących znak 
„x” musi się znaleźć w obrębie krat-
ki. Dopiski poza kratkami nie mają 
żadnego znaczenia. Jeśli więc przy 
nazwisku wybranego kandydata (lub 
kandydatów) postawiłeś właściwie 
„x”, pozostałe kratki są czyste i masz 
taką potrzebę – możesz pisać na kar-
cie co chcesz.

Jeśli zdarzy ci się pomylić i posta-
wić znak „x” nie tam, gdzie chciałeś 
lub w sposób niewłaściwy – nie do-
staniesz nowej karty do głosowania.

Informacja o tym, jak oddać głos, 
żeby był ważny, jest umieszczona na 
każdej karcie i na plakatach w loka-
lach wyborczych. Powinni nią służyć 
też członkowie komisji, oczywiście 
nie sugerując, na kogo należy zagło-
sować.

1. Wybory bezpośrednie wój-
tów, burmistrzów, prezydentów 
miast.

W tym roku już po raz trzeci bę-
dziemy głosować bezpośrednio na 
kandydatów na stanowisko wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta. 
Wcześniej byli oni wyłaniani przez 
rady gmin. Wyborcy mieli więc tylko 

pośredni wpływ na obsadę tych sta-
nowisk – poprzez wybór radnych.

Głosowanie w tych wyborach jest 
podobne do sposobu wybierania Pre-
zydenta RP. Zwykle trzeba przepro-
wadzić dwie tury. Na pierwszej koń-
czy się tylko wtedy, kiedy kandydat na 
wójta lub burmistrza otrzymał więcej 
niż połowę ważnych głosów. W in-
nym wypadku, po dwóch tygodniach 
odbywa się więc druga tura. Przecho-
dzą do niej tylko dwaj kandydaci – ci, 
którzy w pierwszej dostali najwięcej 
głosów.

2. Wybory do rady gminy w gmi-
nach poniżej 20 tys. mieszkańców.

Wybory w najmniejszych gminach 
odbywają się na zasadzie większo-
ściowej – radnymi zostają ci kandy-
daci, na których głosowało najwięcej 
osób. System ten przypomina więc 
wybory do Senatu.

Głosuje się stawiając znak „x” 
w kratce z lewej strony obok nazwisk 
najwyżej tylu kandydatów (ze wszyst-
kich list), ilu radnych jest wybieranych 
w danym okręgu. Można też głoso-
wać na mniejszą liczbę kandydatów.

Miasto Gostynin podzielone 
będzie na trzy okręgi. W każdym 
z trzech okręgów w Gostyninie wy-
bieramy pięciu radnych. Tak więc 
w Radzie Miasta Gostynina zasiądzie 
łącznie  piętnastu radnych.

Jak głosować, aby głos był waż-
ny?

• Nie głosuję na żadnego kandy-
data (wrzucam do urny pustą kartę). 
GŁOS NIEWAŻNY

• Głosuję na jednego kandydata. 
GŁOS WAŻNY

• Głosuję na dwóch kandydatów. 
GŁOS WAŻNY

• Głosuję na trzech, czterech lub 
pięciu kandydatów. GŁOS WAŻNY

• Głosuję na więcej niż pięciu kan-
dydatów. GŁOS NIEWAŻNY

3. Wybory do rady powiatu
Są przeprowadzane na zasadach 

analogicznych do wyborów w gmi-
nach powyżej 20 tys. mieszkańców. 
Wyborca głosuje tylko na określoną li-
stę, stawiając znak „x” obok nazwiska 
jednego z kandydatów i wskazując 
tym jego pierwszeństwo do mandatu.

Jeżeli znak „x” został postawio-
ny przy nazwiskach dwóch lub wię-
cej kandydatów z różnych list albo 
nie postawiony w ogóle – głos jest 
nieważny. ALE: jeżeli znak „x został 
postawiony obok nazwisk dwóch lub 
więcej kandydatów z tej samej listy, 
głos jest ważny. Uznaje się wtedy, że 
został oddany na daną listę, a pierw-
szeństwo przysługuje temu z ozna-
czonych kandydatów, który znajduje 
się najwyżej na liście.

Warunki ważnego głosowania do 
rady powiatu

• Nie głosuję na żadnego kandy-
data (wrzucam do urny pustą kartę). 
GŁOS NIEWAŻNY

• Głosuję na jednego kandydata. 
GŁOS WAŻNY

• Głosuję na dwóch lub więcej 
kandydatów z różnych list. GŁOS 
NIEWAŻNY

• Głosuję na dwóch lub więcej 
kandydatów z tej samej listy. GŁOS 
WAŻNY, przy czym głos ten będzie 

zaliczony tylko dla osoby, która jest 
wyżej na liście

4. Wybory do sejmiku woje-
wództwa

Są przeprowadzane na zasadach 
analogicznych do wyborów w dużych 
gminach.

Wyborca głosuje tylko na okre-
śloną listę, stawiając znak „x” obok 
nazwiska jednego z kandydatów 
i wskazując tym jego pierwszeństwo 
do mandatu.

Jeżeli znak „x” został postawio-
ny przy nazwiskach dwóch lub wię-
cej kandydatów z różnych list albo 
nie postawiony w ogóle – głos jest 
nieważny. ALE: jeżeli znak „x został 
postawiony obok nazwisk dwóch lub 
więcej kandydatów z tej samej listy, 
głos jest ważny. Uznaje się wtedy, że 
został oddany na daną listę, a pierw-
szeństwo przysługuje temu z ozna-
czonych kandydatów, który znajduje 
się najwyżej na liście.

Warunki ważnego głosowania do 
sejmiku województwa

• Nie głosuję na żadnego kandy-
data (wrzucam do urny pustą kartę). 
GŁOS NIEWAŻNY

• Głosuję na jednego kandydata. 
GŁOS WAŻNY

• Głosuję na dwóch lub więcej 
kandydatów z różnych list. GŁOS 
NIEWAŻNY

• Głosuję na dwóch lub więcej 
kandydatów z tej samej listy. GŁOS 
WAŻNY

IV. FoRMalnoŚCI W dnIU 
GłoSoWanIa

1. Jak znaleźć lokal wyborczy?
Zgodnie z samorządową ordyna-

cją wyborczą o numerach i granicach 
obwodów oraz miejscach, w których 
znajdują się lokale wyborcze, infor-
muje wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta) najpóźniej na trzy tygodnie przed 
wyborami.

Stosowne obwieszczenia umiesz-
cza się w urzędach, na słupach ogło-
szeniowych i w innych miejscach. 
Wiele gmin te same informacje poda-
je na swoich stronach internetowych. 

Żeby uniknąć więc wątpliwości i nie-
potrzebnego zamieszania w dniu wy-
borów, lepiej ich poszukać wcześniej.

2. Godziny otwarcia lokali
Nadchodzące wybory samorzą-

dowe są pierwszymi wyborami w Pol-
sce, w których będziemy mogli głoso-
wać w godz. 8.00 – 22.00.

3. Jakie dokumenty zabrać ze 
sobą?

Według przepisów wyborczych 
przed głosowaniem wyborca powinien 
się wylegitymować komisji dowodem 
tożsamości. Nie wynika z nich jednak, 
że musi to być dowód osobisty. Moż-
na głosować na podstawie paszportu, 
prawa jazdy, a nawet legitymacji stu-
denckiej czy ubezpieczeniowej.

Jeżeli jednak mamy ważny do-
wód, weźmy go ze sobą – członkowie 
komisji nie zawszę są świadomi, że 
można głosować także na podstawie 
innych dokumentów. Dowód oszczę-
dzi nam więc ewentualnych sporów.

V. Po WeJŚCIU do loKalU
Kiedy wejdziesz już do lokalu, 

podchodzisz do stołu, za którym sie-
dzi komisja.

Liczy ona sobie od siedmiu do 
dziewięciu członków, w tym przewod-
niczącego i wiceprzewodniczącego. 
Każdy z członków zwykle zajmuje się 
obsługą wyborców z różnych części 
obwodu (np. mieszkańców różnych 
ulic), a o części tej informuje znaj-
dująca się przed nim kartka. Odnaj-
dujesz więc właściwą osobę, legity-
mujesz się i podpisujesz przy swoim 
nazwisku w spisie wyborców. Na tej 
podstawie dostajesz pokaźny pakiet 
kart do głosowania we wszystkich 
wyborach. Upewnij się, że są wszyst-
kie, a więc:

• karta do głosowania w bezpo-
średnich wyborach wójta (burmistrza,

prezydenta miasta);
• karta do głosowania w wyborach 

do rady gminy;
• karta do głosowania w wyborach 

do rady powiatu;
• karta do głosowania w wyborach 

do sejmiku województwa.

Serdeczne podziękowania dla 

dr Danuty Parzęczewskiej-Rydyłowskiej
i pielęgniarki Renaty Cwalińskiej, 
a także dla dr. Zdzisława Kozaka 

i dr. Piotra Mrówczyńskiego
za opiekę nad naszą MAMĄ oraz za wsparcie duchowe 

w okresie  długotrwałej choroby 
i w ostatnich godzinach Jej życia.

Córki Śp. Zeni ROZWORY

Pogrążona w smutku rodzina zmarłej 
Stefanii Paluszkiewicz

składa podziękowanie Burmistrzowi Miasta Gostynina, 
pracownikom Urzędu Miasta, przyjaciołom i znajomym 
za współuczestniczenie w uroczystościach pogrzebowych 

i ostatniej drodze naszej ukochanej MaMy – 
córki z rodzinami
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Funkcja radnego – to wyzwanie
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM GIZIŃSKIM - RADNYM MIJAJĄCEJ V KADENCJI RADY MIEJSKIEJ 

W GOSTYNINIE, PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU
- Proszę nam przypomnieć od 

ilu lat pełni Pan funkcję radnego 
Rady Miejskiej w Gostyninie? 

- Funkcję radnego mam zaszczyt 
pełnić po raz pierwszy w swoim życiu, 
a mianowicie od 2006 roku, kiedy to 
otrzymałem mandat społeczny w wy-
borach samorządowych. Wówczas 
kandydowałem z okręgu nr 3 i wolą 
mieszkańców tego okręgu zdoby-
łem mandat radnego Rady Miasta 
Gostynina. Pragnę przypomnieć, że 
w Radzie Miasta Gostynina zasiada 
piętnastu reprezentantów naszego 
miasta. Niewątpliwie jest to wielkie 
wyzwanie, odpowiedzialność  jak 
również wyróżnienie i ja staram się  
tak to traktować.

- dlaczego zdecydował się Pan 
kandydować w 2006 roku do Rady 
Miejskiej w Gostyninie?

- Długo się zastanawiałem, czy to 
jest właściwy moment na kandydowa-
nie. Czy jestem osobą, która już na 
tyle dojrzała, aby kandydować na tak 
odpowiedzialną funkcję? W swoim 
dotychczasowym życiu wykonywa-
łem różne prace oraz pełniłem różne 
funkcje, które w mojej ocenie dawały 
sporą wiedzę, mogącą również przy-
dać się w pracy samorządowca. Po 
konsultacjach z moją małżonką uzna-
łem, że być może nadszedł moment, 
żeby podzielić się tym wszystkim 
w pracy w samorządzie lokalnym.

- Wobec tego, proszę przybli-
żyć naszym czytelnikom, na czym 
polega praca radnego?

- To bardzo ważne pytanie, na 
które postaram się odpowiedź w spo-
sób pozwalający na wyrobienie sobie 
własnego poglądu na pracę radnego. 
Otóż wydaje mi się, że warto wrócić 
do początku, kiedy to nowo wybrany 
radny przed przystąpieniem do wyko-
nywania mandatu na pierwszej sesji 
składa ślubowanie tymi słowy „Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiąz-
ki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
Myślę, że w tych słowach zawiera się 
wszystko to, co powinno przyświecać 
pracy każdego radnego. Nie jest to 
wbrew pozorom łatwe zadanie, bo-
wiem radny reprezentuje ogół miesz-
kańców i czasami musi głosować tak, 
aby wybierać to, co jego zdaniem jest 
słuszne i przyczyni się ogółowi, a nie-
koniecznie wszyscy mieszkańcy będą 
ten pogląd podzielać. Czasami w opi-
nii niektórych mieszkańców można 
było głosować inaczej. Ale wracając 
do rzeczy, należy podkreślić, iż każdy 
radny wykonuje swój mandat pod-
czas pracy na sesjach Rady Miejskiej 
oraz, pracując w różnych komisjach 
przy Radzie Miasta. Konkludując, 
Rada Miejska jest organem uchwało-
dawczym władz Miasta, podejmując 
pewne rozstrzygnięcia dotyczące na-
szego miasta w formie uchwał, nato-
miast organem wykonawczym władz 
Miasta jest burmistrz.

- Jest Pan przewodniczącym Ko-
misji Rozwoju Gospodarczego i Bu-
dżetu, dlaczego zainteresował się 
Pan pracą właśnie w tej Komisji?

- Praca w tej komisji idzie w pa-
rze z moim wykształceniem i jedno-

cześnie jest dla mnie wielkim wy-
zwaniem, bowiem z wykształcenia 
jestem ekonomistą, absolwentem 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
- kierunek organizacja i zarządzanie 
w zakresie studiów magisterskich, 
w zakresie studiów podyplomowych 
jestem absolwentem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie kierunek 
rachunkowość i finanse. Nadto przez 
szereg lat związany byłem zawodowo 
z sektorem finansowym, pracując na 
stanowiskach kierowniczych w du-
żych bankach komercyjnych, a także 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
jako dyrektor finansowy oraz prowa-
dząc własną działalność gospodar-
czą. Wszystko to powodowało, że 
byłem naturalnym kandydatem do 
pracy w tej komisji, a jednocześnie 
w głosowaniu członków tej komisji 
jednogłośnie zostałem jej przewod-
niczącym. Było i jest to dla mnie du-
żym wyróżnieniem i ze swojej strony 
starałem się nie zawieść oczekiwań 
innych radnych, a przede wszystkim 
mieszkańców Gostynina.

- najważniejsze pana zdaniem 
inwestycje zrealizowane w latach 
2006-2010, tj. w trakcie trwania V 
kadencji Rady Miejskiej?

- Myślę, że dużo się działo w na-
szym mieście w zakresie zrealizowa-
nych  inwestycji, a także inwestycji 
w toku. Pragnę przypomnieć, że Go-
stynin dysponuje dość skromnym bu-
dżetem, który wymaga wiele wysiłku 
oraz starań, aby realizować zadania 
po stronie wydatków – bieżące, zle-
cone a i jeszcze prowadzić inwesty-
cje. Dzieje się tak między innymi za 
sprawą dobrej współpracy władz 
miasta, tj. burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego oraz Rady Miejskiej. 
Gdybym miał wymienić te wiodące 
inwestycje zakończone lub realizo-
wane w latach 2006-2010, moim 
zdaniem należałoby wskazać: od-
budowę Zamku Gostynińskiego, wy-
budowanie Przedszkola nr 4 przy ul. 
Armii Krajowej, wybudowanie dwóch 
obiektów sportowych „ORLIK 2012” 
przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz 
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Go-
styninie, budowa dwóch budynków 
socjalnych przy ul. Kościuszkowców, 
zakup sezonowego przenośnego lo-
dowiska, remont Miejskiego Centrum 
Kultury, remont Szkoły Podstawowej 
nr 1, remont Szkoły Podstawowej nr 
3, budowa oświetlenia przy ul. Ostat-
niej, nowy ciąg pieszo-rowerowy przy 
ul. A. Czapskiego i wiele innych prac 
na terenie naszego miasta związa-
nych z termomodernizacją budynków 
mieszkalnych, a także budową i mo-
dernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej 
na terenie miasta Gostynina. Warto 
także przypomnieć, iż staraniem mię-
dzy innymi władz miasta Gostynina 
zakończyła się sukcesem budowa du-
żej obwodnicy oraz, że w trakcie jest 
budowa małej obwodnicy. Myślę, że 
tymi inwestycjami, które wymieniłem, 
można by było podzielić wiele innych 
miast o podobnym budżecie. 

- Jakie  Pana zdaniem najważ-
niejsze wyzwania czekają radnych 
kolejnej VI kadencji?

- Myślę, że w rozwoju naszego 
Miasta będzie to bardzo ważny okres. 

Zatem przed Radnymi VI kadencji 
będą stały duże wyzwania, do których 
zaliczyć można przede wszystkim tę 
najważniejszą inwestycję a mianowi-
cie budowę „Term Gostynińskich”. To 
bardzo trudne oraz złożone zadanie, 
które, jeśli zakończy się sukcesem, 
spowoduje, iż nasze miasto bardzo 
dynamicznie się rozwinie, stworzy 
nowe stanowiska pracy oraz warunki 
do istotnej poprawy życia mieszkań-
ców Gostynina i okolic. Ponadto spra-
wi, iż Gostynin stanie się miastem 
rozpoznawalnym nie tylko w regionie, 
ale także w kraju jak i poza jego gra-
nicami. 

Trzymajmy więc wszyscy kciuki 
za powodzenie tej najważniejszej dla 
naszego miasta inwestycji.

Ważnym elementem rozwoju na-
szego miasta w najbliższej perspekty-
wie będzie budowa bazaru miejskie-
go, który powstanie na terenie daw-

nego  „BUDOPOLU”. Będzie to rów-
nież dość duże wyzwanie dla władz 
naszego miasta. Jednocześnie mu-
simy pamiętać, iż aby nasze miasto 
w dalszym ciągu mogło się rozwijać, 
mogło przyciągać kapitał, mogło być 
atrakcyjnym dla jego mieszkańców 
jak i inwestorów z zewnątrz, musimy 
w dalszym ciągu prowadzić taką poli-
tykę, która przyciągnie biznes, inwe-
stycje, zachęci do odwiedzania Go-
stynina. Tak więc przed radnymi ko-
lejnej kadencji bardzo ciekawy okres, 
ale i wytężona praca, którą winni wy-
konać dla naszych mieszkańców. Ze 
swojej strony życzę Radnym kolejnej 
kadencji wiele determinacji w dążeniu 
do realizacji postawionych  celów. 

- Czy w najbliższych wyborach 
będzie Pan ubiegał się o mandat 
radnego?

- Tak, w najbliższych wyborach 
zdecydowałem, że będę ubiegał się 
o mandat do Rady Powiatu Gostyniń-
skiego. To nowe wyzwanie dla mnie 
i mam nadzieję, że będę potrafił mu 
sprostać. Oczywiście, dotychczaso-
we doświadczenie w Radzie Miejskiej 
Gostynina będzie mi w tym bardzo 
pomocne. Dlatego z tego miejsca 
chciałbym podziękować zarówno 
burmistrzowi Miasta Gostynina, Rad-
nym Miejskim, Urzędnikom Miasta, 
a przede wszystkim  Mieszkańcom 
naszego miasta, za dotychczasową 
współpracę. Mam nadzieję, że nie 
zawiodłem ich oczekiwań.

- Czy bierze Pan pod uwagę 
ewentualny wybór na starostę?

- To pytanie jest przedwczesne, 
bowiem w wyborach do Powiatu gło-
sujemy najpierw na radnych powia-
towych, a potem to radni wybierają 
zarząd Powiatu, a tym samym jego 
przewodniczącego, czyli starostę. 
Trudno powiedzieć jak to się ukształ-
tuje po wyborach, zważywszy i na to, 
że konkurencja jest bardzo duża. 

Dziękuję za rozmowę
Barbara KonaRSKa-PaBInIaK

Krzysztof Giziński: „W najbliższych 
wyborach zdecydowałem, że będę 
ubiegał się o mandat do Rady Po-
wiatu Gostynińskiego. To nowe wy-
zwanie dla mnie i mam nadzieję, że 
potrafię mu sprostać”

SPROSTOWANIE
W artykule ,,Platforma Obywatelska – koło terytorialne w Gostyninie” 

(,,Nasz Gostynin” 2010, nr 7, s. 5) wkradł się błąd. Niepoprawnie wymieni-
liśmy nazwiska następujących osób: Kamila Janeckiego, Haliny Janeckiej 
oraz Mariusza Zduńczyka – za co serdecznie przepraszamy.

Redakcja
anna KWIaTKoWSKa

Paradnia „K” przy ulicy 3 Maja 
zaprasza

SPZ ZOZ Gostynin zaprasza 
wszystkich pacjentów do korzysta-
nia ze swoich usług. W szczegól-
ności – do otwartej od 20 stycznia 
2010 r. Poradni ,,K”, w której przyj-
muje ginekolog-położnik – dr Anna 
Babicka-Iskra. Do Państwa dys-
pozycji jest także położna – spec. 
poł. Wanda Pielacińska. Gabinet 
czynny jest w poniedziałki od godz. 

10.00 do 18.00 oraz środy od godz. 
14.00 do 18.00. Zapisywać można 
się dzwoniąc pod nr tel. 24 236 09 
52 lub 24 236 09 53 bądź osobiście 
w Przychodni Rejonowej przy ulicy 
3 Maja w Gostyninie.

Szanowne Panie! Zapraszamy 
na bezpłatne badanie mammogra-
ficzne oraz cytologiczne.

anna KWIaTKoWSKa
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Czy znasz swojego dzielnicowego?
asp. szt.ToMaSz CIChoCKI
DZIELNICA NR l - obejmuje ulice:
Browarna, Wojska Polskiego, Wyszyńskie-
go, Floriańska, Stodólna, Dmowskiego, 
Kościuszki, Wacława Kujawy, Legionów 
Polskich, 3- go Maja, Moniuszki, Parkowa, 
Kwiatowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Ża-
bia, Kościelna, Zamkowa i Solidarności

asp. SylWeSTeR MaRKIeWICz
DZIELNICA NR 2 - obejmuje ulice
18- go Stycznia, Armii Krajowej, Czapskie-
go, Nowa, Słowackiego, Kolejowa, Kiliń-
skiego, Langenfeld, Małkowskiego, Gen. 
Wittek, Honorowych Dawców Krwi, Ger-
watowskiego, Ozdowskiego, Reja, Iwasz-
kiewicza, Nałkowskiej, Żytnia, Wesoła, 
Leśna, Kochanowskiego, Jagiellończyka, 
Piaskowa, Szydłowieckiego, Święcickiego, 
Sadownika, Figielskiego, Charłampowicza, 
Żeromskiego, Konopnickiej, Wyspiańskie-

go, Prusa, Lipowa, Wierzbowa, Kasztanowa, Klonowa, Jaśminowa, Akacjowa, 
Hubalczyków, Fabiszewskiego, Wilczkowskiego i Osiedle Zalesie.

st. sierż.
GRzeGoRz STanISłaWSKI
DZIELNICA NR 3 - obejmuje ulice:
Spacerowa, Sportowa, Słoneczna, Mic-
kiewicza, Mazowiecka, Spokojna, Krótka, 
Gliniana, Bema, AL. ks. J. Popiełuszki, Wio-
senna, Bierzewicka, Jana Pawła II, Płocka, 
Brzozowa, Przemysłowa, Ziejkowa, Krasic-
kiego, Zielona, Łąkowa i Bagnista.

mł. asp. PIoTR leMańSKI
DZIELNICA NR 4 - obejmuje ulice:
Kutnowska, Wspólna, Gościnna, Sąsiedz-
ka, Zakładowa, Broniewskiego, Chopina, 
Działkowa, Polna, Marcinkowskiego, Ko-
pernika, Sienkiewicza, Sosnowa, Kolonia, 
Polskiego Czerwonego Krzyża, Targowa, 
Kowalska, Jarmolińskiego, Biernackiego, 
Treli, Ostatnia, Krośniewicka, Kościuszkow-
ców, Szkolna, Ziemowita, Zacisze, Dyban-
ka, Górna, Drzewce i Lisica.

asp. szt. PaWeł WIChRoWSKI
DZIELNICA NR 5 - obejmuje miejscowości:
Aleksandrynów, Antoninów, Białe, Gorzewo 
ul. Kruk, Klusek, Lucień, Helenów Lucień-
ski, Budy Lucieńskie, Bierzewice, Kazimie-
rzów, Mialkówek, Janów, Zuzinów, Huta 
Nowa, Marianka, Górka „A”, Rogożewek, 
Stefanów, Krzywice, Nagodów, Rumunki, 
Emilianów, Choinek, Podgórze, Legarda, 
Gaśno, Kraśnica, Zwoleń, Jawore, Mysłow-
nia, Bielawy.

asp. szt. JeRzy MIChalaK
DZIELNICA NR 6 - obejmuje miejscowości:
Osiny, Stanisławów Sierakowski, Marianów 
Sierakowski, Jastrzębia, Sokołów, Belno, 
Niecki, Rębów, Pomarzanki, Gulewo, Biało-
tarsk, Zieleniec, Dąbrówka, Górki „B”, Baby 
Dolne, Baby Górne, Solec, Wrząca, Ryb-
ne, Strzałki, Sałki, Lipa, Osada, Ruszków, 
Kozice, Piechota, Polesie, Józefków, Budy 
Kozickie, Zaborów Nowy, Zaborów Stary, 
Huta Zaborowska, Stanisławów Skrzański, 
Skrzany, Nowa Wieś, Feliksów, Anielin, Ha-
linów, Leśniewice, Sieraków, Sierakówek, 
Łokietnica i Kiełpieniec.

Powiatowe Kompleksowe 
Ćwiczenie Obronne – 

„Gostynin 2010” 
z udziałem policjantów

asp.sztab.  Jerzy Michalak podczas ćwiczeń...

nieetatowy zespół Interwen-
cji KPP w Gostyninie brał udział w 
ćwiczeniach, jakie zorganizowało w 
dniach 23 i 24 września 2010 r. Sta-
rostwo Powiatowe w Gostyninie. 
najbardziej widowiskowa część ćwi-
czeń odbyła się w stacji paliw Shell.

Według schematu ćwiczeń, to 
właśnie w stacji paliw doszło do zde-
rzenia się policyjnego radiowozu z 
cysterną. W efekcie – z radiowozu 

uciekło dwóch konwo-
jowanych niebezpiecz-
nych przestępców, którzy 
wzięli zakładnika i  kryli 
się w pomieszczeniach 
stacji paliw przy gosty-
nińskiej obwodnicy. Do 
akcji zostali włączeni po-
licjanci z KPP w Gosty-
ninie a wśród nich m.in. 
Nieetatowy Zespół Inter-
wencji. 

Policjanci współpra-
cowali podczas tych ćwi-

czeń ze wszystkimi służbami i inspek-
cjami podległymi Staroście Gostyniń-
skiemu. Najbardziej dynamicznym 
momentem ćwiczeń było odbijanie 
zakładnika i zatrzymywanie ostrzeli-
wującego się przestępcy. 

Ćwiczenia, w których udział wzięli 
funkcjonariusze z KPP w Gostyninie 
były okazją do doskonalenia prak-
tycznych umiejętności policjantów.

kom. zbigniew BaRToSIaK

Po służbie tenis stołowy
„I Integracyjny Turniej Tenisa 

Stołowego Gostynin 2010” od-
był się z udziałem reprezentan-
tów Komendy Powiatowej Policji 
w Gostyninie. Policjanci dzielnie 
stawali za stołem i w kategoriach 
drużynowej i indywidualnej zwy-
ciężyli w turnieju. 

Organizatorami turnieju w dniu 
8 października 2010 r. byli: Starosta 
Gostyniński, Burmistrz Miasta Go-
stynina, Wójt Gminy Gostynin, którzy 
zaprosili do udziału w nim również 

drużyny mundurowych z policji, stra-
ży pożarnej i nadleśnictwa. W sumie 
do zawodów stanęło 6 trzyosobo-
wych drużyn oraz szefowie urzędów 
i straży pożarnej zaproszonych do 
turnieju. Zawodnicy zmagali się w 
trzech kategoriach: indywidualnej, 
drużynowej oraz VIP. Zawody prowa-
dził podinsp. Jarosław Hofman z KPP 
w Gostyninie. Zawodnicy grali jed-
nocześnie na kilku stołach przygoto-
wanych w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

W kategorii VIP rakiety skrzyżo-
wali Starosta Gostyniński Jan Bara-
nowski, Burmistrz Miasta Gostynina 
Włodzimierz Śniecikowski, Wójt 
Gminy Gostynin Jan Kazimierz 
Krzewicki, Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Gostynin Jacek liziniewicz, Ko-
mendant PSP w Gostyninie mł. bryg. 
Roman Kossobudzki, Komendant 
KPP w Gostyninie mł. insp. Piotr 
leonarcik.  Kolejność na podium po 
zakończonych zawodach to pierwsze 
miejsce Romana Kossobudzkiego, 

drugie Jana Kazimierza Krzewickiego 
i trzecie Piotra Leonarcika.

Po niemal czterogodzinnych 
rozgrywkach podsumowano wyni-
ki uzyskane przez zawodników i ich 
drużyny. Okazało się, że w kategorii 
indywidualnej zwyciężył Jarosław 
hofman z KPP w Gostyninie. Dru-
gie miejsce zajął Ireneusz Mrowicki 
również KPP w Gostyninie a trzecie 
Tomasz Filiński z Urzędu Gminy w 
Gostyninie.

kom. zbigniew BaRToSIaK

Policja kontra urzędnicy
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Sezon rowerowy 2010 zakończony
Dobiegł końca kolejny sezon ro-

werowy w PTTK. Zarząd Gostyniń-
skiego Oddziału postanowił dokonać 
podsumowania osiągnięć rowerzy-
stów podczas Rajdu „Pieczonego 
ziemniaka”. Dziewiątego paździer-
nika, odbyło się spotkanie turystów 
w gościnnym Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym. Zebranych 
powitali dyrektor Ośrodka arkadiusz 
Górski z małżonką, a w imieniu Za-
rządu oddziału PTTK w Gostyninie 
ewa Koprowicz . 

W minionym sezonie rowerowym 
odbyło się 26 rajdów. Rowerzyści 
przejechali łącznie 847 km. Najdłuż-
sze rajdy odbyły się do: Skansenu 
w Kłóbce – 65 km, Soczewki – 55 km, 
Koszelówki – 55 km oraz  Oporowa 
– 53 km.

Podczas rajdów turyści zwie-
dzili: Skansen Ziemi Kujawsko-Do-
brzyńskiej w Kłóbce, wystawę rzeźb 
w Koszelówce oraz Zamek i Klasz-
tor o. Paulinów w  Oporowie. Trasy 
krótszych wędrówek rowerowych 
przebiegały przez rezerwaty przyrody 
i Pomniki Pamięci Narodowej na Po-
jezierzu Gostynińskim.

Rowerzyści uczestniczyli w im-
prezach organizowanych na terenie 
Gminy Gostynin i gmin ościennych 
pt. „II ponadregionalny Zlot Gwiaź-
dzisty” i „ Lato w parku”, Miodobranie 
w Kunkach, Regaty Żeglarskie w Du-
ninowie oraz Dożynki  Ekologiczne w 
Sokołowie. W rajdach wzięło udział 
40 rowerzystów.

Najaktywniejszą uczestniczką 
rajdów w minionym sezonie rowero-
wym była Bożena Szymańska, która 
przejechała 647 km. Drugie miejsce 
zajęła Jadwiga ostrowska – 484 
km. Natomiast trzecie miejsce zdo-
była Barbara Markiewicz – 422 km. 
Najstarszym uczestnikiem rajdów 
rowerowych był Władysław Syska, 
a najmłodszym Mikołaj Gozdowski. 
Złotą dziesiątkę stanowią: Bożena 
Szymańska, Jadwiga ostrowska, 

Barbara Markiewicz, Piotr Goz-
dowski, Czesław Przedlacki, Miko-
łaj Gozdowski, leszek Szymański, 
Krystyna Jędrzejewska, Krystyna 
Pius oraz Jarosław Porębski.

Najaktywniejsi turyści rowerowi 
otrzymali od Zarządu PTTK w Go-
styninie serdeczne gratulacje, ży-
czenia miłych przeżyć i sukcesów w 
kolejnym sezonie rowerowym oraz 
upominki. Fundatorem prezentów był 
Burmistrz Miasta Gostynina i Wójt 
Gminy Gostynin. Najmłodszych ro-
werzystów nagrodził Stanisław au-
gustyniak.

Rajdy rowerowe, co roku prowa-
dzi członek Zarządu PTTK i przewod-
niczący Sekcji Turystyki Rowerowej 
Wojciech Karwowski. Dzięki jego 
zaangażowaniu mieszkańcy Gosty-
nina mają możliwość aktywnie spę-
dzić wolny czas, poznać i podziwiać 
piękny krajobraz Mazowsza, Kujaw 
i Ziemi Kutnowskiej oraz ich historię. 
Każdy rajd rowerowy jest starannie 
przygotowany. Za tę wytrwałą pracę 
społeczną na rzecz rozwoju turysty-
ki Wojciech Karwowski otrzymał 
podziękowania od Zarządu Oddziału 
PTTK i turystów rowerowych.

Po raz kolejny nasza PTTK-
owska impreza odbyła się w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym. W imieniu wszystkich uczest-
ników spotkania Ewa Koprowicz po-
dziękowała gospodarzom – państwu 
Górskim, za życzliwość, gościnność 
i zawsze otwarte serce dla turystów. 
Tradycją imprez turystycznych jest 
biesiadowanie przy ognisku i snucie 
planów na przyszłość. 

Rajdy rowerowe 2010 zakończo-
ne, ale działalność Oddziału PTTK 
trwa.

Już dziś zapraszamy miłośników 
wędrówek pieszych, bowiem taka for-
ma turystyki będzie kontynuowana w 
okresie jesienno-zimowym. Do zoba-
czenia na szlakach.

ewa KoPRoWICz

Najmłodsi na Zamku
W dniu 18 IX 2010 r. Oddział 

PTTK w Gostyninie zorganizował ko-
lejny ,,Rajd siedmiomilowe Buty” dla 
dzieci do lat 10. W Rajdzie uczestni-
czyło 309 uczniów ze szkół podsta-
wowych: nr 1 i nr 3 z Gostynina oraz 
z Sokołowa i Zwolenia.

Sprzed siedziby PTTK wyruszo-
no ulicami: Floriańską, zatrzymując 
się przy pomniku upamiętniającym 
straconych przez hitlerowców 15 
VI 1941 r. mieszkańców Gostynina, 
następnie ulicą Jana Pawła II, za-
trzymując się przed tablicą przypo-
minającą udaną akcję partyzantów 
wysadzenia w dniu 14 IX 1944 r. 
niemieckiego biura pracy ,,Arbeit-
samtn”, dalej małą obwodnicą, ulicą 
Termalną, zatrzymując się przy bu-
dynku, w którym przed laty mieściła 
się miejska łaźnia i ulicą Zamkową 
do Zamku gostynińskiego.

Tam przywitał uczestników Bur-
mistrz Gostynina Włodzimierz Śnie-
cikowski. Zapoznał ich z ciekawą 
historią Zamku, jego odbudową i zna-
czeniem dla miasta. Następnie wrę-
czył dyplomy uczestnictwa w Rajdzie. 
Od dzieci w podziękowaniu otrzymał 
laurkę i znaczek rajdowy. Potem 

było zwiedzanie Zamku oraz zdjęcia 
z Burmistrzem. 

Po wyjściu z Zamku, idąc ulicą 
Targową, zatrzymano się przy cmen-
tarzu ewangelicko-augsburskim. Za-
kończenie nastąpiło na gościnnym 
terenie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego przy ulicy Kro-
śniewickiej, gdzie odbyły się konkur-
sy z nagrodami i pieczenie kiełbasek 
przy ognisku.

Dzięki pomocy Policji – uczestni-
cy Rajdu mogli bezpiecznie przejść 
na drugą stronę ulicy.

Dopisała pogoda, miłym akcen-
tem był liczny udział rodziców i opie-
kunów.

 W tym samym dniu dorośli PTT-
K-owcy wędrowali po Brudzeńskim 
Parku Krajobrazowym. Następnego 
dnia odbył się rajd rowerowy i samo-
chodowy do Aleksandrynowa.

W październiku organizowany 
jest tradycyjnie wyjazd do Palmir. 
Oddział PTTK stara się zachęcać do 
wędrowania gostynińskimi szlakami i 
poznawania naszych pięknych okolic. 
Organizowane są także wyjazdy poza 
Gostynin – Zapraszamy.

danuta żaRKoWSKa

GOSTYNIN MÓWI STOP 
DOPALACZOM!

Wydawałoby się, 
że Gostynin jest spo-
kojnym i bezpiecznym 
miastem. Jednak – ku 
przerażeniu naszych 
obywateli – powstały 
trzy sklepy z tzw. dopa-
laczami. W Gostyninie 
„zawrzało”, ponieważ 
nikt wcześniej o nich nie 
słyszał – a już na pewno 
nikt  z osób dorosłych.

Wobec negatywnych 
okoliczności niesprzyja-
jącej promocji oraz za-
żywaniu substancji che-
micznych, które wchodzą 

w skład tzw. dopalaczy 
(śmierć kilku młodych 
osób oraz liczne zatru-
cia organizmu wśród 
młodzieży oraz osób 
dorosłych) – gostynia-
nie z trwogą dowiady-
wali się pocztą „panto-
flową” o istnieniu skle-
pów, które sprzedają 
tę „truciznę”. Siedzibę 
miały przy ul. Stodólnej 
2, 3 Maja oraz Rynek 
20. Wszystkie decyzją 
Głównego Inspektora 
Sanitarnego w asyście 
Policji – zostały za-

Zamknięty przez Policję  sklep z dopalaczami na ul. 
Rynek 20 w Gostyninie

Na wniosek GIS zamknięto także sklep kolekcjo-
nerski z dopalaczami na ul. Stodólnej 2

W tym sklepie do kupienia miały być 
dopalacze...

mknięte i zaplombowane. Miejmy na-
dzieję, że na zawsze...

Apelujemy zatem do uczniów, ich 
rodziców oraz znajomych: nie dajcie 
zwieść się reklamom i namowom in-
nych. Bądźcie czujni i miejcie kontrolę 
nad umysłem i ciałem. Nie pozwólcie 
robić sobie „wody” z mózgu i brać 
trujące chemikalia, żeby tylko zaim-
ponować innym! Rodzice obserwujcie 
swoje dzieci i kontrolujcie ich zacho-
wania! Nie pozwólmy, żeby nasze 
dzieci umierały po zażyciu jakichkol-
wiek narkotyków! Nie po to dajemy 
dzieciom życie, żeby na własną proś-
bę je sobie odbierały!

anna KWIaTKoWSKa

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

www.kinogostynin.ecom.net.pl

lISToPad 2010
5-8 listopada

„Wall Street: Pieniądz nie śpi”; godzina: 17.00 i 19.30
Czas projekcji: 127’; dramat obyczajowy; j. angielski (polskie napisy)

12-15 listopada
„Marmaduke - pies na fali”; godzina: 17.00
Czas projekcji: 87’; komedia familijna; język: polski dubbing

„Incepcja”; godzina: 19.00
Czas projekcji: 148’; science-fiction/thriller; j. angielski (polskie napisy)

19-22 listopada
„żółwik Sammy”; godzina: 17.00
czas projekcji: 85’; animowany; język filmu: polski dubbing

„Stosunki międzymiastowe”; godzina: 19.00
czas projekcji: 102’; komedia romantyczna; j. angielski (polskie napisy)

26-29 listopada
„Śluby panieńskie”; godzina: 17.00 i 19.00
czas projekcji: 100’; komedia; język filmu: polski

Zapraszamy !!!
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Ślubowanie w PUL
Dzień 7 października 2010 r. oka-

zał się wielkim świętem dla wszyst-
kich pierwszoklasistów I Liceum 
Ogólnokształcącego i Gimnazjów 
Płockiego Uniwersytetu Ludowego  
z   Gostynina, Płocka, Kutna i Sierp-
ca oraz ich rodzin. W tym szczegól-
nym dniu – po raz pierwszy – składali 
ślubowanie, które odbyło się w prze-
pięknej scenerii Zamku gostynińskie-
go. Zarówno aura, jak i  zaproszeni 
goście dopisali.

Inauguracja Ślubowania roz-
poczęła się uroczystą mszą świętą 
w kościele NMP w Gostyninie. Zgro-
madzonych gości – a wśród nich Bur-
mistrza Miasta Gostynina Włodzi-
mierza Śniecikowskiego – przywitał 
ks. proboszcz Sławomir Wiśniew-
ski. Natomiast kazanie wygłosił ka-
pelan garnizonu ks. ppłk. Jarosław 
antoszewski. Po mszy inauguracyj-
nej – wojskowym krokiem – wszyscy 
ruszyli w stronę Zamku w Gostyninie, 
gdzie odbyła się najważniejsza część 
uroczystości – Ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. Nim do niej przy-
stąpiono, głos zabrał prezes PUL-u 
– Paweł Kaczyński. W krótkim prze-
mówieniu podziękował za trud i wysi-
łek młodzieży, która wstępuje w sze-
regi Płockiego Uniwersytetu Ludowe-
go. Przypomniał genezę powstania 
szkoły, której prekursorem był sześć 
lat temu Burmistrz Miasta Gosty-
nina – Włodzimierz Śniecikowski. 
Dzięki inicjatywie oraz ogromnemu 
zaangażowaniu Gospodarza Miasta 
Gostynina – nawiązano współpracę 
z Mazowiecką Komendą Wojewódz-
ką Policji. Wówczas powstało wspól-
ne dzieło, które pielęgnowane jest 
do dnia dzisiejszego, a nosi nazwę 
,,Młodzieżowe patrole obywatelskie”. 
Działalność szkoły objęła teren nie 
tylko Gostynina, ale także Kutna, 
Płocka oraz Sierpca. Ze względu 
na duże zapotrzebowanie tworzenia 

kolejnych oddziałów zamiejscowych 
PUL – miejmy nadzieję, że w przy-
szłości powstaną nowe szkoły  – nie 
tylko na terenie województwa mazo-
wieckiego.

Należy wspomnieć, że szkoły 
PUL otwarte są na poszerzanie swo-
ich horyzontów. Dowodem na to są 

je na sobie. Wśród nich był także 
zastępca komendanta wojewódzkie-
go Policji mł. insp. Tomasz Kowal-
czyk.

Podczas inauguracji Ślubowania 
– medal Pro Mazovia od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego ada-
ma Struzika – otrzymał dyrektor I Li-

Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów

Nauczycielskie święto 
w Gimnazjum nr 2

W dniu 13 października 2010 r. 
o godz. 12.00 w sali gimnastycznej 
Gimnazjum nr 2 im. Polskich Nobli-
stów w Gostyninie odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Na początek głos 
zabrała dyrektor szkoły dr Joanna 
Syska, która przypomniała młodzieży 
o zachowaniu bezpieczeństwa – nie 
tylko jako pasażerowie różnego ro-
dzaju środków lokomocji, ale przede 
wszystkim jako piesi. Dyrektor Syska 
przypomniała także ogrom tragedii 
najbliższych osób ofiar wypadku zde-
rzenia bussa z samochodem ciężaro-
wym, który miał miejsce 12 paździer-
nika 2010 r. w Nowym Mieście nad Pi-
licą w pow. grójeckim na Mazowszu.

W kolejnej części przemówienia 
dyr. Syska przypomniała wszystkim, 
jakim wspaniałym i oddanym pracy 
był jej poprzednik – Waldemar lech 
latoszek. W drugą rocznicę śmierci 
dyrektora – nauczyciele, uczniowie 
oraz zgromadzeni na akademii go-
ście – uczcili Jego pamięć – minutą 
ciszy. Gimnazjaliści w zadumie i re-
fleksji wspominali  przy akompania-
mencie muzyki swojego mentora.

Na zakończenie akademii odbyło 
się uroczyste ślubowanie pierwszo-
klasistów, po którym dyrektor Joanna 
Syska podziękowała wszystkim ze-
branym i życzyła bezpiecznego po-
wrotu do domu.

anna KWIaTKoWSKa

mł. insp.Tomasz Kowalczyk w przed-
wojennym stroju Policji (pierwszy 
z prawej)

Stroje policyjne kiedyś i dziś...

przede wszystkim rekonstruowane 
stroje policji przedwojennej, w któ-
rych chodzić będą adepci szkoły. 
Mieliśmy okazję przekonać się o tym 
na uroczystości Ślubowania, pod-
czas której dziewięciu uczniów go-
stynińskiego PUL-u –  prezentowało 

ceum PUL w Kutnie płk. Remigiusz 
Wiśniewski z rąk radnego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Toma-
sza Matuszewskiego.

Wszystkim uczniom gratulujemy 
i życzymy samych powodzeń!

anna KWIaTKoWSKa

Zarząd Płockiego Uniwersytetu Ludowego
im. Wincentego Witosa w Płocku

składa serdeczne podziękowania za pomoc
w przygotowaniu ślubowania klas I szkół PUL 

z Płocka, Gostynina, Kutna i Sierpca
Staroście Gostynińskiemu 

Panu Janowi Baranowskiemu,
Burmistrzowi Miasta Gostynin

Panu Włodzimierzowi Śniecikowskiemu,
Wójtowi Gminy Gostynin 

Panu Janowi Kazimierzowi Krzewickiemu

Biblioteki szkolne wzbogacone 
o nowe pozycje

Już po raz kolejny biblioteki go-
stynińskich szkół wzbogacone zosta-
ły o nowe woluminy. Stowarzyszenie 
popierania Partnerstwa Gostynin-Lan-
genfeld z Langenfeld sukcesywnie 
sponsoruje zakup podręczników dla 
gimnazjalistów do nauki języka nie-
mieckiego. Od kilku lat głównym celem 
Stowarzyszenia jest wspieranie nauki 
tego przedmiotu wśród dzieci i mło-
dzieży oraz rozwój zainteresowań kul-
turą naszego niemieckiego sąsiada.

Wsparcie udzielone uczniom sta-
nowi pomoc finansową dla rodziców, 
ma na celu upowszechnienie dostę-
pu do podręczników  i wyrównywanie 
szans grupy rówieśniczej, a także 
uwarunkowań  szkolnych i realiów 
ucznia. W poprzednim roku szkolnym 
Stowarzyszenie z miasta partnerskie-
go zakupiło pierwszą partię podręcz-
ników  dla wszystkich gostynińskich 
gimnazjów oraz całkowicie sfinanso-
wało sprzęt multimedialny potrzebny 
do uatrakcyjnienia zajęć językowych  
- komputer z oprogramowaniem 
i rzutnik.

Inicjatywą Zarządu Stowarzy-
szenia w latach poprzednich był 
zakup odtwarzaczy  CD i DVD  dla 
wsparcia procesu dydaktycznego 
i szkolnego programu w klasach, 
w sktórych prowadzona była nauka 
języka niemieckiego. Dzięki pomocy 
Stowarzyszenia doposażono także 
zbiory biblioteczne  Wyższej Szkoły 
Turystyki i Hotelarstwa Oddział Za-
miejscowy w Gostyninie w literaturę 
fachową wykorzystywaną podczas 
prowadzenia lektoratu z języka nie-
mieckiego.

Prezes Stowarzyszenia Erna 
Funk, przekazując w dniu 18 sierpnia 
2010 r. kolejne dary na ręce Burmi-
strza Miasta Gostynina Włodzimierza 
Śniecikowskiego, wyraziła nadzieję, 
iż świadczona systematycznie pomoc 
przyczyni się do szybkich postępów 
edukacyjnych uczniów i osiągania 
coraz to wyższych umiejętności ję-
zykowych, efektem czego będą zin-
tensyfikowane kontakty partnerskie 
młodzieży z obu miast.

elżbieta SzUBSKa-BIeRoń
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Dzień Nauczyciela w Jedynce
14 października to dzień szczególny, czas podziękowań, okazja do 

składania życzeń czy uhonorowania osób, które, na co dzień dbają o wy-
chowanie dzieci i młodzieży. 

było miłym i zdrowym akcentem na 
pożegnanie. Występ przygotowali 
uczniowie z klas V a i VI a oraz chór 
pod kierunkiem p. Renaty Cichoń-
skiej, p. Katarzyny Sosnowskiej, 
p. Tomasza Sarniaka.

W tym uroczystym Dniu Edukacji 
Narodowej – Pan Burmistrz Włodzi-
mierz Śniecikowski – zaprosił  wszyst-
kich gostynińskich dyrektorów oraz 
nauczycieli  na Zamek Gostyniński, 
gdzie w miłej atmosferze przekazał 
wszystkim życzenia. Burmistrz przy-
znał nagrody paniom: dyr. edycie 
Mikulskiej i Renacie nyckowskiej 
– pedagogowi szkolnemu.

Za przykładne wykonywanie obo-
wiązków oraz aktywne uczestnictwo 
w realizacji zadań dydaktyczno-wy-
chowawczych i organizacyjnych Na-
grodę Dyrektora – na uroczystości 
przygotowanej przez Kuratorium dnia 
12 października 2010 r.otrzymali: 
p. Renata Jędrzejewska, p. Maria 
Chromniak, p. Robert Idzikowski, 
p. Małgorzata lińska, p. elżbieta 

Marciniak, p. Izabela Markiewicz, 
p. anna Wincenciak, p. dorota 
Stępniak, p. Róża Szlosowska i p. 
Katarzyna zalewska. Nagrodami 
Dyrektora wyróżnieni zostali też pra-
cownicy administracji i obsługi: p. elż-
bieta Pietrzyk, p. Renata Michalak, 
p. Wanda Pasikowska, p. henryka 
Przybyszewska oraz p. edward 
Justyński. Brązowy Krzyż Zasługi 
otrzymały  p. Katarzyna Sosnowska 
i p. Teresa zarzycka. „Bądź mądry 
i wymowny” – starożytny ideał wycho-
wawczy, takie motto wybrała dyrektor 
Edyta Mikulska przy przyznawaniu 
nagród dyrektora szkoły.

Wyjątkowa atmosfera, pełna wzru-
szeń, życzliwości i uśmiechu, jaka to-
warzyszy Dniu Edukacji Narodowej 
sprawia, że trudna praca nauczyciela 
i wysiłek włożony w codzienne działa-
nia nabierają sensu i wiary w lepszą 
przyszłość dzieci i młodzieży oraz do-
dają siły i zapału na cały rok.

Róża SzloSoWSKa
edyta MIKUlSKa

Wernisaż gostynianki w Zamku

W ubiegły piątek 22 października 
br. o godzinie 18.00 odbył się werni-
saż malarstwa zenobii ogrodziń-
skiej i recital solowy trębacza Sławo-
mira Cichora. Pierwsza uroczystość 
rozpoczęła cykl pt. „Wystawa jednego 
artysty”, która ma na celu promowa-
nie dorobku artystycznego naszych 
lokalnych twórców.

Zebranych w sali kolumnowej go-
ści powitał Burmistrz Miasta Gostyni-
na Włodzimierz Śniecikowski, który 
podkreślił rangę sztuki w życiu nasze-
go miasta. Zaproszenie przyjęli go-
ście z Langenfeld – burmistrz Frank 
Schnaider, jego zastępca dieter 
Braschob i sekretarz armin Muller. 

Obrazy Zenobii Ogrodzińskiej 
przedstawiały dorobek twórczości 
z kilku lat. Jej przygoda z malarstwem 
rozpoczęła się już w dzieciństwie. Od 
początku preferowała malarstwo olej-
ne, a jej obrazy charakteryzują się 
pięknymi żywymi barwami i ekspre-
sją. Ulubioną malarką Zenobii Ogro-
dzińskiej jest wybitna o światowej 
sławie malarka Tamara Łempicka. 
Kopie obrazów Łempickiej w wykona-
niu Ogrodzińskiej można było m.in. 
zobaczyć na wystawie.

W Zamku wystąpił także Sławomir 
Cichor absolwent Akademii Muzycz-
nej im. K. Lipnickiego we Wrocławiu. 
Artysta gra muzykę dawną na histo-
rycznej trąbce. Ponadto bierze udział 
w wielu nagraniach muzyki symfo-
nicznej i filmowej. Zebrani w sali słu-
chacze mieli możliwość zapoznania 
się z kilkoma utworami, między inny-
mi sonatą skrzypcową cz. I Johanna 
Sebastiana Bacha. Za swój występ 
artysta otrzymał gromkie brawa.

Na zakończenie uroczystości Ze-
nobia Ogrodzińska obdarowała go-
spodarza naszego miasta i burmistrza 
Langenfeld pięknymi obrazami przed-
stawiającymi zamek gostyniński.

Frank Schneider podziękował za 
zaproszenie i wyraził zachwyt nad 
Zamkiem gostynińskim, który idealnie 
nadaje się do takich uroczystości.

Mieszkańcy naszego miasta mie-
li możliwość obejrzenia wystawy do 
28 października, z czego wiele osób 
skorzystało. Wystawa cieszyła się 
dużą popularnością, a Zenobia Ogro-
dzińska usłyszała wiele słów podziwu 
dla swych zmagań twórczych, których 
owocem  są prezentowane malunki.

Maria zIęTeK

Uszczęśliwiona Zenona Ogrodzińska

Uczniowie z zainteresowaniem oglądają przedstawienie...
Tymi słowami uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr1 w Gostyninie za-
prosili swoich nauczycieli i pracowni-
ków szkoły na uroczystość, podczas 
której wierszem i piosenką dzięko-
wali za trud, serce i oddanie wkła-
dane w pracę każdego dnia. Mło-
dzi recytatorzy w sposób poetycki, 
ale również żartobliwy wypowiadali 
się o swoich ulubionych przedmio-
tach i pedagogach, przekonywują-
co zaprezentowali scenkę z życia 
pewnej klasy, a humory z zeszytów 

uczniowskich wywołały salwy śmie-
chu wśród publiczności. Następnym 
punktem uroczystości był pokaz 
mody szkolnej dla nauczycieli, np. 
dla nauczyciela matematyki pele-
ryna z przyborami geometrycznymi 
i ściągą. Uczniowie życzyli swoim 
wychowawcom i wszystkim pracow-
nikom szkoły: zdrowia, pomyślności, 
miłości, dużo wytrwałości, sukcesów 
i uśmiechu każdego dnia. Przedsta-
wiciele Samorządu Uczniowskiego 
przygotowali owocowe upominki, co 

Dary dla naszych 
gimnazjalistów

Stowarzyszenie Popierania Part-
nerstwa Gostynin-Langenfeld z sie-
dzibą w Langenfeld sfinansowało 
w sierpniu 2010 r. zakup podręczni-
ków szkolnych do nauki języka nie-
mieckiego dla wszystkich gimnazja-
listów gostynińskich szkół. Wsparcie 
zostało udzielone już po raz dru-
gi. W poprzednim roku szkolnym 
2009/2010 Zarząd pozytywnie usto-
sunkował się do prośby skierowanej 
przez Burmistrza Miasta Gostynina. 
Podjęta została wówczas decyzja 
o realizacji projektu zakupu podręcz-
ników na wszystkie lata nauki tego ję-
zyka na etapie gimnazjum. Język nie-
miecki został wprowadzony w 2009 r. 
do gimnazjum jako drugi język obcy 
na mocy reformy szkolnej, dotyczącej 
polskich gimnazjów.  

Prezes Stowarzyszenia Erna 
Funk podczas tegorocznego spo-
tkania z Burmistrzem Miasta Gosty-
nina Włodzimierzem Śniecikowskim 
w dniu 18 sierpnia 2010 r. zapewniła 
o gotowości do dalszego sukcesyw-
nego wspierania nauki języka nie-
mieckiego wśród dzieci i młodzieży 
Gostynina. Członkowie Stowarzysze-
nia od kilku lat aktywnie współpracują 
przy organizacji także innych pro-
jektów skierowanych do młodzieży. 

Przypomnieć należy osobiste zaan-
gażowanie prezesa przy włączeniu 
młodzieży z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. T. Kościuszki do projektu 
Socrates Comenius, sfinansowaniu 
letniego pobytu koszykarzy z Gim-
nazjum nr 2 w Gostyninie w Langen-
feld, wsparcia dla uczestników kursu 
języka niemieckiego organizowanego 
w Langenfeld, zorganizowaniu prak-
tyk studenckich w niemieckich hote-
lach i wiele innych. Dzięki wsparciu 
finansowemu zakupiono sprzęt audio 
z przeznaczeniem dla gostynińskich 
szkół, m.in. odtwarzacze CD i DVD, 
dwa komputery z oprogramowaniem, 
rzutniki multimedialne. Wsparcie 
Niemców pozwoliło na doposaże-
nie zbiorów bibliotecznych Wyższej 
Szkoły Turystki i Hotelarstwa Oddział 
Zamiejscowy w Gostyninie oraz Bi-
blioteki Miejskiej im. Jakuba z Gosty-
nina. 

Duża aktywność członków Sto-
warzyszenia na niwie społecznej, 
oddanie i pomoc w realizacji wielu 
przedsięwzięć jest dla mieszkańców 
Gostynina bardzo ważna. Od wielu 
już lat obserwuje się ogromny wkład 
Stowarzyszenia w rozwijanie partner-
stwa Gostynina z Langenfeldem.

elżbieta SzUBSKa-BIeRoń
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Usługi opiekuńcze – 
nieocenione dla pacjentów

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gostyninie przyznaje usłu-
gi opiekunce i ustala ich okres oraz 
miejsce świadczenia. Szczegółowe 
warunki przyznawania, odpłatno-
ści i zwolnienia od opłat za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze określa Załącznik nr 1 
uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie 
nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 
2006 r. Istnieje również 
możliwość świadczenia 
tego typu pomocy dla 
chorych z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Obecnie firma, która 
wygrała przetarg na wy-
konywanie usług opie-
kuńczo-rehabil i tacyj-
nych w Gostyninie ma 
54 pacjentów.

Usługi te w ramach 
działalności gospodar-
czej prowadzi aleksan-
dra Temcer z Gostynina. 
Decyzję o zarejestrowa-
nie działalności i przy-
stąpieniu do przetargu 
podjęła przed rokiem, 
gdy została zwolniona 
z pracy w Powiatowym 
Domu Opieki Społecz-
nej w Gostyninie. Była 
to decyzja odważna, 
ponieważ pani Aleksan-
dra jest osobą stosunkowo młodą. 
Ma jednak doświadczenie w obcho-
dzeniu się z tego typu podopieczny-
mi, gdyż zdobyła je w PDPS. Ale nie 
wystarcza doświadczenie, ten rodzaj 
pracy trzeba po prostu kochać.

Aleksandra Temcer jest przeko-
nana, że dokonała dobrego wyboru. 
Podopieczni ją, a także inne opikunki, 
które zatrudnia – polubiły. Oczekują 
ich przyjścia. Każdy czegoś potrzebu-
je – u jednych trzeba sprzątać, innym 
zrobić zakupy lub iść na spacer, a inni 
po prostu potrzebują choć przez go-

dzinę kontaktu z drugim człowiekiem, 
gdyż są samotni.

Jeszcze inny rodzaj usługi świad-
czony jest przy osobach leżących 
– trzeba je myć, nakarmić, a nade 
wszystko dbać, aby nie dostały od-
leżyn.

Aleksandra Temcer, oprócz pracy, 
samotnie wychowuje siedmioletniego 
syna, robi zakupy, jeździ samocho-

dem, a od roku udziela się społecz-
nie. Jest pozytywnym przykładem 
osoby, która nie załamała przysło-
wiowych rąk po stracie pracy. Sama 
poszła do Sądu Pracy, by walczyć 
o własną godność. To ona wystąpiła 
odważnie na pamiętnej Sesji Rady 
Powiatu i mówiła o stosowanym w 
PDPS mobbingu wobec niektórych 
pracowników. Wbrew obietnicom rad-
nych, nie uzyskała od nikogo pomo-
cy. Może dobrze, skorzystały na tym 
jej podopieczne.

bkp

Relacja z Dni Onkologicznych w Gostyninie
W dniach pierwszego i drugiego 

października br. odbyły się w Go-
styninie V Gostynińskie dni onko-
logiczne. organizatorem był radny 
powiatu gostynińskiego Piotr Bom-
bała przy wydatnej pomocy Burmi-
strza Miasta Gostynina i nzoz „Me-
dicus”. Kadrę lekarską i pielęgniar-
ską zapewnił Regionalny ośrodek 
onkologiczny w łodzi oraz SPz zoz 
w Gostyninie Kruku. do współpracy 
włączyło się Starostwo Powiatowe 
oraz Urząd Gminy Gostynin.

Głównym celem Dni była profilak-
tyka pierwotna i wtórna oraz porady 
i konsultacje dla mieszkańców Miasta 
i Powiatu Gostynińskiego. To Święto 
na rzecz zdrowia mieszkańców for-
malnie trwało nie dwa a faktycznie 
cztery dni.

Izby Lekarskiej w Płocku. Prelekcję 
wysłuchało około 100 osób. Podkre-
ślić także należy, że w tych dniach 
1-2 października br. lekarze ROO 
oraz NZOZ „Medicus” a także per-
sonel pielęgniarski z tych placówek 
udzielali bezpłatnych konsultacji i po-
rad onkologicznych (21 osób). Część 
z nich otrzymało skierowanie na dal-
sze badania. Wykonano kilkadzie-
siąt mammografii, cytologii a także 
przeszło 100 osób dokonało badania 
poziomu cholestorolu i cukru oraz 
zmierzyło ciśnienie. Na zakończenie 
serdecznie dziękuję wszystkim tym, 
którzy włączyli się w ich organizację 
a przede wszystkim lekarzom i pielę-
gniarkom za bezinteresowną pracę 
na rzecz społeczeństwa.

Piotr BoMBała

Poradnia Onkologiczna w Gostyninie
Nie wszyscy pacjenci wiedzą, że 

od 1 lipca 2006 r. działa  punkt kon-
sultacyjny – w Przychodni Rejonowej 
przy ulicy 3 Maja w Gostyninie. Nato-
miast od lipca 2006 r. przyjmuje w nim 
i porad udziela specjalista chirurgii 
ogólnej i onkologicznej z Płocka – dr 
n. med. Włodzimierz nowatorski. 

Należy przypomnieć, że trzech 
specjalistów z chirurgii onkologicznej 
z Płocka postanowiło wyjść z inicjaty-
wą porad onkologicznych dla miesz-
kańców Gostynina i okolic. Ważnym 
aspektem jest, że do specjalisty nie 
potrzeba mieć skierowania ani nie 
ma znaczenia regionalizacja, tzn. nie-
ważne z jakiego miejsca w Polsce jest 
pacjent – lekarz zawsze go przyjmie. 
Ze względu na małe zainteresowanie 
profilaktyką onkologiczną – w chwili 
obecnej nie ma kolejek do specjalisty 
po poradę. Przypomnijmy, że spe-
cjalista onkolog przyjmuje wyłącznie 
w środy od 12.00 do 15.00 .

Po konsultacji onkologicznej, je-
żeli są wskazania do operacji bądź 
zabiegu – jest on natychmiast (bez 
kolejki) wykonywany w Szpitalu na 

Kruku. Doktor Nowatorski zapewnia, 
że tamtejsza placówka posiada bar-
dzo dobrze zaopatrzony blok ope-
racyjny. Znajdują się na nim przede 
wszystkim: USG, tomograf kompute-
rowy oraz sprzęt do przeprowadzenia 
koronoskopii i badania klatki piersio-
wej. Wszystkie operacje oraz usługi – 

są wykonywane bezpłatnie, ponieważ 
wszelkie koszty pokrywa NFZ. Na 
Kruk przyjeżdżają operować się nawet 
pacjenci z Płocka (dzięki poradniom 
tego typu). Zatem od półtora roku dr 
Paweł Sobieski, dr Marek Grusz-
kowski oraz dr n. med. Włodzimierz 
nowatorski zapraszają mieszkańców 
Gostynina do skorzystania z ich profe-
sjonalnych porad onkologicznych.

Najczęściej mieszkańcy Gostyni-
na przychodzą na konsultację w spra-
wie guzków piersi (szczególnie kobie-
ty) oraz różnego rodzaju nowotworów 
onkologicznych. 

Korzystajmy zatem z darmowej 
diagnostyki medycznej oraz najlep-
szej opieki chirurgów onkologicznych 
– dopóki nie jest zbyt późno!

anna KWIaTKoWSKa

dr n. med.Włodzimierz Nowatorski

Już 29 września 2010 r. na gosty-
nińskim zamku spotkali się nauczy-
ciele gimnazjów z terenu miasta, aby 
wysłuchać prelekcji dr. Tadeusza żu-
rawika nt. „Fizjologiczne i psychiczne 
zmiany dziewcząt w okresie dojrze-
wania” i Burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego nt. „Fundacja proz-
drowotna i rekreacyjna term gostyniń-
skich”. Z kolei lekarze SPZ ZOZ w Go-
styninie Kruku anna żurawik i Marek 
Brzeziński przeprowadzili pogadanki 
z uczennicami klas trzecich gimnazjów 
nt. „Będę kobietą – świadome i odpo-
wiedzialne wkraczanie w dorosłość”. 
Pierwszego października lekarze Re-
gionalnego Ośrodka Onkologicznego 
w Łodzi dr Janusz Sobotkowski, dr 
Piotr Sęk i dr adam Bliski wygłosili 
w szkołach ponadgimnazjalnych po-

gadanki nt. „Skutki i konsekwencje 
sięgania w młodym wieku po alkohol, 
papierosy i narkotyki”.

W tym samym dniu w Sali kolum-
nowej Zamku Gostynińskiego odbyły 
się wystąpienia edukacyjne dla śro-
dowiska medycznego i osób zainte-
resowanych. Były one poświęcone 
najczęściej występującym nowotwo-
rom u kobiet (rak sutka i narządów 
rodnych). Wygłosili je lekarze z Re-
gionalnego Ośrodka Onkologiczne-
go w Łodzi: prof. dr hab. med. ar-
kadiusz Jeziorski (dyr. Ośrodka), 
dr Jarosław Jakubik i dr Janusz 
Sobotkowski oraz lekarze z SPZ ZOZ 
w Gostyninie Kruku: dr Tadeusz Żura-
wik  i dr Paweł Sobieski.

Wykładom patronował dr Jaro-
sław Wanecki – Przewodniczący 
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne prowadzone są  na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej z 2004 r., według której ogłaszany 

jest przetarg. Firma, która wygra – dostaje od Miejskiego ośrodka Po-
mocy Społecznej decyzję. na jej podstawie odbywa się obsługa pacjen-
tów, którzy wymagają specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabili-
tacyjnej na terenie miasta Gostynina. natomiast decyzja dostosowana 
jest do indywidualnych potrzeb każdego chorego,  ponieważ zawarte są 
w niej czynności oraz zakres obowiązków opiekunki, a także ilość go-
dzin. określa to Ustawa o pomocy społecznej z dn. 13 marca 2004 roku 
(art.50). Koszt wykonywanych usług, zależny jest od wieku chorego oraz 
wachlarza czynności, które należy przy nim wykonać. 

Ola Temcer przy łóżku pacjentki
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Osiągnięcia członków Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Gostyninie
W  poprzednim numerze biulety-

nu ,,Nasz Gostynin” wymieniliśmy ofi-
cjalne wyniki współzawodnictwa o mi-
strzostwo Oddziału Gostynin gołębi 
dorosłych z sezonu lotowego 2010 
i młodych z sezonu lotowego, zakwa-
lifikowane we wrześniu 2010 roku. 
Przypomnijmy zatem  mistrzów oraz 
wicemistrzów w tych kategoriach:

hodoWCy GołęBI doRo-
SłyCh – Tomasz i Marzena Kulew-
scy zdobyli

 tytuł – Mistrza, Karol delewski 
– I wicemistrz, Radosław Górecki –  
II wicemistrz.

hodoWCy GołęBI MłodyCh 
–  Sylwester Tadeusiak  zdobył tytuł 

Mistrza, natomiast Bogdan Milkow-
ski otrzymał trofeum  I wicemistrza, 
a Tadeusz dziwulski został  II wice-
mistrzem w tej kategorii.

W poniższej tabeli przedstawiamy 
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA O 
SUPERMISTRZOSTWO  ZWIĄZKU  
HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTO-
WYCH ODDZIAŁU GOSTYNIN SE-
ZON LOTOWY 2010 (z całości).

W tym miesiącu  ww. tabela
Natomiast WYNIKI WSPÓŁZA-

WODNICTWA O MISTRZOSTWO 
Sekcji nr 03 (PUNKT WKŁADAŃ 
GOSTYNIN) GOŁĘBI MŁODYCH, 
SEZON LOTOWY 2010 przedstawia 
się następująco:

Lp. Nazwisko imię hodowcy Konkursy 
razem

Punktacja Tytuł

  1. ADAMSKI Marcin 20 5100.07 mistrz

  2. MILKOWSKI Bogdan 20 5048.08 I vice mistrz

  3. SZMYDT Janusz 20 4770.09 II vice mistrz

  4. ŁĘCZYŃSKI Zbigniew 18 3720.31  1 przod.

  5. SUWAŁA Józef 18 3716.50  2 przod.

  6. MISIAK Jan 16 3238.03  3 przod.

  7. SUCHODOLSKI Jerzy 16 3158.73  4 przod.

  8. ROŻEK-DUDKIEWICZ 15 3129.06  5 przod.

  9. CZAJKOWSKI Roman 14 2739.55  6 przod.

10. SZULCZEWSKI Stanisław 13 2508.66  7 przod.

11. NOWACKI A.
WRÓBLEWSKI M

10 1906.34  8 przod.

12. KOWALSKI Józef 11 1857.90  9 przod.

13. KOWALEWSKI Krzysztof 10 1831.21 10 przod.

14. STASIAK Marcin 9 1692.86 11 przod.

15. WRÓBLEWSKI Józef 9 1678.73 12 przod.

16. JANKOWSKI Dariusz 7 1352.13 13 przod.

17. ZIELIŃSKI Jan 6  982.15 14 przod.

18. KACPRZAK Władyslaw 6  773.71 15 przod.

19. KOWALCZYK Ryszard 3  514.69 16 przod.

Janusz SzMydT

Janusz Szmydt i... jego gołębie

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA O SUPERMISTRZOSTWO ZWIĄZKU HODOWCÓW 
GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁU GOSTYNIN - SEZON LOTOWY 2010 (z całości)

Lp. Nazwisko i imię hodowcy Konkursy Punkty Tytuł
S M Razem S M Razem

1 Kulewski Tomasz, Marzena 63 20 83 29382.39 4561.15 33943.54 Mistrz
2 Delewski Karol 63 19 82 28079.69 4341.38 32421.07 I v-c mistrz
3 Strzelecki Jarosław i Jacek 62 8 70 27228.56 1684.99 28913.55 II v-c mistrz
4 Pipczyńska Elżbieta 59 13 72 25738.72 2884.73 28623.45 1 przodownik
5 Górecki Radosław 63 5 68 27715.80 671.88 28387.68 2 przodownik
6 Łęczyński Zbigniew 57 18 75 23770.26 3786.72 27556.98 3 przodownik
7 Czajkowski Roman 55 15 70 22772.24 2989.30 25761.54 4 przodownik
8 Suchodolski Jerzy 52 17 69 22121.62 3487.06 25608.68 5 przodownik
9 Ryniec Krzysztof 57 0 57 24221.62 0 24221.62 6 przodownik
10 Kowalski Józef 53 12 65 21691.98 2103.56 23795.54 7 przodownik
11 Komorek Jarosław 47 19 66 19655.22 3745.24 23400.46 8 przodownik
12 Opłatowski Jan 47 19 66 19156.29 4236.18 23392.47 9 przodownik
13 Balcerzak Zbigniew 54 0 54 21906.66 0 21906.66 10 przodownik
14 Rędzio R. – Okrój M. 49 9 58 19958.99 1875.05 21834.04 11 przodownik
15 Myszkowski Andrzej 41 15 56 17737.96 3110.50 20848.46 12 przodownik
16 Leśniewski Stefan 46 19 65 16886.01 3900.13 20786.14 13 przodownik
17 Falkowski Mirosław i Paweł 46 5 51 19210.29 874.91 20085.20 14 przodownik
18 Sierakowski Zdzisław 45 5 50 17710.55 925.33 18635.88 15 przodownik
19 Markowski – Baczyński 45 0 45 17921.44 0 17921.44 16 przodownik
20 Rybicki Jarosław 39 12 51 15465.41 2295.35 17760.76 17 przodownik
21 Kulewski Ryszard 41 0 41 17590.43 0 17590.43 18 przodownik
22 Krawczyk Patryk 42 6 48 16341.72 1052.83 17394.55 19 przodownik
23 Skibiński Krzysztof 43 0 43 17132.46 0 17132.46 20 przodownik

Sporządził: Stanisław CIaRKa

Zarządy Oddziałów w Okręgu Płockim
Z A P R A S Z A J Ą

na Wystawę Okręgową gołębi pocztowych za rok 2010, 
która odbędzie się w dniach 4 – 5 grudnia br., 

organizowaną przez Oddział Gostynin w miejscowości: 
Gostynin, ulica Targowa 19 – ,,Dom u Daniela”.

Program wystawy:
3 grudnia 2010 r.  – od godz. 17.00 do 21.00 – przyjmowanie 
gołębi na wystawę, (adres j.w.);
4 grudnia 2010 r.  – od godz. 7.00 – ocena eksponatów;
 – od godz. 14.00 do 21.00 – zwiedzanie
 wystawy;
5 grudnia 2010 r.  –  od godz. 8.00 do 13.00 – zwiedzanie 
 wystawy;
 –  od godz. 13.00 – rozdanie nagród 
 o mistrzostwo Okręgu Płock za rok 2010.

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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SAMORZĄD
LI Sesja Rady Miejskiej V Kadencji w Gostyninie –  Uchwałodawcza

W dniu 28 września br. odbyła się 
LI Sesja Rady Miejskiej V Kadencji 
w Gostyninie. Obrady miały na celu 
uchwalenie nowych uchwał, których 
podjęto aż jedenaści. Są to:

1. Uchwała Nr 265/LI/10 zmienia-
jąca Uchwałę Budżetową Miasta Go-
stynina na rok 2010;

2. Uchwała Nr 266/LI/10 w spra-
wie trybu prac nad projektem uchwa-
ły budżetowej Miasta Gostynina;

3. Uchwała Nr 267/LI/ 2010 
w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu na sfinansowanie pla-
nowanego deficytu budżetu Miasta 
Gostynina oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4. Uchwała Nr 268/LI/ 2010 
w sprawie dokonania darowizny na 
cel publiczny  niezabudowanej nieru-
chomości gruntowej położonej w Go-
styninie przy ul. 3-go Maja, ozna-
czonej jako działka nr 3623/11 o po-
wierzchni 0,1704 ha, na rzecz Skarbu 
Państwa –  Prokuratury Okręgowej w 
Płocku, z przeznaczeniem pod zabu-
dowę budynkiem Prokuratury Rejo-
nowej w Gostyninie;

5. Uchwała Nr 269/LI/ 2010 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zasad udzielania zniżki godzin zajęć 
nauczycieli pełniących funkcje kie-
rownicze w szkole, obowiązkowego 
wymiaru godzin pedagoga, logopedy 
i psychologa zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych Gminy Miasta 
Gostynina;

6. Uchwała Nr 270/LI/ 2010 
w sprawie likwidacji zakładu budżeto-

wego pod nazwą Miejskie Przedszko-
le Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym 
w Gostyninie w celu przekształcenia 
w jednostkę budżetową pod nazwą 
Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddzia-
łem Integracyjnym w Gostyninie;

7. Uchwała Nr 271/LI/ 2010 
w sprawie likwidacji zakładu budże-
towego pod nazwą Miejskie Przed-

szkole Nr 4 w Gostyninie w celu prze-
kształcenia w jednostkę budżetową 
pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 4 
w Gostyninie;

8. Uchwała Nr 272/LI/ 2010 
w sprawie likwidacji zakładu budże-
towego pod nazwą Miejskie Przed-
szkole Nr 5 w Gostyninie w celu prze-
kształcenia w jednostkę budżetową 

pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 
w Gostyninie;

9. Uchwała Nr 273/LI/ 2010 
w sprawie zmiany nazwy ulicy Bagni-
stej na Termalną;

10. Uchwała Nr 274/LI/ 2010 
w sprawie określenia procedury kon-
sultacji społecznych dotyczących 
Programu współpracy miasta Gosty-

nina z organizacjami porządkowymi 
i podmiotowymi;

11. Uchwała Nr 275/LI/ 2010 
w sprawie utworzenia na terenie 
Gminy Miasta Gostynina odrębnych 
obwodów głosowania w wyborach do 
rad: gmin, powiatów i sejmików wo-
jewództw.

Wszystkie Uchwały zostały przy-

jęte i uchwalone przez Radę Miejską.
Ponadto na LI Sesja Rady Miej-

skiej V Kadencji w Gostyninie Kie-
rownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gostyninie – mgr Re-
nata zagórska – przedstawiła Spra-
wozdanie z działalności placówki 
w Gostyninie za rok 2009. 

Natomiast Asystent Burmistrza 
ds. Finansowych – Wiesława Pili-
chowicz  przedstawiła budżet Miasta 
Gostynina na 2010 r., który  wynosi  
47 847 000 zł. Na półrocze realizacja 
dochodów wynosi 8,5 proc., a na jej 
zakres składa się wiele czynników. 
Należy pamiętać, że budżet  nie 
składa się tylko z dochodów, ale tak-
że (przede wszystkim) z wydatków. 
W tym przypadku mówimy o inwe-
stycyjnych i bieżących. Zmiany oce-
ny analizy budżetu miasta na 2010 r. 
związane są również z niską realiza-
cją dochodów gminy. Trzeba nadmie-
nić, że Ministerstwo Sportu wycofało 
się z finansowania  ,,Orlików” z woje-
wództwa mazowieckiego, więc w 70 
proc. sami musimy z własnych środ-
ków finansować ten projekt przez dwa 
lata budżetowe. Gmina Miasta Gosty-
nina spłaca w dalszym ciągu kredyt, 
który został zaciągnięty do 2011 roku 
na budowę Zamku gostynińskiego.

Na zakończenie obrad, po 
uchwaleniu uchwał oraz przedsta-
wieniu sprawozdań Burmistrz Miasta 
Gostynina Włodzimierz Śniecikowski 
odpowiadał na interpelacje i zapyta-
nia radnych.

anna KWIaTKoWSKa

STAROSTA GOSTYNIŃSKI                       Gostynin.dnia18.10.2010 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami)

Starosta Gostyniński zawiadamia, 
że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.07.2010r. Gminy Miasta Gostynina, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26, 

w dniu 12.10.2010 r. wydał decyzję  nr ABI 7354-1/2010 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy L, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„budowa drogi gminnej ze skrzyżowaniami z ul. Dybanka i ul. Wspólną, lokalnej technicznej „L”, na odcinku od 0+0.0 do 0+301,22, 
skrzyżowanie długości 23.35 m, łączna długość 324.57 mb i kanalizacją deszczową w Gostyninie.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:
- budowę drogi gminnej ze skrzyżowaniami z ul. Dybanką i ul. Wspólną, lokalnej technicznej „L”, na odcinku od 0+0.0 do 0+301,22, skrzy-

żowanie długości 23.35 m, łączna długość 324.57 mb i kanalizacją deszczową w Gostyninie.
Teren inwestycji obejmuje:
- teren w liniach rozgraniczających w jednostce ewidencyjnej Gostynin i obręb Gostynin oraz działki powstałe w wyniku podziału działek 

o numerach ewidencyjnych: 3577, 3663, 3580, 3581, 3585/2, 3586, 3587/1, 3587/2, 3588, 3670, 3700, 3701/1, 3702/1, 3703, 3704, 3739/12, 
obręb Gostynin, jednostka ewidencyjna Gostynin.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy działki o nr ewid. 3577, 3663, 3580, 3581, 3585/2, 3586, 3587/1, 3587/2, 3588, 3670, 3700, 3701/1, 
3702/1, 3703, 3704, 3739/12, stają się z mocy prawa własnością Gminy Miasta Gostynina z dniem, w którym niniejsza decyzja staje się ostatecz-
na.

W myśl art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej de-
cyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni 
od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 
równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11f ust. 4 ww. ustawy zawiadamiam, że z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Budow-
nictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gostyninie, przy ul. Dmowskiego 13, pokój 25, w terminie czternastu dni od dnia ukazania się 
obwieszczenia, tj. od 18.10.2010r. do 01.11.2010r. (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 i w piątek od 8.30 do 16.30).

Ner ABI. 7351/4-.../2010 Gostynin. 18.10.2010 r.
Gmina Miasta Gostynina

09-500 Gostynin
ul. Rynek 26

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gostyninie, w załączeniu przesyła decyzję pn.: „budowa dogi gminnej ze skrzy-
żowaniami z ul. Dybanką i ul. Wspólną, lokalnej technicznej L, na odcinku od 0+0.0 do 0+301,22, skrzyŜowanie długości 23.35 m, łączna długość 324.57 mb 
i kanalizacją deszczową w Gostyninie” z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, co jest wymagane w art. 11f, 
ust. 3



NR 8/2010 R. NASZ GOSTYNIN  11

BEZPIECZEŃSTWO

KRONIKA KRYMINALNA
obrzucili pociąg kamieniami

Trzech młodych mężczyzn w oko-
licach przejazdu kolejowego w Go-
styninie obrzuciło kamieniami pociąg 
towarowy. Już kilka minut po tym in-
cydencie – zostali zatrzymani przez 
patrol policji.

Dwóch 19-latków i 25-latek z Go-
stynina, będąc pod wpływem alkoholu 
02.10.2010 r. rano obrzucili kamienia-
mi pociąg towarowy. Zdarzenie miało 
miejsce w okolicach przejazdu kole-
jowego na ulicy A. Czapskiego. O in-
cydencie policjanci zostali powiado-
mieni przez pracownika kolei. Szybka 
interwencja policjantów doprowadziła 
do zatrzymania sprawców po krótkim 
pościgu. Chociaż w pociągu nie do-

szło do uszkodzeń, to sam fakt rzu-
cania czymkolwiek w przejeżdżający 
pociąg powoduje odpowiedzialność 
karną. Policjanci skierują do Sądu 
Rejonowego w Gostyninie wnioski 
o ukaranie. 

Ustaleni sprawcy pobicia i kradzieży
Efektem nocnej awantury mię-

dzy nietrzeźwymi mężczyznami było 
pobicie i kradzież portfela z kilkoma 
tysiącami złotych. Jeden ze spraw-
ców jeszcze tej samej nocy kupił za 
skradzione pieniądze samochód.

Zdarzenie miało miejsce na ulicy 
Legionów Polskich w Gostyninie tuż 
po północy 25.09.2010 r. Dwóch idą-
cych ulicą mężczyzn w wieku 44 i 47 
lat zostało zaczepionych przez czte-
rech innych. Sprzeczka szybko prze-
rodziła się w bójkę. Napastnicy po 
pobiciu uciekli z miejsca zdarzenia. 
Jeden z nich wrócił i wyrwał pokrzyw-
dzonemu portfel z zawartością kilku 

tysięcy złotych. Pokrzywdzeni, którzy 
odnieśli niegroźne obrażenia ciała, 
zgłosili pobicie i kradzież na policji.

Sprawą zajęli się gostynińscy 
kryminalni. W ciągu kilku dni ustalili 
sprawców pobicia oraz kradzieży i za-
trzymali ich. Byli to czterej mężczyźni 
w wieku od 19 do 24 lat. Trzej – to 
mieszkańcy Gostynina, jeden – po-
wiatu inowrocławskiego. Policjanci 
ustalili, że 20-latek, który ukradł portfel 
z pieniędzmi jeszcze tej samej nocy 
kupił za ich część samochód osobo-
wy i wyjechał nim z miasta. Wszyscy 
podejrzani usłyszeli już zarzuty pobi-
cia, a jeden z nich także kradzieży.

ogrodzenie sprzedane na złom
Policjanci z gostynińskiego wy-

działu kryminalnego ustalili sprawcę 
kradzieży metalowych elementów 
zgromadzonych na terenie posesji. 
Sprawcą okazał się19-latek z Gosty-
nina.

Metalowe słupki oraz profile, 
które przygotował właściciel pose-
sji w Miałkówku (gmina Gostynin) z 
przeznaczeniem na budowę ogrodze-
nia zostały skradzione na początku 

miesiąca. Sprawą zajęli się policjanci 
z wydziału kryminalnego gostyniń-
skiej komendy. Policjanci ustalili, że 
warte 900 zł metalowe elementy zo-
stały sprzedane w jednym z punktów 
skupu złomu. Stamtąd zostały zabra-
ne do przetopienia. Pomimo to poli-
cjanci zebrali dowody, które pozwoliły 
na przedstawienie 19-latkowi z Go-
stynina zarzutu kradzieży. Sprawca 
dobrowolnie poddał się karze.

zatrzymanie sprawcy przemocy w rodzinie
Mężczyzna 23-leni z gminy Go-

stynin wywołał awanturę w domu 
swojej matki. Uderzył ją, a następnie 
groźbami zmusił do jazdy samocho-
dem do sklepu monopolowego po 
alkohol.

Do zdarzenia doszło 06.10.2010 
r. około godziny 1.00 Zamieszkała 
na terenie gminy Gostynin 53-letnia 
kobieta została uderzona podczas 
awantury wywołanej przez jej syna. 
Mężczyzna, będący pod wpływem 
alkoholu, groźbami zmusił swoją mat-
kę, aby zawiozła go do Gostynina po 
alkohol do sklepu nocnego. Kobieta 
zmuszona agresywnym zachowaniem 
syna jechała samochodem w kie-

runku sklepu monopolowego. Gdy 
zauważyła patrol policji, zatrzymała 
swój samochód i poprosiła policjan-
tów o pomoc, przekazując informacje 
o wcześniejszych wydarzeniach.

Policjanci zatrzymali sprawcę 
przemocy domowej. Okazało się, że 
mężczyzna jest nietrzeźwy. Badanie 
alkotestem wykazało u niego 1,12 
promila alkoholu w organizmie. Noc 
spędził, trzeźwiejąc w policyjnym 
areszcie. Policjanci wdrożyli w tym 
przypadku procedurę tzw. Niebieskiej 
karty. W przypadku potwierdzenia 
znęcania się nad członkiem rodziny, 
grozi kara pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat.

zatrzymani złodzieje części samochodowych
Mieszkaniec gminy Gostynin za-

uważył, jak z terenu jego posesji ktoś 
wynosi koła od samochodu. Zdążył 
pobiec za uciekającymi mężczyznami 
i zatrzymać jednego z nich. Wspólni-
cy złodzieja już następnego dnia zo-
stali zatrzymani przez gostynińskich 
kryminalnych.

Do zdarzenia doszło około go-
dziny 21.30  W dniu 7 października 
2010 r. w jednej z podgostynińskich 
miejscowości nieproszeni goście 
weszli pod osłoną ciemności na 

posesję 32-letniego właściciela. Do 
zaparkowanego w pobliżu gospo-
darstwa pojazdu zaczęli z podwórka 
wynosić koła samochodowe. Czujny 
właściciel wypatrzył złodziei, jed-
nego z nich zatrzymał i powiadomił 
policję. Pozostali uciekli samocho-
dem z dwoma skradzionymi  kołami 
i chłodnicą.                                                                                                                                      

Sprawą zajęli się policjanci z go-
stynińskiego wydziału kryminalne-
go. Już następnego dnia pozostali 
sprawcy zostali zatrzymani. Okazali 

się nimi trzej mieszkańcy powiatu 
kutnowskiego w wieku lat 21, 19 lat 
i 22 lat. Policjanci u rodziny jednego 
z nich znaleźli skradzione zeszłej 
nocy koła i chłodnice. Pokrzywdzo-

ny wartość utraconych przedmiotów 
określił na kwotę 1500 zł. Wszyscy 
zatrzymani usłyszeli już zarzuty kra-
dzieży, za co grozi od 3 miesięcy do 
5 lat pozbawienia wolności.

Kobieta ścigała pijanego kierowcę
Jadąca drogą przez miejscowość 

Budy Suserskie kobieta, zwróciła 
uwagę na dziwne manewry jadącego 
przed nią samochodu Matiz. Kierow-
ca na wąskiej drodze jechał od kra-
wędzi do krawędzi jezdni, następnie 
zatrzymał się i cofnął, uderzając lek-
ko w przód samochodu kierowanego 
przez 43-letnią mieszkankę gminy 
Gostynin. 

Wszystko to działo się około 
8.40 w dniu 11 października 2010 r. 
Zaraz po kolizji kobieta wysiadła ze 
swojego volkswagena polo i pode-
szła do stojącego przed nią pojaz-
du. Ten odjechał z miejsca zdarze-

nia. Kobieta ruszyła w pościg i do-
prowadziła do zatrzymania uciekają-
cego sprawcy zdarzenia. Następnie 
zabrała kluczyki z jego stacyjki, 
powiadomiła policję i czuwała, aby 
kierowca tym razem nie oddalił się 
z miejsca. Skierowany tam policjant 
przeprowadził badanie alkotestem 
kierującego Matizem mężczyzny. 
Okazało się, że 42-letni mieszkaniec 
Gąbina ma 2,22 promila alkoholu 
w organizmie. Policjant zatrzymał 
jego prawo jazdy. Mężczyzna ponie-
sie odpowiedzialność karną za spo-
wodowanie kolizji i kierowanie pojaz-
dem pod wpływem alkoholu.

nagły zgon na ulicy Kutnowskiej
W dniu 13 października 2010 r. 

około godz. 17.00 mieszkaniec Go-
stynina zgłosił pożar w swoim domu. 
Na miejsce udali się ratownicy i po-
licjanci. W czasie akcji ratunkowej 
okazało się, że jedna z osób przeby-
wających w domu wymaga natych-
miastowej reanimacji.

Pożar, który wybuchł w jednym 
z pomieszczeń wywołał duże zady-
mienie wewnątrz domu. Ratownicy 
wynieśli z jego wnętrza dwie osoby 
22-letniego mężczyznę i 43-letnią 
kobietę. Mężczyzna pomimo akcji 
reanimacyjnej zmarł. Nieprzytomną 
kobietę przewieziono do szpitala. 
W domu przebywał również 46-letni 
mężczyzna. Po zakończeniu akcji 
ratowniczej policjanci pod nadzorem 
prokuratora prowadzili na miejscu 
zdarzenia czynności zmierzające do 

wyjaśnienia przyczyn i okoliczności 
śmierci mężczyzny i pożaru mieszka-
nia. Postępowanie w tej sprawie pro-
wadzi Prokuratura Rejonowa w Go-
styninie.

dwunastolatka z promilami
Badanie alkotestem wykonane 

u dwunastolatki z Gostynina wykazało 
0,70 promila alkoholu w organizmie. 
Dziewczyna trafiła do szpitala po tym, 
jak na skutek ataku drgawek wezwa-
no do niej pogotowie ratunkowe.

Dnia 14 października 2010 r. 
około godziny 19.40 dyżurny KPP 
w Gostyninie został powiadomiony o 
interwencji pogotowia ratunkowego 
w Lucieniu. Lekarz podejrzewał, że 
nieletnia jest pod wpływem alkoho-
lu. Skierowani na miejsce policjanci 
po badaniu alkotestem potwierdzili 

te przypuszczenia. Wynik badania 
to 0,70 promila alkoholu w organi-
zmie. Policjanci ustalili, że dziew-
czyna z Gostynina przyjechała do 
Lucienia samochodem wraz z peł-
noletnim bratem i jego również peł-
noletnim kolegą. Prawdopodobnie 
podczas nieobecności mężczyzn 
w samochodzie nastolatka sięgnęła 
po leżącą tam butelkę wina. Obaj 
mężczyźni byli trzeźwi i wezwali 
pogotowie. Policjanci przekażą in-
formację o tym wydarzeniu do Sądu 
rodzinnego.

o bezpiecznej drodze do szkoły 
opowiadał na wizytach w klasach 
zerowych gostynińskich szkół po-
licjant z komendy w Gostyninie. 
Spotkanie było okazją do obdaro-
wania dzieci opasakmi odblasko-

Wizyta policjanta i Spogeboba
wymi oraz filmem pt.  „Bezpieczna 
droga z radami Spongeboba”.

Od początku października po-
licjanci wydziału prewencji oraz ru-
chu drogowego prowadzą spotkania 
z najmłodszymi uczniami, których te-

matem są bezpieczne zacho-
wania na drodze. Przekaz tych 
informacji wspiera specjalnie 
przygotowany dla tej grupy 
film „Bezpieczna droga z ra-
dami Spongeboba”. W czasie 
spotkań policjanci odpowiada-
ją także na trudne pytania ze 
strony najmłodszych np. „dla-
czego policjant przyszedł do 
szkoły bez broni?” albo „czy 
policyjne psy są fajne?”.
kom. zbigniew BaRToSIaK
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SPRAWOZDANIE z działalności
 Burmistrza Miasta Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego

za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia  27 września 2010 r.
(przedłożone na LI  sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września  2010 r.)

W zakresie Inwestycji Budowlanych
Budowa dwóch budynków mieszkal-

nych przy ul. Targowej
Zakończono budowę dwóch budynków 

mieszkalnych, wystąpiono do nadzoru budow-
lanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie budynków.

Budowa zespołu boisk w programie „or-
lik 2012 – Moje Boisko ”przy ul. Sportowej

Przeprowadzono postępowanie przetar-
gowe na budowę zespołu boisk na podstawie 
zmienionej dokumentacji projektowej. Zmodyfi-
kowano zakres zadania poprzez rezygnację, za 
zgodą Ministerstwa Sportu i Turystyki, z budowy 
oddzielnego zaplecza sanitarno-szatniowego 
oraz związanych z tym przyłączy wodociągo-
wego i kanalizacyjnego. Dla potrzeb Orlika udo-
stępnione zostaną pomieszczenia sanitarno-
szatniowe w budynku MOSiR-u, a dodatkowo 
przy kompleksie boisk ustawiona zostanie ka-
bina sanitarna dla niepełnosprawnych. Boiska 
obejmują w swym składzie boisko do piłki noż-
nej i boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręcz-
ną lub alternatywnie do gry w piłkę koszykową 
(dwa boiska), w tenisa lub piłkę siatkową .

Przebudowa i zmiana sposobu użytko-
wania poddasza na cele mieszkaniowe bu-
dynku przy ul. 3 Maja 43a

W budynku przy ul. 3 Maja 43 A trwają pra-
ce wykończeniowe w związku z adaptacją pod-
dasza na sześć lokali mieszkalnych.

Budowa placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w ramach programu rządowe-
go „ Radosna Szkoła”

Wykonano dokumentację budowlaną dla 
budowy placu zabaw przy Szkole Podstawo-
wej   nr 1. Przekazano wniosek do Wydziału 
Zamówień Publicznych o przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w oparciu o przepisy Prawa Zamówień 
Publicznych.

Rewaloryzacja zieleni przy zamku
Zakończone zostały prace przy nasadze-

niach krzewów i drzew na skarpach wzgórza 
zamkowego oraz przy przepompowni wg pro-
jektu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków.  

W zakresie gospodarki przestrzennej :
1. Plan miejscowy dla terenu położone-

go przy ul. Kolonia i przy ul. Krośniewickiej
W związku ze zmianą ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym pro-
jekty planów dodatkowo przekazano do zaopi-
niowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. W trakcie wyłożenia projektu 
planu miejscowego dla obszaru położonego 
przy ul. Kolonia złożono 18 uwag, z czego pięć 
uwag rozpatrzono w całości pozytywnie. Roz-
strzygnięcia ostateczne uwag nastąpi na sesji 
Rady Miejskiej w trakcie uchwalania projektu 
planu Plan miejscowy dla terenu położonego 
przy ul. Kolonia przygotowywany jest obecnie 
do przedłożenia na najbliższej sesji Rady Miej-
skiej do uchwalenia. Zakończony został okres 
wyłożenia planu dla  ul. Krośniewickiej. Do 6 
października br. można składać uwagi do ww. 
projektu.

2. Plan miejscowy dla układu komunika-
cyjnego miasta 

Uzyskane opinie i uzgodnienia do projektu 
planu wymagane przepisami przekazane zosta-
ły projektantom planu w celu naniesienia popra-
wek i uzupełnień.

3. Projekt założeń do planu zaopatrze-
nia miasta w ciepło, gaz i energię elektrycz-
ną miasta.

Opracowany został projekt założeń, który 
obecnie jest wykładany do publicznego wglądu 
i jednocześnie został przesłany do przedsię-
biorstw energetycznych w celu dokonania nie-
zbędnych uzgodnień.

Inwestycje w zakresie dróg: 
1. Zakończono prace związane z budową 

przeprawy mostowej przez rzekę Skrwę w cią-
gu ulicy Legionów Polskich. Rozpoczęto czyn-
ności odbiorowe.

2. Zakończono prace związane z budową 
oświetlenia ulicznego w ul. Ostatniej. Rozpo-

częto czynności odbiorowe związane z uzyska-
niem pozwolenia na użytkowanie.

3. Zakończono czynności odbiorowe i od-
dano do użytku linię kablową oświetlenia ulicz-
nego parku im. Józefa Piłsudskiego w Gosty-
ninie.

4. Zakończono prace związane z budową 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Płockiej 
(naprzeciwko stadionu). Trwają czynności od-
biorowe związane z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie.

5. Zakończono prace związane z budową 
ścieżki pieszo-rowerowej w ul. 18 Stycznia, na 
odcinku od wiaduktu do obwodnicy miasta Go-
stynina (strona prawa). Rozpoczęto czynności 
odbiorowe związane z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie.

6. Opracowano projekt budowlany i uzy-
skano pozwolenie na budowę na przebudowę 
dwóch    odcinków ulicy Sosnowej, skrzyżowa-
nia z ulicą M. Kopernika, zjazdu na ulicę osie-
dlową oraz budowę kanalizacji deszczowej.

7. Wykonano podbudowę z betonu asfalto-
wego o powierzchni 895 mkw.  wraz z regulacją 
studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych w ul. 
S. Treli.

8. Wyprofilowano i nawieziono tłuczeń na 
ul. M. Jarmolińskiego w związku z planowanym 
położeniem nawierzchni asfaltowej.

9. Trwają prace związane z przebudową 
alei parkowych w Parku im. Józefa Piłsudskie-
go. Zdjęto stare płyty chodnikowe, ułożono 
kostkę brukową na początku października zo-
staną zamontowane ławki i śmietniczki. 

10. Trwają prace projektowe związane 
z budową drogi gminnej o długości około 320 
m wraz z chodnikiem oraz odwodnieniem po-
wierzchniowym na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Dybanka do drogi wewnętrznej osiedlowej 
na działce nr ewid. 3739/12. Projekt budowla-
ny wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę 
został złożony w Starostwie Powiatowym w Go-
styninie.

W omawianym okresie wydano:
-  wydano łącznie 34 pisma  dotyczące wa-

runków zabudowy,
-  1 decyzja o odmowie wznowienia postę-

powania,
-  4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwesty-

cji celu publicznego, 
-  1 decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, 
-  42 zawiadomienia o przeznaczeniu dzia-

łek w planach zagospodarowania przestrzen-
nego,

-  2 opinie dotyczące ustalenia linii rozgra-
niczającej,  

-  1 opinia dotycząca zlokalizowania bu-
dynku gospodarczego,   

-  7 opinii oraz postanowień opiniujących 
wstępny projekt podziału, 

-  10 decyzji na umieszczenie urządzeń 
w pasie drogi gminnej,

-  11 decyzji na prowadzenie robót w pasie 
drogowym,

-  11 decyzji na lokalizację urządzeń w pa-
sie drogowym,

-  3 pisma uzgadniające projekt przyłączy,
-  4 decyzje na lokalizację zjazdu,
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 Go-
styninie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości. 

W zakresie zamówień Publicznych
wszczęto postępowania w nw. sprawach:
1. Budowy dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych socjalnych w Gostyninie;
2. Budowy Miejskiego Centrum Handlo-

wo-Usługowego – Bazar z otoczeniem w Go-
styninie wraz z finansowaniem inwestycji przez 
okres 15 lat (przetarg II);

3. Budowy zespołu boisk na terenie MOSiR 
w Gostyninie przy ul. Sportowej w ramach pro-
gramu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”;

4. Budowy placu zabaw przy Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Gostyninie w ramach Rządo-
wego Programu „Radosna Szkoła”.

Rozstrzygnięto postępowania w sprawie 
zadania pn.:

1. Budowy Miejskiego Centrum Handlowo-
Usługowego – Bazar z otoczeniem w Gostyninie 
wraz z finansowaniem inwestycji przez okres 15 
lat; postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, 
ze cena najkorzystniejszej oferty przewyższała 
kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

2. Budowy dwóch budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych socjalnych w Gostyni-
nie, w dniu 13.09.2010 r. podpisano umowę z 
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUD-
GOST” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

W zakresie Gospodarki Komunalnej
1. Na wniosek właścicieli wydano 9 decyzji 

zatwierdzających podział niżej wymienionych 
działek

- ozn. nr ewid. 4919 położonej przy ulicy 
Kolejowej,

- ozn. nr ewid.1220/1 położonej przy ulicy 
Ziejkowej,

- ozn. nr ewid.1957/22 położonej przy ulicy 
Jana Pawła II,

- ozn. nr ewid.3158 położonej przy ulicy T. 
Kościuszki,

- ozn. nr ewid.5307/10 położonej przy ulicy 
Kolejowej,

- ozn. nr ewid.4974/2 położonej przy ulicy 
Kraśnica,

- ozn. nr ewid.4919 położonej przy ulicy 
Kolejowej,

- ozn. nr ewid.526/3 położonej przy ulicy 
Krośniewickiej,

- ozn. nr ewid.1948/2 i 1949/2 położonych 
przy ulicy Jana Pawła II

2. W dniu 9 lipca podpisano akt notarialny 
dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz 
najemcy za kwotę 60 865,00 złotych przy zasto-
sowaniu 50 proc. bonifikaty.

3. Wszczęto postępowanie w sprawie 
przygotowania do sprzedaży lokalu mieszkal-
nego nr 1 znajdującego się w budynku przy 
ulicy Zazamcze 19 C.

4. W dniu 9 września podpisano akt no-
tarialny w sprawie zniesienia użytkowania 
wieczystego do wydzielonej działki nr 3082/10 
położonej przy ulicy R. Dmowskiego 10.

5. Na dzień 27 września ustalono termin 
aktu notarialnego w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku 
nr 3 przy ulicy Parkowej.

6. Na dzień 27 sierpnia ogłoszono przetarg 
na sprzedaż działki niezabudowanej nr 770 
o pow. 1.0382 ha położonej przy ulicy Krośnie-
wickiej. Cena wywoławcza działki wynosiła 311 
460,00 złotych + 22 proc. VAT. Przetarg zakoń-
czył się wynikiem negatywnym z powodu braku 
chętnych do jej nabycia.

7. Na dzień 27 sierpnia ogłoszono przetarg 
na sprzedaż działki niezabudowanej nr 4435/2  
o pow. 0.1443 ha położonej przy ulicy Kutnow-
skiej. Cena wywoławcza działki wynosiła 202 
020,00 złotych + 22 proc. VAT. Przetarg zakoń-
czył się wynikiem negatywnym z powodu braku 
chętnych do jej nabycia.

8. Na dzień 3 września ogłoszono przetarg 
na sprzedaż działki niezabudowanej nr 3317/1 
o pow. 0.0971 ha położonej przy ulicy J. Iwasz-
kiewicza. Cena wywoławcza działki wynosiła 77 
680,00 złotych + 22 proc. VAT. Przetarg zakoń-
czył się wynikiem negatywnym z powodu braku 
chętnych do jej nabycia.

9. W dniu 3 września odbył się przetarg 
na sprzedaż działki niezabudowanej nr 5873 
o pow. 0.0462 ha położonej przy ulicy Wyspiań-
skiego. Cena wywoławcza działki wynosiła 23 
100,00 złotych + 22 proc. VAT. Działkę sprzeda-
no za kwotę 23 340,00 + 22 proc. VAT,

10. Na dzień 3 września ogłoszono prze-
targ na sprzedaż działek niezabudowanych nr 
2810/4 i 2810/5 położonych przy ulicy S. Wy-
szyńskiego. Cena wywoławcza każdej działki 
wynosiła 108 000,00 złotych + 22 proc. VAT. 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 
z powodu braku chętnych do ich nabycia,

11. Na dzień 28 października ogłoszono 
przetarg na sprzedaż 5 garaży wraz z przyna-
leżnymi działkami gruntu położonych przy ulicy 
J. Ozdowskiego. Ceny wywoławcze wynoszą 
15 000 + 22 proc. VAT.

12. Na wniosek właścicieli nieruchomości 
wydano 17 zezwoleń na usunięcie drzew;

13. Dokonano przeglądu drzew w pasach 
drogowych dróg gminnych. Złożono wniosek do 
Starosty Gostynińskiego o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew suchych, stanowiących za-
grożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

14. Przesłano wykazy informacji za I pół-
rocze 2010 roku o emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery z samochodów służbowych Urzę-
du Miasta Gostynina oraz o wprowadzaniu 
wód opadowych do rzek z powierzchni utwar-
dzonych terenu miasta. Naliczono opłatę za 
odprowadzanie wód opadowych do rzek za 
I półrocze 2010 r., celem uiszczenia na konto 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego.

15. Zakupiono 6 koszy ulicznych typu 
„BELWEDER” w kolorze czarnym z elementami 
dekoracyjnymi na dwóch bokach (jako zdobie-
nie herb miasta Gostynia), celem ustawienia na 
terenie wzgórza zamkowego.

16. W dniu 17 września 2010 r. zorgani-
zowano akcję „Sprzątanie Świata – Gostynin 
2010 r.” Dzieci i młodzież ze wszystkich szkół 
z terenu miasta wzorem lat ubiegłych przystą-
piły do porządkowania wyznaczonych terenów, 
w szczególności lasów.

Odpady zbierane były przez uczestników 
akcji selektywnie w specjalnie przeznaczone do 
tego celu worki zabezpieczone przez firmę DSS 
Recykling Sp. z o.o. Na prośbę Gminy Miasta 
Gostynina w roku bieżącym do akcji włączyło się 
Nadleśnictwo Gostynin. Nad bezpieczeństwem 
uczestników akcji czuwała Straż Miejska.

17. Zgodnie z umową na konserwację 
oświetlenia ulicznego zlecono Zakładowi Ener-
getycznemu naprawę 67 szt. latarni zlokalizo-
wanych na terenie miasta.

18. Odłowiono 8 szt. bezpańskich psów, 
które po zaczipowaniu trafiły do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” 
w Kotliskach koło Kutna. 

W zakresie Stanu Prawnego nierucho-
mości

1. Opracowywano dokumentację niezbęd-
ną do aktu notarialnego – umowy darowizny na 
cel publiczny nieruchomości gruntowej, położo-
nej w Gostyninie przy ul. 3 Maja, na rzecz Skar-
bu Państwa – Prokuratury Okręgowej w Płocku, 
z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem 
Prokuratury Rejonowej w Gostyninie.

2. Gromadzono dokumentację niezbędną 
do aktu notarialnego – ujednolicenia terminów 
użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie 
terminu uśrednionego dla działek, położonych 
w Gostyninie w obrębie ulic: R. Dmowskiego, 
T. Kościuszki, Legionów Polskich, Stodólnej, 
Wojska Polskiego, będących w użytkowaniu 
wieczystym Gostynińskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej.

3. Wniesiono skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie na decy-
zję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymu-
jącą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego 
w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia 
przez Gminę Miasta Gostynina własności nieru-
chomości Skarbu Państwa, położonej w Gosty-
ninie przy ul. Kutnowskiej.

4. Wystąpiono do Wojewody Mazowieckie-
go z wnioskiem o stwierdzenie nabycia przez 
Gminę Miasta Gostynina z mocy prawa własno-
ści nieruchomości Skarbu Państwa, położonej 
w Gostyninie przy ul. Słowackiego.

5. Zgromadzono i przekazano Wojewodzie 
Mazowieckiemu dokumentację w przedmiocie 
stwierdzenia nabycia przez Gminę Miasta Go-
stynina z mocy prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa, z terenu dawnych ogródków 
działkowych przy ul. M. Kopernika. Sprawę roz-
patrzono pozytywnie.

6. Ustalono pochodzenie gruntów oraz 
podjęto działania mające na celu doprowadze-
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nie do zgodności zapisów hipotecznych z rze-
czywistym stanem prawnym w odniesieniu do 
dróg na terenie osiedla M. Kopernika, stano-
wiących własność Miasta.

7. Przejęto na rzecz Gminy Miasta Gosty-
nina nieruchomości, zajęte pod drogi gminne –                  
ul. Glinianą i część ul. Gościnnej. 

8. Zlecono opracowanie dokumentacji geo-
dezyjno-prawnej wraz z wykazami zmian hipo-
tecznych i gruntowych, badaniami pochodzenia 
gruntów w celu uregulowania stanu prawnego 
dróg publicznych – lokalnych miejskich w ob-
rębie miasta Gostynina, tj.: ul. J. Kilińskiego,                         
ul. S. Moniuszki, ul. Ogrodowej, ul. Polnej. 

Podjęto postępowanie regulacyjne w spra-
wie nieodpłatnego nabycia przez Miasto wła-
sności ww. nieruchomości.

9. Poszukiwano archiwalnej dokumentacji 
niezbędnej sprostowania zapisów w księdze 
wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, za-
jętej pod drogę gminną –  ul. Przemysłową, po-
przez wykreślenie prawa użytkowania i zarządu 
ustanowionych na rzecz Zakładów Systemów 
Minikomputerowych „Mera”.

10. Złożono dwa wnioski do Sądu Rejono-
wego w Gostyninie w sprawie ujawnienia prawa 
własności Gminy Miasta Gostynina w księgach 
wieczystych prowadzonych dla gruntów o łącz-
nej powierzchni 0,0144 ha.

11. Opracowywano i gromadzono doku-
mentację niezbędną do wykupu przez Miasto 
nieruchomości, położonej w Gostyninie przy ul. 
Stodólnej.

12. Prowadzono rozmowy z właścicielami 
nieruchomości położonych na terenie miasta 
Gostynina:

- przy ulicach J. Ozdowskiego, Zamkowej, 
Stodólnej, celem ich wykupu na rzecz Gminy 
Miasta Gostynina. 

13. Negatywnie ustosunkowano się do 
wniosku osoby fizycznej w sprawie zbycia na 
rzecz Gminy Miasta Gostynina nieruchomości, 
położonej w Gostyninie nad rz. Skwą.

14. Na wniosek zainteresowanych wydano 
dwa akty własności ziemi.

W zakresie dróg i zieleni Miejskiej
Na bieżąco utrzymywano porządek w mie-

ście, dokonywano napraw kanalizacji deszczo-
wych oraz nawierzchni bitumicznych, napra-
wiano chodniki oraz uzupełniano i wymieniano 
oznakowanie pionowe. 

W zakresie Rozwoju Miasta i Pozyski-
wania Środków Pomocowych

1. Wydano łącznie 201 pism dotyczących 
działalności gospodarczej;

2. Sporządzono i wysłano sprawozdanie 
końcowe, dotyczące umowy z BGK w sprawie 
udzielonego wsparcia na realizację przedsięwzię-
cia, polegającego na kupnie lokalu z przeznacze-
niem na lokal socjalny przy ul. 3 Maja 43A;

3. Opracowano wniosek o udzielenie finan-
sowego wsparcia na budowę dwóch budynków 
wielorodzinnych z lokalami socjalnymi przy ul. 
Krośniewickiej i przy ul. Kościuszkowców;

4. Zweryfikowano pod kątem zgodności 
z wymogami RPO WM pełne studium wykonal-
ności dla projektu „Termy Gostynińskie”, będą-
ce załącznikiem do wniosku o dofinansowanie 
z EFRR.

W zakresie Spraw obywatelskich
W analizowanym okresie wykonywano 

zadania nałożone ustawą  o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych m.in.: wydano 294 sztu-
ki dowodów osobistych, przyjęto 304 wnioski 
o wydanie dowodu osobistego, dokonano 127 
zameldowań na pobyt stały, wprowadzono 159 
pobytów czasowych, zarejestrowano: 60 uro-
dzeń, 47 zgonów, 91 małżeństw, nadano 56 
numerów ewidencyjnych PESEL. W ewidencji 
ludności i dowodach osobistych odnotowano 
ogółem 3775 zdarzeń.

Przeprowadzono 10 postępowań wyja-
śniających i wydano decyzje: 

trzy o wymeldowaniu z pobytu stałego, 
sześć o umorzeniu postępowania w sprawie 
o wymeldowanie, jedną w sprawie odmowy 
wymeldowania. Siedem postępowań o wymel-
dowanie jest w toku, w tym jedno prowadzone 
ponownie po uchyleniu jednej decyzji przez 
Wojewodę Mazowieckiego. 

SPRAWOZDANIE z działalności
 Burmistrza Miasta Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego

Udzielono 149 pisemnych informacji 
adresowych. Sporządzano miesięczne spra-
wozdania z dyscypliny meldunkowej do Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura 
w Płocku. Sporządzono i zweryfikowano spisy 
wyborców uprawnionych do głosowania  w II 
turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2010 
r. Przygotowano i wydano pełnomocnictwa do 
głosowania w wyborach Prezydenta RP udzie-
lone przez osoby niepełnosprawne lub osoby 
powyżej 75-go roku życia.

W dniach 23–24 września 2010 r. na tere-
nie miasta Gostynina zostało przeprowadzone 
ćwiczenie obronne aplikacyjne, kryptonim „GO-
STYNIN 2010”. Celem ćwiczenia było dosko-
nalenie współdziałania w wykonywaniu zadań 
obronnych przez kierowników powiatowych 
i miejskich służb, inspekcji, straży, Starostwo 
Powiatowe, Urząd Miasta Gostynina i urzędy 
gmin oraz osiąganie wyższych stanów gotowo-
ści obronnej i realizacja przedsięwzięć wynika-
jących  z Planu Operacyjnego Funkcjonowania 
Miasta Gostynina w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w cza-
sie wojny, Systemu Stałych Dyżurów oraz do-
skonalenie funkcjonowania Akcji Kurierskiej 
w mieście Gostyninie we współdziałaniu ze 
Starostwem Powiatowym, Wojskową Komendą 
Uzupełnień w Płocku i Komendą Powiatową 
Policji w Gostyninie.

W zakresie Promocji Miasta
• Przy współpracy z Chorągwią Mazowiec-

ką Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Go-
stynin zorganizowano i przeprowadzono kolonie 
letnie w górach, połączone z elementami profi-
laktyki alkoholowej i narkotykowej dla 50 dzieci 
w wieku 8–16 lat  (wraz z transportem). Kolonie 
odbyły się w miejscowości Biały Dunajec;

• Sporządzono grafik dyżurów dla Miej-
skiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależ-
nionych od Alkoholu;

• Aktualizowano stronę internetową;
• Pomagano w czynnościach organizacyj-

no-przygotowawczych związanych z wydaniem  
kolejnych numerów Biuletynu Samorządowego 
„Nasz Gostynin”; 

• Przygotowano artykuły do wydawnictw 
promujących miasto Gostynin, a także do prasy 
lokalnej;

• Uczestniczono w pracach przygotowaw-
czych i organizacyjnych Dni Gostynina;

• Współorganizowano wystawę Alojzego 
Balcerzaka;

• Uczestniczono przy organizacji cyklicz-
nych koncertów „Prezentacje Chopinowskie”;

• Pomagano przy organizacji Święta Policji;
• Przygotowano uroczystość 90. Rocznicy 

Bitwy Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego 
oraz rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej;

• Pomagano przy organizacji wyjazdu do 
miasta Langenfeld na Międzynarodowy Turniej 
Piłki Nożnej drużyny piłkarskiej MAZUR;

• Współorganizowano pobyt członków Sto-
warzyszenia Popierania Partnerstwa Gostynin-
Langenfeld;

• Pomagano w organizacji spotkania bizne-
sowego przedsiębiorców z Langenfeld z przed-
stawicielami firmy Elgo;

• Przygotowano udział delegacji młodzieży 
z Gostynina w Międzynarodowym Spotkaniu 
Młodzieży w Langenfeld;

• Pomagano przy organizacji wyjazdu mło-
dzieży z Miejskiej Szkoły Muzycznej do Lan-
genfeld na festiwal muzyczny.

W analIzoWanyM oKReSIe Wyda-
no zaRzĄdzenIa:

• w  sprawie zmian w planie finansowym 
Urzędu Miasta Gostynina na 2010 rok,

• w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia 
wykazu nieruchomości niezabudowanej prze-
znaczonej do zbycia w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego, położonej w Gostyninie 
przy ul. Iwaszkiewicza w Gostyninie,

• w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia 
wykazu nieruchomości niezabudowanej prze-
znaczonej do zbycia w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego, położonej w Gostyninie 
przy ul. Krośniewickiej w Gostyninie,

• w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia 
wykazu nieruchomości niezabudowanej prze-
znaczonej do zbycia w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego, położonej w Gostyninie 
przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie,

• zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta 
Gostynina na rok 2010,

• w sprawie ogłoszenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej 
I stopnia prowadzonej przez Miasto Gostynin,

• w sprawie wyodrębnienia lokali socjal-
nych w zasobach mieszkaniowych Gminy Mia-
sta Gostynina,

• w sprawie zasad udostępniania wód sta-
nowiących własność Gminy Miasta Gostynina, 
tj.: „Jeziora przy Zamku”, „Jeziora Sejmikowe-
go” oraz „Jeziora Policyjnego” do celów amator-
skiego połowy ryb,

• w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/10 
Burmistrza Miasta Gostynina z dn. 27 Maja 
2010 r. w sprawie powołania obwodowych ko-
misji wyborczych do przeprowadzenia głoso-
wania w wyborach uzupełniających do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 
czerwca 2010 r.,

• w sprawie dostosowania planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały bu-
dżetowej Miasta Gostynina na rok 2010,

• wydano 19 zarządzeń w sprawie rozpa-
trzenia uwag mieszkańców do ustaleń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Miasta Gostynina przez, 
który przebiega ul. Kolonia,

• w sprawie powołania komisji konkurso-
wej celem przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Gostyninie,

• wydano pięć zarządzeń w sprawie po-
wołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego,

• w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości oznaczonej nr ew. 2993/2 poło-
żonej przy ul. Czapskiego,

• w sprawie informacji o przebiegu wyko-
nania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 
2010 roku,

• w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia 
wykazu nieruchomości zabudowanych z ga-
rażami, przeznaczonych do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego ustnego, położo-
nych w Gostyninie przy ul. J. Ozdowskiego,

• w sprawie powierzenia Andrzejowi Sitko-
wi stanowiska dyrektora Miejskiej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Gostyninie,

• zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta 
Gostynina na rok 2010,

• w sprawie dostosowania planu finanso-
wego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały bu-
dżetowej Miasta Gostynina na rok 2010,

• w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia 
wykazu nieruchomości zabudowanej przezna-
czonej do zbycia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy            
ul. S. Wyszyńskiego 20.

InFoRMaCJa z dzIałalnoŚCI SPÓł-
eK MIeJSKICh

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 
w Gostyninie

Wykonano instalację wodociągową w ul. 
J. Kilińskiego – pozyskano 12 odbiorców oraz 
modernizację sieci sanitarnej Ø 200 o długości 
105 mb w ul. T. Kościuszki – z cementowej na 
PCV.

Rozpoczęto budowę sieci sanitarnej Ø 250 
o długości 189 mb w ul. Płockiej w kierunku Po-
wiatowego Urzędu Pracy.

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej 
Sp. z o. o. w Gostyninie

 1. Przygotowanie urządzeń technologicz-
nych znajdujących się w ciepłowni centralnej do 
rozpoczęcia sezonu grzewczego.

2. Prace konserwacyjne instalacji trans-
portującej i przygotowującej miał węglowy do 
spalenia w piecu fluidalnym.

3. Zakończenie remontu w  węzłach ciepl-
nych znajdujących się  w budynkach przy: 

• ul. A. Czapskiego 6: wymiana wymien-
ników c.o. i c.w. na płytowe oraz wymiennika 

urządzeń automatycznej regulacji temperatury 
w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. 

• ul. Wojska Polskiego 4: wymiana wy-
mienników centralnego ogrzewania na płytowe.

• ul. Wojska Polskiego 42, 44, 48 oraz przy 
ul. Kościuszki 29: wymiana pomp centralnego 
ogrzewania. 

• ul. Kutnowska 12: wymiana urządzeń 
automatycznej regulacji temperatury w insta-
lacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej.

4. Prace remontowe w węzłach cieplnych 
w budynkach:

• ul. Wspólna 6/10: wymiana wymienników 
ciepłej wody użytkowej na wymienniki płytowe, 
wymiana urządzeń automatycznej regulacji 
temperatury w instalacji ciepłej wody użytkowej 
oraz regulatora natężenia przepływu.

• ul. Kościuszki 25: wymiana wymienników 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytko-
wej na wymienniki płytowe, wymiana urządzeń 
automatycznej regulacji temperatury w instala-
cji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej.

5. Wymiana pomp:
• obiegowych centralnego ogrzewania 

w węzłach cieplnych w budynkach przy ul. Jana 
Pawła II 12,16 oraz ul. J. Bema 17,

• cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej 
w węźle cieplnym w budynku przy ul. Wspólnej 
8/9,

6. Bieżąca wymiana zaworów odcinają-
cych.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. w Gostyninie 

Wykonano  remonty i naprawy bieżące 
budynków przy następujących ulicach: 

7. Montaż regulatorów natężenia przepły-
wu w węzłach cieplnych w budynkach :

• ul. Armii Krajowej; S. Wyszyńskiego 
25,27; T. Kościuszki 27,29, 

R. Dmowskiego 16, Wspólnej 31 i ul. M. 
Kopernika 7.

8. Wymiana urządzeń automatycznej regu-
lacji temperatury w instalacjach c.o. i c.w.  w wę-
złach cieplnych w budynkach przy ul. Stodólnej 
8  i  ks. J. Popiełuszki 3.

• ul. Armii Krajowej 35,
• ul. Krośniewicka 4,
• ul. S.Wyszyńskiego 13, 
• ul. 3 Maja 9 , ul. 3 Maja 20 ul. 3 Maja 26, 

ul. 3 Maja 41, ul. 3 Maja 27 , ul. 3 Maja 12B 
• ul. Dmowskiego 1 
• ul. Bierzewicka 17A, 17B, 17E, ul. Bierze-

wicka 17D/8, ul. Bierzewicka 14
• ul. Kościuszki 5, ul. T. Kościuszki 18 
• ul. J. Ozdowskiego 3A/40 
• ul. A. Czapskiego 12C 
• ul. Kutnowska 102 
• ul. Polna 14, ul. Polna 12 
• ul. Wojska Polskiego 10 
• ul. Rynek 24A
• ul. Zazamcze 19 G, 19 H,
• ul. Kruk 2
na bieżąco usuwano awarie hydrauliczne, 

awarie elektryczne. Koszono trawniki, sprząta-
no posesje oraz dowożono wodę na ul. Kutnow-
ską 100.

zakład oczyszczania Miasta w Gosty-
ninie

Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie 
w ww. terminie realizował wywóz nieczystości 
stałych i pozyskiwał nowych klientów. 

W okresie od 1 lipca 2010 r do 27 września 
2010 r zawarto cztery umowy z podmiotami 
gospodarczymi oraz 10 umów z osobami pry-
watnymi. Obecnie Zakład obsługuje 608 kon-
trahentów w tym zawarto umów pisemnych 391 
z osobami indywidualnymi i 155 z podmiotami 
gospodarczymi.

W miesiącu październiku Zakład organi-
zuje zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Za-
mieszczono ogłoszenia o zbiórce w telewizji 
kablowej, gazecie lokalnej oraz na słupach 
ogłoszeniowych.

Opracowano:
Biuro organizacyjne Burmistrza
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OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 15 października 2010 r.

 Na podstawie art. 32  Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z poźń. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów 

głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 
2010 r.

nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
Komisji Wyborczej

1

Bagnista, Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Kościelna, Kościuszkow-
ców, Kowalska, Krośniewicka, Leona Rewekanta, Łąkowa, Michała Jarmolińskie-
go, Morenowa, Ostatnia, Przemysłowa, Stanisława Biernackiego, Stanisława Ma-
kulińskiego, Stanisława Treli, Szkolna, Targowa, Zamkowa, Zazamcze, Ziejkowa, 
Zielona,

Urząd Miasta Gostynina
ul. Parkowa 22
(lokal przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych)

2 Al. Ks. Jerzego Popiełuszki, Gen. Józefa Bema, Jana Pawła II, Płocka, Sportowa, Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Gen. Józefa Bema 23

3

Adama Mickiewicza, Andrzeja Czapskiego, Andrzeja Małkowskiego, Floriańska, 
Gen. Marii Wittek, Gliniana, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Juliusza 
Słowackiego, Krótka, Ks. Józefa Gerwatowskiego, Mazowiecka, Słoneczna, Soli-
darności, Spacerowa, Spokojna, Wacława Kujawy, Wiosenna,

Dom Nauczyciela
ul. Wojska Polskiego 10

4 Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowa, Wojska Polskiego Gimnazjum Nr 2
ul. Wojska Polskiego 23

5
Armii Krajowej, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ozdowskiego, 
Langenfeld, Legionów Polskich, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Stanisława Moniusz-
ki, Zofii Nałkowskiej,

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Józefa Ozdowskiego 2

6 3 Maja, Browarna, Ogrodowa, Romana Dmowskiego, Rynek, Stodólna, Tadeusza 
Kościuszki, Żabia,

Liceum Ogólnokształcące
ul. 3 Maja 15

7

Cypriana Kamila Norwida, Dybanka, Działkowa, Fryderyka Chopina, Gościnna, 
Górna, Jasna, Kutnowska, Kwiatowa, Parkowa, Polna, Sąsiedzka, Władysława 
Broniewskiego, Wspólna, Wrzosowa, Zacisze, Zakładowa, Ziemowita,

Gimnazjum Nr 1
ul. Polna 36
(lokal przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych)

8

18 Stycznia, Akacjowa, Bolesława Prusa, Eugeniusza Wilczkowskiego, Henryka 
Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Jana Marcinkowskiego, Jaśminowa, Kaszta-
nowa, Kazimierza Jagiellończyka, Klonowa, Kolejowa, Kolonia, Kraśnica, Krzyszto-
fa Szydłowieckiego, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Mieczysława Święcickiego, 
Mikołaja Kopernika, Osada Drzewce, Piaskowa, Polskiego Czerwonego Krzyża, 
Sosnowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Fabiszewskiego, Stefana Żerom-
skiego, Świerkowa, Wesoła, Wierzbowa, Witolda Sadownika, Władysława Figiel-
skiego, Żytnia,

Miejskie Centrum Kultury
ul. 18 Stycznia 2

9 Zalesie Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Wilcz-
kowskiego

10 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego,  ul. Zalesie 1 
                                                                                                                                       – obwód odrębny  

11 Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. 3 Maja 47                                                  – obwód odrębny

Głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r. odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 8.00 – 22.00.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
WŁODZIMIERZ ŚNIECIKOWSKI

Informacja Burmistrza Miasta Gostynina
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
   Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(Dz. U. z 2003r Nr 159, poz.1547 z późn. zmianami), Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że do dnia 7 listopada 2010r  zostanie sporządzony 
na podstawie stałego rejestru wyborców, spis wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 
21 listopada 2010 r.

Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta Gostynina w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1 w dniach: 08 
listopada 2010 r. - 19 listopada 2010 r. w godzinach: 7.30 – 18.00.

   Wyborca niepełnosprawny może głosować w następujący sposób:
w miejscu stałego zameldowania  l u b  w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli w terminie do dnia
16 listopada 2010r złoży wniosek w Urzędzie Miasta Gostynina w Wydziale Spraw Obywatelskich o dopisanie do spisu wyborców w w/w 

obwodzie.
Na terenie miasta Gostynina lokalami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych są:
     1. Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 1 w Gostyninie, ul. Parkowa 22 (Urząd Miasta Gostynina)
     2. Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gostyninie, ul. Polna 36 (Gimnazjum Nr 1).

        Z up. Burmistrza - Hanna Adamska
                                                                                Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina
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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  wiązku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.  Nr 102 poz. 651) Burmistrz 
Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z gminnego 
zasobu nieruchomości:

lp. nr działki, lokalizacja Powierzchnia KW Przeznaczenie okres dzierżawy Tygodniowy czynsz dzierżawny
1. cz. dz. 2645

Gostynin
ul. Rynek

100 m.kw. 32189
Sąd Rejonowy 
w Gostyninie

Ogródek letni 14.04.2011 r.- 13.09.2011 r.
14.04.2012 r.- 13.09.2012 r.
14.04.2013 r.- 13.09.2013 r.

200,00 zł + 22% VAT
 tj. 244,00 zł

Gostynin, dnia 29.09.2010 r.  

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 27 września 2010 r.

Na podstawie art. 94  Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z poźń. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach 

i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na 
dzień 21 listopada 2010 r.

numer okręgu Granice okręgu liczba radnych 
wybieranych w okręgu

I

Bagnista, Bierzewicka, Brzozowa, Ignacego Krasickiego, Kościelna, Kościuszkowców, Kowalska, 
Krośniewicka, Leona Rewekanta, Łąkowa, Michała Jarmolińskiego, Morenowa, Ostatnia, Przemysło-
wa, Stanisława Biernackiego, Stanisława Makulińskiego, Stanisława Treli, Szkolna, Targowa, Zam-
kowa, Zazamcze, Ziejkowa, Zielona,

5Al. Ks. Jerzego Popiełuszki, Gen. Józefa Bema, Jana Pawła II, Płocka, Sportowa,

Adama Mickiewicza, Andrzeja Czapskiego, Andrzeja Małkowskiego, Floriańska, Gen. Marii Wittek, 
Gliniana, Honorowych Dawców Krwi, Hubalczyków, Juliusza Słowackiego, Krótka, Ks. Józefa Ger-
watowskiego, Mazowiecka, Słoneczna, Solidarności, Spacerowa, Spokojna, Wacława Kujawy, Wio-
senna,

II

Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowa, Wojska Polskiego

5
Armii Krajowej, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ozdowskiego, Langenfeld, Legio-
nów Polskich, Mikołaja Reja, Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki, Zofii Nałkowskiej,

3 Maja, Browarna, Ogrodowa, Romana Dmowskiego, Rynek, Stodólna, Tadeusza Kościuszki, Ża-
bia,

III

Cypriana Kamila Norwida, Dybanka, Działkowa, Fryderyka Chopina, Gościnna, Górna, Jasna, Kut-
nowska, Kwiatowa, Parkowa, Polna, Sąsiedzka, Władysława Broniewskiego, Wspólna, Wrzosowa, 
Zacisze, Zakładowa, Ziemowita,

5

18 Stycznia, Akacjowa, Bolesława Prusa, Eugeniusza Wilczkowskiego, Henryka Sienkiewicza, Jana 
Kochanowskiego, Jana Marcinkowskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Jagiellończyka, Klo-
nowa, Kolejowa, Kolonia, Kraśnica, Krzysztofa Szydłowieckiego, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, 
Mieczysława Święcickiego, Mikołaja Kopernika, Osada Drzewce, Piaskowa, Polskiego Czerwone-
go Krzyża, Sosnowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Fabiszewskiego, Stefana Żeromskiego, 
Świerkowa, Wesoła, Wierzbowa, Witolda Sadownika, Władysława Figielskiego, Żytnia,

Zalesie

Siedziba gminnej komisji wyborczej będzie mieściła się w Urzędzie Miasta Gostynina ul. Rynek 26.
BURMISTRz MIaSTa GoSTynIna

WłodzIMIeRz ŚnIeCIKoWSKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 22 października 2010 r. 

w sprawie głosowania przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  01 września 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomoc-
nictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U Nr 
170, poz. 1146) Burmistrz Miasta Gostynina informuje :

1. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 r.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. 
2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się do Burmistrza Miasta Gostynina w terminie  do dnia 11 listopada 2010 r.
Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu  do Urzędu Miasta.
3. Wnioski składane osobiście są przyjmowane w Urzędzie Miasta Gostynina w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Rynek 1 od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy Urzędu.
4. Informacje o sposobie składania wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania udziela się w Urzędzie Miasta Gostynina Wydział 

Spraw Obywatelskich tel. 0 24 236-07-31

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
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Czas na rekreację
Jak na szkołę, która kształci 

przyszłych animatorów tury-
styki, rekreacji, hotelarstwa i gastro-
nomii przystało – oprócz organizowa-
nia zajęć praktycznych dla studentów, 
przyszedł czas na to, aby wykładow-
cy pomyśleli też o własnej rekreacji.

W niedzielę, 24 października 
br., grupa wykładowców Wydziału 
Zamiejscowego Wyższej Szkoły Tu-
rystyki i Hotelarstwa w Gostyninie 
spotkała się na pikniku w Grabinie, 
a ściśle, na terenie przylegającym do 
hotelu ,,Dębowa Góra”. Dyrektorem 

hotelu jest pani Sylwia Nowak, zara-
zem pracownik WSTiH w Gostyninie.

Pogodny dzień, piękne widoki, 
smaczne potrawy z grilla sprzyjały wy-
poczynkowi a także wymianie zdań na 
luźne – nie związane z pracą – tema-
ty. Spotkanie przy ognisku jest świetną 
okazją do wypoczynku, ale również do 
integracji środowiska. Co niewątpliwie 
w Dębowej Górze miało miejsce. 

Dodajmy, że grill obsługiwał stu-
dent trzeciego roku WSTH, zatrudnio-
ny w hotelu „Dębowa Góra”.

a.K.

Czwarta inauguracja
Inauguracja roku akademic-

kiego – to szczególny dzień 
w życiu każdej uczelni, a także i w 
naszej gostynińskiej – w Wydziale 
zamiejscowym Wyższej Szkoły Tu-
rystyki i hotelarstwa w łodzi.

Ten rok jest szczególny dla WSTH 
w Łodzi, bo jubileuszowy. Szkoła ob-
chodzi swoje dziesięciolecie. Pełna 
dekada kończy się 
sukcesem, gdyż 
WSTH ukończyło w 
2010 r., łącznie z na-
szym Wydziałem, ty-
siąc absolwentów. 

Ten rok jest też 
trudny dla turystyki 
– padło przedsię-
biorstwo turystyczne 
Orbis Travel, którego 
marka od pokoleń ko-
jarzy się z podróżami. 
Były też niesprzyjają-
ce warunki atmos-
feryczne. Zaczyna 
się niż demograficz-

ny, który odczuwalnie wkracza do 
wyższych uczelni, a co za tym idzie, 
zmniejsza się liczba studiujących. Na 
szczęście nasz Wydział jeszcze tego 
nie odczuł i mamy wystarczającą licz-
bę studentów, aby uruchomić kolejny 
pierwszy rok.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hote-
larstwa w Łodzi jest uczelnią ukie-
runkowaną na kształcenie kadr 
w zakresie turystyki, hotelarstwa, 
rekreacji i gastronomii. O taką szko-
łę dla Gostynina starał się burmistrz 
Włodzimierz Śniecikowski. Ta Szkoła 
nie jest ,,Sztuką dla sztuki” – powie-
dział podczas inauguracji roku aka-
demickiego w dniu 16 paździetrnika 
br. Szkoła kształci kadry pod przyszły 
ośrodek geotermalny, który już się 
buduje w naszym mieście – na razie 
na etapie sporządzania projektów bu-
dowlanych.

Studia wymagają wysiłku, cza-
sami trzeba powtórzyć egzamin, 
ale trzeba też pamiętać, że wiedza 
i umiejętności zawsze się obronią. 
Pierwszy rok jest trudny. Ale jest to 

Partnerzy z Langenfeld w Gostyninie

Frank Schneider - Burmistrz Miasta Langenfeld z Burmistrzem Miasta Gosty-
nina Włodzimierzem Śniecikowskim

Stare polskie przysłowie „Przy-
jaciół i książek powinno się 

mieć niewiele, ale za to dobrych” 
odzwierciedla kontakty międzynaro-
dowe Gostynina z miastami zaprzy-
jaźnionymi. Najdłuższe i najbardziej 
intensywne kontakty Gostynin utrzy-
muje z niemieckim Langenfeld leżą-
cym  w Nadrenii-Westfalii.  Miasto 
partnerskie jest obecne w Gostyninie 
w różny sposób. W ramach współ-
pracy przeprowadzono kilka wspól-
nych projektów. Warto wymienić tu 
uporządkowanie cmentarza ewan-
gelicko-augsburskiego, pozyska-
nie samochodów dla potrzeb gminy 
i sprzętu specjalistycznego do Zakła-
du Oczyszczania Miasta, doposaże-
nie bibliotek w setki nowych pozycji 
książkowych i podręczników. 

Współpraca partnerska to nie tyl-
ko wymierne efekty, to także burzenie 
stereotypów oraz otwieranie się na 
świat. To przede wszystkim uczest-
nictwo w procesie integracji euro-
pejskiej, w którym kontakty między 
mieszkańcami obu miast stanowią 
bazę budowania przyjaźni i wspólnej 
Europy. Współpracę zainicjowali i pro-
wadzili dawni mieszkańcy Gostynina i 
okolic, a od 1945 r. mieszkańcy Lan-
genfeld. Obecnie duży udział w za-
kresie kultywowania przyjaźni powie-
rzono młodzieży. Tylko w tym roku we 
wspólnych inicjatywach udział wzięła 
drużyna piłkarska „Mazur Gostynin” 

w Międzynarodowych Zawodach 
Piłki Nożnej, czteroosobowa grupa 
gostynińskich studentów w Między-
narodowym Spotkaniu Młodzieży. Po 
raz pierwszy do Langenfeld wyjechali 
uczniowie Miejskiej Szkoły Muzycznej 
z Gostynina. Wsparcie inicjatyw i pro-
jektów młodzieżowych zadeklarował 
Burmistrz Miasta Langenfeld  Frank 
Schneider podczas tegorocznego 
pobytu w Gostyninie.  W krótkiej, 
trzydniowej wizycie w dniach 22–24 
października 2010 r. w Gostyninie 
uczestniczyli także Zastępca Burmi-
strza Miasta Langenfeld dieter Bra-
schoss oraz Sekretarz Miasta armin 
Müller. Oprócz burmistrza Franka 
Schneidera pozostali członkowie de-
legacji  gościli  w nas po raz pierwszy. 
W piątek, 22 października 2010 r. de-
legacja zwiedziła Płock, a wieczorem 
uczestniczyła w wystawie i koncercie 
na zamku gostynińskim. W sobotnie 
przedpołudnie Burmistrz Miasta Go-
stynina Włodzimierz Śniecikowski 
oprowadził gości po naszym mieście. 
Z dużym zainteresowaniem Niemcy 
oglądali nowe bloki socjalne przy ul. 
Targowej, budowę II etapu małej ob-
wodnicy oraz teren pod Termy Gosty-
nińskie. Goście wyrazili uznanie dla 
gospodarza miasta za zrealizowane 
przedsięwzięcia: obwodnica, zamek,  
estetyzacje miasta – remonty chodni-
ków i ulic, nasadzenia, termomoder-
nizację budynków mieszkalnych, in-

westycje w oświatę i sport – remonty 
budynków szkolnych,  nowe boiska 
szkolne „Orliki”, pływalnia miejska. 
Wieczorem delegacja z Langenfeld 
wzięła udział w „Wielkiej Gali 2010” 
i jako pierwsza złożyła gratulacje 
burmistrzowi Włodzimierzowi Śnie-
cikowskiemu za zdobyte nagrody 
i wyróżnienia w konkursie „Najlepszy 
Burmistrz 2010 roku”, „Mazowiecka 
Gmina 2010 roku” i „Gmina Atrakcyj-
na Turystycznie 2010 roku”. Goście 

z podziwem przyglądali uroczystości 
i dopytywali o szczegóły rywalizacji. 
Przed odlotem do Langenfeld  nasi 
partnerzy z Niemiece zwiedzili War-
szawę. Aura „złotej polskiej jesieni” 
sprzyjała spacerom po Łazienkach 
Królewskich i Starówce. Burmistrz 
Langenfeld złożył zaproszenie na 
ręce burmistrza Gostynina do odwie-
dzenia przez niego w przyszłym, 2011 
r. niemieckiego miasta partnerskiego.

elżbieta SzUBSKa-BIeRoń

rok ważny, ponieważ należy podjąć 
śmiałą decyzję – co ja chcę w tej tury-
styce robić, w jakiej brany pracować? 
Pomagają w tym zajęcia praktyczne 
prowadzone przez uczelnię.

Tegoroczną inaugurację, oprócz 
gości, uświetnił Chór Miejski i wykład 
inauguracyjny na temat Tunezji. Sło-
wa i zaprezentowane zdjęcia pozwo-
liły przenieść się choć na trochę, do 
tego ciekawego pod względem krajo-
brazu, klimatu i historii afrykańskiego 
kraju.

(bkp)
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