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Wydawnictwo bezpłatne

71. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Dnia 1 września br. o godzinie 12.00 rozpoczęła się przy
Pomniku Walki i Zwycięstwa uroczystość upamiętniająca 71.
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Na
zaproszenie
Burmistrza
Miasta Gostynina do Miejsca Pamięci Narodowej przybyły poczty
sztandarowe, przedstawiciele władz
samorządowych, dyrektorzy szkół
i przedszkoli, dzieci i młodzież szkolna, przedstawiciele organizacji kombatanckich, Straży Pożarnej i Policji
oraz mieszkańcy Gostynina.
Po odegraniu hymnu państwowego zebranych powitał burmistrz

Włodzimierz Śniecikowski. W swoim wystąpieniu przypomniał, że Gostynin został zajęty 16 września 1939
roku. Gospodarz miasta podkreślił,
iż 1 września to dla młodzieży lekcja
patriotyzmu.
Na zakończenie uroczystości
delegacje złożyły pod pomnikiem
wiązanki kwiatów i oddały cześć poległym.
Maria ZIĘTEK

Jubileuszowe wspomnienie

29 sierpnia br. odbyły się w Gostyninie obchody 30-lecia powstania
Związku Zawodowego w Gostyninie.
Na zdjęciu poczet sztandarowy ,,So-

lidarności” związkowców, wychodzących z Kościoła Św. Marcina: Jan
Mielcarek, Tomasz Zwierzchowski
oraz Marian Czapski – cd. na str. 4.

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W GOSTYNINIE
ogłasza: rekrutację na I rok studiów 2010/2011
Kierunek kształcenia: Turystyka i Rekreacja
Dokumenty należy składać od 13 sierpnia 2010 r. do 1 października br.
w dziekanacie Szkoły, ul. Polna 36,
w dniach: wtorek i środa g. 9.00-16.00, piątek g. 9.00-15.00,
tel. 24 235 23 70 lub 24 235 20 23
Szczegółowe informacje:
www.wsth.edu.pl/gostynin

W dniach 1 i 2 października br. odbędą się
V Gostynińskie Dni Onkologiczne
Po raz piąty w Gostyninie odbędą się doroczne Dni Onkologiczne.
Ich inicjatorem i organizatorem jest Piotr Bombała, radny powiatu gostynińskiego. Ponieważ program tegorocznych dni zapowiada się bardzo
interesująco, poprosiliśmy o wypowiedź Piotra Bombałę, który szczególną uwagę przywiązuje, jako były nauczyciel, do kwestii opieki zdrowotnej
ludzi młodych. Dni współorganizowane są przez NZOZ Medicus i Urząd
Miasta Gostynina.

Delegacja kombatantów biorąca udział w uroczystości

„Gdybym był bogaczem”
i inne arie w Gostyninie

żym wdziękiem i dowcipem,
dlatego jego pojawienie się
na scenie zawsze wzbudza
aplauz publiczności.
W swoim dorobku Kowalski ma najpopularniejsze arie
z takich dzieł, jak: „Straszny
Dwór”, „Halka”, „Carmen”,
„Księżniczka Czardasza”, „Wesoła Wdówka”, „Baron Cygański” czy „Skrzypek na dachu”.
W Gostyninie do swojego
Kazimierz Kowalski i Mirosław Niewiadomski repertuaru dołączył wspólnie
o raz drugi w niedzielę wie- z Mirosławem Niewiadomskim utwory
czorem 12 września 2010 r. Presleya. Trzeba przyznać, że trawegostynianie znów mogli usłyszeć pięk- stacja była udana i dowcipna., a jak
ne arie operowe, operetkowe
i musicalowe. Do Gostynina
przybył Kazimierz Kowalski
wraz ze śpiewakami: Małgorzatą Kulińską, Andrzejem
Niemirowiczem, Mirosławem
Niewiadomskim oraz Ewą
Szpakowską, która akompaniowała na fortepianie.
Na Rynku zebrała się liczna publiczność, by podziwiać
wspaniałe głosy artystów.
Kazimierz Kowalski, oprócz
tego, że jest wielkim artystą, Nasz Burmistrz i piękna Małgorzata
jest także wspaniałym prezenterem stwierdził mistrz Kowalski, nawet „lepwykonywanych utworów. Robi to zdu- sza od oryginału”.
Kazimierz Kowalski znany jest także z organizowania
festiwalu muzyki operowooperetkowej w Ciechocinku.
Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski, dziękując „Kazimierzowi” za wspaniały występ,
zapowiedział, że podobny
festiwal odbędzie się w Gostyninie, wszak „my niebawem
też będziemy miastem uzdrowiskowym”.
(bkp)
Kwiaty w podziękowaniu dla artystów
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Pomogli Danielowi!

Redakcja biuletynu miejskiego
„Nasz Gostynin” serdecznie dziękuje
Wszystkim, którzy z potrzeby serca
pomogli materialnie Danielowi Jankowskiemu. Szczególne wyrazy
podziękowania kierujemy do sponsorów:
- Marka
Mikołajczyka
oraz
Krzysztofa Majchrzaka – właścicieli
sklepu ,,MAJOR” s.c., który znajduje
się przy ul. Bagnistej 3 w Gostyninie –
za ufundowanie oraz montaż nowych
części (na łączną kwotę ponad 100
zł) do roweru Daniela;
- Urszuli Dubielak – właścicielki
sklepu ,,Dubimex II”, który mieści się
przy ul. Floriańskiej 1 w Gostyninie –
za przekazywanie co drugi dzień pieczywa oraz wędlin – dla Daniela.
Należy wspomnieć jeszcze o osobach, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka – w związku z czym,
zaproponowali przekazanie ciepłych
ubrań, pościeli oraz obuwia na zimę.
Daniel – jest osamotniony w swoim życiu. Niepełnosprawny od urodzenia (nie widzi na lewe oko, a na prawe
w stopniu umiarkowanym). W czerwcu 2010 roku dostał rower – od grupy
wrażliwych osób, które się na niego
złożyły, a z pomocą naszej redakcji

Włodzimierza Garwackiego

byłego pracownika Urzędu Miasta Gostynina
Rodzinie zmarłego składa:
Burmistrz Miasta Gostynina - Włodzimierz Śniecikowski
i pracownicy Urzędu
Pani

Danucie Paluszkiewicz-Pilichowicz
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składa
Włodzimierz Śniecikowski - Burmistrz Miasta Gostynina
i pracownicy Urzędu
Daniel szczęśliwy i wdzięczny za pomoc z darowanym rowerem wyposażonym w nowe akcesoria
rozwiązane zostały sprawy urzędowe
w różnego rodzaju instytucjach, z którymi Daniel się borykał.
Podziękowania wszystkim sponsorom, a także ludziom dobrej woli
szczególnie kieruje obdarowany Daniel Jankowski.
Anna KWIATKOWSKA

Turniej Orlika w Gostyninie –
o Puchar Premiera Donalda Tuska

W dniach od 10 września do 23
października br. zaplanowany został
na kompleksach „Moje Boisko-Orlik
2012” Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Impreza skierowana jest do dziewcząt i chłopców
w dwóch kategoriach wiekowych: 1011 lat i 12-13 lat. W rozgrywkach startują reprezentacje szkół, jak również
tzw. „dzikie” drużyny.

Wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Pierwsze miejsca na szczeblu
powiatowym otrzymali: UKS „Dzikie
Lwy” - chłopcy w wieku 10-11 lat ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, „Zwolineczki” - dziewczęta w wieku 10-11 lat ze Szkoły Podstawowej
w Zwoleniu, UKS „Trójka” - chłopcy
w wieku 12-13 lat ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie i dziewczęta
w wieku 12-13 lat ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.

Pani

Łucji Nakwaskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

składa
Włodzimierz Śniecikowski - Burmistrz Miasta Gostynina
i pracownicy Urzędu
Wyrażamy smutek i głęboki żal
z powodu niespodziewanej śmierci

Pana Józefa Mierzejewskiego,

który przez wiele lat bezinteresownie i z oddaniem
współpracował z Gimnazjum nr 1, wspierając nas
w rozwijaniu wśród młodzieży matematycznych talentów.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego
Siemowita IV w Gostyninie
Wyrazy głębokiego współczucia dla koleżanki
Kazimiery Mierzejewskiej
z powodu śmierci
Męża

JÓZEFA MIERZEJEWSKIEGO

Uczestnicy etapu powiatowego podczas gry
Organizatorem turnieju na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
jest Szkolny Związek Sportowy.
Zwycięzcy rozgrywek eliminacyjnych na szczeblu powiatowym wywalczyli sobie awans do kolejnej fazy
turnieju - eliminacji wojewódzkich,
która będzie miała miejsce w dniach
21 września - 1 października br.

Jadwiga Kaczor - zastępca Burmistrza w czasie wręczania nagród
Turniej o Puchar Premiera
Triumfatorzy fazy wojewódzkiej
zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego. Najlepsze drużyny w finale krajowym, który odbędzie się
w dniach 20-23 października br.
otrzymają atrakcyjne nagrody.
Maria ZIĘTEK

Nowe stojaki na „Orlikach”

Stojak umieszczony na „Orliku” przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie

2 NASZ GOSTYNIN

W naszym mieście na obu „Orlikach” przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Armii Krajowej i w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte zainstalowane zostały metalowe
stojaki na rowery – po pięć stanowisk.
Stojaki zostały zakupione z myślą o przyjeżdżających na rowerach
miłośnikach czynnego wypoczynku,
którzy korzystają z „Orlików”.
Maria ZIĘTEK

długoletniego nauczyciela matematyki i wychowawcy kilku roczników młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie w latach 1972–1995
składają:
Stanisława Bomba, Stanisław Bomba, Jadwiga Gronowska, Andrzej
Gronowski, Sebastian Izydorczyk, Krzysztof Kiereś, Henryka Marciszewska, Wanda Milewska (wychowanka 1977 r.), Barbara Pabiniak,
Lidia Pawikowska, Ludwik Pawikowski, Zbigniew Ratajski, Stanisława Składzińska, Zofia Smok, Elżbieta Witczak, Tadeusz Wypych,
Gabriel Zielak i Irena Zwolińska.
Kaziu, dzielimy Twój smutek.
Wszystkim Znajomym i Przyjacielom,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
Mojej Mamy KRYSTYNY ŻUCHOWICZ – serdecznie dziękuję
CÓRKA

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania Pani dr Bożenie Wilkanowicz
oraz pielęgniarkom Zespołu Domowego Hospicjum „Medicus“,
za opiekę w czasie ostatnich miesięcy choroby,
Naszej Mamy Stefanii Paluszkiewicz, składają
Córki z rodzinami
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy brali udział w ostatniej drodze
Mojego Męża

Śp. Włodzimierza Garwackiego

Żona z dziećmi
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SAMORZĄD

Powiat najlepszym rozwiązaniem dla PKS
T

rzydziesta trzecia sesja
Rady Powiatu Gostynińskiego w dniu 24 sierpnia 2010 r. była
szczególnie ważna ze względu na
decyzję, którą musieli podjąć radni
powiatowi. W punkcie 8 porządku
posiedzenia był zapis: ,,Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia
przez Powiat Gostyniński do Spółki Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Gostyninie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przez nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa
wszystkich udziałów w tej spółce”.
Na sesję przybyli przedstawiciele
PKS – prezes Andrzej Sobieszczyk,
Aleksandra Balcerzak – kierownik
biura Zarządu oraz Związku Zawodowego Pracowników PKS Gostynin,
którego przewodniczącą jest Zofia
Ostrowska, Związku Zawodowego
,,Solidarność” Bogdana Karłowskiego oraz Związku Zawodowego Pracowników Transportu Samochodowego z przewodniczącym Edwardem
Chojnackim. Po wystąpieniu Prezesa i przedstawienia przez niego stanu
finansowego Spółki oraz programu
naprawczego, rozgorzała dyskusja –
przeciw i za podjęciem uchwały.
Zdecydowanym
przeciwnikiem
komunalizacji PKS Gostynin był radny Andrzej Kujawski. Oto jego argumenty: zdezelowana stacja paliw
– wymiana zbiorników to koszt 400
tys. zł, grunt 4,5 ha, na którym znajduje się Zajezdnia, jest w wieczystej
dzierżawie, dworzec w przyszłym
roku przechodzi zgodnie z wcześniejszą umową na rzecz miasta. Strajk
przyniósł 144 tys. straty, 530 tys. – to
bilans zadłużenia firmy na dzień dzisiejszy za okres sześciu miesięcy.
Strata z działalności nadal rośnie.
Rada Powiatu Gostynińskiego
podjęła w dn. 28 września 2009 r.
uchwałę intencyjną w sprawie – upoważnienia Zarządu Powiatu Gostynińskiego do wystąpienia z wnioskiem
do Ministra Skarbu Państwa o komunalizację Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie.
Wniosek powstał bez odpowiedzi aż
do czerwca 2010 r.
Andrzej Kujawski uważał, że
wówczas załoga przekonywała radnych, że zależy jej na przedsiębiorstwie i dołoży starań, aby Spółka nie
popadła w zadłużenie. Tymczasem
strajk, które ogłosiły Związki w dniu
pierwszego dnia matur – był dowodem ,,skrajnej nieodpowiedzialności”.
Strajk się przedłużał. Firma ponosiła
straty, a korzystały na tym PKS Płock
i Kutno.
Od pierwszej uchwały toczył się
proces sprzedaży PKS Gostynin. Minister Skarbu wybrał spółkę Mobilis,
która chciała kupić gostyniński PKS,
oferując bardzo intratny pakiet socjalny. Radny Kujawski zastanawiał się
dlaczego Załoga nie podjęła rozmów
z Mobilisem i nie przyjęła tej oferty,
a także dlaczego Zarząd Powiatu nie
próbował przekonać Załogi do tego
pakietu.
Do najważniejszych postanowień
zawartych w dokumencie należały
zobowiązania inwestycyjne spółki
Mobilis Sp. z o.o. na kwotę ponad
65 mln zł, na modernizację taboru
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i dostosowanie floty do unijnych standardów ekologicznych we wszystkich
sześciu sprywatyzowanych PKSach. Ponadto, firma Mobilis podjęła
również obowiązek informowania
załogi o wszelkich podejmowanych
działaniach, które z punktu widzenia
zatrudnionych i spółki będą decyzjami o znaczeniu strategicznym. Dodatkowo, pakiet gwarancji socjalnych
dla pracowników objął między innymi:

Prezes PKS Andrzej Sobieszczyk
prezentuje program naprawczy zakładu
gwarancje zatrudnienia na 5 lat, wysokie odszkodowanie pieniężne dla
pracownika, w przypadku rozwiązania z nim umowy o pracę w okresie
gwarancji, zobowiązanie inwestora
do zakupu akcji pracowniczych, od
wszystkich członków załogi, którzy
wyrażają wolę ich zbycia, po cenie
równej zakupu akcji spółki przez inwestora od MSP, niezależnie od ustalonych opraw emerytalnych i rentowych
inwestor zobowiązuje się wypłacić
dodatkowe odprawy w wysokości 200
zł brutto za każdy przepracowany rok
w spółkach, dodatkową pomoc dla
pracowników dotkniętych zdarzeniami losowymi i inne.
Kujawski nie wierzy w pomyślną
realizację programu naprawczego
zaprezentowanego przez Prezesa.
Firma przegrywa przetargi, małe są
szanse na pozyskanie środków unijnych. Jest złożony wniosek do Sądu
przeciwko Komitetowi Strajkowemu o
pokrycie straty za dni przestoju. Zysk
z planowanej sprzedaży biletów miesięcznych jest znikomy. Zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych
Prezes Spółki musi wystąpić do Ministra Skarbu z wnioskiem o podjęcie
Uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o dalszym istnieniu Spółki
z uwagi na fakt, iż Spółka wygenerowała stratę w kwocie przekraczającej
połowę kapitału zakładowego. Jeśli
Starostwo przejmie Spółkę, to razem
z zadłużeniem. Poza tym firmę czekają zwolnienia ludzi. Trzeba zmienić
też organizację firmy.
Radny Kujawski zaproponował,
aby podjęcie decyzji odłożyć za dwa
miesiące, aż się pewne kwestie wyjaśnią. Kończąc swoje wystąpienie,
powiedział: jestem daleki, aby działać
przeciwko Załodze, ale nie możemy
działać na szkodę Powiatu. Wiem,
że za dwa miesiące będą wybory, ale
jako samorządowiec muszę być odpowiedzialny.
Defetyzmu Kujawskiego nie po-

dzielali inni radni. Bolesław Justyński, były dyrektor PKS Gostynin, poparł postulat Załogi. -Jest to Spółka,
która rządzi się swoimi prawami. Jeśli
będzie się zadłużać – wtedy zgłosi
upadłość. To, że grunt jest w wieczystej dzierżawie, nie świadczy o tym,
że nie można go sprzedawać. Podzielenie 4,5 ha na działki budowlane i sprzedaż przyniesie Spółce
spory zysk. Poza tym Prezes Spółki
zapowiedział zakup małych busów,
co obniży koszty eksploatacji taboru. A Załoga nie przyjęła propozycji
Mobillissu, bo wie co, się teraz dzieje
w „Elgo”. Zaapelował do Rady, aby
głosować za podjęciem uchwały.
Wicestarosta Justyński już raz,
gdy był dyrektorem PKS, ratował
z powodzeniem to przedsiębiorstwo
przed upadłością z powodu dużego
zadłużenia PKS. Tym razem wspierał
Załogę w ich walce o komunalizację.
W podobnym tonie przemówił
Piotr Bombała. Postawił pytanie –
Czy my jesteśmy od tego, żeby coś
kupować, czy żeby rozwiązywać
ludzkie problemy? To ci ludzie nas
wybrali i my mamy obowiązek im
pomagać. Jestem przekonany, że
przyszłość sprzyja temu zakładowi.
Budowa Term stworzy dla PKS dobrą
koniunkturę.
Prezes Andrzej Sobieszczyk jest
dobrej myśli: - Nasza Załoga chce
pracować. Nie chciałbym więc działać
radykalnie i zwalniać ludzi. Umowy
o pracę będziemy rozwiązywać stopniowo. Mamy nowe pomysły na zdobycie dodatkowych środków – punkt
wymiany ogumienia do samochodów
osobowych, serwis tachografów, biuro podróży, przekwalifikowanie na
kierowców autobusów innych pracowników. Firmie potrzebna jest stabilność, tymczasem ostatnio aż pięć
razy zmieniał się Zarząd, który podejmował sprzeczne decyzje. My znów
otworzyliśmy dworzec, który przecież
jest dla ludzi. Nie oczekujemy pie-

niędzy od Starosty, my te pieniądze
musimy zdobyć. Zaprzeczał też, aby
Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję
o upadłości firmy.
Edward Chojnacki przypomniał,
że rok temu Powiat miał dobrą intencję. Załoga bardzo się cieszyła. Teraz
też siedzą tu ludzie, którzy czekają na
ważną dla nich decyzję. Mobillis miał
piękny pakiet socjalny, ale jesteśmy
przekonani, że za dwa lata już by tej
firmy nie było.
- Strajk, owszem, przedłużył się,
lecz my już za to przeprosiliśmy. Ale
Załoga – jak powiedział premier Waldemar Pawlak – która strajkuje, to
znaczy, że zależy jej na firmie. Nam
na tej firmie zależy, dlatego o nią walczymy. PKS służy ludziom i chcemy,
aby nadal służył – stwierdziła Zofia
Ostrowska.
Z argumentami Andrzeja Kujawskiego w 90 proc. zgadzał się Marian
Pagórek. - Jednak bierzemy PKS,
bo rok temu obiecaliśmy, bo Załoga
uważa, że my jako Powiat, będziemy
lepszym rozwiązaniem – powiedział.
Dyskusję zamknął Starosta Jan
Baranowski. Zaapelował, aby nie
przedłużać rozważań i stwierdził:
- Decyzję musimy podjąć dzisiaj. Jeśli Rada Powiatu podejmie uchwałę,
wtedy Powiat poda swoje warunki.
Osobiście uważam, że Zakład jest
w stanie nadal funkcjonować.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała została podjęta przy 11 głosach za i czterech wstrzymujących.
Uchwała przeszła – powiedział
Starosta – ale nie znaczy to, że
wszystko jest załatwione. To, co
mówił Andrzej Kujawski, jest ważne.
Problemy trzeba podjąć i próbować je
rozwiązać. Zaapelował też do Załogi,
aby nie zawiodła zaufania.
Przedstawiciele Załogi, szczęśliwi, obdarzyli radnych gromkimi brawami.
Barbara KONARSKA-PABINIAK
Foto Andrzej Adamski

Szansa dla Elgo
Efektem ostatniej wizyty Burmistrza Miasta Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego w Langenfeld
i tam prowadzonych rozmów był
przyjazd w dniach 23-24.08.2010
r. niemieckich przedsiębiorców do
Gostynina. Przedsiębiorcy zainteresowani są rozszerzeniem kontaktów
biznesowych w dziedzinie przemysłu
oświetleniowego, m.in. najnowszych
produktów wytwarzanych w technologii ledowej oraz szukaniem nowych
rynków zbytu na te wyroby.
Niemieccy przemysłowcy zostali
przez Burmistrza zaanonsowani w
firmie ELGO Lighting Industries S.A.
Właściciel gostynińskiej spółki, należącej do grupy kapitałowej Brilux
S.A., przyjął przedsiębiorców oraz
zaprezentował swój zakład. W czasie rozmów omawiano warunki i perspektywy ewentualnej współpracy.
Niemieccy handlowcy z zainteresowaniem przyglądali się procesowi

produkcji w halach przy ul. Kutnowskiej. Dużym zaskoczeniem była dla
nich szeroka paleta możliwości wytwórczych, elastyczność produkcyjna zakładu, wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra na wszystkich szczeblach oraz nowoczesny
park maszynowy. - Mimo licznych
kontaktów w branży oświetleniowej
i zwiedzania podobnych kilkudziesięciu zakładów na całym świecie,
jedynie w gostynińskim zakładzie
spotkaliśmy się – mówią biznesmeni
z Langenfeld – z możliwością realizacji wyrobu od pomysłu przez opracowanie technologiczne i wdrożenie
do produkcji , aż do jego końcowego
wytworzenia.
Należy mieć nadzieję na porozumienie między niemieckimi przedsiębiorcami a gostynińską spółką. Wszyscy liczymy na duże zamówienia,
a tym samym zwiększenie produkcji.
Elżbieta SZUBSKA-BIEROŃ
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ZDROWIE
W dniach 1 i 2 października br. odbędą się

P

V Gostynińskie Dni Onkologiczne

o raz piąty w Gostyninie odbędą się doroczne Dni Onkologiczne.
Ich inicjatorem i organizatorem
jest Piotr Bombała, radny powiatu
gostynińskiego. Ponieważ program
tegorocznych dni zapowiada się bardzo interesująco, poprosiliśmy o wypowiedź Piotra Bombałę, który szczególną uwagę przywiązuje, jako były
nauczyciel, do kwestii opieki zdrowotnej ludzi młodych. Dni współorganizowane są przez NZOZ Medicus
i Urząd Miasta Gostynina.
- Naszym podstawowym celem
jest profilaktyka zdrowotna, w tym
głównie onkologiczna, mieszkańców
miasta i powiatu gostynińskiego. Wła-

śnie dlatego organizujemy w pierwszy
piątek i sobotę października bezpłatne porady i konsultacje zdrowotne
z uwzględnieniem chorób nowotworowych. Oczywiście, nie zamykamy
się we własnym gronie, czyli mieszkańców miasta i powiatu, ale jesteśmy otwarci na wszystkich chętnych
do przebadania się i zasięgnięcia
porady lekarskiej. Dni Onkologiczne
składają się z dwóch części. W piątek od 16.30 do 19.00 i w sobotę od
9.00 do 13.00 można będzie uzyskać
porady indywidualne i odbyć konsultacje. W tym czasie NZOZ Medicus
będzie wykonywał bezpłatne badania
mammograficzne i cytologiczne dla
kobiet w różnym wieku, zaś na rynku

VGOSTYNIŃSKIE
DNI ONKOLOGICZNE

Gostynin 1-2 października 2010 r.
Cel:
- profilaktyka zdrowotna w tym głównie onkologiczna mieszkańców miasta i
powiatu gostynińskiego
- porady i konsultacje w zakresie zdrowia w tym chorób nowotworowych
Program:

1 października 2010 r. (piątek)
1) 12.00–14.00 – spotkania edukacyjne uczennic klas trzecich gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy maturalne)
z terenu miasta Gostynina na temat:
- „Będę kobietą – świadome i odpowiedzialne wkraczanie w dorosłość”–
edukacja dla dziewcząt dotycząca okresu dojrzewania (gimnazja).
- Skutki i konsekwencje sięgania w młodym wieku po alkohol, papierosy
i narkotyki (szkoły ponadgimnazjalne).
2) 16.00 – wystąpienia edukacyjne dla nauczycieli gimnazjów:
a) Fizjologiczne i psychiczne zmiany dziewcząt w okresie dojrzewania - dr n.
med. Tadeusz Żurawik
b) Funkcja prozdrowotna i rekreacyjna Term Gostynińskich - mgr inż.
Włodzimierz Śniecikowski.
3) 16.30–19.00 – wystąpienia edukacyjne dla środowiska medycznego
(lekarze, pielęgniarki i osoby zainteresowane).
- Zagadnienia epidemiologiczne chorób nowotworowych – prof. dr hab.
med. Arkadiusz Jeziorski
- Europejski Kodeks walki z rakiem – dr n. med. Jarosław Jakubik
- Co nowego w onkologii ginekologicznej? – dr n. med. Janusz Sobotkowski
- Choroby nowotworowe narządu rodnego w okresie menopauzalnym – dr.
med. Tadeusz Żurawik.
- Profilaktyka raka sutka – lek. (doktorant – onkolog) – Paweł Sobieski
4) 16.30–19.00 - indywidualne porady i konsultacje dla osób zainteresowanych
- NZOZ „Medicus”.
2 października 2010 r. (sobota)
1) 9.00–13.00 – indywidualne porady i konsultacje dla osób zainteresowanych – NZOZ „Medicus”
Inne:
W tych dniach NZOZ „Medicus” będzie wykonywał bezpłatnie badania
mammograficzne i cytologiczne dla kobiet w różnym wieku oraz na rynku
miasta będzie można wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, zawartość cukru
oraz poziom cholesterolu.
Porady i konsultacje udzielane będą bezpłatnie i nie jest wymagane
skierowanie od lekarza poz.
Po odbytych konsultacjach i poradach będzie można bezpłatnie wykonać prześwietlenie RTG
Jeżeli Masz taką potrzebę bądź stan Twojego zdrowia Cię niepokoi
– przyjdź, posłuchaj, porozmawiaj z lekarzem.
Pomóż własnemu zdrowiu.
Radny Powiatu Gostynińskiego
Burmistrz Miasta Gostynina
mgr Piotr Bombała
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski
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ustawione zostaną namioty z punktami lekarskimi, w których będzie
można zmierzyć ciśnienie tętnicze,
poziom cukru i cholesterolu.
adania, jak wspomniałem, są
bezpłatne, nie wymagane jest
też skierowanie od lekarza. Po odbytych konsultacjach będzie można bezpłatnie wykonać prześwietlenie rtg.
W pierwszym dniu przewidziane są
spotkania edukacyjne uczennic klas III
gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie klas maturalnych na temat: „Będę kobietą – świadome i odpowiedzialne wkraczanie
w dorosłość”. Ponadto przewiduje się
sympozjum dla nauczycieli gimnazjów
oraz środowiska medycznego. Prelegentami będą: prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski oraz doktorzy nauk
medycznych: Tadeusz Żurawik, Jarosław Jakubie i Janusz Sobotkowski.
Na temat profilaktyki raka sutka wypowie się doktorant onkolog, lek. med.
Paweł Sobieski. O funkcji prozdrowotnej i rekreacyjnej Term Gostynińskich
mówił będzie burmistrz Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski.
Chciałbym podkreślić, że istnieje uzasadniona potrzeba organizacji
Dni Onkologicznych. Świadczą o tym
wypowiedzi mieszkańców naszego
miasta i powiatu, którzy korzystali
z edukacji onkologicznej, porad i konsultacji prowadzonych przez lekarzy
specjalistów. Ich efektem jest między
innymi i to, że znane powszechnie pojęcia onkologiczne nie budzą już tak
wielkiego przerażenia i grozy, a także wzmacniana jest świadomość,
że choroba nowotworowa wcześnie
zdiagnozowana może być wyleczo-
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na, że jej efektem nie musi być kres
życia rodzinnego, zawodowego czy
społecznego. Że trzeba z chorobą
walczyć i z nią wygrać. Niezależnie
od działań profilaktycznych i leczniczych NZOZ Medicus oraz poradni
onkologicznych naszej przychodni,
coroczna wizyta ośmiu lekarzy onkologów różnych specjalności oraz
fachowego personelu pielęgniarskiego rozszerza wachlarz usług oraz
świadomość w zakresie naszego
zdrowia. W ubiegłym roku po badaniach okazało się, że skierowania
do Regionalnego Ośrodka Onkologii
w Łodzi otrzymało 19 osób. W latach
poprzednich liczba ta wahała się od
20 do 30. Są to w przeważającej części osoby z Gostynina, ale nie tylko.
Należy ubolewać nad tym, że pomimo dużego wysiłku organizacyjnego
zainteresowanie mieszkańców gmin
wiejskich jest niewielkie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej.
W każdym bądź razie dokładamy
wielu starań, by informacje o naszej
akcji dotarły do jak największej liczby osób. W tym celu wykorzystujemy
media oraz rozwieszamy plakaty we
wszystkich placówkach oświatowych
powiatu gostynińskiego.
ależy powiedzieć, że przez
kilka lat kontaktów z ROO
Łódź, nasi mieszkańcy byli przyjmowani natychmiast na tzw. hasło „Gostynin”. Dziesiątki osób otrzymało
szybką pomoc medyczną, co z pewnością przyczyniło się do całkowitego
wyleczenia. Zapraszam wszystkich
do uczestnictwa w V Gostynińskich
Dniach Onkologicznych.
(jbn)

N

Zaproszenie do konkursu!
Po raz piąty Fundacja Aktywni Razem oraz Stowarzyszenie Gmin
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, organizuje Festiwal Folkloru
i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej pn. „Od Kujawiaka do Oberka”.
W tym roku odbędzie się on 16 października 2010 roku w Hali SportowoWidowiskowej w Łącku.
Wzorem lat ubiegłych, projekt jest przedsięwzięciem ogólnodostępnym, wspólnym dla społeczności regionu. Celem Festiwalu jest eksponowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego miast i gmin należących do
Fundacji oraz Stowarzyszenia.
Jednym z elementów projektu będzie konkurs na utwór pisany gwarą
regionalną. Priorytetem jest to, aby utwór był oryginalny, najlepiej pisany
gwarą mazowiecką lub kujawską. Konkurs ma na celu upowszechnienie
wiedzy na temat roli języka w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej,
inspirowanie twórczości poetyckiej, a także pokazanie piękna ziemi kujawskiej i mazowieckiej.
Prace konkursowe należy kierować do biura Fundacji Aktywni Razem
w Łącku przy ul. Lipowej 6, tel. (24) 261 40 54 w terminie do dnia 4 października 2010 r. do godz. 15.30.
Prace powinny być opatrzone godłem, datą urodzenia, a w zamkniętej
kopercie powinien być podany dokładny adres, numer telefonu. W przypadku uczniów gimnazjów i szkół średnich dodatkowo należy określić
szkołę oraz klasę. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowe Urzędu Miasta Gostynina www.gostynin.pl
Maria ZIĘTEK

STANCJA W ZAMIAN ZA POMOC
Starsza Pani, mieszkanka Warszawy (willa na Sadybie), przyjmie na stancję studentkę lub osobę samotną, pochodzącą z Gostynina, w zamian za drobną pomoc. Tel. 22 842 22 99.
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WCZORAJ I DZIŚ

O „Solidarności” jubileuszowe wspomnienie

Przez wiele lat słowo „Solidarność” było najbardziej znanym wyrazem na całym świecie. Najpiękniejszą wartością w jego przekazie
było to, że połączyło wszystkich
ludzi bez względu na pochodzenie,
wykształcenie i długość życia.
Na Jubileusz 30-lecia powstania
nowego Związku w Gostyninie członkowie „Solidarności” zaprosili swoich działaczy, sympatyków, władze
samorządowe i mieszkańców miasta na mszę św. w dniu 29 sierpnia
celebrowaną w parafii św. Marcina
przez księdza dziekana Ryszarda
Kruszewskiego, a dnia 4 września
świętowano na pikniku zorganizowanym na stadionie miejskim.
Podczas mszy kapłan wspominał
poświęcenie i odwagę mieszkańców
naszego miasta zaangażowanych
w działalność „Solidarności”, podkreślił rolę papieża Jana Pawła II
w odzyskanie wolności oraz księży,
którzy służąc ludziom, oddali życie
za sprawę wolności, jak ksiądz Jerzy
Popiełuszko. Modlono się również
w intencji bezrobotnych oraz pracodawców, aby sprawiedliwie i uczciwie
traktowali swoich pracowników.
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała miłej atmosferze wyróżnienia
związkowców Ryszarda Chmielewskiego, Barbary i Zygmunta Gierulów, Jerzego Grabowskiego, Jana
Grzelaka, Bogdana Karłowskiego,
Lecha Kopcia, Jerzego Ledziona,

Elżbiety Lewandowicz, Mirosława
Nowogórskiego, Bogdana Ozimka,
Mariana Pagórka, Ewy Pospieszyńskiej, Agnieszki Przybyłek, Witolda
Rupciaka, Eugeniusza Stęplewskiego, Adama Witkowskiego, Marka
Zalewskiego, Jana Żuchowskiego,
którzy z rąk Stanisława Szkopka, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu
i Jerzego Grabowskiego, przewodniczącego Rady Oddziału w Gostyninie
odbierali listy gratulacyjne i piękne albumy. Jak zauważył zabierający głos
burmistrz Włodzimierz Śniecikowski,
wiele się zmieniło przez te 30 lat w Gostyninie i z tego jesteśmy dumni, ale
nadal jest wiele problemów pracowniczych, dlatego związki zawodowe są
potrzebne w zakładach pracy.
Ludzie pamiętają i wspominają
Jubileusze są okazją do wspomnień, wspomnień faktów i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. „Solidarność”
nie była cudem. Nie spadła jak biblijna
manna z nieba. Była finałem procesu,
który dokonywał się w Gostyninie na
przełomie 70. i 80. lat PRL-u. Ponadto
wybór Jana Pawła II i jego pierwsza
pielgrzymka do Polski w 1979 roku
zdecydowanie wpłynęły na stan świadomości społecznej i wzmocniły opór
wobec ówczesnej zakłamanej rzeczywistości. Wiosną 1980 roku zaczęły
docierać do Gostynina niepokojące,
powtarzane po cichu i na ucho tzw.
pocztą pantoflową wieści o tym, że
„coś się dzieje”. Do zakładów pracy
zaczęły docierać przemycane ulotki,
w których krytykowano sposób rządzenia Polską, długi zaciągane przez
Gierka, potępiano wszechobecną
cenzurę i ukrywane różne formy represji wobec studentów, robotników,
inteligencji. Odkrywaliśmy kłamstwa,
manipulacje i donosy oraz „dorabiane” na zamówienie życiorysy komunistycznych i partyjnych bohaterów
– wspominał Andrzej Mucha, były
pracownik Zakładu A-24 nazywanego
potocznie „fabryczką”, znanego później ”Polamu”. Wspominano lutowy
strajk kobiet z 1974 roku, kiedy oka-

zało się, że oprócz kolejnych podwyżek w zakładowym polamowskim
sklepiku, dyrekcja przedsiębiorstwa
jeszcze zwiększyła normy produkcyjne dla pracowników akordowych,
szala goryczy przechyliła się.
Przywołano również pierwszy
okres historii NSZZ „Solidarność” –
czas powoływania nowych komisji
zakładowych i innych struktur Związku, a wszystko to w nieustannej konfrontacji z władzą, która mimo pozornych ustępstw dążyła do zniszczenia
niezależnych od nich organizacji. Tak
było w gostynińskim oddziale PKS-u,
gdzie odbył się pierwszy w Gostyninie strajk płacowy. Sytuację pogarszał pogłębiający się kryzys ekonomiczny zakładu, o który dyrektorzy
obwiniali „Solidarność”, jednocześnie
nie przyjmując wysuwanych przez
Związek propozycji wychodzenia
z trudnej sytuacji.
Tematem rozmów były ówczesne
kłopoty dnia codziennego: kartki na
cukier, benzynę, mięso, masło, tłuszcze, mąkę, ryż, mleko i pieluszki dla
niemowląt, buty dla dzieci, proszek,
mydło. Wzajemne wspieranie się
wydawało się być wówczas rzeczą
naturalną.
Gostyniński jubileusz „Solidarności” był również okazją do spotkania
pierwszych działaczy: Zygmunta
Gieruli, Leszka Kopcia, Jurka Ledziona, Genka Stęplewskiego i Janka Żuchowskiego. Wspominali nie
tylko podstępne działania dyrektorów
utrudniających powstawanie Związku
w Polamie, PKS, OBM i Mera, ale
liczne prowokacje i oszczerstwa mające skłócić i kompromitować ludzi
„Solidarności”. Wspominano niektóre
zdarzenia z internowania, stanu wojennego, szczególnie zachowanie się
funkcjonariuszy SB, którzy podczas
zatrzymania Stefana Majewskiego
dotkliwie go pobili, nieomal „rozdarli”.
Tematem rozmów była próba
zduszenia strajku w Merze w dniu
14 grudnia 1981, kiedy szczególną
agresją wykazał się „wujo wieża”,

znany w Gostyninie nadgorliwiec Oddziałów Rezerwy MO.
Wiele ciepłych słów padło w tych
wspomnieniach o pielgrzymce gostynińskich związkowców do Częstochowy w 1983 roku. Na spotkanie z Papieżem pojechało kilka autokarów ludzi, a lojalne zachowanie uczestników
pielgrzymki miał nadzorować ksiądz
Piotr Joniak z parafii świętego Marcina. Trzeba pamiętać, że był to czas
zdelegalizowania „Solidarności”, oflagowanie autokarów flagami związku
było zakazane, więc wywołało nie
tylko panikę wspomnianego księdza,
ale i konieczność częstego zatrzymywania autokaru w pobliżu… wysokich
krzewów. Mimo rozterek duchowego
przewodnika gostynińskich pątników,
tamto spotkanie z Papieżem na długo
pozostanie w pamięci uczestników
pielgrzymki.
W rozmowach nie zabrakło również troski odnośnie nowych problemów związanych z niewypłacaniem
wynagrodzeń, ubolewano nad zwolnieniami pracowników i wymuszaniem
wypisywania się ze Związku w Elgo,
o czym powiadomiono już prokuraturę, o szykanowaniu związkowców
i metodach pracodawców rodem
z PRL-u – jak w gostynińskim ZOZ,
o pogłębiającym się ubóstwie, bezkarnym łamaniu prawa i lekceważeniu
wysiłku i godności pracowników.
Dnia 19 września jubileusz „Solidarności” świętowano podczas 28.
pielgrzymki przedstawicieli gostynińskich ludzi pracy do Częstochowy,
gdzie wspólnie z kilkunastoma tysiącami pielgrzymów ze wszystkich
regionów Polski skupieni pod sztandarami „Solidarności”, manifestując
swą wiarę oraz jedność i determinację w walce o godność ludzi pracy
wznoszono modlitwy, aby nie ulegać
złu i obłudzie odradzających się w życiu społecznym, wspierać pokrzywdzonych pracowników, aby nie pozostawali sami żyjąc między rozpaczą
a szukaniem nadziei na lepsze jutro.
Barbara Ewa GIERULA

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej
Polskiej – koło terytorialne w Gostyninie
Koło terytorialne Platformy Obywatelskiej w Gostyninie zostało powołane uchwałą nr 7/2008 przez Zarząd
Regionu Mazowieckiego Platformy
Obywatelskiej RP w dniu 9 kwietnia
2008 r. Uchwała ta określiła zasięg
terytorialny działania Koła na powiat
gostyniński. Założycielami Koła są:
Piotr Pesta, Małgorzata Wiland,
Krzysztof Krawiecki, Kamil Jarecki, Sylwia Rosińska, Halina Jarecka, Mariusz Duńczyk oraz Urszula
Wojtacka. Na podkreślenie zasługuje fakt istnienia siedmioosobowej grupy w miejscowości Sanniki. Z chwilą
otwarcia w dniu 15 czerwca 2009 r.
biura poselsko-senatorskiego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Jana
Pawła II 2E przez poseł Julię Piterę
i senatora Eryka Smulewicza, lokal
ten stał się również siedzibą Koła.
Nasze Koło realizuje zadania
statutowe partii, a także stara się po-
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magać mieszkańcom całego powiatu gostynińskiego, którzy zgłaszają
się ze swoimi problemami w czasie
pełnionych przez nas dyżurów. Doprowadziliśmy m.in. do skutecznej
pomocy rodzinie zamieszkującej
w gminie Gostynin, która znalazła się
w wyjątkowo dramatycznej sytuacji
życiowej. Sytuacja wymagała interwencji u Minister Pracy i Polityki Społecznej. Szczególną troskę wykazaliśmy podczas dramatu powodzi w powiecie płockim. Już następnego dnia
po przerwaniu wałów w Świniarach
w lokalnej prasie i na forum internetowym ogłosiliśmy zbiórkę darów
na rzecz poszkodowanych. Reakcja
i zasięg naszego apelu przerosła
wszelkie oczekiwania – ilość darów,
w tym od uczniów szkół, potwierdziła potrzeby tej inicjatywy, do której
przyłączyły się również instytucje z
terenu naszego kraju oraz osoby pry-

watne spoza powiatu gostynińskiego.
Koronną ilustracją powyżej sytuacji
jest fakt przejęcia przez struktury
szczecińskie PO RP opieki nad poszkodowaną w powodzi rodziną, zamieszkałą w gminie Słubice. Na nasz
apel odpowiedziało również małżeństwo emerytów z Warszawy, które
przekazało rzeczy najpotrzebniejsze,
zakupili ubrania dla dzieci w wieku
6,8,10 lat, przekazali lodówkę, łóżka,
śpiwory, a wszystkie te dary trafiły
bezpośrednio do rodzin potrzebujących pomocy.
Członkom Koła znana jest również trudna sytuacja SPZ ZOZ Gostynin-Gorzewo. Sytuacja wymaga
ciągłego monitorowania przebiegu
pracy jednostki i jego organu założycielskiego. Jako struktura PO RP
zabiegamy o to, aby Szpital pozostał
na tym samym poziomie w zakresie
poradnictwa medycznego (zamknię-

tego i specjalistycznego), a także
miejsc szpitalnych, gdyż Szpital ten
jest jedynym w powiecie świadczącym usługi medyczne.
Ze szczególnym zainteresowaniem naszą działalnością, zwłaszcza
ze strony młodych ludzi, spotkaliśmy
się w czasie kampanii wyborczej
popierającej naszego kandydata na
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ich bezinteresowne włączenie się w kampanię wyborczą jest
dla nas sygnałem, że nasze Koło
i jego działalność są potrzebne i zauważalne.
Mieszkańców zainteresowanych
działalnością Koła PO RP serdecznie zapraszamy do naszego lokalu
przy ulicy Jana Pawła II 2E we wtorki
i czwartki od godziny 16:00 do 18:00.
Przewodniczący Zarządu
Koła PO RP
Piotr Pesta
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My, absolwenci, znów w murach Liceum

Już po raz dziewiąty absolwenci i wychowankowie Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie spotkali się w dniach 10–12
września 2010 r. w murach swojej szkoły. Przybyła ich spora rzesza, bo
około 200 osób. Jest to jednak przysłowiowa ,,kropla” – na około 6 tys.
maturzystów z lat 1945-2010.
Sajkowskim
na
czele. Oni są niezawodni. Niektórzy
mają
rozruszniki
serca, aparaty słuchowe, grube szkła
optyczne, kule ortopedyczne – ale
jadą, jadą do swojego ukochanego
Gostynina. A jeśli
mieszkają za granicą, to ślą pozdrowienia, gratulacje,
Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski wręcza dyrektor piszą
wspomnieAnnie Banach-Latoszek upominek. W głębi prezes Sto- nia, bo wciąż mają
warzyszenia Andrzej Reder
w pamięci miasto
Najchętniej na tego rodzaju zjaz- i szkołę młodości, jak Sylwester
dy przyjeżdżają nieco starsze i naj- Kwiatkowski, karmelita mieszkający
starsze roczniki – te ostatnie, jeśli w Kalifornii, któremu często, podczas
dopisuje im zdrowie, a te pierwsze wygłaszanych homilii w różnych języ– gdy już okrzepną
w swym dorosłym
życiu, w większości z dyplomami w
kieszeni, osadzeni
w stworzonej przez
siebie rodzinie, posiadający już tzw.
małą
stabilizację.
Wówczas warto się
spotkać z koleżankami i kolegami z
szkolnej ławy, opowiedzieć o sobie,
dowiedzieć się – „co
słychać”, przeżyć Występ oklaskują goście Zjazdu: Jan Baranowski, (od
dreszcz emocji, gdy lewej) Tomasz Matuszewski, Jolanta Syska-Szymczak,
zobaczy się obiekt Włodzimierz Śniecikowski
kach i różnych częściach świata, jawi
swoich szkolnych wzdychań.
Głównie jednak w gostynińskich się przed oczyma szkoła w Gostynizjazdach Liceum uczestniczą Ci, któ- nie. Oni też uczą też szacunku do nauczycieli. Stanisław Stępień,
gdy spotkał podczas I Zjazdu
w 1962 r. swego profesora
Stefana Charłampowicza,
wzruszony, że Profesor pamiętał jego imię i nazwisko,
chciał go „za to w rękę pocałować, ale Profesor nie pozwolił”.
Organizatorem
Zjazdu
jest Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów
Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
Stanisław Stępień i ,,Dziutek” Sajkowski śpie- i Gimnazjum im. Narcyzy
wają ,,na swojską nutę” piosenki o Gostyninie Żmichowskiej w Gostyninie
z przewodniczącym Andrzerzy Gostynin opuścili po uzyskaniu jem Rederem.
Program Zjazdu był tradycyjny –
świadectwa dojrzałości trzydzieści,
czterdzieści a nawet pięćdziesiąt lat trzydniowy: składanie wiązanek na
temu. W tym roku
były dwie absolwentki z 1932 r.
Halina Wędołowska
zd. Samślikowska
i z 1935 r. Józefa
Główczyńska
zd.
Rudzińska.
Trzon tej grupy
stanowią ,,gostynińscy warszawiacy”
czy ,,warszawscy
gostyniacy” ze Stanisławem
Stępniem i Władysła- Na pierwszym planie wielce zasłużona dla Zjazdu – Dawem „Dziutkiem” nuta Żarkowska
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grobach nauczycieli, msza św. w kościele, złożenie kwiatów przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszki (patrona Szkoły),

Uczestnicy Zjazdu
uroczystość w siedzibie Liceum, występ młodzieży, obiad, wybory władz
Stowarzyszenia (przewodniczącym
nadal został Andrzej Reder, wiceprzewodniczącymi Hanna Adamska
i Stanisław Gontarek) i na koniec
spotkanie przy ognisku na stadionie.
Zjazd jest okazją do zaprezentowania osiągnięć i
rytmu pracy szkoły.
Dokonała tego dyrektor Liceum Anna
Banach-Latoszek.
Dodajmy – w sposób ciekawy, klarowny a nawet niekonwencjonalny.
Głos
zabrali
również goście uroczystości, przekazując słowa uznania
dla sukcesów Szko- Zasłuchani
ły i Organizatorów
Zjazdu od siebie lub osób, które reprezentowali. W imieniu Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wypowiedział się radny Sejmiku Mazowieckiego Tomasz
Matuszewski – gostynianin, przema-

Szanty przy ognisku
wiali także starosta gostyniński Jan
Baranowski i burmistrz Włodzimierz
Śniecikowski.
Szkoła otrzymała nowy sztandar,
na którego rewersie jest napis „Bóg
Honor Ojczyzna” i biały Orzeł w koronie na czerwonym tle, a na awersie
herb Szkoły. Sztandar ufundowany
został przez Starostę Gostynińskiego.
Z rąk Starosty dyrektor Anna Banach-Latoszek otrzymała Nagrodę
Starosty Powiatowego I Stopnia za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Dodajmy, że jest to duże
wyróżnienie, zważywszy, że Anna
Banach jest dyrektorem dopiero od

trzech lat. A wyniki dydaktyczne szkoły są faktycznie imponujące, dzięki
– jak powiedział Starosta – ,,niezwykłym ludziom i niezwykłej pracy”.
W drugim, głównym dniu ,,uroczystości” zaprezentowana
została wydana przez
Liceum Ogólnokształcące ze środków Starostwa Powiatowego,
książka pt. ,,My, Gostyniacy” (prezentacja w następnym numerze). Na treść tej
książki składa się 76
wspomnień wychowanków i absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza
Kościuszki w Gostyninie. Inicjatorem
i redaktorem tego wydawnictwa jest
Władysław ,,Dziutek” Sajkowski (rocznik matury 1949), zarazem ,,wodzirej
i dusza” Zjazdów. Gostynin opuścił
61 lat temu, ale często tu przyjeżdża
i nie pominął żadnego Zjazdu. Jego
barwne wystąpienia i śpiew wprawia-

ją w miły nastrój zebranych. O sobie
i swoich przyjaciołach powiedział, iż
ciepło, które mają w sobie niewątpliwie „emanuje z tych ciepłych źródeł,
które są pod Gostyninem”. Uradowało to burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego, który,
przemawiając
do
zebranych, oświadczył, że właśnie
9 września zatwierdził
architekturę
obiektu ,,Termy Gostynińskie”. W jego
odczuciu jest piękna. Nagrodzony został za tę informację
brawami, wszak ta
inwestycja interesuje nie tylko mieszkańców Gostynina,
ale także tych, którzy rodzinnie bądź
emocjonalnie związani są z naszym
miastem.
Tegoroczny Zjazd odbył się przy
pięknej, słonecznej pogodzie. Dlatego też do udanych należy zaliczyć
ognisko, pieczenie kiełbasek i ,,obozowe” szanty, w których prym wiodła
Majka Kujawa, córka nieżyjącego
już mec. Wacława Kujawy, autora
i pierwszego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków
założonego w 1961 r. oraz inicjatora
zjazdów koleżeńskich.
Następny Zjazd – za pięć lat, podobnie jak minione, z pewnością będzie „szczególny i oczekiwany”.
Barbara KONARSKA-PABINIAK
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OŚWIATA

Witaj szkoło!
P

o raz kolejny pierwszego
września zabrzmiał znów
dzwonek inaugurujący następny rok
szkolny, czyli 2010/2011. Licznie
zgromadzeni uczniowie wraz z ro-

Witaj szkoło, żegnajcie wakacje!
dzicami – nie mogli już doczekać się
rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pierwszy raz wstąpili w szeregi
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Gostyninie uczniowie zerówek oraz
pierwszych klas. Natomiast po raz
ostatni w tym samym gronie – witali
rok szkolny szóstoklasiści.
Punktualnie o godzinie dziewiątej rano rozpoczął się apel na boisku
szkolnym, który poprowadziła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie – Edyta Mikulska. Życząc
uczniom dobrych wyników w nadchodzącym rokiem szkolnym, poprosiła
o pozostanie na boisku szkolnym
uczniów klas zerowych oraz pierwszych – poinformowała ich, jak jest

zorganizowany ich pobyt w szkole.
Pozostali uczniowie rozeszli się do
swoich klas.
Na uczniów czekają nie tylko wychowawcy, koledzy i koleżanki, ale
także „odświeżone” klasy lekcyjne
i boiska do gry w piłkę.
Uczniom życzymy samych
szóstek, a wychowawcom – dużo
zdrowia i cierpliwości…
Kilka pytań do dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w Gostyninie –
Edyty Mikulskiej
- Czy
w
roku
szkolnym
2010/2011 zauważyła Pani tzw.
niż demograficzny wśród naboru
uczniów klas 0–6?
Miniony rok był mniej liczebny niż obecny, ale w roku szkolnym
2010/2011 zauważyłam pewną ten-

Pierwszoklasiści na galowo
dencję wzrostową, do szkoły tj. do kl.
I zapisane są dzieci 6-letnie łącznie
16, gdy w ubiegłym roku było tylko

9 dzieci. W br. po raz pierwszy mury
naszej szkoły przekroczyło 85 pierwszoklasistów.
- Czy liczba uczniów rozpoczynających rok szkolny 2010/2011
jest dużo niższa niż w poprzednim
roku?
Liczba uczniów rozpoczynająca
br. szkolny jest niższa o jedną klasę
w porównaniu z rokiem ubiegłym.
- Ile było 6-latków w ubiegłym
roku?
W ubiegłym roku szkolnym tj.
2009/2010 było 9 sześciolatków.
- Czy dla sześciolatków utworzona została oddzielna klasa?
Nie, zgodnie ze zmianami w prawie oświatowym i nową podstawą
programową do kl. I mają prawo
dzieci 6-letnie i 7-letnie, a do grupy
„O” dzieci 5-letnie i 6-letnie, w tym
przypadku decyzja należy do rodziców.
- Jak będzie wyglądało ich nauczanie, jeśli okaże się, że są zróżnicowane rozwojowo? Czy jest dla
nich przygotowany oddzielny program i czy w ogóle szkoła jest do
tego przystosowana?
Szkoła jest bardzo dobrze przystosowana do przyjęcia 6-latków.
Obecna podstawa programowa
umożliwia dzieciom 6-letnim rozpoczęcie nauki w kl. I na poziomie do-

Moje odczucia pozjazdowe
Chylę czoła przed Organizatorami IX Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Liceum im. Tadeusza Kościuszki, uczestniczyłam czynnie w
poprzednich ośmiu Zjazdach i wiem,
ile to kosztuje pracy i jaka jest odpowiedzialność.
Ze wzruszeniem przeżyłam piątkowe spotkanie w dniu 10 września
na cmentarzu parafialnym św. Jakuba. Młodzież przy każdym grobie
przypominała zmarłych profesorów
oraz pracowników administracji i
zapalała znicze – taki piękny dowód
pamięci.
W sobotę przy rejestracji stojącej obok mnie uczestniczce z uśmiechem wręczono szarą torebkę – rozwinęła i stwierdziła -Taki drobiazg, a
cieszy. Na torebce i długopisie napis
Liceum… - ktoś pomyślał – dodała”.
Podczas marszu do kościoła
przygrywała Orkiestra Miejska –
nam znana, ale przyjezdni podziwiali
grę i umundurowanie. Idący za mną
kolega stwierdził -Chodzić nie mogę,
a tu same nogi niosą.
Uroczystość w kościele była bardzo podniosła, stojący wzdłuż ławek
szpaler młodzieży, młodzieżowa obsługa mszy świętej, zarówno komentarze, modlitwa wiernych, delegacje
z darami, a następnie homilia ks.
proboszcza Ryszarda Kruszewskiego, wszystko w spokoju zachęcało
do modlitwy i zastanowienia. Kulminacyjnym punktem było poświęcenie
nowego sztandaru Szkoły – ufundowanego i przekazanego przez starostę Jana Baronowskiego.
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Bardzo sympatyczne było prowadzenie obrad przez panią dyrektor Szkoły Annę Banach-Latoszek i
prezesa Stowarzyszenia Andrzeja
Redera. Obydwoje robili to zmiennie, z taktem i estetyką.
Miło i ciepło powitano najstarsze Absolwentki z roku 1932 i 1935.
Obydwie wiekowe panie „jeszcze na
chodzie”, były bardzo wzruszone.
Doskonałym pomysłem było zakończenie Zjazdu na stadionie przy
ognisku. Rozdane teksty piosenek pozwoliły na potężny chóralny
śpiew, przerywany przegryzaniem
kiełbasek.
Wiele osób wątpiło w wydanie książki pt. ,,My, gostyniacy”,
a jednak ukazała się. Czytam ją z
zainteresowaniem, bo jest tam tyle
ciekawych, pozytywnych, nowych
wiadomości, a wydawało mi się,
że doskonale znam prezentowane
osoby.
Organizatorzy na dodatek nawet „załatwili” pogodę; po deszczowych, chmurnych, wietrznych
dniach – o dziwo, było słońce i ciepłe wieczory. A „tam gdzie zgoda,
tam pogoda”.
Swoje wrażenia kończę, cytując
wyznanie jednego z uczestników:
Zawsze byłem dumny z tego, że
uczę się w niezwykłym Gimnazjum.
Budynek szkolny jest najokazalszy
w mieście. Mimo upływu lat nie widzę godniejszego.
Ja się pod tym podpisuję i za
wszystko dziękuję.
Danuta ŻARKOWSKA

Znów w ławeczkach
stosowanym do ich wieku. Ponadto
wśród wszystkich dzieci uczęszczających do grupy „O” została przeprowadzona diagnoza gotowości do nauki
szkolnej. Na podstawie jej wyników
rodzice podejmowali decyzję o zapisaniu dziecka do szkoły. Diagnoza
zawiera także informacje umożliwiające nauczycielom klas I opracowanie indywidualnych programów wspomagających rozwój uczniów, zarówno
w przypadku wystąpienia problemów
z nauką czy emocjonalnych, jak i dotyczących zdolności oraz zainteresowań dzieci. Sale lekcyjne posiadają
wydzieloną część edukacyjną tzw. ławeczkową oraz rekreacyjną. Uczniowie mogą zostawić część przyborów
w klasie oraz w ramach akcji „Lekki
plecak” nie będą przynosić swoich
podręczników. Również korytarze dostosowane są do potrzeb dzieci. Wydzielony został tzw. „Kącik ciszy” oraz
„Kącik śniadaniowy”.
- Jakie niespodzianki czekają
na uczniów w tym roku szkolnym?
Przede wszystkim owoce i warzywa dla uczniów klas I-III oraz akcja
związana z rozdawaniem mleka dla
dzieci wszystkich klas. Priorytetem
jest także promocja zdrowego stylu
życia .
Niespodzianką dla wszystkich
uczniów, będzie nowoczesny plac

zabaw dla dzieci, który powstaje przy
naszej szkole w ramach rządowego
programu Radosna Szkoła. Natomiast na „dni niepogody” przygotowaliśmy dla uczniów klas O-III sale zabaw, a dla uczniów klas IV–VI – kącik
prasowy oraz muzyczny w wydzielo-

Nasz klasa IIId
nej części korytarza. Ponadto szkoła
uzyskała tytuł „Szkoła globalna”, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży na rzecz innych narodów oraz
ich problemów. Należy zaznaczyć, że
tytuł ten otrzymaliśmy – jako jedyni
wśród szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Zostaliśmy
również wpisani do Sieci „Szkół Promujących Zdrowie”.
Ciekawostką jest fakt, że w klasie IV – dzieci nawiązują kontakty
z dziećmi (rówieśnikami) III Świata.
Sprawują wówczas „opiekę” nad wybranym uczniem, co także przekłada
się na wymiar edukacyjny. Jest to
adopcja na odległość. W ten sposób
– uczniowie naszej szkoły – zapoznają się z problemami dzieci innych
narodowości. Obecnie uczniowie klasy IV korespondują z rówieśnikiem,
który pochodzi z Kamerunu. Składają się także na pomoc finansową dla
swojego „podopiecznego”, który jako
analfabeta – musiał odpracować miesiąc czasu u pisarza plemiennego,
za to – że napisał mu list do naszych
uczniów. Proces oraz harmonogram
wykonywanych czynności, które
powinny obejmować „współpracę”
z rówieśnikiem III Świata – obejmuje
program „Międzynarodowy Program
– Szkoły Globalne”.

Kącik zabaw czeka na najmodszych
- Kto funduje owoce i warzywa?
Część kosztów pokryje Unia Europejska reszta ma być sfinansowana z pieniędzy krajowych. Realizacją
programu zajmie się Agencja Rynku
Rolnego (ARR). Do jej zadań będzie
należał m.in. wybór dostawców owoców i warzyw. Agencja będzie ponadto przyjmowała zgłoszenia od szkół,
które są zainteresowane uczestniczeniem w programie.
Życzymy owocnej pracy
Dziękuję za rozmowę
Anna KWIATKOWSKA
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NASZE SPRAWY

Nie będzie już Biura Obsługi Klienta w Gostyninie!
Zarząd Energa Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. informuje, że z dniem
1 października br. zaprzestaje obsługiwania klientów w Biurze Obsługi Klientów znajdującym się
w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia
40.
Powyższa decyzja wynika ze
zmian zachodzących w otoczeniu firmy, wymagających podjęcia działań
restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych w sferze organizacji.
Sprawy związane z prądem można
załatwić nie wychodząc z domu!
Przez ostatni rok ENERGA Obsługa i Sprzedaż rozwijała formy kontaktu z klientem w taki sposób, by wizyty
w Biurach Obsługi Klientów, do których większość klientów i tak musiała
dojeżdżać, nie były w ogóle konieczne. Konsultanci Telefonicznego Biura
Obsługi Klienta przyjmują każde zlecenie, które natychmiast rejestrowane jest w systemie i przekazywane do
realizacji odpowiednim wydziałom.
Ich zadaniem jest również pomoc
i doradztwo w załatwieniu wszelkich
formalności i spraw, z którymi zgłaszają się klienci.

Mając do dyspozycji Centralną
Bazę Danych, są w stanie odpowiedzieć klientom, na każde pytanie, pomagają też w wypełnianiu formularzy
na bieżąco dostępnych na stronie
internetowej. Obecnie wizyta w BOK-u nie jest już konieczna, by złożyć
podpisane dokumenty – wystarczy
wysłać je pocztą.
Coraz więcej użytkowników ma
również Elektroniczne Biuro Obsługi
Klienta. Jest to darmowy dostęp do
swojego konta, który umożliwia nie
tylko zadanie pytania, ale również:
• podgląd salda rachunku i termin
płatności.
• podgląd danych z faktury oraz dokonanie bieżących czy zaległych
wpłat.
• samodzielne dodawanie innego
płatnika, klienta (np. w sytuacji,
kiedy ktoś dokonuje opłat za dwa
mieszkania).
• podgląd wykresów oraz statystyk
zużycia energii w danym okresie.
• zamówienie nowych produktów i informacji o nowych promocjach.
• podgląd swoich danych teleadresowych oraz zmianę adresu mailowe-

Sprostowanie
Nawiązując do materiału prasowego pt. „Dylematy Spółdzielni” opublikowanego w biuletynie
„Nasz Gostynin” 2010, nr 4-5, pragnę sprostować następujące nieścisłości w tekście artykułu:
Nie jest prawdą, że członkowie
uczestniczący na Walnym Zgromadzeniu GSM wypełnili całą salę kinową. Cała sala kinowa MCK liczy 390
miejsc natomiast wg protokołu z Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej WZ) w czasie rozpoczęcia obrad
uczestniczyło 266 członków.
Nieprawdą jest, że procedura
przygotowania Walnego zajęłaby
Samorządowi prawie trzy miesiące.
W Prawie spółdzielczym, a także
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, nie występuje pojęcie „Samorządu”.
Nieścisłą jest informacja, że po
01 lipca 2007 r. termomodernizacja
może być finansowana „tylko z odpisów remontowych danej nieruchomości i kredytów hipotecznych nieruchomości” − tezę taką zakwestionował
Trybunał Konstytucyjny w kilku ostatnich uzasadnieniach do wyroków
o konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
Nieścisłą jest informacja, że prowadzenie WZ w dniu 30.06.2010 r.
przejęła „grupa oponentów Rady
Nadzorczej i Zarządu”. Prezydium
WZ zostało wybrane zgodnie z Regulaminem. Trudno nazwać, wybrany
w demokratyczny sposób, skład Prezydium oponentami Rady Nadzorczej
i Zarządu.
Nieprawdą jest, że „głównym
celem przewodniczącego Zgromadzenia było doprowadzenie do odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej”. Przewodniczący prowadził
obrady zgodnie z uchwalonym przez
WZ porządkiem obrad, który przewidywał ścisłą kolejność rozpatrywania
spraw objętych tym porządkiem.
Nieprawdą jest, że Pan Z. Markiewicz nie został dopuszczony do kandydowania do Rady Nadzorczej. W
2008 r. nazwisko pana Zbigniewa Markiewicza występowało na kartach wy-
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borczych do Rady Nadzorczej. Natomiast meritum sprawy dotyczyło zmiany statutu zaproponowanej w 2009 r.
przez wnioskodawcę Kazimierza Czajkowskiego. Sąd Okręgowy w Płocku
wyrokiem z dnia 22.10.2009 r., sygn.
akt I C 1470/09 uchylił zaskarżone
uchwały tylko z tego powodu, iż zgodnie z zarzutem strony powodowej przyjęte uchwały zmiany statutu dotknięte
były brakiem wymaganej większości
kwalifikowanej.
Nie jest prawdą, że to Walne
Zgromadzenie GSM uchwaliło 40%
wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwałę taką
podjęło w dniu 29.11.2007 r. Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej LokatorskoWłasnościowej;
Nie jest prawdą, że kolejnym
punktem WZ było złożenie sprawozdania z prac Zarządu GSM;
Nieprawdziwą jest informacja
o wymogu kworum dla podejmowania uchwał przez WZ. Nowela
z 2007 roku ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych dokonała istotnych
zmian dla ważności podejmowania
uchwał. W pierwszej kolejności wyeliminowano co do zasady pojęcie
kworum! Natomiast dla oceny, czy
uchwała została przyjęta wprowadzono zasadę liczenia głosów wynikającą z art. 35 § 4 Prawa spółdzielczego (liczy się tylko głosy oddane za
i przeciw uchwale). Liczenie głosów
w oparciu o inne zasady musiałoby
wynikać wprost ze statutu (np. bezwzględnej większości), albo przepis
ustawy ustalałby inną, ustawową
większość głosów. Natomiast analiza
3
zdania drugiego art. 8 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
daje podstawy do tezy, iż statut może
też przewidywać wymóg kworum −
ale tylko w przedmiotowo przewidzianych typach uchwał;
W dniu 30.06.2010 r. przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przekazał przewodniczącemu
WZ protokół z przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego RN oraz wszystkie karty do
głosowania, a Przewodniczący WZ

go czy numerów telefonów (stacjonarny, komórkowy).
Zarówno pracownicy Telefonicznego, jak i Elektronicznego Biura Obsługi Klienta mają takie same kompetencje, co pracownicy bezpośrednio
obsługujący klientów.
Opłacanie rachunków
w sklepach osiedlowych
Klienci Energi najczęściej kontaktowali się z BOK-ami w celu uregulowania rachunków za prąd, dlatego w pierwszej kolejności ENERGA
Obsługa i Sprzedaż zadbała o rozszerzenie punktów, w których jest
to możliwe. Obecnie do dyspozycji
klientów są sklepy osiedlowe, sieci
sklepów POLO MARKET, AWANS,
a także stacje benzynowe oznaczone
logo VIA Moje Rachunki. Dzięki temu
klienci mogą opłacić rachunki przy
okazji codziennych zakupów, bez konieczności specjalnego fatygowania
się do BOK-u.
Przypominamy, że w Gostyninie
opłacić rachunek można:
- na Stacja Paliw PKN Orlen, ul. Płocka 44, 09-500 Gostynin
- w POLOmarket, ul. Dmowskiego 7,

09-0500 Gostynin
- w POLOmarket, ul.Jana Pawła II 10,
09-0500 Gostynin
- w Avans Zachód, ul. Zamkowa 19.
09-500 Gostynin
Telefoniczne Biuro Obsługi
Klienta (tBOK)
Dla telefonów stacjonarnych 801
363 742 (801 ENERGA)
Dla telefonów komórkowych 24
26 97 800, 23 67 12 800
Kontakt mail’owy
www.energa.pl/formularz_kontaktowy
Najbliższe punkty VIA Moje Doładowania dla posiadaczy liczników
przedpłatowych
POLOmarket, ul. R. Dmowskiego 7,
09-0500 Gostynin
POLOmarket, ul. Jana Pawła II 10,
09-0500 Gostynin
Avans Zachód, ul. Zamkowa 19. 09500 Gostynin
Zakup energii przez Internet
dla posiadaczy liczników
przedpłatowych
www.energa.pl/doladujenergie
Aldona NIEDZIELAK
rzecznik prasowy Oddziału

oddał te dokumenty protokolantce.
Po raz pierwszy w historii Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przerwano obrady WZ bez wyczerpania
porządku obrad.
Będąc wnioskodawcą zmiany statutu reprezentowałem grupę około 40
członków Spółdzielni. Nie znam (w
powszechnie obowiązującym prawie)
prawnego nakazu powoływania komisji statutowej do wprowadzania zmian
statutowych. Powołanie takiej komisji
może wynikać z pewnego zwyczaju,
opartego o instytucję przedstawicielstwa, a nie z ustanowionych norm
prawnych. Zwyczaj ten był kultywowany do noweli ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z 2007 r. Obecnie,
wraz z upodmiotowieniem członków,
znane mi są coraz częstsze przypadki uchwalania zmiany statutu bez po-

woływania owych komisji. Zaproponowane zmiany statutu mają na celu
urzeczywistnienie zasady demokratyzacji bezpośredniej − zależnej od
woli członków. Emanacją tej zasady
oraz upodmiotowienia członków jest
możliwość wyboru członków Zarządu Spółdzielni, zwiększenie kontroli
wydatkowanych środków, a także
doprowadzenie do przestrzegania
spółdzielczych podmiotowych praw
członkowskich. Poza tym zaproponowane zmiany statutu nie są wydumanym zbiorem propozycji jednego
autora − nad zmianami pracowało
8 członków, w dwóch grupach roboczych. Grupy te złożone były między
innymi z: prawników, ekonomistów,
i menadżerów.
Jerzy Michalak
Wnioskodawca grupy członków GSM

„Chodziło o jeden dokument” – odpowiedź
W związku z nieścisłościami zawartymi w artykule „Dylematy Spółdzielni” opublikowanym w biuletynie
„Nasz Gostynin” 2010, nr 4-5, dotyczącymi mojej osoby, informuję co
następuje:
Jak każda z dwudziestu kilku
osób zgłosiłem chęć kandydowania
do Rady Nadzorczej Gostynińskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej wiosną
2008 r. W związku z tym udałem
się do upoważnionej przez prezesa
GSM pracownicy, od którego otrzymałem odpowiednie dokumenty do
wypełnienia. Złożyłem je przed obowiązującym terminem. Upoważniona
pracownica poprosiła o mój numer
telefonu, gdyby były jakieś nieścisłości. Na Walnym Zgromadzeniu
w kinie „Warszawa” ze zdziwieniem
wysłuchałem przewodniczącego zebrania, że ja i jeszcze jeden Pan nie
dopełniliśmy formalności i nie możemy znaleźć się na liście kandydatów
do Rady Nadzorczej. Na nic zdały
się wyjaśnienia oraz propozycja, aby
ten temat przegłosować. Przewodniczący zebrania do tego nie dopuścił.
A CHODZIŁO O JEDEN DOKUMENT,
którego nie otrzymaliśmy od pracownicy. Dziwne, że dwadzieścia kilka

osób go otrzymało, tylko my dwaj nie.
Choć dla nas było wiadome – za dużo
wiemy, co się dzieje w GSM.
Tymczasem na liście znalazła
się osoba, która nie powinna być
dopuszczona do kandydowania,
ponieważ w tym czasie była członkiem Rady Nadzorczej w innej firmie
– Przedsiębiorstwie Komunalnym.
Tymczasem okazało się, że nie tylko
weszła do Rady Nadzorczej, to jeszcze została jej przewodniczącym.
Kto za to odpowiada? Gdzie był prezes GSM?
W artykule pisze Pani o zaległościach czynszów, a jednocześnie
akceptuje Pani wydanie ponad 700
tys. zł na remont pawilonu przy ulicy
Wojska Polskiego nr 22, a miały te
pieniądze być wydane na termomodernizację bloku przy ul. Bema 15.
W tej sprawie podjęta została w 2009
r. na Walnym Zgromadzeniu uchwała, której nie wykonano ze szkodą dla
mieszkańców tego bloku. Ponadto
nieujawnione zostały protokoły przetargów i koszty remontu pawilonów
przy ul. Wojska Polskiego 22 i Floriańska 16, a to gwarantuje nowa Ustawa
o Spółdzielniach z 2007 r.
Bogdan Fligiel
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Szczepić, czy nie przeciwko grypie?
Pytanie to skierowałam do pediatry, lekarza medycyny dr. Adama Grzelaka z SPZ ZOZ w Gostyninie. Ponieważ każdego roku, na całym świecie
epidemie grypy uderzają zarówno w populację osób zdrowych, jak i tych
z grup ryzyka. Warto temu problemowi przyjrzeć się nieco bliżej…
re występują rzadko – ale jak są, to
mogą nawet doprowadzić pacjenta
do śmierci.
Jeżeli tak, to w jakim przedziale
czasowym najlepiej się zaszczepić?
Szczepimy się we wrześniu - październiku i od listopada do marca. Najlepiej, proces ten powtarzać co roku.
Jakie są negatywne i pozytywne
aspekty tego rodzaju szczepień?
Negatywnych skutków wynikających z zaszczepienia się przeciwko
grypie – nie ma żadnych. Natomiast
konsekwencją szczepienia, może być
lekkie osłabienie – jak podczas choroby, na którą jest szczepionka. Objaw
ten, to tzw. paragrypa, czyli syndrom
objawowy przypominający grypę, której nie ma w organizmie.
Pozytywną stroną zaszczepienia
się przeciwko grypie, jest – w razie
Lekarz Adam Grzelak
ciężkiego przebiegu tej choroby –
Wobec powyższego, czy po- brak powikłań.
Jaka jest najlepsza i najczęściej
winniśmy szczepić się przeciwko
grypie, czy też może lepiej tego nie zalecana przez Pana szczepionka
przeciwko grypie?
robić?
Według mnie, są dwie równorzęd- Z mojej wieloletniej praktyki zawodowej wynika, że lepiej zaszcze- ne szczepionki, które warto polecić.
pić się przeciwko wirusowi, który Nazywają się Vaxigrip oraz Influvac.
pozostawiając po sobie powikłania Dodam jeszcze, że w każdej chwili
– może także doprowadzić do nieod- dostępne są one w naszej Przychodni
wracalnego spustoszenia organizmu, Rejonowej, przy ul. 3 Maja 45 w Goa nawet zgonu. Chorując na grypę, styninie. Należy jedynie wcześniej
nikt nie zdaje sobie sprawy z powagi przebadać się u lekarza rodzinnego,
ryzyka i konsekwencji powikłań, któ- ponieważ szczepić mogą się wyłącz-

nie osoby w danej chwili zdrowe.
W Przychodni Rejonowej istnieje także punkt szczepień, w którym w każdej chwili profesjonalnie przygotowane pielęgniarki dokonają szczepienia
zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Kto powinien się szczepić,
a kto nie?
Wszyscy, bez względu na wiek
powinni się szczepić przeciwko grypie. Warunek jest tylko jeden – jak już
wcześniej wspomniałem – w chwili
szczepienia pacjent musi być zdrowy.
Stwierdzi to zawsze na miejscu lekarz
rodzinny, do którego – chwilę przed
otrzymaniem zastrzyku – należy się
udać.
W jakim wieku powinno szczepić się dzieci przeciwko grypie?
Generalnie szczepieniu powinny
być poddane dzieci już od drugiego
roku życia, a w ostateczności próg ten
można zawyżyć – obejmować może
dzieci uczęszczające do żłobka.
W jakiej cenie są szczepionki?
W naszej Przychodni kosztują około 24 zł za jedną sztukę, więc
cena jest atrakcyjna i konkurencyjna.
Czy osoby starsze także powinny pomyśleć o szczepieniu przeciwko grypie?
Osoby starsze także powinny się
zaszczepić, a w szczególności te,
które mają choroby przewlekłe. Ponieważ grypa, a zwłaszcza jej powikłania mogą stanowić realne zagrożenie nie tylko zdrowia, ale również
życia osób z grup ryzyka. Dotyczy to
przede wszystkim osób, które choru-

ją na przewlekłe dolegliwości układu
oddechowego lub sercowego oraz
cukrzycę itp.
Co z kobietami, które planują
ciążę? Czy i w jakim okresie (przed
zapłodnieniem) powinny się zaszczepić?
Profilaktycznie, kobiety planujące
ciążę – powinny zaszczepić się trzy
miesiące przed zapłodnieniem – ale
po zweryfikowaniu z lekarzem rodzinnym – wywiadu chorobowego i stanu
jej uodpornienia.
Panie doktorze, a co z kobietami karmiącymi piersią, czy one także powinny się szczepić przeciwko
grypie, czy bezpieczniej dla matki
i dziecka tego nie robić?
Pamiętajmy, że bezpośrednio po
urodzeniu dziecka – karmienie naturalne nie stanowi przeciwwskazań do
szczepień.
Czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć na temat tegorocznych szczepionek?
Tak. W tym roku ochrona przed
grypą pandemiczną (zgodnie z zaleceniami WHO) będzie obejmowała
wszystkie rodzaje i typy szczepionek
przeciwko grypie, których zawartość
zostanie rozszerzona poza szczepionkami sezonowymi – dodatkowo o wirus grypy pandemicznej A/
H1N1v2009.Zatem szczepionki przygotowane na sezon epidemiczny
2010/2011 – będą chroniły przed zachorowaniami na oba rodzaje grypy.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Anna KWIATKOWSKA

Szczepienie wolno żyjących lisów na Mazowszu
Od 10 do 25 września 2010 r.
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przeprowadza akcję szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.
Preparat zrzucany będzie z samolotu
na lasy i łąki Mazowsza. Zwierzę podejmie wyłącznie taką przynętę, która
nie ma zapachu człowieka.
Szczepienie wykonane zostanie
przy pomocy doustnej szczepionki
umieszczonej we wnętrzu przynęty
o kształcie niewielkiej kostki: koloru
brunatno-zielonego, o zapachu ryb-

nym. Preparat będzie zrzucany w ilości 20 dawek na 1 km kw. powierzchni
lasów, pól i łąk – z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia
na wirus wścieklizny wyłącznie lisy.
Nie jest stosowana wobec innych
zwierząt dzikich, domowych czy gospodarskich.
Osoby, które udadzą się we
wrześniu na tereny zrzutów powinny
omijać szczepionki. Nie wolno ich
dotykać, ponieważ preparat, na któ-

rym pozostanie zapach człowieka nie
zostanie przez lisa podjęty. Ponadto,
każdy, kto zetknie się z brunatno zielonymi kostkami, powinien skontaktować się ze swoim lekarzem. Należy także zwrócić szczególną uwagę
na domowe czworonogi, dla których
przypadkowy kontakt z preparatem
może również zakończyć się wizytą
u weterynarza. Służby weterynaryjne
zalecają przez 14 dni od daty wyłożenia szczepionki psy wyprowadzać
na smyczy, a koty trzymać w po-

mieszczeniach zamkniętych.
Lis jest zwierzęciem dziko żyjącym, które jest najbardziej podatne na
wirus wścieklizny. Badania dowodzą,
że regularne szczepienia zmniejszają ryzyko wystąpienia zachorowań.
Dzięki szczepieniom na Mazowszu
nie odnotowano w ostatnich latach
żadnego przypadku zarażenia lisa
wścieklizną.
Ivetta BIAŁY
Rzecznik Prasowy
Wojewody Mazowieckiego

Już 62 lata Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Gostyninie
O

ficjalny
zarejestrowany
Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych w Gostyninie powstał w
1948 roku. Zrzeszał wówczas około
50 członków. Założycielem Związku
i jego pierwszym prezesem był nieżyjący już Józef Lewandowski. Początkowo gołębie były wypuszczane
na loty maksymalnie 200 do 300 km,
później wydłużano trasę lotów do zachodniej granicy Polski, a następnie
na teren byłej NRD, aż do obecnie
pokonywanej trasy ponad 1200 km
(Bruksela, Ostenda). Przez wiele lat
gołębie – kilkaset sztuk – przewożono koleją. Obecnie Oddział Gostynin
jednorazowo wypuszcza na lot kilka
tysięcy gołębi własnym transportem,
gdyż posiada dwa specjalistyczne samochody. Zrzesza na chwilę obecną
199 członków w tym jeden, starszy
stażem oraz zasłużony dla Związku,
otrzymał status członka honorowego.
Jest to kolega Jerzy Ciesielski.
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Prezesem Zarządu Oddziału jest
Mirosław Falkowski, który swą funkcję pełni nieprzerwanie trzecią kadencję. Jego zastępcą i jednocześnie wiceprezesem ds. organizacji lotów jest
Stanisław Ciarka. W skład Zarządu
wchodzą jeszcze Jarosław Strzelecki, pełniący funkcję wiceprezesa ds.
gospodarczych, Tomasz Polak jako
wiceprezes ds. finansowych. Sekretarzem jest Tomasz Polak a Waldemar
Bógdał, Grzegorz Dylik i Tomasz
Kulewski są członkami Zarządu.
Najwięcej osiągnięć w ostatnich kilku
latach jak i też w bieżącym sezonie
uzyskując tytuły mistrzowskie ma na
swoim koncie Tomasz Kulewski.
Bardzo dobre wyniki lotowe na
przestrzeni ostatnich lat osiągają
również tacy hodowcy, jak: Zbigniew
Balcerzak, Roman Czajkowski,
Jerzy Suchodolski, Zbigniew Łęczyński, Jerzy Ciesielski i Jan Zieliński.

Oficjalne wyniki współzawodnictwa o mistrzostwo Oddziału Gostynin gołębi dorosłych z sezonu
lotowego 2010 i młodych z sezonu
lotowego zakwalifikowane we wrześniu 2010 roku, przedstawiają się
następująco:
Hodowcy gołębi dorosłych – Tomasz i Marzena Kulewscy zdobyli tytuł Mistrza, Karol
Delewski I wicemistrz, Radosław Górecki II wicemistrz i tytuły przodowników w kolejności osiągnęli: Kulewscy
Marzena i Tomasz, Delewski Karol,
Górecki Radosław, Strzelecki Jarosław i Jacek, Pipczyńska Elżbieta,
Ryniec Krzysztof, Łęczyński Zbigniew, Czajkowski Roman, Suchodolski Jerzy, Balcerzak Zbigniew,
Kowalski Józef, Rędzio Ryszard,
Okrój Marian, Komorek Jarosław,
Falkowski Mirosław i Paweł, Opłatkowski Jan, Markowski-Baczyński,
Myszkowski Andrzej, Sierakowski

Zdzisław, Kulewski Ryszard, Skibiński Krzysztof, Leśniewski Stefan,
Krawczyń Patryk, Rybicki Jarosław,
Zieliński Jan, Świerkowski Andrzej.
Hodowcy gołębi młodych
– Tadeusiak Sylwester zdobył tytuł
I wicemistrza, natomiast Milkowski
Bogdan otrzymał trofeum II wicemistrza w tej kategorii. Tytuły przodowników w kolejności osiągnęli:
Dziwulski Tadeusz, Kuć Mieczysław i Krystyna, Adamski Marcin,
Szmydt Janusz, Leliński Waldemar,
Marciszewski Bolesław, Kulewscy
Marzena i Tomasz, Delewski Karol, Opłatkowski Jan, Leśniewski
Stefan, Suwała Józef, Łęczyński
Zbigniew, Wasielewski Eugeniusz,
Komorek Jarosław, Jankowski
Paweł i Józef, Mąkolski Zygmunt,
Suchodolski Jerzy, Smardzewski
Wiesław, Mikołajewski Krzysztof,
Misiak Jan, Rożek-Dudkiewicz.
Stanisław CIARKA
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OGŁOSZENIA
Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 13 sierpnia 2010 roku

w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ul. J. Ozdowskiego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku
z art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) w związku z §8 ust. 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) oraz § 1 pkt 2 uchwały nr 371/LIII/98 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta Gostynina
zarządza co następuje:
§1
1. Z zasobu Gminy Miasta Gostynina przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowane garażami
położone w Gostyninie zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:
Lp.

Działka nr, lokalizacja

Pow
gruntu

Nr KW

Przeznaczenie w p.z.p.

Cena wywoławcza
nieruchomości w zł.

1.

Garaż Nr 24 o pow. 17,54 m.kw.
wraz z przynależną działką gruntu
ozn. nr ewid. 3245/10, 3247/2
ul. J. Ozdowskiego

30 m.kw.

20047

Aktualnie teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren działki przewidziany jest do pozostawienia w dotychczasowym stanie.

15 000,00

2.

Garaż Nr 25 o pow. 17,54 m.kw.
wraz z przynależną działką gruntu
ozn. nr ewid. 3247/5
ul. J. Ozdowskiego

30 m.kw.

20047

Aktualnie teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren działki przewidziany jest do pozostawienia w dotychczasowym stanie.

15 000,00
+
22%
podatek
VAT

3.

Garaż Nr 26 o pow. 17,54 m.kw.
wraz z przynależną działką gruntu
ozn. nr ewid. 3247/6
ul. J. Ozdowskiego

30 m.kw.

20047

Aktualnie teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren działki przewidziany jest do pozostawienia w dotychczasowym stanie.

15 000,00
+
22%
podatek
VAT

4.

Garaż Nr 29 o pow. 17,54 m.kw.
wraz z przynależną działką gruntu
ozn. nr ewid. 3247/9
ul. J. Ozdowskiego

30 m.kw.

20047

Aktualnie teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren działki przewidziany jest do pozostawienia w dotychczasowym stanie.

15 000,00
+
22%
podatek
VAT

5.

Garaż Nr 30 o pow. 17,54 m.kw.
wraz z przynależną działką gruntu
ozn. nr ewid. 3247/10
ul. J. Ozdowskiego

31 m.kw.

20047

Aktualnie teren nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy teren działki przewidziany jest do
pozostawienia w dotychczasowym stanie.

15 000,00
+
22%
podatek
VAT

2. Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.
z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze zm./ mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia Zarządzenia.
3. W przypadku braku osób uprawnionych do bezprzetargowego zakupu nieruchomości, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Termin, miejsce i warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
§2
Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Włodzimierz Śniecikowski
Burmistrz Miasta Gostynina

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej i Ziejkowej stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.
L.p.

Działka nr, lokalizacja

Pow. w
ha

Nr KW

Przeznaczenie w p.z.p.

Cena wywoławcza
nieruchomości w zł.

1.

1217/25
Gostynin
ul. Bierzewicka

0,2458

Brak obowiązującego
5775
Sąd Rejonowy planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowy teren wchodzi w skład obszaru produkcyjno-usłuw Gostyninie
gowego w sąsiedztwie zab. mieszkaniowej jednorodzinnej.

122 800,00
+ 22% VAT

2.

1217/27
Gostynin
ul. Ziejkowa

0,0625

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
5775
Sąd Rejonowy Przedmiotowy teren wchodzi w skład obszaru produkcyjno-usługowego w sąsiedztwie zab. mieszkaniowej jednorodzinnej.
w Gostyninie

31 200,00
+ 22% VAT

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2010 roku o godz. 11-tej w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki należy wpłacić w terminie do dnia 11 października br. (włącznie) na konto nr 89 1020 3974 0000
5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA II ROK w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godziny 13-tej.
Każda nieruchomość stanowi odrębny przedmiot przetargu. Zatem zachodzi konieczność wpłaty wadium ze wskazaniem numeru działki, którą uczestnik
przetargu zamierza nabyć.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygra przetarg.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Gostyninie, ul. Parkowa 22, pokój. nr 2, tel. 24 236- 07- 47.
Burmistrz Miasta Gostynina
Gostynin, dnia 02 września 2010 r.
Włodzimierz Śniecikowski
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OGŁOSZENIA
Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 08 września 2010 roku

w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy ul. Wyszyńskiego 20.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 35
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) oraz § 1 pkt 2 uchwały nr 371/LIII/98 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta Gostynina
zarządza co następuje:
§1
1. Z zasobu Gminy Miasta Gostynina przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną
w Gostyninie zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:
L.p.

1.

Działka nr, lokalizacja
2614
Gostynin
ul. Stefana
Wyszyńskiego 20

Pow.
w ha

Nr KW

0,0407

16 508
Sąd Rejonowy
w Gostyninie

Przeznaczenie w p.z.p.

Cena wywoławcza
nieruchomości
w zł

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren działki wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem UMW – obszar zabudowy usługowej i mieszkaniowej o funkcji
centrum.
Dla terenu działki została opracowana koncepcja budowy budynku
usługowo-mieszkalnego o wym. 14,5 na 11,5 m. niepodpiwniczonego,
dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, z przeznaczeniem
usługowym w parterze i na piętrze oraz mieszkaniem na poddaszu.
Istniejący stan zagospodarowania – w głębi działki budynek dwukondygnacyjny - do remontu.

299 500,00

2. Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.
z 2010r., Nr 102, poz 651/ mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
niniejszego Zarządzenia.
3. W przypadku braku osób uprawnionych do bezprzetargowego zakupu nieruchomości, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Termin, miejsce i warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
§2
Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
§3
Burmistrz Miasta Gostynina
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Włodzimierz Śniecikowski

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garaży
wraz z przynależnymi działkami gruntu, położonych w Gostyninie przy ulicy J. Ozdowskiego.
Nr i pow. garażu

Nr działki

Pow. działki
m. kw

Nr
KW

Cena wywoławcza
garażu z działką gruntu w zł.

24
pow. 17,54 m. kw.

3245/10
3247/2

30

20047

15 000,00

25
pow. 17,54 m. kw.

3247/5

30

20047

15 000,00
+ 22% podatek VAT

26
pow. 17,54 m. kw.

3247/6

30

20047

15 000,00
+ 22% podatek VAT

29
pow. 17,54 m. kw.

3247/9

30

20047

15 000,00
+ 22 % podatek VAT

30
pow. 17,54 m. kw.

3247/10

31

20047

15 000,00
+ 22% podatek VAT

Podatek VAT 22% wskazany powyżej doliczony zostanie do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu.
Dlaprzedmiotowychnieruchomościbrakjestobowiązującegomiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego.Oznaczeniewg.ewidencjigruntówibudynków:
Bi - inne tereny zabudowane.
Garaże są murowane, zlokalizowane w dwuszeregowym zespole garażowym. Drzwi garaży są podnoszone, wykonane z blachy. Ściany otynkowane,
pomalowane emulsją w kolorze białym, posadzka wylewka betonowa. Garaże wyposażone są w instalację elektryczną. Energia zostanie podłączona po
podpisaniu przez nabywcę stosownej umowy z Zakładem Energetycznym.
Oględziny garaży odbędą się na przedmiotowych nieruchomościach, w dniu 12 października 2010 r. od godz. 1200 do 1400.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2010 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej garażu z działką gruntu należy wpłacić w terminie do dnia 22 października 2010 r. do godziny 13-tej
w kasie Urzędu Miasta Gostynina, lub na konto nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA II ROK w Warszawie.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygra przetarg.
Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22, pok. nr 2, tel. 24 236- 07-47.
Gostynin, dnia 15 września 2010 r.
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
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OGŁOSZENIA
MIESZKAŃCY MIASTA GOSTYNINA
Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie
informuje, iż w dniach od 01.10.2010 r. do 31.10.2010 r.
przy ulicy Bierzewickiej 32 (teren po byłym Budopolu)
będzie zorganizowana nieodpłatna
Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych.

W punkcie będą odbierane odpady pochodzące z gospodarstw domowych typu:
1. Zużyte baterie
2. Odpady elektryczne i elektroniczne
Punkt będzie czynny w godzinach od 700 - 1400
adres: 				
telefon
ul. Bierzewicka 32			
(024) 235-32-02
09-500 Gostynin

REPERTUAR
MCK w Gostyninie kino „WARSZAWA”
www.kinogostynin.ecom.net.pl
Październik 2010
1-4 października
„Toy Story 3”; g. 17.00; 103’; animowany/familijny
„Projekt dziecko, czyli ojciec potrzebny od zaraz”; g. 19.00; 81’;
komedia
8-11 października
„Niezniszczalni”; g. 17.00 i 19.00; 102’; sensacja/akcja
15-18 października
„Czarodziejka Lili: smok i magiczna księga”; g. 17.00; 92’; baśń aktorsko-animowana/familijny„Tak to się teraz robi”; g. 19.00; 102’; komedia
22-25 października
„Heartbreaker. Licencja na uwodzenie”; g. 17.00 i 19.00; 105’; komedia
romantyczna

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
MIASTA GOSTYNINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gostynina
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 r. (Dz.U. Z 2006 r. Nr 89 poz.625 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gostynina. Projekt zostanie wyłożony w pok. 301
Urzędu Miasta Gostynina ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin w dniach:
od 27 września do 18 października 2010 r .
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta mają
prawo składać na piśmie do niniejszego projektu wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Burmistrza Miasta Gostynina z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej w nieprzekraczalnym
terminie do 29 października b.r.
Burmistrz Miasta Gostynina
mgr inż. Włodzimierz

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Pirat

Prowadzimy kursy w zakresie kat.:
B, B+E, C, C+E

Anna Sikorska

29-31 października (piątek, sobota i niedziela)
„Dzwoneczek i uczynne wróżki”; g. 17.00; 75’; animowany/familijny
„StreetDance”; g. 19.00; 95’; muzyczny;

tel.: 606-481-279, 024-235-70-99
09-500 Gostynin, ul. 18 Stycznia 36 (baza PKS)
www.oskpirat.republika.pl

Zapraszamy !!!

KRONIKA KRYMINALNA
71-latek z promilami za kierownicą
Do kolizji z udziałem nietrzeźwego
kierowcy doszło w Gostyninie w nocy
z 4 na 5 września 2100 r. Wezwani na
miejsce zdarzenia policjanci zbadali
kierowców alkotestem. Okazało się,
że sprawca kolizji 71-letni mieszkaniec Gostynina ma 1,82 promila alkoholu w organizmie.
W kolizji uczestniczyły dwa samochody. Seat Ibiza kierowany przez
71-latka z Gostynina oraz volkswagen passat kierowany przez 24letniego mieszkańca Gostynina. Do

kolizji doszło na ulicy A. Czapskiego. Seat uderzył w tył volkswagena.
Jadący samochodami nie odnieśli
poważnych obrażeń. Badania stanu
trzeźwości, jakie przeprowadzili policjanci, wykazały stan nietrzeźwości
starszego mężczyzny. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Oprócz
grzywny za spowodowanie kolizji,
mężczyzna odpowie za kierowanie
samochodem w stanie nietrzeźwości.
Grozi mu za to do dwóch lat pozbawienia wolności.

Znamy sprawcę połączeń na telefony alarmowe
W ciągu czterech lipcowych dni
dyżurni służb ratowniczych w powiecie gostynińskim odebrali w sumie
623 połączenia na numery alarmowe.
Dzwoniąca kobieta nie informowała o zdarzeniach, po prostu po kilku
chwilach przerywała połączenie.
Łącznie 232 połączenia na numer 997, 376 na numer 998 i 15 na
numer 999 wykonała w ciągu czterech lipcowych dni 20-letnia mieszkanka powiatu gostynińskiego. W
dużej mierze utrudniło to pracę tych
służb. Dzwoniąca kobieta nie informowała o zdarzeniach, po prostu
po kilku chwilach przerywała połą-

czenie. Sprawą zajęli się policjanci
z gostynińskiego wydziału kryminalnego. Mimo że abonent telefonu nie
był zarejestrowany, policjanci ustalili
– kto jest jego użytkownikiem, skąd
dzwoni i kto wykonywał setki złośliwych połączeń na numery alarmowe. Policjanci skierują sprawę do
sądu. Za tego rodzaju nieodpowiedzialne działanie grozi kara aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny
do 1500 zł. W przypadku, gdy na
skutek fałszywego alarmu doszło do
niepotrzebnej interwencji policji, straży pożarnej lub pogotowia sprawcy,
grozi nawiązka do 1000 zł.

Pijany kierowca z sądowym zakazem
Dnia 7 września 2010 r. około godziny 11.15 policjanci z wydziału ru-
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chu drogowego udali się do miejscowości Skrzany, gdzie kierujący fiatem

126p zjechał do rowu a następnie
uderzył w drzewo.
Okazało się, że 40-letni kierowca malucha stracił panowanie nad
samochodem, zjechał do rowu a następnie uderzył w drzewo. Gdy na
miejscu zjawili się policjanci, rozpoczęli rutynowe czynności związane
ze zdarzeniem drogowym. Niezbędna okazała się pomoc lekarska, gdyż
mężczyzna doznał niegroźnych obra-

żeń ciała. Policjanci zbadali kierowcę
alkotestem. Badanie wykazało wynik
2,28 promila alkoholu w organizmie.
Dalsze policyjne sprawdzenia ujawniły, że mieszkaniec powiatu płockiego ma już orzeczony sądowy zakaz
kierowania pojazdami a w dodatku
jest poszukiwany listem gończym.
Mężczyzna po badaniach w szpitalu
został przewieziony do aresztu śledczego.

Ucieczka przez zamknięte drzwi marketu
Ucieczki przez zamknięte drzwi
jednego z gostynińskich marketów
próbował 25-letni mieszkaniec Kutna
po tym, jak dokonał kradzieży butelki
wina za 7 zł.
W dniu 12 września 2010 r. około
godziny 18.30 w jednym z marketów
w Gostyninie 25-letni mężczyzna
ukradł butelkę wina wartego 7 zł.
Gdy sprzedawca i ochrona sklepu
dostrzegli kradzież zablokowali drzwi
wyjściowe sklepu. Sprawca pomimo
to kontynuował ucieczkę uszkadzając szybę drzwi. Zawiadomiony

nasz
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o kradzieży dyżurny policji w Gostyninie natychmiast skierował w ten
rejon patrol policji. Policjanci po
krótkim pościgu zatrzymali sprawcę
kradzieży. Mężczyzna był pijany. Badanie alkotestem wykazało u niego
1,86 mg/l. Noc spędził w policyjnym
areszcie. Zatrzymany po wytrzeźwieniu odpowie nie tylko za kradzież,
ale również za uszkodzenie mienia.
Pokrzywdzona firma wyceniła straty
związane z uszkodzeniem drzwi na
1500 zł.
kom. Zbigniew Bartosiak

Biuletyn Miejski.
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BEZPIECZEŃSTWO

V Przystanek PaT z Gostyninem

Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP w Gostyninie asp. mgr Mirosław Wojciechowski

Wzorowa postawa
gostynińskiego policjanta

Tegoroczne przedsięwzięcie profilaktyczne Komendy Głównej Policji, które od wielu lat przygotowuje
insp. Grzegorz Jach odbywało się
w dniach 21–25 lipca 2010 r. na terenie Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej
MATECZNIK-MAZOWSZE. Spośród
kilkuset młodych ludzi na Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjno-Profilaktycznej
V Przystanek PaT w Karolinie k. Warszawy swój udział zaznaczyła prawie 30-osobowa grupa z Gostynina.
Tegoroczna oferta Przystanku PaT,
składała się z przeszło 20 warsztatów
o różnym profilu artystycznym. Finał
akcji był jednym z elementów centralnych uroczystości Święta Policji
w Warszawie.
Miłym akcentem, było zaproszenie na Przystanek trzech uczniów
gostynińskich szkół: Adriana, Maćka i Piotrka, którzy w październiku
ubiegłego roku pomogli napadniętej

acją całorocznych działań w lokalnych
przedsięwzięciach profilaktycznych,
typu: Świadomość i Odpowiedzialność (ŚiO) oraz Młodzieżowe patrole
obywatelskie.
Jak V Przystanek PaT został zapamiętany przez jego uczestników?
W tekście o Przystanku Pinka, PatT
-owiczka napisała: Tego dnia musieliśmy już wracać, żegnaliśmy się ze
łzami w oczach. Poznaliśmy wiele
ciekawych ludzi, nauczyliśmy się naprawdę dużo. Każdy warsztat ciężko
pracował, my np. pisaliśmy artykuły nawet o 2.00 w nocy! Ale daliśmy
radę! Dziękujemy za to wszystko! Te
kilka dni były wydarzeniem i nauką na
całe życie, potwierdzeniem że można
się bawić bez alkoholu, papierosów,
czy innych używek. A kolejny przystanek PaT już za rok!
Tegoroczny wyjazd na V Przystanek był przygotowany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji

Grupa z Buszmanem
mieszkance miasta, a sprawcę tego
czynu schwytali i przekazali Policji.
Oprócz gratulacji od szefa akcji informacja o ich działaniu znalazła się na
stronie internetowej KGP.
Grupa z Gostynina miała swój
udział w występach finałowych. Propagowanie życia bez uzależnień
przez różne formy sztuki, które przypadły do gustu uczniom z powiatu
gostynińskiego. Gostynianie uczestniczyli w warsztatach i można ich było
dostrzec w pokazach wielkiego finału
akcji zarówno w Warszawie jak i na
scenie w Karolinie. Kilkoro uczniów
współtworzyło codzienną gazetę
przystankową PaTrz, pod redakcją
– znanej już w Gostyninie z warsztatów dziennikarskich – Elżbiety Golińskiej. Tam też na co dzień działała
Justyna Szczęsna, jako gostyniński
lider PaTu.
V Przystanek PaT, dla większości
uczestników z Gostynina był kontynu-

w Gostyninie. W ramach wolontariatu
opiekę nad młodzieżą sprawowali policjanci i nauczyciele: Ewa Sobczyk z
Gimnazjum w Solcu i Anna Kiełbasa
z LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.
W
Przystanku
uczestniczyli
uczniowie szkół z miasta i gminy Gostynin: Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki, I Liceum
PUL w Gostynine, Gostynińskiego
Centrum Edukacyjnego, Gimnazjum
nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum w Solcu. Bezpłatne wyżywienie i transport zostały zapewnione
uczniom dzięki wsparciu finansowemu – Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Urzędu Miasta Gostynina
i Urzędu Gminy w Gostyninie – za
które serdecznie dziękują gostynińscy organizatorzy oraz uczestnicy
V Przystanku PaT, który odbył się
w Warszawie.
kom. Zbigniew BARTOSIAK

– relacja asp. mgr Mirosława Wojciechowskiego z miejsca wypadku,
w którym uratował życie 24-letniemu mężczyźnie
Dnia 21 sierpnia 2010 roku wracałem z żoną Anną z Kutna, gdy rano
po godz. 10.00 za miejscowością
Sierakówek stały trzy samochody,
a po lewej stronie jezdni – dwa auta
leżały w rowie. Zobaczyliśmy wypadek samochodowy oraz ludzi, którzy
stali i obserwowali zaistniałą sytuację. Wśród nich była kobieta, która
prawdopodobnie była świadkiem wypadku. W rozmowie z nią ustaliłem,
że wezwała już Pogotowie i Policję.
W związku z powyższym spytałem
o uczestników wypadku i okazało się,
iż jest tylko 60-letni mężczyzna – po
czym zacząłem szukać drugiego kie-

Wraki samochodów po zderzeniu
rowcy. Szybko ustaliłem, że 24-latek
został uwięziony we wraku samochodu, który dachował. Leżał nieprzytomny – w dość nietypowej pozycji,
ponieważ głową w dół, a nogami do
góry. Dyskomfort okazałby się śmiertelną pułapką dla tego człowieka. Po
zderzeniu pojazdów przestał oddychać. Myślę, że mogło to być około
dwóch minut przed moim przyjazdem. Przez wybitą szybę samochodu
i uniosłem poszkodowanemu głowę
do góry, którą miał w pozycji skulonej
pod siebie. Wówczas złapał głęboki
oddech i wiedziałem, że będzie już
żył. W wyniku szybkiej interwencji –
młody człowiek nie udusił się. Wyłączyłem zapłon samochodu – jednocześnie trzymając głowę ofiary wypadku do góry, żeby mógł swobodnie
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oddychać. Wtedy ktoś z otaczających
nas ludzi krzyknął, że z samochodu wydostaje się dym. Kierowca był
w szoku, ale reagował na moje polecenia. Ponieważ mógł poruszać kończynami – nie miał obrażeń kręgosłupa – zadecydowało to o dalszej akcji
ratowniczej. Poleciłem poszkodowanemu, aby przyjął pozycję siedzącą
i wraz z innym mężczyzną – wyciągnęliśmy 24-latka na zewnątrz wraku
samochodu. Moja małżonka okryła
go kocem, a w tym czasie nadjechało Pogotowie, które „przejęło” mężczyznę. Okazało się, że nie doznał
żadnych obrażeń ciała. Należy wspomnieć, że pomoc
medyczna przyjechała na miejsce zdarzenia po
7–8 minutach od
zgłoszenia. Moim
zdaniem, gdybym
nie pomógł poszkodowanemu,
udusiłby się do
czasu przyjazdu
Pogotowia Ratunkowego. Godzinę
po całym zdarzeniu, zadzwoniłem
na Policję, żeby
zapytać o stan
zdrowia poszkodowanych w tym wypadku drogowym. Odetchnąłem, gdy dowiedziałem się, że nie zagraża mu już żadne
niebezpieczeństwo.
Anna KWIATKOWSKA
PS. Należy wspomnieć, że w tym
dniu asp. Mirosław Wojciechowski
był na urlopie, co świadczy o tym, że
policjantem nie jest się tylko na służbie, ale zawsze…
Dzięki błyskawicznej i profesjonalnie przeprowadzonej akcji ratunkowej
przez Mirosława Wojciechowskiego
24-letni kierowca samochodu volkswagen caddy – dostał od losu „drugą
szansę”. Przykro tylko, że nie pofatygował się odnaleźć swojego bohatera, żeby osobiście podziękować mu
za uratowane życie…

Wypadek spowodowany przez łosia
Do groźnego wypadku – spowodowanego przez przebiegające drogę
zwierzę – doszło nocą na obwodnicy
Gostynina w miejscowości Kraśnica.
W wyniku wypadku ciężkich obrażeń
ciała doznała pasażerka samochodu
- obywatelka Łotwy.
Do zdarzenia doszło 9 września
2010 r. około godziny 1.25. Jadący
fiatem ducato 42-letni mężczyzna
z Łotwy uderzył w łosia, który wbiegł
na jezdnię gostynińskiej obwodnicy
w miejscowości Kraśnica. Następnie
zwierzę wpadło pod kolejny samochód - renault magnum. W wyniku

wypadku poważnych obrażeń ciała
doznała 45-letnia pasażerka fiata ducato. Natomiast zderzenia z samochodami nie przeżył łoś.

Wypadek spowodowany przez łosia
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Koncert w Belwederze

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zaprosił
Burmistrza Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego z Małżonką na prezentację polskich uczestników XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, która odbyła się w środę 8 września br.

,,Netto” w Gostyninie

Niebawem przy ulicy Legionów
Polskich/3Maja otwarty zostanie
nowy pawilon handlowy, należący do
duńskiej sieci ,,Netto”.
Generalnym wykonawcą pawilonu jest firma Royter Incest z Torunia,
a kierownikiem budowy mg inż. Stanisław Pabiniak. Konstrukcja architektoniczna bryły nawiązuje do stojącego obok budynku dawnej cerkwi.
Więźba dachowa została wykonana
przez fachowców z Nowego Targu.
Cechą charakterystyczną budynku wyróżniającą go spośród innych
tego typu obiektów jest elewacja wykonana z klinkieru w dwóch kolorach
żółto-czerwonym.
Powierzchnia sali sprzedaży artykułów spożywczo-przemysłowych
jest o wymiarach około 800 mkw,
a obok pawilonu usytuowany będzie
parking dla klientów i droga dojazdowa od ulicy Legionów Polskich.
Wejścia do sklepu pozbawione są

barier architektonicznych, co umożliwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W części usługowej
nie będzie progów przy wejściu,
szerokość otworów drzwiowych oraz
pola manewrowe na sali sprzedaży
zapewnią możliwość bezproblemowego korzystania z obiektu przez
osoby na wózkach inwalidzkich oraz
osoby z ograniczoną zdolnością ruchu. Również węzeł sanitarny zaprojektowany został dla osób niepełnosprawnych.
Przewidywane jest zatrudnienie
około 20 osób do sprzedaży w sklepie ogólnospożywczym, piekarniczym i mięsnym.
Naszym zdaniem uruchomienie
przestrzennego marketu ułatwi dokonywanie zakupów mieszkańcom
Gostynina z południowej części miasta, dotąd pozbawionych tego typu
sklepu.
Barbara KONARSKA-PABINIAK

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski wśród zaproszonych gości
Z okazji 200. rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina Belweder otworzył swoje podwoje dla muzyki i zaproszonych gości.
Uroczystość poprowadził Igor
Pogorzelski, który przypomniał zebranym, że Chopin dwukrotnie gościł
w Belwederze, a koncert jest uwieńczeniem wszystkich koncertów, które
odbywały się do tej pory w całym kraju i poświęcone były rocznicy urodzin
tego wielkiego polskiego kompozytora i pianisty.
Utwory Chopina i Ignacego Paderewskiego wykonali Gracjan
Szymczak i Paweł Wakarecy. Obaj
młodzi muzycy brali udział w wielu
koncertach i zdobywali liczne nagrody. W maju tego roku zakwalifikowali
się do XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina, który odbędzie się jesienią
tego roku.

Grancjan Szymczak wykonał
takie utwory Chopina, jak: Ballada g-moll op. 23, 4 Mazurki op. 30
i Scherzo b-moll op. 31. Natomiast
w wykonaniu Pawła Wakarecego zaproszeni goście usłyszeli Poloneza
H-dur op. 9 nr 6 Ignacego Jana Paderewskiego oraz 4 Mazurki op. 24
i Poloneza fis-moll op. 44 Fryderyka
Chopina.
Wyjątkowość koncertu spowodowana była nie tylko osobą naszego muzycznego geniusza Fryderyka Chopina, ale także miejscem
koncertu – Belwederem, który jest
jednym z piękniejszych pałaców
Warszawy, perłą architektury klasycystycznej i ozdobą Traktu Królewskiego.
Po zakończonym koncercie muzycy otrzymali brawa na stojąco.
Maria ZIĘTEK

Market Netto w budowie

W DRODZE PO TYTUŁ
MISS POLSKI
Na etapie wojewódzkim konkursu, który odbył się 5.06 w Łodzi, zdobyłam tytuł
I wice miss. Miss została Zuzanna Brzezińska, II wice miss Katarzyna Kuziemska. Poza tymi tytułami prezes Miss Polonia rozdał dzikie karty. Są to karty wstępu
na dalsze eliminacje, prezes może nie dać
żadnej, a może kilka (w zależności od tego
jak spodobają mu się dziewczyny).
W środę 24 lipca 2010 roku, Zuzanna, ja, oraz dwie dzikie karty (Emilia Gałka oraz Justyna Waluchowska) pojechałyśmy na casting do kolejnego etapu.
Polegał on na rozmowie w języku angielskim oraz na prezentacji w kostiumach
kąpielowych.
Razem z całej Polski było około 100
dziewczyn (teoretycznie po trzy miejsca
z podium + ewentualne dzikie karty z
każdego województwa). W naszym przypadku wybór pokrył się z tytułami, przeszła Miss i I wice miss, czyli Zuza i ja.
W innych województwach było różnie.

Nawet zdarzały się przypadki, że do kolejnego etapu Miss nie przeszła, a przeszły dzikie karty. Ogólnie wybrano po
dwie dziewczyny z każdego województwa. Po castingu Emilia i Justyna wróciły
do Łodzi, natomiast ja i Zuza wsiadłyśmy
do podstawionego autokaru, który zabrał
nas i pozostałe 32 dziewczyny do Hotelu położonego w Supraślu (w Puszczy).
Codziennie jeździłyśmy do Białegostoku
(do studia tańca) na próby oraz na zwiedzanie miasta. Gala odbyła się w sobotę
w białostockim teatrze. Na niej prezentowałyśmy się w strojach kąpielowych,
bieliźnie, sukienkach koktajlowych i strojach biurowych. Zasadą wyboru finałowej
16-stki, było wytypowanie przez jury po
jednej dziewczynie z każdego województwa. Jako reprezentantkę województwa
łódzkiego wybrano Zuzannę Brzezińską.
Po gali odbył się bankiet dla wszystkich
uczestniczek oraz zaproszonych gości.
Adrianna WOJCIECHOWSKA

Na zdjęciu Adrianna (z prawej) wśród finalistek
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