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Wydawnictwo bezpłatne

90. Rocznica Bitwy Warszawskiej w Gostyninie

Dnia 15 sierpnia br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 90. Rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Dzień Wojska Polskiego.
O godzinie 13.00 Mszę Św. w ulicy Floriańskiej oraz przy Pomniku
intencji Ojczyzny w Kościele NMP Walki i Zwycięstwa.
Matki Kościoła odprawił ks. dziekan
Ostatni etap uroczystości odbył
Ryszard Kruszewski. We mszy się przy pomniku Marszałka Józefa
wzięły udział władze samorządowe, Piłsudskiego. Po odegraniu hympoczty sztandarowe, przedstawiciele nu zebrani wysłuchali przemówienia

Przemarsz ulicami miasta delegacji i mieszkańców Gostynina podczas uroczystości 15 sierpnia 2010 r.
związków, organizacji politycznych
oraz mieszkańcy naszego miasta. Po
nabożeństwie delegacje złożyły kwiaty przy pomniku papieża Jana Pawła
II, a Orkiestra Miejska odegrała Jego
ulubioną „Barkę”. Następnie orszak
przemaszerował ulicami Gostynina
do Miejsc Pamięci Narodowej przy

Burmistrza Gostynina Włodzimierza
Śniecikowskiego, który m.in. powiedział: - Dziś mija 90. Rocznica warszawskiego zwycięstwa Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną. Była to
kluczowa bitwa wojny polsko-bolszewickiej 1919–1921 roku, którą stoczono w dniach 13–25 sierpnia 1920

Delegacja Kombatantów składa kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego
Na zakończenie uroczystości deroku. Głównym autorem tego znaczącego zwycięstwa był Józef Piłsudski. legacje złożyły kwiaty przy pomniku,
Bitwa została uznana za jedną z de- oddając hołd Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu.
cydujących bitew w historii Świata.
Maria ZIĘTEK

Goście z Niemiec w gostynińskim Zamku

ZJAZD ABSOLWENTÓW!
Zawiadamiamy, że w dniach 10-12 września 2010 r. odbędzie się
IX Zjazd Absolwentów, Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.
Koszt uczestnictwa wynosi 70 zł. Wpłata na konto BS w Gostyninie
ul. Rynek 4/5. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im.
Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
Nr konta 04901200040002068820010001
tytuł przelewu: „Opłata za udział w Zjeździe”
Informacje na temat programu Zjazdu, tel. 24 235 22 10, www.logostynin.neostrada.pl; e-mail: kosciuszkolo@wp.pl
Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów
Andrzej REDER

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

Pamiątkowe zdjęcie przed Zamkiem
W środę 18 sierpnia br. na zaproszenie Burmistrza Gostynina przyjechała do naszego miasta 25-osobowa
grupa Niemców z Langenfeld. Byli to
przede wszystkim dawni mieszkańcy
Gostynina, którzy zawsze z wielką radością i nostalgią wracają w rodzinne
strony. Goście wyrazili swój podziw
dla wielu zmian, jakie dokonały się w
naszym mieście przez ostatnie lata.
Podczas spotkania w Zamku burmistrz Włodzimierz Śniecikowski
oprowadził gości po odnowionym
obiekcie, zaprezentował znajdującą
się aktualnie w Zamku wystawę malarstwa Alojzego Balcerzaka, a także zapoznał z największym przedsięwzięciem, jakim są gostynińskie Termy. Zaciekawieni Niemcy zadawali

pytania, gdyż byli bardzo zainteresowani najbliższą przyszłością naszego
miasta i możliwością skorzystania z
oferty leczniczej.
Włodzimierz Śniecikowski w
trakcie spotkania podziękował pani
Ernie Funk – prezes Stowarzyszenia Popierania Partnerstwa Gostynin-Langenfeld, za wkład w rozwój
kontaktów oraz za wspieranie inicjatyw dotyczących młodzieży, jak np.
zakup podręczników do nauki języka
niemieckiego.
Delegacja niemiecka przebywała
w Polsce dziesięć dni. W tym czasie
zwiedzili kilka miast polskich, jak:
Warszawa, Kraków, Częstochowa i
Jelenia Góra.
Tekst i foto: Maria ZIĘTEK

TU I TERAZ

Przez Gostynin do Częstochowy…
W piątek 6 sierpnia 2010 r. Gostynin gościł Pielgrzymów podążających
z Płocka na Jasną Górę. Wędrówkę
poprzedziła Msza Święta, która o
godzinie szóstej rano została odprawiona w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Płocku. Pielgrzymka składała się z
około tysiąca osób (11 grup), w któ-

na ustach i Bogiem w sercu pielgrzymi ruszyli w dalszą drogę, dziękując
mieszkańcom Gostynina za gościnę.
Anna KWIATKOWSKA

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
i n f o r m u j e,

Spragnionych koiła woda

Gorący posiłek
rych znalazła się także reprezentacja
Gostynina. Ponad dwudziestu mieszkańców naszego miasta poświęciło
dziewięć dni w swoim życiu, żeby
Bogu podziękować za zdrowie, życie,

SPROSTOWANIE

W artykule „Dylematy Spółdzielni” („Nasz Gostynin” 2010, nr 4-5, s.4)
wkradł się błąd. Pomyłkowo wymieniony został w tekście p. Zbigniew Markiewicz, tymczasem powinno tam być nazwisko innej osoby.
Pana Markiewicza bardzo przepraszam.
Barbara Konarska-Pabiniak

Pracownice Sądu Rejonowego w Gostyninie - uczestniczki Pielgrzymki

że Uroczystości z okazji
71. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
odbędą się 1 września 2010 r. (środa)
o godzinie 12.00
przed pomnikiem Walki i Zwycięstwa
Harmonogram uroczystości obejmuje:
1. Oddanie Hołdu Bohaterom II Wojny Światowej przed pomnikiem
Walki i Zwycięstwa - Miejskie Centrum Kultury, ul. 18 Stycznia 2;
2. Przemówienie przedstawiciela organizacji kombatanckich;
3. Wystąpienie Burmistrza Miasta Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego;
4. Złożenie wiązanek.
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

ZAPROSZENIE NA KONCERT

Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz
Śniecikowski zaprasza na Koncert Fortepianowy z cyklu ,,Prezentacje Chopinowskie” w
dniu 4 września 2010 r. o godzinie 18.00. W
Gostynińskim Zamku wystąpi Joanna Różewska
– Studentka II roku Uniwersytetu Muzycznego i.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy!
Smaczna zupa od Sióstr
pracę itp. oraz w dalszym ciągu modlić się w intencji kolejnych łask Bożych. Pielgrzymi dotarli do Gostynina
o godz. 14.20, gdzie na placu przed
kościołem parafialnym pw. Św. Marcina zostali poczęstowani gorącym
posiłkiem, napojami oraz ciastami.
Miłość do bliźniego okazali także
mieszkańcy Gostynina, którzy w
swoich domach gościli pielgrzymów,
podążając za staropolską tradycją.
Po obfitym poczęstunku, z śpiewem

Bezpieczeństwo w mieście zapewniała Straż Miejska

Była to wspólna impreza Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Pomoc medyczna była na miejscu...

oraz Miejskiego Centrum Kultury
w Gostyninie. Miejscem tegorocznego spotkania był gostyniński
Zamek, wokół którego dzieci bawiły się wraz z animatorami „Klanzy”.
Na dziedzińcu można było obejrzeć
spektakl „Tymoteusz Rymcimci” teatru „Promyk”, nauczyć się tańców
greckich oraz posłuchać bajek opowiadanych przez grupę „Studnia O”.
Po zmierzchu aktorzy szczecińskiego
teatru „Kana” wystawili plenerowy
spektakl pt. „Dokąd”, pobudzający
wyobraźnię zarówno dzieci jak i dorosłych.
M.G.

Pani

Iwonie Dębowskiej
wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci Teścia
				

				
				

składają
Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski
i pracownicy Urzędu Miasta
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Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski
zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału
w koncercie inaugurującym koniec lata,
który odbędzie się 26 września 2010 r. na Rynku obok Ratusza.
W programie:
19.00-20.30 – Zespół „KONWÓJ” – z repertuarem muzyki country;
20.30-21.00 – Wystąpienie Burmistrza Miasta Gostynina
Włodzimierza Śniecikowskiego;
21.00 –
GWIAZDA WIECZORU – PATRYCJA MARKOWSKA!!!

RODZINNA KARAWANA

W dniu 31 lipca , po raz drugi, gościł w Gostyninie Wędrowny Festiwal
Sztuki i Animacji „ Karawana”.

„P O Ż E G N A N I E L A T A 2010”

Serdecznie zapraszamy!

REPERTUAR
MCK w Gostyninie kino „WARSZAWA”
www.kinogostynin.ecom.net.pl

Wrzesień 2010
3-6 września
„Shrek forever”; g. 17.00 i 19.00; czas: 93’; familijny/animowany
10-13 września
„Uczeń czarnoksiężnika”; g. 17.00 i 19.00, 114’; przygodowy/fantasy
17-20 września
„Step Up 3-D”; g. 17.00 i 19.00; 119’; muzyczny
24-27 września
„Ryś i spółka”; g. 17.00; 97’; familijny/animowany
„Predators”; g. 19.00; 107’; horror s.f.

Zapraszamy !!!

Z poradnika kosmetyczki…
Jeśli wybierasz się do gabinetu
SPA, pamiętaj że skrót SPA pochodzi
z języka łacińskiego: sanus per aquam, czyli zdrowy przez wodę.
Są jeszcze inne tłumaczenia genezy tego skrótu literowego:
spagere – zraszać, nawilżać

espa – fontanna
Spa – miasto w Belgii.
Natomiast w centrum Wellness
– farmy piękności – odbywa się sprawianie przyjemności, leczenie duszy.
Życzymy udanego wypoczynku
Redakcja

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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SAMORZĄD

REALNE SZANSE NA SZYBKI ROZWÓJ GOSTYNINA
Rozmowa z Burmistrzem Miasta Gostynina Włodzimierzem Śniecikowskim

- Mieszkańcy Gostynina z radością przyjęli wiadomość o podpisaniu umowy na realizację projektu
pn. Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku
„Termy Gostynińskie”. Wszyscy
wiedzą jak dużą szansą na rozwój
Gostyninia będzie ta inwestycja.
Nie wszyscy jednak wiedzą na jakich zasadach kontrakt ten został
zawarty?
- W dniu 9 stycznia 2009 r. Sejm
RP uchwalił ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która weszła w życie w lutym 2009 r.
Miasto w oparciu o tę ustawę ogłosiło w kwietniu 2009 r. postępowanie
administracyjne na wyłonienie koncesjonariusza na zaprojektowanie i
budowę „Term Gostynińskich”. Do postępowania przystąpiło z dniem 30 VI
2009 r. konsorcjum firm – polska PolAqua SA i austriacka Vamed. Zgodnie z procedurą określoną w ustawie
o koncesji rozpoczęto negocjacje dotyczące uszczegółowienia kontraktu,
tak, aby był on korzystny dla obydwu
stron przyszłej umowy. Rozmowy prowadzono do lutego 2010 r., po czym
Urząd Miasta Gostynina odstąpił od
dalszych negocjacji, gdyż warunki,
jakie stawiał Vamed były niekorzystne dla miasta. Wówczas, w dniu 8
kwietnia 2010 r. ogłoszono kolejne
postępowanie na wyłonienie nowego koncesjonariusza. Tym razem do
negocjacji przystąpiła spółka akcyjna
Grupa 3J, będąca liderem wśród firm
specjalizujących się w projektowaniu,
wykonywaniu i wyposażaniu obiektów
medycznych. Spółka powołała odrębną spółkę celową „Termy Gostynińskie”. Prezesem spółki jest Sławomir
Niewiadomski, jednocześnie prezes
Grupy 3J. Negocjacje z tą spółką
trwały do połowy lipca, po czym spółka została zaproszona do złożenia
oferty zgodnej z przeprowadzonymi i
zaprotokołowanymi negocjacyjnymi, i
która została przyjęta.
- Jakie korzyści będzie miał z
tej umowy koncesjonariusz, a jakie
koncesjodawca, czyli miasto?
- Całkowity koszt przedsięwzięcia
wyniesie 319 mln 900 tys. Koncesjonariusz będzie zarządzał ośrodkiem
przez 30 lat, pobierał pożytki z dzierżawy, nigdy jednak nie będąc jego
właścicielem. Po wygaśnięciu umowy
obiekt w stanie nie pogorszonym wróci do miasta. Warto wyjaśnić, że „Termy Gostynińskie” od początku, tj. od
chwili zbudowania, będą własnością
miasta. Koncesjonariusz wybuduje
Termy za własne środki powiększone
o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Warto też zauważyć, że to nasze miasto jest inwestorem i właścicielem a
nie koncesjonariusz. Krótko mówiąc,
koncesjonariusz płaci z góry za wyjątkowy pomysł jakim są „Termy Gostynińskie”, który to pomysł sam się
sfinansuje. I to jest istota ustawy, na
podstawie której zawarto umowę.
Dodajmy, że Gostynin jest pierwszym
miastem w Polsce, które w formule
tej ustawy rozstrzygnęło postępowanie i udzieliło koncesji. Chcę też pod-
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kreślić, że umowa jest tak skonstruowana, że w razie odstąpienia przez
koncesjonariusza od umowy straci on
zagwarantowaną kwotę pieniężną.
- Kiedy rozpocznie się budowa
ośrodka?
- Czas budowy kompleksu geotermalnego w Gostyninie będzie trwał
36 miesięcy a uruchomienie obiektu
nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od
odbioru technicznego zbudowanego
kompleksu. W tym okresie wykonany zostanie projekt budowlano-wykonawczy i wybudowany kompletny
obiekt według załączonego do umowy
Programu Funkcjonalno-Użytkowego
(charakterystyki obiektu) i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- Proszą krótko scharakteryzować projekt kompleksu termalnego
w Gostyninie.

atrakcje. Całość terenu obejmie obszar o powierzchni 33 tys. mkw.
Słowem, będzie to nowoczesny,
wielofunkcyjny obiekt turystycznorekreacyjny, a także wizytówka turystyczna regionu mazowieckiego.
Wierzymy, że zdrowie będzie
hasłem przewodnim przyszłych lat.
Jesteśmy przekonani, że nasz region będzie konkurencją dla innych
miast Polski, a także podobnych regionów w Europie. Budowa „Term
Gostynińskich” spowoduje, że nasze
miasto stanie się jednym z największych turystycznych rynków pracy w
subregionie. Wykorzystując naturalne walory (występujące złoża źródeł
termalnych w otulinie GostynińskoWłocławskiego Parku Krajobrazowego i wielu rezerwatów przyrody, w tym
60 jezior), staniemy się magnesem
turystycznym, główną atrakcją Mazowsza i kraju.

Burmistrz Wlodzimierz Śniecikowski: „Skala i zakres projektu przewiduje, że
może on konkurować nie tylko z innymi produktami, ale także w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.”
- Skala i zakres projektu przewiduje, że może on konkurować nie tylko
z innymi produktami, ale także w skali
ogólnopolskiej i międzynarodowej. W
jego skład wejdą obiekty kubaturowe,
urządzenia terenowe z basenami zewnętrznymi czynnymi również zimą,
tereny zielone, wypoczynkowe, drogi,
parkingi oraz sieć infrastruktury technicznej zapewniającej prawidłowe
funkcjonowanie całości przedsięwzięcia. Planowane są takie działy, jak:
balneologia, park rozrywki, zespół
SPA, fitness, rekreacja i wypoczynek,
tężnie, część sportowa, hotele czterogwiazdkowe liczące 200 pokoi o
łącznej powierzchni 8 tys. mkw, aule
konferencyjne, sale wystawowo-imprezowe, sala koncertowa, zespół
basenów rekreacyjnych i sportowych
w tym basenów zewnętrznych całorocznych o powierzchni 4 tys. mkw.,
tężnie solankowe, minigolf, lodowisko
sezonowe oraz dobrze rozbudowana
część gastronomiczna – restauracje,
bary, klub nocny z bowlingiem i inne

- Panie Burmistrzu, kto będzie
obsługiwał ośrodek?
- Do roli centrum turystycznego
nasze miasto przygotowuje się metodycznie. Przed trzema laty otwarty
został w Gostyninie Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, z myślą o kształceniu kadry, która będzie niezbędna
do obsługi turystów, wczasowiczów i
pensjonariuszy oraz ruchu turystycznego, bazy hotelowej i restauracyjnej.
Szansę na rozwój turystyki i hotelarstwa daje także zbliżające się Euro
2012. Spodziewany jest boom budowlany, potrzebni będą pracownicy
posiadający umiejętność kierowania
hotelem oraz przygotowania ofert
turystycznych i rekreacyjnych. Do
tego niezbędna jest wiedza fachowa,
którą zdobywa się w tego typie szkoły. Oczywiście, absolwenci naszej
szkoły będą zatrudniani w Termach w
pierwszej kolejności. Zachęcam więc
młodzież do studiowania w WSTH w

Gostyninie, to nie będzie stracona inwestycja w siebie.
- A teraz o innej inwestycji. Od
dłuższego czasu miasto przygotowuje się do budowy Centrum Handlowego w halach po byłym Budopolu. Na jakim obecnie etapie są te
przygotowania i w jakiej formule
będzie realizowane całe przedsięwzięcie, czy też w oparciu o ustawę o udzielenie koncesji na roboty
budowlane i usługi, podobnie jak
Termy, czy z innych środków?
- Przedsięwzięcie pn. ,,Budowa
Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar z otoczeniem w Gostyninie wraz z finansowaniem inwestycji przez okres 15 lat” prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o jego wszczęciu
zostało przekazane do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej oraz
zamieszczone w publikatorach krajowych. Składanie ofert przewidziane
jest na dzień 30 września 2010 r. Innowacja przedsięwzięcia polega na
sfinansowaniu inwestycji przez potencjalnego wykonawcę, a następnie
wykupie wierzytelności przez Bank i
spłaceniu jej przez Miasto. Po wybudowaniu obiektów Centrum planowane jest ich wydzierżawienie w drodze
koncesji na okres kilkunastu lat.
- Wiemy, że Gmina Miasta Gostynina od kilku lat prowadzi postępowanie w celu przejęcia we
władanie, a właściwie odzyskania
w całości budynku, będącego siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Gostynin przy Rynku 26. Dodajmy, że
budynek został wzniesiony już w
1898 r. z funduszy miejskich z przeznaczeniem na szkołę. W wolnej
Polsce i w okresie PRL był siedzibą władz miasta. Gmina zaś wprowadziła się do budynku w 1988 r.,
kiedy to utworzono jednostkę administracyjną Miasto i Gmina Gostynin. Z dniem 1 II 1992 r. nastąpił
rozdział obu jednostek, natomiast
lokator pozostał w budynku. Jaki
jest końcowy efekt Pana starań?
- Po wielu staraniach, odwołaniach – o czym zresztą Pani systematycznie informowała na łamach ,,Głosu Gostynińskiego” – w dniu 8 lipca
2010 r. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa wydała decyzję, stwierdzającą
nabycie przez Gminę Miasta Gostynina, z mocy prawa zabudowaną nieruchomość – siedzibę Urzędu Miasta
Gostynina – przy ul. Rynek 26, tym
samym odmówiła stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, przez Gminę
Gostynin tej nieruchomości. Decyzja
Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej
jest ostateczna w tym toku instancji.
- Czy Gmina Gostynin może odwołać się od tej decyzji?
Gmina Gostynin może wnieść
skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie za
pośrednictwem organu, który wydał
decyzję.
Dziękuję za rozmowę
Barbara KONARSKA-PABINIAK
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Stanisław Biernacki (1906-2000) – wspomnienie

Minęło dziesięć lat od śmierci
pedagoga Stanisława Biernackiego,
który zawsze był ceniony w Gostyninie. W obliczu tej smutnej rocznicy,
po raz kolejny pochylmy się nad jego
postacią.

Stanisław Biernacki szkołę średnią ukończył w Hrubieszowie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1930 r. otrzymał dyplom ukończenia wydziału matematyczno-fizycznego z tytułem mgr filozofii o specjalności matematyka i astronomia.
Rozpoczął pracę w 1930 r. w Gimnazjum im. Piotra Skargi w Pułtusku.
Od 30 stycznia 1945 r. do 15 sierpnia 1950 r. pełnił funkcję dyrektora.
W dniu 16 sierpnia 1950 r. przeniósł
się do Gostynina, gdzie zamieszkał
na stałe. Objął stanowisko dyrektora
jedenastoletniej Szkoły (podstawowej
i liceum) – obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. W Liceum pracował
do 23 listopada 1959 r. Przez 10 kolejnych lat był nauczycielem Liceum
Pedagogicznego, a w ostatnim roku

przed emeryturą uczył fizyki i elektrotechniki w Technikum Elektrycznym.
Dużym Jego osiągnięciem dydaktycznym było napisanie zbioru zadań z fizyki dla szkoły podstawowej.
Podręcznik wydał Państwowy Zakład
Wydawnictw Szkolnych w 1950 roku.
Podręcznik ten był również przetłumaczony i wydany w Niemczech (ówczesna NRD). Uczniowie szkół podstawowych całego kraju korzystali z niego
na lekcjach fizyki kilkanaście lat.
Stanisław Biernacki uczestniczył
aktywnie w życiu społecznym. Od
1945 r. był członkiem Zarządu Nauczycielstwa Polskiego. Od 20 października 1946 r. – członkiem Stronnictwa Demokratycznego, a w latach
1950–1960 – Przewodniczącym Komitetu Powiatowego Stronnictwa Demokratycznego. Pełnił funkcję Prze-

W 10. rocznicę śmierci

WSPOMNIENIA CÓRKI

W dniu 28 lipca br. minęła dziesiąta rocznica śmierci dyr. Stanisława
Biernackiego. Dziesięć lat to długi
okres czasu dla młodych mieszkańców Gostynina i jeszcze dłuższy dla
starszych. Trudno byłoby odnaleźć
dzisiaj różnowiecznych mu, bowiem
miałby dyr. Biernacki 104 lata! Ale
byłych kolegów nauczycieli i uczniów
nie brakuje w Gostyninie i w całym
kraju. Z ich wspomnień wyłania się
sylwetka nauczyciela zamiłowanego
w swoim zawodzie, oddanego szkole
i młodzieży. Był długoletnim nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki; był jego
dyrektorem w latach 1950–1958; nauczycielem Liceum Pedagogicznego;
tzw. „Budowlanki’’ i Technikum Elektrycznego. Nauczał przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę i chemię.
Podczas pierwszych ośmiu lat
po objęciu szkoły Ogólnokształcącej (r.1950) pełnił w moim życiu rolę
potrójną: Ojca, nauczyciela, dyrektora mojej szkoły. Nie było to łatwe
– myślę, dla nas obojga. Domowe
zaplecze dostarczało informacji kiedy
wyrwać bezlitośnie do tablicy i kiedy zapobiec „aresztem domowym”
przed następnym uczniowskim psikusem. To buntowało, ale jednocześnie
szalenie mobilizowało do samodyscypliny. Był dla mnie encyklopedią
wiedzy nie tylko ścisłej. Historia, ta
autentyczna (nie podręcznikowa w
latach PRL) była Jego specjalnością.
Nie na darmo był, jak lubił żartować,
w swoim długim życiu, nawet poddanym Franciszka Józefa! A lekcje
astronomii pod gwieździstym niebem
były czymś zupełnie specjalnym. Matematyczki jednak nie udało mu się
ze mnie zrobić a mój brak talentu w
tym kierunku był dla nas obojga frustracją. Mogłam jednak pomagać w
przygotowaniu ilustracji do małego
podręcznika: „Zbiór zadań z fizyki”,
który miał wiele nakładów, jednak żaden bez moich ilustracji! Wymagający
Ojciec i nauczyciel to było trudne –
zawsze byłam 501 dzieckiem, nigdy
nie pierwszym. Na to miewał niewiele
czasu. Ale łączył nas „wspólny” język
– pełen żartów, kpin i neologizmów.
I długie spacery po lasach gostynińskich, które znał jak własną kieszeń.
Wyraźny relax w naszych układach:
córka – uczennica – nastąpił po mojej
maturze. Mógł już być tylko Ojcem i
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Ojcem był: ciepłym, troskliwym, zawsze gotowym do pomocy.
Kiedy w 1972 r. przeszedł ostatecznie na emeryturę, witalną sprawą
była kontynuacja nauczania. Radość
życia i energię czerpał z kontaktów z
uczniami. Długo jeszcze pozostał korepetytorem dla młodzieży starającej
się na studia wyższe. Do końca życia
utrzymywał listowny kontakt z wychowankami, którzy osiągnęli wysokie
stopnie naukowe. Listy, życzenia /pamięć i odwiedziny/ były dla Niego najwyższą zapłatą duchową. Ulubionym
hobby stało się rozwiązywanie skomplikowanych zadań matematycznych,
ślęczał nad nimi nieraz pół dnia, lub
dłużej.
Na szczęście odskocznią bywały
podróże. Wyjazdy do Bułgarii, Jugosławii, na Krym. Wreszcie odwiedziny
córki i wnuków w Szwecji i Holandii i
wspólne wyprawy do Danii, Niemiec,
Belgii, Francji. Radość, w tak późnym już wieku ze zwiedzania Paryża.
Mając 90 lat zapisał się na kurs jęz.
francuskiego, aby odświeżyć swoją
szkolną „zardzewiałą” francuszczyznę. Pilnie odrabiał ćwiczenia i cieszył
się dobrymi ocenami. Wielką radość
sprawiało mu dzielenie się swoją wiedzą z innymi. Podczas pobytów w
Holandii studiował zadania matematyczne wnuka (ze słownikiem), przygotowując się dokładnie, aby mógł
służyć pomocą, kiedy potrzeba. W
rok przed swoim odejściem wyjaśniał
mi jeszcze teorię kwantów.
Wieczny, szczęśliwy, NAUCZYCIEL.
Zofia BIERNACKA-FREDRIKSSON
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wodniczącego Powiatowego Komitetu Obchodów 1000-lecia Państwa.
W pracy zawodowej wyróżniał się
zdyscyplinowaniem, sumiennością i
życzliwością. Wychowankowie, nauczyciele bardzo ciepło wspominają
swojego pedagoga i kolegę.
Za całokształt pracy zawodowej i
społecznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W dniu 31 sierpnia 1969 r. na
własną prośbę odszedł na emeryturę.
Nadal uczestniczył w życiu społecznym. Był wieloletnim radnym.
Wzorową postawą wobec życia
urzekał młodych nauczycieli. W życiu
rodzinnym był przykładowym mężem,
ojcem oraz dziadkiem.
Zdzisław SYSKA

Wspomnienie o Mistrzu

nia 1 września 1965r., po
ukończeniu Szkoły Podstawowej w Słubicach i po pomyślnie zdanych egzaminach wstępnych, przybyłem do Liceum Pedagogicznego w
Gostyninie na uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 1965/66. Uroczystość
odbyła się w dużej sali gimnastycznej.
Było bardzo dużo młodzieży i pracowników Liceum. Pan dyrektor Marian
Mielczarek przedstawił wszystkich
nauczycieli i przekazał informację o
wychowawstwach i nauczycielach
uczących określonych przedmiotów
w poszczególnych klasach.
Szczególną uwagę zwróciłem na
zachowanie wielu moich starszych
kolegów, którzy bili brawo i wznosili okrzyki radości, gdy Pan dyrektor
informował, że matematyki lub fizyki w określonej klasie będzie uczył
Pan profesor Stanisław Biernacki.
Popatrzyłem z zaciekawieniem na
starszego, uśmiechniętego , mocno
szpakowatego i schludnie ubranego
Pana. Również do naszej pierwszej
klasy Pan dyrektor przydzielił Pana
profesora Stanisława Biernackiego
aby uczył nas fizyki. Jednak wówczas
nikt z naszej klasy żadnych emocji nie
uzewnętrznił.
Przez dwie godziny w tygodniu
spotykałem mistrza w zawodzie nauczycielskim. Nauczyciela bardzo pogodnego, opanowanego, wewnętrznie spójnego, niezwykle cierpliwego,
nie okazującego nerwów, mającego
zawsze czas dla ucznia. Pedantycznie dokładnego – między innymi: posiadającego własną holenderską kre-

dę do pisania na tablicy, prowadzącego podwójne dokumentowanie postępów uczniów w dzienniku lekcyjnym
i w oddzielnym swoim notatniku oraz
przygotowującego dla każdego z nas
indywidualne zadania na kwartalną
pracę klasową.
Uczył naszą klasę przecież niełatwego przedmiotu – jednak potrafił
zaciekawić większą część z nas zagadnieniami fizyki. Nawet najtrudniejsze zadania, dowody lub inne treści
teoretyczne nie były dla niego trudne
i tak je nam przedstawiał. Wszystkie
określał jako „dowcipne”. Zawsze potrafił wskazać punkt, który był bardzo
istotny do rozwiązania zadania. Brał
palec wskazujący do góry i kładąc go
na usta mówił słowa: „ dowcip polega
na tym ...” i dalej wskazywał sposób
jego rozwiązania.
My, powiedzenie naszego Pana
profesora nieco rozwinęliśmy: „dowcip polega na tym, że to się kręci, a
to obraca”. Niby to samo, a Pan profesor tę różnicę widział i potrafił ją
nam przekazać. Za co naszemu MISTRZOWI – z perspektywy lat – bardzo dziękuję.
Na kolejnych uroczystościach
rozpoczęcia roku szkolnego – po
przekazaniu informacji przez dyrektora Liceum o nauczaniu fizyki w naszej
klasie przez Pana profesora Stanisława Biernackiego - ja i moi koledzy
także biliśmy brawo i wznosiliśmy
okrzyki radości.
Arkadiusz Górski
Absolwent Liceum Pedagogicznego
w Gostyninie z 1970 r.

Mój Profesor

ana Dyrektora Stanisława
Biernackiego poznałam już
w 1950 r., kiedy to został mianowany
naszym nowym przełożonym.
Na pierwszy rzut oka wydawał się
niedostępny, wymagający i surowy.
Dopiero po latach zweryfikowałam
swoją opinię o Nim. Przyczyną tego
zapewne był bezpośredni kontakt z
Dyrektorem jako pedagogiem. Miałam to szczęście i zaszczyt w klasie
maturalnej, kiedy to Pan Profesor
podjął trud wpajania, naszej żeńskiej
klasie XI b, zawiłych prawideł i definicji matematycznych. Był wspaniałym

znawcą umysłów. Po zakończeniu
nowego tematu rozpisanego na tablicy, zwracając się do klasy pytał: ,,rozumiecie”? Różnie bywało. Pan Profesor umiał zawsze wyłonić z klasy te
osoby, które wymagały powtórnego
tłumaczenia. Wzywał je do tablicy i
wspólnie powtarzali nowe zagadnienie.
Od początku roku szkolnego zlecił
nam prowadzenie brulionu, w którym
musiałyśmy opracowywać pisemnie
pytania matematyczne. Dyrektor osobiście sprawdzał ten zeszyt, który stał
się kompendium wiedzy z zakresu

klas VIII–XI włącznie.
Królowa wszystkich nauk nie miała dla Niego tajemnic, wszak był autorem książki, która została podręcznikiem szkolnym z matematyki.
Po wielu latach, gdy Pan Dyrektor
odszedł na emeryturę, a ja zostałam
już szczęśliwą babcią, czasem mijaliśmy się na ulicy. Przeważnie zatrzymaliśmy się na chwilę rozmowy. Wtedy przekonałam się, jaki był życzliwy,
towarzyski i rodzinny. Z czułością mówił o wnuku i swojej rodzinie.
Stefania KUJAWA
absolwentka LO z roku 1956
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KRAJOZNAWSTWO
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ycieczki w najbliższe okolice, wyjazdy do atrakcyjnych
rejonów kraju, rajdy mające na celu
poznawanie historii i współczesności
okolice zamieszkania to tylko niektóre z form pracy Oddziału PTTK w Gostyninie.
Po zakończeniu sezonu rowerowego 2009 turyści zrzeszeni w gostynińskim Oddziale rozpoczęli piesze
wędrówki po okolicach miasta. Łącznie przemierzyli 168 km podczas 17
wycieczek. Liderem w pierwszym wędrowaniu był, jak co roku, kol. Wojciech Karwowski (przeszedł 168
km). Drugie miejsce zajęła kol. Bożena Szymańska (154 km), a trzecie
kol. Barbara Markiewicz (125 km).
radycją w pracy Zarządu Oddziału PTTK jest organizowanie spacerów do Miejsc Pamięci
Narodowej. W dniu 20 lutego 13 osób
dorosłych i 9 uczniów z Gimnazjum
nr 2 odwiedziło Pomnik Powstańców
Styczniowych w miejscowości Gaśno. Trasa wędrówki wiodła ulicą A.
Czapskiego przez nowy dojazd do
obwodnicy miasta, wieś Gaśno. W
pobliżu pomnika do grupy dołączyła
młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Zwoleniu. Po wysłuchaniu informacji
na temat wydarzeń, które miały miejsce na tej ziemi w 1863 roku, zapaleniu zniczy i chwili zadumy uczestnicy
Rajdu opuścili teren rezerwatu. Przy
rozpalonym ognisku i po krótkim posiłku nadwerężone z powodu niezbyt
sprzyjającej pogody, siły zostały zregenerowane.
o raz trzydziesty piąty, w dniu
24 kwietnia, dziewięćdziesię-

Z życia PTTK

cioosobowa grupa turystów, zaopatrzonych w znaczki okolicznościowe,
ze szkół podstawowych nr 1 w Gostyninie, w Sokołowie, w Zwoleniu, w
Sierakówku oraz Gimnazjum nr 2 wyruszyła na trasę Rajdu Prima Aprilis.
Tym razem ulicami: Wojska Polskiego, 18 Stycznia, ścieżką rowerową
w kierunku Zalesia, przez Kraśnicę,

cji drogowej miasta – obwodnicy Gostynina. Do obserwowania budzącej
się do życia przyrody inspirował ogłoszony wcześniej konkurs fotograficzny. Pomimo dość długiej trasy uczestnicy Rajdu nie czuli zmęczenia na
mecie. Pieczenie kiełbasek w ognisku
i wspólny posiłek, a następnie udział
w konkursach sportowych i nagrody
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inaczej. Uczestników przewieziono
z Gostynina do Sokołowa autokarem
sfinansowanym przez Zarząd Oddziału PTTK. Rowerami dotarła grupa
gostynińskich turystów. W miejscowym kościele mszę świętą odprawił
ksiądz Jacek Lubiński (opiekun chorych). Po wysłuchaniu historii parafii
i kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i św. Anny, zgromadzeni udali się
spacerkiem na teren boiska szkolnego, gdzie zaplanowany został piknik.
Wspólne biesiadowanie przy ognisku,
rozmowy, konkursy oraz przytupywanie w takt skocznej muzyki dostarczyły wiele radości i odpoczynku.
organizowanie tej imprezy
było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób nie tylko z Zarządu Oddziału PTTK. Szczególne
podziękowania należą się: Wójtowi
Gminy Gostynin Janowi Kazimierzowi Krzewickiemu za ufundowanie
wędliny, napojów i naczyń jednorazowych; księdzu proboszczowi Markowi
Topolewskiemu za udostępnienie
świątyni w Sokołowie; księdzu Jackowi Lubińskiemu za odprawienie
mszy św.; dyrektor Ewie Kocielnik
za udostępnienie terenu szkolnego;
państwu Janiszewskim za duże ilości słodyczy; członkiniom KGW w Sokołowie: Jolancie Michalak (radnej),
Agnieszce Woronieckiej, Jolancie
Michalak (nauczycielce) i Annie Węglewskiej za pyszne słodkie wypieki.
Serdecznie dziękujemy kol. Danucie
Żarkowskiej i kol. Jadwidze Świtek
za pomoc w zorganizowaniu majówki.
Ewa KOPROWICZ
prezes PTTK w Gostyninie

Piesza wędrówka czlonków PTTK ścieżką „Pagórek”
nowy wiadukt, Kolejową, J. Słowackiego, Sportową, uczestnicy doszli do
stadionu MOSiR. Po drodze młodzi
turyści wysłuchali informacji o sześciu
„Dębach Katyńskich” posadzonych na
terenie miasta, oddali hołd Polakom
pomordowanym przez hitlerowców w
lasach koło Kraśnicy, poznali historię tragicznych wydarzeń z okresu II
Wojny Światowej, a także poszerzyli
swoją wiedzę o historycznej inwesty-

dostarczyły młodzieży wiele radości.
Zapewnianie młodzieży aktywnego
wypoczynku połączonego ze zwiedzaniem miejsca zamieszkania i jego
najbliższej okolicy jest z pewnością
celowe, skoro wielu młodych turystów
pytało kiedy będzie następny rajd.
olejną imprezę „Majówka w
Sokołowie” Oddział PTTK
zorganizował w dniu 22 maja 2010
r., tym razem dla osób sprawnych
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Henia Pliszkiewicz z Wylazłowskich – nie żyje!

Po długiej i ciężkiej chorobie,
zmarła nasza wspaniała, nieodżałowana Koleżanka, współtwórczyni
Koła PTTK Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej w Warszawie, Henryka Pliszkiewicz, Honorowa Członkini Koła, odznaczona Złotą Honorową Odznaką
PTTK.
Pani Henia od najmłodszych lat
gimnazjalnych działała społecznie –
najpierw w harcerstwie gostynińskim,
sprawując funkcję drużynowej ZHP w
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki.
W książce „Szkoła Gostynińska Sto
lat w służbie oświaty” czytamy: „W
drużynie żeńskiej funkcję tę pełniła w
1993 – 1934 Henryka Wylazłowska
(później Pliszkiewicz).
W okresie późniejszym, już po
wojnie, działała w PTTK wraz z mę-
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żem Józefem w Kole Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej, którego w 1963 r.
oboje byli współzałożycielami. Nawet
pierwsze inauguracyjne zebranie
Koła odbyło się w mieszkaniu państwa Pliszkiewiczów na Żoliborzu.
Pani Henia urodziła się 1916 roku
w Gostyninie, gdzie przed wojną uzyskała maturę i gdzie również wyszła
za mąż w 1940 roku za szkolnego kolegę Józefa Pliszkiewicza, zdolnego
poetę.
Podczas okupacji, zmieniali miejsce zamieszkania w obawie przed
aresztowaniem, bowiem Józef działał
w podziemiu. Mieszkali częściowo w
Gostyninie, Sochaczewie i w Warszawie, gdzie po wojnie zostali już
na stałe. W międzyczasie pojawiły się
dzieci – dwie córki i syn. Pani Henia
doczekała się też czworo wnuków i
ośmioro prawnuków.
Pomimo posiadanego wykształcenia, Henia nie pracowała zawodowo, lecz zajęła się wychowywaniem
dzieci. Wraz z mężem stworzyła
wspaniałą rodzinę.
W czasie zebrań PTTKowskich, z
przyjemnością słuchaliśmy poezji Józefa Pliszkiewicza, która miała szczególny miły klimat, tak zresztą, jak i wyjątkowo sympatyczny klimat i miłość
wyczuwało się w tym małżeństwie.
Zacytuję choć dwie zwrotki wyjęte z
tomiku Józka: „W moim świecie jest
dla Ciebie cichy kącik. Cichy ciszą.
W której radość się kolebie. W której
szczęściem serca dyszą” oraz „W witrynie mojej żony siedzę jak atrapa.

Czasami, jak geniusz, częściej jako
gapa. Geniusz, gdy zmywam, zamiatam lub odkurzam. Gapa, gdy w nurt
poezji nos zanurzam”.
Nie mogę nie wspomnieć o tym,
że Pani Henia była pogodną i urodziwą kobietą i tej urody nie utraciła do
końca.
W lutym 1998 roku, Henryka przeżyła wielki dramat, bowiem Jej mąż
zginął na przejściu dla pieszych w
wypadku spowodowanym przez młodocianego kierowcę. Po tym wydarzeniu zamieszkała wraz z córką. Po
dłuższym czasie, odnosiło się wrażenie, że Pani Henia jakby przywykła do
nowej rzeczywistości. Przychodziła
jak dawniej na zebrania PTTKowskie
i nie zamknęła się w sobie, oczywiście
dzięki wspaniałej własnej rodzinie.

W ostatnim okresie koleżanka
Henia nie wychodziła z domu, ale
utrzymywała kontakty telefoniczne,
pamiętając nawet o imieninach, czy
urodzinach przyjaciół.
Również utrzymywała więź z
nami, członkami Koła PTTK Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej w Warszawie.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Heni Pliszkiewiczowej. Będzie nam Jej bardzo
brakować.
Kochana Pani Heniu, żegnam
Ciebie wraz z wszystkimi członkami
naszego Koła PTTK. Pozostaniesz w
naszej pamięci na zawsze.
Staszek STĘPIEŃ
Prezes Koła PTTK

* * *
Marność nad marnościami ludzkiego żywota,
Kiedy nad jego dniami zatrzasną się wrota.
Drodzy, gdy – by mnie żegnać – przychodzicie ku mnie,
Wzroku nie opuszczajcie, nie szukajcie w trumnie.
Nie sądzę, by zostało po mnie tak niewiele,
Tylko to kruche ciało? Tylko proch w tym ciele?
I tylko żal najbliższych? I tylko westchnienia?
I prośby do Sił Wyższych o łaskę zbawienia?
Nie! To nie tylko szlochy, nie rozpacz, nie żale!
Nie poprzez marne prochy w sercach się utrwalę.
Byłam i nadal jestem istotą przyziemną,
Prostą w słowie i w geście… rozmawiajcie ze mną…
Jakby czas nas ominął, krótka chwilka mała…
Odeszłam z przeświadczeniem, że z wami zostałam…

(Józef PLISZKIEWICZ)

Wiersz ten został odczytany nad trumną Zmarłej - zgodnie z Jej wolą
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WIZYTA

Białogard zaprosił dziennikarzy
W ramach obchodów XX-lecia Samorządu Lokalnego w Białogardzie
odbyła się w dniach 16–17 lipca br. wizyta studyjna grupy dziennikarzy
związanych ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów. Organizatorem spotkania był Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Białogardzie przy współudziale red. miesięcznika „Kraków” Stanisława Kaszyńskiego. Wśród zaproszonych znalazła się redakcja biuletynu miejskiego „Nasz Gostynin”.
Białogard jest miastem starszym teraz mieszkańcom. Przykładem tego
od Gostynina, prawa miejskie otrzy- jest czynne od dwóch lat Centrum
mał w 1299 r. nadane przez Księcia Rehabilitacji – najnowocześniejsze w
Bogusława X, który dokonał zjedno- kraju, wcześniej szpital radziecki. W
czenia Pomorza Zachodniego. Miasto Białogardzie działa Inkubator Technoliczy 24 tys. mieszkańców i rozciąga logiczny, nowoczesna stacja uzdatsię na obszarze o powierzchni 25,7 niania wody, kwitnie sport. W miekm kw. Podobnie jak w Gostyninie ście są dwa stadiony Orlik i dobrze
utrzymany kompleks
sportoworekreacyjny, który
stanowi stałe zaplecze treningowe
dla sportowców z
różnych dyscyplin,
głównie zapasów.
Zaproszenie
dziennikarzy
do
Białogardu wiązało się z ważnym
wydarzeniem dla
miasta – otwarciem długotermiRatusz w Białogardzie
nowej wystawy w
duża część mieszkańców utrzymuje Izbie Tradycji Regionalnej pod nazwą
się z handlu lub prowadzi małe firmy „Ordery i odznaczenia Aleksandra
rodzinne. Jest ich blisko 2200. Nato- Kwaśniewskiego Prezydenta Rzemiast spośród 100 dużych firm więk- czypospolitej Polskiej w latach 1995–
szość posiada kapitał zagraniczny. 2005’’. Organizatorem wystawy są
Co ważne, Białogard ma najmniejsze Białobrzeska Biblioteka Publiczna,
podatki w regionie.
W Radzie Miejskiej
istnieje
koalicja
SLD i PiS. Najważniejszym świętem
są Dni Białogardu a
także nawiązująca
do pewnego zdarzenia, które miało
miejsce w 1469r. –
„Bitwa o Krowę”.
Dzięki środkom
Unii Europejskiej,
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nowoczesne Centrum Rehabilitacji
w kwocie 3,8 mln zł (całość przedsię- Urząd Miasta Białogard, Starostwo
wzięcia 6,5 mln zł) prowadzony jest II Powiatowe i Fundacja Aleksandra
Kwaśniewskiego Amicus Europae.
etap rewitalizacji starówki.
Przecięcia wstęgi w towarzystwie
Białogard w przeszłości był miastem bogatym. Już w 1386 r., dzięki Burmistrza i Starosty Białogardu, powstawiennictwu Kołobrzegu, został sła Bartosza Arłukowicza, Jacka
członkiem Hanzy. Od 1992 r. współ- Piechoty dokonał przybyły do Białopracuje intensywnie ze Związkiem gardu Aleksander Kwaśniewski.
Prezydent Kwaśniewski urodził
Hanzy Nowożytnej w Lubece, który
zrzesza dawne miasta hanzeatyckie. się 15 listopada 1954 r. w BiałogarNie ucierpiał w czasie II wojny świa- dzie, tam kończył szkołę podstawową
towej, a po opuszczeniu wojsk ra- i Liceum Ogólnokształcące im. Bogudzieckich 1992–1993 r. odziedziczył sława X. Ojciec Prezydenta był w tym
po nich wiele obiektów, które służą mieście przez długie lata lekarzem
kolejowym.
Wystawa – jak
podkreślił
bohater
wydarzenia – uczy historii, geografii i myślenia państwowego.
Historii – bo każde z
odznaczeń ważnych
dla Polski ma swoją
historię, niektóre, jak
Order Orła Białego
– w pigułce przedstawia losy Polski, a
geografii – bo dużą
część wystawy staSala kinowa po modernizacji ze środków unijnych
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nowią odznaczenia przyznawane
Prezydentowi podczas jego oficjalnych wizyt w różnych państwach
Świata.
Ciągle jest zapotrzebowanie na
myślenie państwowe. Państwo – to
obywatele. Ale obywatele też po-

Antonio Samarancha w 1997 r. czy
Order za zasługi Europejskiego Komitetu Olimpijskiego.
Przygotowana przez organizatorów prezentacja najwyższych dekoracji, które otrzymał Prezydent RP w
latach 1995–2005, obejmuje odznaki
orderów – najczęściej Krzyże Wielkie
oraz wyższe stopniem Łańcuchy. Są
to często wysokiej
klasy wyroby medalierstwa, jak np.
Łańcuch angielskiego Orderu Łaźni.
Pokazane są także
etui do przechowywania odznaczeń.
Wyróżnia się z
nich zwłaszcza etui
na japoński Krzyż
Aleksander Kwaśniewski otwiera wystawę
Wielki Najwyższetrzebują zorganizowanego państwa go Orderu Chryzantem wykonane z
– podkreślił prezydent Kwaśniewski, tradycyjnej laki. Dopełnieniem wystaotwierając wystawę.
wy są dokumenty nadań, miniatury
Prezydent Rzeczpospolitej Pol- orderów i ich rozetki.
skiej Aleksander Kwaśniewski, z tytuPrezydent Aleksander Kwaśniewłu piastowania tego urzędu, jest Ka- ski wyraził swoje zadowolenie, że ta
walerem Orderu Orła Białego i Orde- kolekcja znalazła się w Białogardzie.
ru Odrodzenia Polski I klasy oraz XII
Wielkim Mistrzem
obu orderów, przewodnicząc ich Kapitułom.
Prezydent
Kwaśniewski
w
1996 r. otrzymał od
Królowej Elżbiety
II podczas wizyty
królowej w Polsce
Gwiazdę
Orderu
Łaźni, a od króla
Malezji w 1997 r.
Wielce Wspaniały W sali wystaw gablota z dwoma najwyższymi polskimi
Order Korony, od odznaczeniami Orderem Orła Białego( z prawej) i OrdeCesarza Japonii w rem Odrodzenia Polski I klasy
2002 r. Order Chryzantem, od Króla Jest to miejsce najbardziej odpoNorwegii w 1996 r. Order Świętego wiednie, a teraz będzie to miejsce
Olafa. Wszystkie te ordery prezento- dla niego szczególnie bliskie. Tak jak
wane są na białogardzkiej wystawie. szczególną osobą jest Aleksander
Na wystawie można także zobaczyć Kwaśniewski – Europejczyk i człofrancuski Order Narodowy Legii Ho- wiek Świata.
norowej, holenderski Order Lwa NiOrganizatorzy study – burmistrz
derlandzkiego, Order Izabeli Katolic- Białogardu Zbigniew Raczewski,
kiej z Hiszpanii, Wielki Krzyż Niemiec Starosta Krzysztof Bagiński oraz winadany za relacje polsko-niemieckie, ceburmistrz Małgorzata Stachowiak
wszystkich dziennikarzy
przyjęli
bardzo serdecznie,
starali się pokazać
wiele
ciekawych
miejsc w ich pięknym mieście. Tego
typu
spotkania
przynoszą korzyść
obopólną – miastu
promocję, a dziennikarzom wiedzę.
Jadąc do Kołobrzegu, koniecznie
trzeba zatrzymać
Konferencja prasowa z udziałem Aleksandra Kwaśniew- się w Białogardzie,
skiego.Obok wiceburmistrz Białogardu Małgorzata Sta- a jeszcze lepiej
chowiak
wybrać się tam cesą też ordery i odznaczenia Austrii, lowo. Jest to miasto dynamicznie się
Estonii, Słowacji, Rumunii, Litwy, Chi- rozwijające i mające bogatą ofertę
le, Turcji, Chorwacji, Brazylii, Kazach- kulturalną.
stanu, Malty. Są również odznaczeBarbara KONARSKA-PABINIAK
nia za zainteresowania osobiste, np.
Foto Ewa GIZIŃSKA
Order Olimpijski nadany przez Juana
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KULTURA

W

Muzyka i „gwiazdy’’ w Kutnie

mnie na tę drogę. Ciągle chciałam się
uczyć, ciągle dążyłam do zgłębienia
sztuki wokalnej: Chciałam dzielić się
pięknem, bo śpiew to piękno.
Teresa Żylis-Gara wykształcenie
wokalne zdobyła w Łodzi. Debiutowała w 1956 r. w Operze Krakowskiej
w roli Halki w operze Stanisława
Moniuszki pt. „Halka”. Jej wspaniały
sopran liryczny o niezwykłej barwie i
dramatycznych możliwościach przyciągał słuchaczy zarówno do sal koncertowych jak i do teatrów operowych.
Od tej pory podbijała największe sceny europejskie, by w 1966 r. wystąpić
w ,,Don Juanie” Mozarta w roli Donny
Elwiry w Metropolitan Opera w Nowym Jorku i by pozostać w tej Operze
przez 16 sezonów.
W swoim dorobku artystka ma
około 40 pierwszoplanowych partii
operowych, które wykonywała na największych scenach świata z udziałem
wybitnych śpiewaków. Wybitny polski
krytyk muzyczny Józef Kański, w
swojej książce „Mistrzowie sceny operowej” napisał: Od czasów Marceliny Sembrich-Kochańskiej nie
było tak wspaniałej polskiej sopranistki. Ukochaną rolą Żylis-Gary
jest rola Desdemony
w „Otellu”, a głównie
modlitwa Desdemony,
którą z nagrania zaprezentowano w Kutnie.
,,Otella”
napisał
Szekspir w 1604 r. Istnieje przypuszczenie,
że Szekspir zaczerpnął
temat do swojej tragedii
z czynu średniowieczTeresa Żylis-Gara (z lewej) i Anna Jeremus
nego Księcia Mazowieckiego Siemowita III, który podejściele pw. Bożego Ciała w Orłowie.
Wyjątkowym wydarzeniem tego rzewał swoją młodziutką żonę LudmiFestiwalu było spotkanie ze światowej łę o zdradę, kazał ją uwięzić, a potem
sławy śpiewaczką operową Teresą udusić. Po siedmiu latach odkrył swoŻylis-Garą, której głos nazwano ,,gło- ją tragiczną pomyłkę. Według tragedii
sem anioła z Metropolitan Opera”. Szekspira, Giuseppe Verdi napisał
Spotkanie prowadziła Anna Jeremus- operę pod tym samym tytułem.
Prowadząca spotkanie Anna JeLewandowska, a organizatorami byli:
Urząd Miasta Kutna i Regionalne To- remus zaprezentowała słuchaczom
dwa nagrania Teresy Żylis-Gary: arię
warzystwo Muzyczne.
Spotkanie stanowiło prawdziwą Rusałki z opery „Rusałka” A. Dwoucztą duchową. Gwiazda interesująco rzaka oraz wspomnianą już modlimówiła o sobie, o swojej karierze, o twę Desdemony z opery „Otello” G.
swoich rolach operowych. Na pyta- Verdiego. Widzowie zobaczyli także
nie Anny Jeremus – kto zdecydował, fragment filmowy z tej opery, na któżeby poświęciła się dla śpiewu, Żylis- rym artystka – Desdemona – śpiewa
Gara odpowiedziała: To nie był mój w duecie z tenorem Franco Corellim
wybór – to był wybór Boga. Śpiew jako Otellem.
Teresa Żylis-Gara jest ciągle
stał się moim życiem, moim tlenem.
Jakaś nieprawdopodobna siła pchała piękną kobietą, mieszka na stałe w
dniach 1–29 sierpnia br. w
Kutnie odbywał się I Letni
Festiwal Muzyczny zorganizowany
przez Prezydenta Miasta Kutna, Artim Agencję Artystyczną, Państwową
Szkołę Muzyczną im. Karola Kurpińskiego, Regionalne Towarzystwo Muzyczne wspólnie z firmami Polfarmex
SA, Vester SP. J., Agencją Rozwoju
Regionu Kutnowskiego, a także Kutnowskim Domem Kultury. Dyrektorem Festiwalu była Anna JeremusLewandowska.
Organizatorzy przygotowali bardzo urozmaicony program Festiwalu.
W repertuarze znalazły się utwory
patriotyczne – w rocznicę Powstania
Warszawskiego, z okazji 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej, muzyka sakralna, muzyka rosyjska, ukraińska,
białoruska, gruzińska, ale także najpiękniejsze arie operowe i operetkowe. Koncerty odbywały się na Placu
Piłsudskiego, w Hotelu Rondo, Szkole
Muzycznej, kościele św. Jana Chrzciciela, kościele św. Wawrzyńca, ko-

Uczestniczki II Międzynarodowych Warsztatów Wokalnych Kutno 2010. Od
lewej: Katia Popowa (Ukraina), Grzegorz Seroczyński (Konsul Generalny RP
w Charkowie), Wiktoria Uniakina (Ukraina), Galina Markowa (Rosja), Józef
Kański – krytyk muzyczny, Olga Pisarenko (Ukraina), Anna Jeremus – dyrektor Festiwalu i Ksenia Szawszyszwili (Białoruś)
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Monaco. Jej pasją stała się teraz praca pedagogiczna. - Żyję po to, aby
przekazać swoje doświadczenie innym śpiewakom. Nie ma gwarancji,
że każdy może zrobić karierę. Jednak
słuchać młodych śpiewaków, to jakby
przeżywać premierę.
A słuchając głosu Teresy Żylis-Gary – to „jakby anioł zstąpił z nieba”.
Ten ,,anioł’’ zechciał przybyć do
Kutna i wziąć także udział w imprezie
towarzyszącej Festiwalowi – II Mię-

dzynarodowych Warsztatach Wokalnych, szkoląc młodych śpiewaków.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku I Międzynarodowe Warsztaty
Wokalne odbyły się w Miejskiej Szkole Muzycznej w Gostyninie z udziałem
innego światowej sławy polskiego tenora – Ryszarda Karczykowskiego,
a młodzi adepci sztuki prezentowali
się na gostynińskim rynku.
Barbara KONARSKA-PABINIAK

Wystawa i koncert
w Gostynińskim Zamku
W sobotę 7 sierpnia br. o godzinie 18.00 w sali kolumnowej Zamku
Gostynińskiego mieszkańcy Gosty-

przesycona jest silnymi związkami z
przyrodą Mazowsza. Przedstawia w
swoich obrazach naturę taką, jaka
była za czasów Fryderyka Chopina. Malarz
zawsze pragnął dzielić
się własnymi doznaniami artystycznymi
z odbiorcami swojej
twórczości.
Słowa pochwały
Burmistrz Gostynina
skierował także pod
adresem
pianisty,
uczestnika Konkursu
Chopinowskiego
–
Marka Bracha, który,
mimo młodego wieku,
prezentuje wysoki poziom artystyczny. Muzyk ma w swoim doBurmistrz wita zebranych gości w sali kolumnowej na robku liczne nagrody
i wyróżnienia w krajotle obrazów Alojzego Balcerzaka
wych i zagranicznych
nina obejrzeli wystawę Alojzego konkursach pianistycznych. W GoBalcerzaka z cyklu „Moje Mazowsze styninie młody artysta zaprezentował
piękne utwory Fryderyka Chopina,
między innymi: balladę g-moll, etiudę
cis-moll, sonatę b-moll, wprawiając
zebraną publiczność w zachwyt.
Koncert w Zamku odbył się w
ramach cyklu „Prezentacje Chopinowskie” organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w
Warszawie.
Burmistrz, dziękując zebranym za
przybycie na koncert oraz artystom
za podzielenie się swoimi talentami,
zaprosił wszystkich do obejrzenia wystawy Alojzego Balcerzaka, by podziwiać między innymi takie obrazy, jak:
„Krajobraz w pięciolinii”, „Zatrzymane
w pamięci”, „Tajemnica jesieni”, „Mazowieckie pola”, „Pola na równinie”,
„Panorama Warszawy” z cyklu „Mazowsze dla Fryderyka Chopina” i wiele innych.
Wystawa w Zamku Gostynińskim
będzie czynna codziennie do 1 wrzeAlojzy Balcerzak opowiada o swojej
śnia 2010 roku, w godz. 12.00-18.00.
twórczości
dla Fryderyka Chopina” i wysłuchali
koncertu w wykonaniu
Marka Bracha.
Uroczystość otworzył Burmistrz Miasta
Gostynina.
Witając
przybyłych do Zamku
gości i artystów Włodzimierz Śniecikowski opowiedział o twórczości Alojzego Balcerzaka, przypominając
zebranym, że był i jest
On inicjatorem i kuratorem wielu wystaw
i plenerów integrujących środowisko artystów. Jego twórczość Pianista Marek Bracha

Tekst i foto: Maria ZIĘTEK
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Święto Policji – Obchody Dnia Policjanta w Gostyninie
Po raz kolejny uroczyste obchody
Dnia Policjanta odbyły się w dniu 22
lipca br. na dziedzińcu Zamku w Gostyninie. O godzinie 12.00 dowódca

Uroczystość przebiegła zgodnie
z ceremoniałem policyjnym, towarzyszył im poczet i sztandar jednostki.
Dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta
Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego – zaproszeni
przez Komendanta
Powiatowego
Policji w Gostyninie
mł.insp. Piotra Leonarcika policjanci
i ich goście, a także przedstawiciele
władz powiatowych
i samorządowych –
mogli uczestniczyć
w uroczystościach
w tak niecodziennej
Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski odznaczony orderem Za scenerii.
zasługi dla Policji wręcza kwiaty trzem policjantkom: (od leObchody Dnia
wej) Dorocie Jelskiej, Żanecie Kołodziejskiej i Izabeli Trepto
Policjanta w Gostyuroczystości podinsp. Krzysztof Kra- ninie, stanowiły również okazję do podsilewicz złożył meldunek I Zastępcy sumowania trudów codziennej służby
Mazowieckiego Komendanta Woje- policjantów. Mówili o tym w swoich wywódzkiego Policji podinsp. Rafałowi stąpieniach komendanci: R. Batkowski
Batkowskiemu.
oraz P. Leonarcik, a także przedsta-

wiciele instytucji – na co dzień współ- dostali Zasłużeni Policjanci, do których
pracujących z gostynińską Komendą. należą: mł. insp. Dariusz Mikulski i
Święto było okazją do wręczenia od- asp. szt. Grzegorz Trawczyński.
znaczeń i wyróżnień, a także awansów
Medale Za Zasługi dla miasta –
na wyższe stopnie policyjne. Otrzymali Burmistrz Miasta Gostynina – nadał
je: w korpusie oficerów – 2 policjantów,
aspirantów – 14 policjantów, podoficerów – 12 policjantów,
posterunkowych – 3
policjantów.
Święto
Policji
to dzień, w którym
odznaczenia i wyróżnienia otrzymują
również osoby spoza
Policji – zaangażowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego.W tym roku DeKomendant Wojewódzki Rafał Batkowski wręcza nominacje
cyzją Ministra Spraw
na wyższe stopnie policyjne
Wewnętrznych
i
Administracji Medalem za Zasługi dla mł. insp. Piotrowi Leonarcikowi i podPolicji został odznaczony Burmistrz insp. Krzysztofowi Krasilewiczowi.
Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski. Natomiast Srebrną Odznakę
kom. Zbigniew BARTOSIAK

PRÓBA ZORGANIZOWANIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W GOSTYNINIE W LATACH 1945–1949 (cz. I)

Miejska Szkoła Handlowa

Gdy tuż po zakończeniu wojny w styczniu 1945 r. nauczycielka Marta
Kossakowska a potem Stefan Charłampowicz przystąpili do organizowania
zajęć w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
w Gostyninie, nauczyciel matematyki w Liceum Bolesław Szcząstka wystąpił z inicjatywą otwarcia Miejskiej Szkoły Handlowej o poziomie gimnazjalnym typu kupieckiego na prawach państwowych. W Archiwum Państwowym w Płocku w zespole Akta Miasta Gostynina znajdują się protokoły
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gostyninie i Zarządu Miejskiego
z lat 1945–1950. Wśród wielu tematów podejmowanych na posiedzeniach
samorządu miejskiego zawarte są informacje dotyczące starań o zorganizowanie szkolnictwa zawodowego w Gostyninie.
uż w dniu 11 czerwca 1945 trzebna była jednak zgoda Kuratorium
r. Zarząd Związku Nauczy- Okręgu Szkolnego Warszawskiego,
cielstwa Polskiego zwrócił się do o czym mówi par. 17 Statutu. KolejPrezydium Miejskiej Rady Narodo- ną kwestią wymagającą wyjaśnienia
wej o przyznanie środków na szkołę była sprawa lokalu. W tym celu Zarząd
handlową. W odpowiedzi Prezydium Miejski zwrócił się w dniu 7 listopada
Miejskiej Rady Narodowej postano- 1945 r. pismem do Dyrektora Pańwiło „wystąpić z wnioskiem do Izby stwowego Gimnazjum i Liceum w GoPrzemysłowo-Handlowej o przyznanie styninie Miejskiej Szkoły Handlowej w
subsydium dla koedukacyjnego Gim- Gostyninie o treści:
„Istnieje projekt otwarcia Miejskiej
nazjum Handlowego Wieczorowego w
Gostyninie z kwot inkasowanych przez Szkoły Handlowej w Gostyninie. Zakasę miejską przy wydawaniu kart re- rząd Miejski opracował już statut orjestracyjnych dla firm przemysłowo- ganizacyjny tej szkoły. Sprawa idzie
handlowych na rok 1945”. Natomiast na posiedzenie Miejskiej Rady Narow dniu 30 listopada 1945 r. Zarząd dowej. Zarząd Miejski pragnie znać
Miejski rozpatrywał podanie Gimna- na piśmie stanowisko Pana Dyrektozjum o stypendium dla niezamożnych ra, bowiem siedzibą Miejskiej Szkouczniów. Zarząd uchwalił przyznać ły Handlowej może być tylko gmach
tytułem subwencji dla Gimnazjum Państwowego Gimnazjum i Liceum w
5000,00 zł kredytu, przewidzianego w Gostyninie. Przepisy §§ 4 i 5 statutu
budżecie miejskim w par.48 poz. c pod organizacyjnego ujmują tę sprawę w
nazwą: Stypendium dla niezamożnej ramy zobowiązań prawnych. Dostosowaną treść tych §§ podajemy w
młodzieży szkolnej.
Zarząd Miejski opracował również załączniku. Zarząd Miejski zamierza
Statut organizacyjny szkoły. Paragraf zawrzeć umowę z Dyrekcją Państwo3 tego Statutu mówi, że „właścicielem wego Gimnazjum i Liceum w GostySzkoły jest Gmina Miejska w Gostyni- ninie na prawo korzystania z lokalu i
nie”, par. 6, oraz że „Zarząd Miejski w urządzeń szkolnych na przeciąg kilku
Gostyninie wykonywać będzie funkcję lat. Zaznaczamy, iż Zarząd Miejski
zarządu Miejskiej Szkoły Handlowej nie rozporządza innym gmachem na
w zakresie gospodarczym z ramienia umieszczenie w nim wspomnianej
Miejskiej Rady Narodowej”, a par. 12: wyższej szkoły i nie przewiduje w naj„Na utrzymanie szkoły pobierane będą bliższej przyszłości takiej możliwości.
Ze względu na to, że termin posieopłaty. Wysokość ich na wniosek Dyrektora i Zarządu Miejskiego ustala dzenia Miejskiej Rady Narodowej jest
Miejska Rada Narodowa, corocznie bliski, uprzejmie prosimy o szybką i
przy uchwaleniu budżetu. Opłaty po- definitywną odpowiedź na temat w tym
bierane będą od osób korzystających piśmie poruszony”.
Ówczesny dyrektor Państwowego
z usług tej szkoły.”
Aby szkoła mogła zaistnieć, po- Liceum i Gimnazjum im. Tadeusza Ko-
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ściuszki w Gostyninie Stefan Charłampowicz odpowiedział:
„W odpowiedzi na pismo Zarządu
Miejskiego z dnia 7 XI r.b. nr I – 6a/1
Dyrekcja komunikuje, że
1. Kuratorium Okręgu Szkolnego
Warszawskiego nie upoważniło Dyrekcji do zawierania jakichkolwiek umów
dotyczących korzystania z gmachu
gimnazjum państwowego przez inne
szkoły.
2. Jeżeli w roku szkolnym 1944/45
Dyrekcja zgodziła się na udzielenie
w godzinach popołudniowych części
gmachu tutejszego gimnazjum Szkole
Handlowej, to uczyniła to w tym celu,
by umożliwić zorganizowanie i uruchomienie Szkoły Handlowej na terenie
m. Gostynina, traktując sprawę lokalu
jako sprawę przejściową.
W chwili obecnej trudno jest przewidzieć, jak będzie się rozwijać z jednej strony Gimnazjum Państwowe, z
drugiej zaś strony Szkoła Handlowa
i czy w niedalekiej przyszłości obie
szkoły będą mogły zmieścić się w jednym gmachu. Wobec tego Dyrekcja
nie uważa za możliwe zawarcie umowy z Zarządem Miejskim w sprawie
lokalu dla Szkoły Handlowej na przeciąg kilku lat, tym bardziej że, jak już
wyżej wspomniałem, Kuratorium nie
upoważniło Dyrekcji do zawarcia tego
rodzaju umowy”.
Jak wynika z tej korespondencji
dyrektor Charłampowicz wyraził jedynie zgodę na tymczasowe korzystanie
z pomieszczeń Liceum, uzasadniając
swoją decyzję od stanowiska Kuratorium. Ponieważ Zarząd Miejski nie
rozporządzał innym stosownym lokalem, zwrócił się do Miejskiej Rady
Narodowej o zajęciu stanowiska w
tej sprawie. Miejska Rada Narodowa
wobec zaistniałej sytuacji zwróciła się
pismem z dnia 5 grudnia 1945 r. do
Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w Warszawie z prośbą o
„wypowiedzenie się na temat projektu
Statutu Miejskiej Szkoły Handlowej,
lokalu i urządzeń szkolnych odnośnie
korzystania z tychże w gmachu, prze-

znaczonym na Państwowe Liceum i
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki
w Gostyninie”.
Do pisma dołączono projekt Statutu Miejskiej Szkoły Handlowej, odpis
pisma Zarządu Miejskiego adresowanego do dyrektora Liceum w sprawie
lokalu i urządzeń szkolnych dla Miejskiej Szkoły Handlowej w Gostyninie,
odpis odpowiedzi dyrekcji Liceum oraz
wyciąg uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Gostyninie „w tymże przedmiocie” i Statut.
Po dwóch tygodniach, Zarząd
Miejski otrzymał pismo z Kuratorium
Okręgu Szkolnego Warszawskiego
z dnia 17 grudnia 1945 r. podpisane
przez Naczelnika Wydziału J. Witkowskiego o treści:
„W związku z pismem Zarządu
Miejskiego w sprawie orzeczenia na
Gimnazjum Kupieckie w Gostyninie,
Kuratorium wyjaśnia: iż statut Miejski Gimnazjum Kupieckiego winien
być opracowany na podstawie postanowień Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn.
22.6.1932. w sprawie ogłoszenia wzorów statutów dla szkół prywatnych /
Monitor Polski N. z r. 1932, poz. 178/.
Kuratorium wyraża zgodę na korzystanie przez Miejskie Gimnazjum
Kupieckie z lokalu państwowego Liceum i Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie”.
Pod treścią pisma widnieje ręcznie
sporządzona notatka, że Zarząd Miejski uznał tę sprawę za nieaktualną i
podpis burmistrza Mariana Kamińskiego z datą 1 marca 1946 r. Powodem
stanowiska Zarządu była informacja
Kuratorium, że planowana szkoła powinna mieć charakter szkoły prywatnej
a nie państwowej.
W tej sytuacji prawdopodobnie zaniechano starań o uruchomienie szkoły zawodowej typu handlowego. W
dalszych protokołach nie spotykamy
informacji na ten temat. Profesor Bolesław Szcząstka opuścił Gostynin po
zakończeniu roku szkolnego 1947 r.
Barbara KONARSKA-PABINIAK
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BEZPIECZEŃSTWO
Alkohol nie dla nieletnich
Wzmożone działania prewencyjne prowadzone na terenie powiatu gostynińskiego w dniach 13–15
sierpnia 2010 r. ukierunkowane były
na kontrole miejsc sprzedawania i
podawania alkoholu. Działania miały
przede wszystkim uczulać sprzedawców na sytuacje, w których alkohol
chciałyby nabyć osoby nieletnie.
W policyjną akcję włączyli się
również członkowie Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyninie. Dzielnicowy
wspólnie z członkiem Miejskiej Komisji w czasie kontroli sklepów i barów
prowadził rozmowy profilaktyczne

oraz wręczał materiał poglądowy
związany z kampanią społeczną.
W sumie w ciągu trzech dni akcji
policjanci przeprowadzili kontrole 120
punktów sprzedaży i podawania alkoholu. Ich efektem było również wylegitymowanie w miejscach zagrożonych
21 osób nieletnich, wśród których
jedna była pod działaniem alkoholu.
Policjanci ujawnili 10 przypadków
spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W tym przypadku sprawcy
zostali ukarani mandatami karnymi
bądź sprawy te zostaną przekazane
do sądu.

Narkotyki miały trafić do szpitala
Czujność personelu medycznego
jednego ze szpitali w powiecie gostynińskim pozwoliła na przejęcie działki
narkotyków. Policjanci zabezpieczyli
niewielką ilość marihuany, która w
paczce po papierosach miała trafić
do jednego z pacjentów.
Około południa 18 sierpnia 2010 r.
pod oknami oddziału szpitalnego zjawił się jego były pacjent. Przez otwarte okno jednej z sal próbował wrzucić
do wewnątrz paczkę papierosów. Nie
udało mu się trafić w okno, a gdy w
pobliżu pojawił się personel szpitalny
mężczyzna zbiegł. Pracownicy szpitala zainteresowali się zawartością
paczki, a gdy okazało się, że zawiera
ona susz roślinny w foliowej torebce
powiadomili policję.

Czynności podjęte przez policjantów potwierdziły, że porzucony
susz to niewielka ilość marihuany.
Policjanci ustalili również personalia

Paczka z marihuaną
mężczyzny, który posiadał narkotyki.
Po zatrzymaniu usłyszy zarzut posiadania marihuany, za co grozi do
trzech lat pozbawienia wolności.

Rodzinny pościg za pijanym traktorzystą
Chwile grozy przeżyło małżeństwo ze wsi w powiecie gostynińskim, gdy ich dorosły syn, będący
pod znacznym wpływem alkoholu
wyruszył z gospodarstwa na drogę
publiczną ciągnikiem rolniczym.
29-letni mężczyzna nie bacząc
na zdecydowany sprzeciw rodziców
wsiadł do ciągnika marki Ursus i wyjechał nim na drogę numer 581 Gostynin-Krośniewice. Kierowca był na
tyle pijany, że zagrażał na jezdni sobie i innym uczestnikom ruchu drogo-

wego. Odpowiedzialni rodzice postanowili zapobiec tragedii, jaka mogła
wydarzyć się na drodze. Jeden z nich
telefonicznie powiadomił dyżurnego policji, a drugi rowerem próbował
dogonić traktorzystę. Ten został zatrzymany przez patrol policji na drodze w miejscowości Kozice. Badanie
alkotestem, które przeprowadzili policjanci, wykazało u kierowcy ciągnika
2,68 promila alkoholu w organizmie.
Pijanemu kierowcy grozi do dwóch lat
pozbawienia wolności.

Wypadek na obwodnicy
Policjanci z Gostynina prowadzą
czynności w sprawie wypadku, do jakiego doszło na obwodnicy miejskiej
w miejscowości Legarda.

18-latek z Gostynina. Samochodem
BMW podróżowały cztery osoby, a
jego kierowcą był 43-letni mężczyzna
z gminy Gostynin. W wyniku wypadku

W dniu 19 sierpnia 2010 r. około
16.30 zderzyły się dwa samochody
osobowe w wyniku czego obrażeń
ciała doznał 18-letni kierowca i 12letni pasażer. Do zderzenia pojazdów doszło podczas zmiany pasa
ruchu. Samochodem nissan kierował

obrażeń ciała doznał 12-letni chłopiec
– pasażer BMW, który został przewieziony do szpitala. Trafił tam również
kierowca nissana. Obaj kierowcy byli
trzeźwi. Policjanci ustalają przyczyny
i okoliczności wypadku.

Sąsiedzka czujność
Po raz kolejny potwierdziła się zasada, że życzliwość sąsiedzka może
znacząco wpłynąć na lokalne bezpieczeństwo. Mężczyzna, który zauważył na sąsiedniej posesji kradzież roweru natychmiast powiadomił policję
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a sam pojechał za uciekającym na
skradzionym rowerze sprawcy.
Do zdarzenia doszło rano 22
sierpnia 2010 r. Wykorzystując nieuwagę domowników na teren posesji
w gminie Gostynin wszedł 53-letni

mężczyzna. Zabrał stojący tam rower
górski i na nim odjechał. Całe zajście
zaobserwował sąsiad pokrzywdzonych. Powiadomił telefonicznie policję
o kierunku ucieczki sprawcy kradzieży i sam na skuterze rozpoczął za nim
pościg. Ścigający i jadący na przeciw
policjanci napotkali sprawcę kradzieży w miejscowości Bierzewice.
Tam też został zatrzymany. Okazało się, że rowerzysta kierował
nim będąc pod działaniem alkoholu.
Przeprowadzone przez policjantów

badanie alko testem wykazało u niego 0,48 promila alkoholu. Dodatkowo
mężczyznę obowiązywał sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami
do 2013r.
Właścicielka roweru, odzyskała
jednoślad. Jego wartość oceniła na
kwotę 800 zł. Zatrzymany mężczyzna
jest mieszkańcem gminy Gostynin.
Odpowie przed sądem za kradzież,
kierowanie rowerem w stanie po spożyciu alkoholu oraz nie zastosowanie
się do wyroku sądu.

Śmierć kierowcy w wypadku

Policjanci badają okoliczności wypadku do jakiego doszło 22 sierpnia
2010 r. około godziny 21.00 w Szczawinie Borowym. W wyniku zderzenia
samochodu osobowego z przyczepą
ciągnika rolniczego śmierć poniósł
50-letni kierowca samochodu. 50letni mężczyzna z powiatu kutnowskiego poniósł śmierć na miejscu
zderzenia samochodu ford mondeo,
którym kierował z przyczepą ciągnika
rolniczego. Ciągnik rolniczy z dwoma
przyczepami wypełnionymi słomą kierowany był przez 53-letniego mieszkańca gminy Szczawin Kościelny.
Kierowca ciągnika był trzeźwy.

W wypadku obrażeń ciała, które nie
zagrażają życiu doznała 13-letnia pasażerka forda.
Policjanci prowadzą czynności
zmierzające do ustalenia przyczyn i
okoliczności wypadku. proszą wszystkie osoby, które były świadkami tego
wypadku o zgłaszanie się do Posterunku Policji w Szczawinie Kościelnym w celu złożenia zeznań.
Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności z uwagi na okres prac
rolnych skutkujący wzmożonym ruchem pojazdów i maszyn rolniczych
na drogach.

Pijany rowerzysta próbował ucieczki
23-letni mieszkaniec Gostynina
próbował uniknąć policyjnej kontroli,
gdy kierował rowerem na ulicy Sportowej w Gostyninie. Nie zareagował
na wezwanie do zatrzymania, porzucił rower i wbiegł na przydrożne pole.

Zdarzenie miało miejsce 10
sierpnia 2010 r. około godziny 19.50.
Pieszy pościg za, jak się okazało nietrzeźwym mężczyzną, trwał kilkadziesiąt metrów. Uciekający mężczyzna
przy zatrzymaniu stawiał opór policjantom. Został obezwładniony i doprowadzony do radiowozu. Gdy policjanci zbadali go alkotestem, okazało
się, że ma w organizmie 2,34 promila
alkoholu a za sobą orzeczony sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami do 2012 roku.
Tym razem oprócz odpowiedzialności za kierowanie w stanie nietrzeźwości rowerem mężczyzna odpowie
również za niestosowanie się do wyroku sądowego.

Zderzenie w Mysłowni
W dniu 10 sierpnia 2010 r. około
godziny 18.40 dyżurny KPP w Gostyninie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu
drogowym w Mysłowni Nowej gmina
Gostynin. Ze zgłoszenia wynikało, że

Na drodze w miejscowości Mysłownia Nowa doszło do zderzenia
dwóch samochodów – opla omegi i
volkswagena golfa. W wyniku zderzenia lekkich obrażeń ciała doznał

doszło do zderzenia dwóch samochodów i jest jedna osoba ranna. Na
miejsce udał się patrol z wydziału ruchu drogowego.

pasażer golfa - mieszkaniec Gostynina. Do zdarzenia doszło, gdy kierujący tym samochodem wjechał na
jezdnię z drogi gruntowej. Policjanci z
wydziału ruchu drogowego, wykonując czynności na miejscu zdarzenia,
ustalili, że kierowca opla omegi – 35letni mężczyzna z gminy Gostynin nie
posiadał uprawnień do kierowania
samochodem a na dodatek znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. Kierowcą volkswagena był 54-letni
mieszkaniec Gostynina. Kierowcy za
popełnione wykroczenia odpowiedzą
przed sądem.
oprac. Z. B.
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Przez segregację do ochrony środowiska
W dobie XXI wieku zobligowani
jesteśmy, jako mieszkańcy Gostynina
i okolic, do dbania o środowisko naturalne oraz własne otoczenie. Najlepszym sposobem na to jest recykling.
Pamiętajmy, że recykling odpadów
jest także normowany polityką środowiskową wspólnoty Unii Europejskiej,
do której Polska należy. Zobowiązuje
nas to do przestrzegania ustalonych
przez nią norm w zakresie ochrony
środowiska, do których musimy się
dostosować.

Segregujmy odpady przed ich wyrzuceniem

się do instrukcji segregacji odpadów.
Zdarzają się często przypadki, że ludzie nagminnie wyrzucają do worków
segregacyjnych inne śmieci, które nie
powinny się tam znaleźć. Wobec tego,
poniżej przypominamy zasady segregacji śmieci, których powinno się bezwzględnie przestrzegać. Chodzi tu
przede wszystkim o niewrzucanie do
worków na papier, szkło bądź plastik,
takich rzeczy, jak: pampersy, resztki z
obiadu, kartony po mleku lub napoju
i inne śmieci, które powinno wyrzucać się do kosza na śmieci. Wobec
powyższego Burmistrz Miasta Gostynina przypomina mieszkańcom
o wykorzystywaniu możliwości
usług wyżej wymienionej firmy, dla
własnego dobra. Należy pamiętać,
że im więcej odpadów selektywnych oddamy, tym będziemy mieli
mniejsze koszty za wywóz odpadów komunalnych. Kierownictwo
Firmy DSS – Recykling w Gostyninie może wyciągnąć konsekwencję za niesubordynację związaną z
segregacją odpadów ––– poprzez
pozostawienie worków i naklejenie
na nich czerwonej naklejki. Będzie
to ostrzeżeniem dla właściciela
worków ze śmieciami, że w sposób
nieodpowiedni dokonał selekcji
odpadów. Każdorazowo pracownik
firmy może zanotować adres domu,
z którego nie zabrał worków. Natomiast trzy zebrane przez mieszkańca czerwone naklejki skutkować

Dzięki zaangażowaniu Burmistrza
Miasta Gostynina Włodzimierza
Śniecikowskiego na terenie miasta
już od roku 1998 funkcjonuje system
selektywnego zbierania odpadów w
postaci zestawów trójpojemnikowych.
W ich zakresie segregowane są odpady: papierowe,
szklane oraz plastikowe w
tzw. dzwony(koloru: czerwonego, białego oraz niebieskiego). Natomiast w
2009 r. Burmistrz Miasta
Gostynina podpisał umowę
na odbiór odpadów z firmą
DSS – Recykling, dzięki
czemu system funkcjonowania usług segregacji
śmieci w mieście znacznie
się poprawił.
Z inicjatywy Burmistrza
wprowadzono dla wygo- Nie wyrzucajmy zużytych pieluch do worków sedy mieszkańców zbiórkę gregacyjnych
śmieci systemem workowym (koloru: będą wykreśleniem go z listy osób,
niebieskiego – papier, zielonego – którym firma świadczy usługę. W
szkło oraz żółtego - plastik). System związku z tym, Burmistrz Miasta
trójpojemnikowy stosowany jest w Gostynina apeluje do mieszkańśrodowiskach wielorodzinnych(blo- ców, żeby nie dopuścili do wyżej
ki),natomiast workowy na osiedlach wymienionej sytuacji.
domków jednorodzinnych. W pierwSą mieszkańcy, którzy właściwie i
sumiennie wywiązują się z selektywnej zbiórki odpadów. Należy zaznaczyć, że od początku współpraca miasta i firmy (zajmującej się właściwym
odbiorem śmieci) z mieszkańcami
Gostynina jest owocna. Przynosi satysfakcję oraz gwarantuje osiągnięcie
założonych celów, co zawdzięcza się
rzetelności i sumienności obywateli
stosujących się do zasad recyklingu. Burmistrz Miasta Gostynina życzy Państwu i sobie równie owocnej
współpracy na płaszczyźnie ochrony
środowiska i ekologii na przestrzeni
następnych lat.
Zachęcamy mieszkańców miasta
do korzystania z usług wywozu segreUbrania nie podlegają segregacji regowanych odpadów stałych, która jest
cyklingowej
atrakcyjną alternatywą nieodpłatnego
szym przypadku dzwony opróżnia- ich pozbywania się. Jedynym warunne są raz w tygodniu, a w drugim kiem współpracy z Firmą DSS- Recy–– worki co dwa tygodnie. Należy kling z Gostynina, jest dostosowanie
jednak zaznaczyć, że nie wszyscy się do zasad segregacji śmieci.
mieszkańcy naszego miasta stosują
Anna KWIATKOWSKA
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W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Gostynina oraz Firma DSS
– Recykling z Gostynina przypomina mieszkańcom o recyklingu i jego zasadach:
INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW
PAPIER

SZKŁO

PLASTIK

WOREK NIEBIESKI

WOREK ZIELONY

WOREK ŻÓŁTY

Do pojemników i worków nie wrzuca się:
- makulatury wodoodpornej,
- tetra pak : powlekanej folią, parafinowej,
zanieczyszczonej chemikaliami lub środkami
spożywczymi itp.
W makulaturze dodatkowo nie dopuszcza
się takich zanieczyszczeń, jak:
- szkło,
- metale,
- tekstylia,
- sznurek,
- materiały budowlane,
- tworzywa sztuczne,
- folia,
- piasek,
- kamienie,
- styropian,
- kleje,
- farby,
- substancje impregnujące
- i inne substancje
chemiczne,
oraz pozostałości po
środkach chemicznych.

Pojemniki i worki służą
wyłącznie do zbiórki
szkła opakowaniowego
typu słoje i butelki.
W szkle nie dopuszcza
się takich zanieczyszczeń, jak:
- szkło okienne i samochodowe,
- lustra,
- szkło zbrojone,
- żarówki,
- świetlówki,
- kubki,
- szklanki,
- kryształy,
- kieliszki,
- naczynia żaroodporne,
- zakrętki, kapsle oraz
korki,
- porcelana,
- fajans,
- ceramika,
- szkło nietłukące, typu:
duralex, arcoroc oraz
vereco.

Pojemniki i worki słiżą
do zbiórki: butelek
PET i innych np. po
szamponach, płynach,
kubkach po : jogurtach i marynatach,
foliach oraz torebkach
z tworzyw sztucznych
i innych surowców z
tworzyw sztucznych
wolnych od zanieczyszczeń organicznych.
Zaleca się zgniatanie
opróżnionych butelek
PET, aby zmniejszyć
ich objętość w pojemniku.
Zaleca się odkręcanie
nakrętek butelek.
W zbieranych tworzywach sztucznych nie
dopuszcza się takich
zanieczyszczeń, jak:
- akumulatory,
- baterie,
- styropian
oraz tworzywa sztuczne piankowe.

Źródło: DSS Recykling z Gostynina
Wyżej wymieniona instrukcja mieści się także na każdym worku do segregacji, który otrzymujecie Państwo darmowo po każdorazowym zabraniu odpadów selektywnych! W ten sposób zmniejsza się Państwu opłata za odpady
komunalne, ponieważ ich część trafia bez dodatkowych kosztów na recykling.
Warto więc poświęcić więcej czasu na segregację śmieci, żeby zaoszczędzić
na dodatkowy( płatnym) wywozie odpadów komunalnych.
Zbiórka recyklingu obowiązuje na niżej wymienionych ulicach według następującego, co dwutygodniowego harmonogramu:
WTOREK - 07.09.2010 roku
Kolonia, Polskiego czerwonego Krzyża, Sosnowa, A. Małkowskiego, Hybalczykow, Gen. Marii Witek, Honorowych Dawców Krwi, J. Gerwatowskiego,
Kolejowa;
ŚRODA - 08.09.2010 roku
A. Czapskiego, J. Kilińskiego, Langenfeld, J. Iwaszkiewicza, Z. Nałkowskiej, M. Reja, 18 Stycznia, J. Kochanowskiego, Leśna, Wesoła, Klonowa,
W. Figielskiego, K. Szydlowieckiego, Zakładowa, S. Moniuszki, M. Kopernika, Działkowa, W. Broniewskiego, Polna, Akacjowa, Wierzbowa, Lipowa, S.
Wyspianskiego, S. Fabiszewskiego, Żytnia, M. Konopnickiej, Jaśminowa, S.
Żeromskiego, B. Prusa, Wilczkowskiego, Piaskowa, W. Sadownika, Jagiellończyka, Kutnowska, Sąsiedzka, Gościnna, J. Marcinkowskiego, F. Szopena,
C.K. Norwida, Jasna, Sosonowa - wjazd od ul. Kopernika, Zacisze;
CZWARTEK - 09.09.2010 roku
Płocka, Ziejkowa, Łąkowa, Zielona, I. Krasickiego, S. Wyszyńskiego, Dybanka, Ziemowita, Kowalska, Krośniewicka, Kościuszkowców, Targowa, Morenowa, Zazamcze, S. Trelli, J. Bema, Wiosenna, Spacerowa, J. Słowackiego,
Mazowiecka, Słoneczna, Krótka, A. Mickiewicza, Spokojna, Bagnista, M. Jarmolińskiego, S. Makulińskiego, L. Rewekanta, Zamkowa, Kwiatowa, Legionów
25B
Źródło: DSS Recykling z Gostynina
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących recyklingu prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina, który mieści się na ul. Parkowej 22. Zapraszamy od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7.30 – 15.30 tel. ( 024 )236
07 42. Kontaktować można się z Firmą:
DSS RECYKLING Sp. z o.o.
ul. Płocka 37; 09 – 500 Gostynin
tel. ( 024) 235 93 70 lub kom. 665331395
e-mail: gostynin@dss-recykling.pl
strona internetowa: www.dss-recykling.pl
Mieszkańcy Gostynina! Nie bądźcie obojętni na segregację śmieci! Nie
zaśmiecajcie swojego życia, zróbcie z nim porządek poprzez recykling!
Szanujcie swój oraz innych czas i pieniądze!
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gostyninie
przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.
Lp.

1.

2.

Działka nr, lokalizacja

Pow.
w m.kw

2810/4
Gostynin
ul. Kard. S.Wyszyńskiego

0,0135

2810/5
Gostynin ul.Kard. S Wyszyńskiego

0,0135

Nr KW

Przeznaczenie w p.z.p.

Cena wywoławcza
nieruchomości w zł.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
17933
Sąd Rejonowy W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowaw Gostyninie nia przestrzennego teren zlokalizowany na obszarach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
17933
Sąd Rejonowy W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowaw Gostyninie nia przestrzennego teren zlokalizowany na obszarach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum.

108 000,00

108 000,00

Do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 22 % podatek VAT.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Budowę należy zakończyć w ciągu 48 miesięcy od dnia zakupu. W przypadku nie dotrzymania terminu zabudowy nieruchomości, kupujący zwraca
nieruchomość sprzedającemu za cenę aktualną na dzień zwrotu, przy czym przez zabudowę rozumie się oddanie budynku do użytkowania.
Informujemy, że na działkach ozn. nr ewid. 2810/5 i 2810/4 znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2010 roku o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 6 września 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 19.07. 2010 r.
Włodzimierz Śniecikowski

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA
GOSTYNINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gostynina
Na podstawie art. 17, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z dnia
8 maja 2003 r poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały
Rady Miejskiej w Gostyninie nr 77/XII/07 z dnia 28 września 2007
r oraz uchwały nr 148/XXV/08 z 30 września 2008 r zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gostynina, przy ul.
Krośniewickiej obejmującego działki nr ew. 771, 772, 773, 774/1,
774/2, 774/3, 783, 784, 775 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01 września 2010 r do 21 września 2010 r .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września 2010 r. w siedzibie Urzędu
Miasta Gostynina ul. Rynek 26 w sali posiedzeń o godz.13.00.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Gostynina
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,
adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 października 2010 r .
Burmistrz Miasta Gostynina
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

OGŁOSZENIA DROBNE

nasz

GOSTYNIN

Biuletyn Miejski.

Wydawca: Gmina Miasta Gostynina. Wydział Promocji
Miasta. 09-500 Gostynin, ul. Rynek 1 (oficyna)

Redaktor naczelny: Barbara Konarska-Pabiniak.
Telefon: 24/ 236 07 35; Fax: 24/ 236 07 12; e-mail: naszgostynin@gostynin.pl
Redakcja czynna: poniedziałek-piątek 8.30-15.30
Skład i druk: drukarnia SZMYDT; Gostynin, ul. Legionów Polskich 27a;
tel. 24-235-74-65; email: szmydt@onet.pl

NR 6/2010 R.

• Firma budowlana zatrudni murarzy na budowę w Gostyninie, tel. 56/65563-55 lub 502 561 946.
• Kupię stare motocykle niekompletne do remontu, typu: WSK,WFM, SHL
i inne. Tel. 600 532 490.
• Sprzedam dom o pow. 95m2 + garaż, przy trasie Kutno-Gostynin (1 km

przed Kutnem). Tel. 693 888 571 lub 24 254 40 41.

• Emeryt poszukuje jakiejkolwiek dodatkowej pracy. Prawo jazdy B,C,D,E.
tel. 664 039 256.
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TURYSTYKA

W

Staż w Niemczech

lipcu br. student drugiego
roku Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi Wydziału

Zamiejscowego w Gostyninie, Aleksander Giziński, odbył staż w hotelu
Romantik Gravenberg w Langenfeld.

Obiekty hotelowe z lotu ptaka

Hotel Romantik Gravenberg - budynek główny

Samochodowa reklama hotelu

Organizatorem stażu było niemieckie
Stowarzyszenie
Popierania
Partnerstwa Langenfeld-Gostynin.
Romantik Gravenberg jest to
hotel
czteroipółgwiazdkowy
ze
SPA (siłownia, basen, salon piękności) i restauracją.
Hotel ma blisko
stuletnią tradycję i
należy do rodziny
Lohmannów. Wchodzi w skład sieci
hoteli i restauracji
Romantik,
która
ma swoje obiekty w
Niemczech a także
w Europie, m.in. w
Grecji, Austrii, Portugalii, Czechach.
Romantik Geavenberg w Langenfeld
zatrudnia około 50
osób. Gośćmi hotelu są często sportowcy, m.in. piłkarze
i kierownictwo słyn-

nego klubu Bajer
Leverkusen, a podczas pobytu Alka
także przebywała
tam rodzina piłkarza
Reprezentacji Niemiec Michaela Ballacka. Wiele osób
przyjeżdża chętnie
tylko do restauracji
i ogródka letniego,
gdyż
serwowane
tam są smaczne i
urozmaicone potrawy. Oprócz restauracji przy hotelu jest Alek na tle Katedry w Kolonii
także ogródek letni, boisko sportowe, zaś ma satysfakcję, że student tej
plac zabaw dla dzieci, park ze zwie- uczelni właściwie wywiązywał się ze
rzętami oraz trzy
sale konferencyjne.
Hotel
dysponuje
również bazą rowerową z serwisem
i planami okolicznych tras turystycznych.
ramach
stażu gostyniński student
był zatrudniony na
różnych stanowiskach – jako pracownik restauracji,
w służbie pięter,
przy pracach po- Wnętrze restauracji hotelowej
rządkowych, przy
obsłudze urządzeń hotelowych. Hotel swoich obowiązków, godnie ją reprez kolei zapewnił mu zakwaterowanie zentował i przywiózł bardzo dobre
i wyżywienie, udostępnił rower tury- referencje.
Barbara KONARSKA-PABINIAK
styczny i urządzenia rekreacyjne. W
wolnym czasie stażysta zwiedził Langenfeld i Kolonię.
Miesięczny pobyt dał Alkowi możliwość poznania zasad funkcjonowania
hotelu za granicą,
bliższego poznania
kultury niemieckiej,
rozwinięcia
języka niemieckiego,
a przede wszystkim utwierdził go
o słuszności wybranego kierunku
kształcenia. Szkoła SPA z basenem

W

Udane kolonie w Białym Dunajcu

Grupa dzieci i młodzieży z Gostynina udała się w dniach od 23 lipca do
3 sierpnia br. na kolonie do Białego

W górach odpoczywało 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a pieczę
nad nimi sprawowali kierownik kolo-

narda Domańska.
Młodzież uczestniczyła także w
zajęciach profilaktycznych dotyczą-

nizowanie i sfinansowanie letniego
wypoczynku.
Zarówno dzieci, jak i ich opieku-

Nasi koloniści

Gostynińska młodzież
uroki Białego Dunajca

Nie brakowało atrakcji...

Wędrówki po górskich szlakach i potokach

Dunajca koło Zakopanego. Pomimo
niezbyt sprzyjającej pogody uczestnicy kolonii świetnie się bawili, dzięki pomysłom wychowawców i dobrze zorganizowanemu programowi pobytu.
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podziwiała

nii – harcmistrz Wiesław Stańczak,
wychowawczynie: Wiesława Olczak,
Mariola Kamerdyn, Anna Borzęcka,
Małgorzata Lelińska-Kiełbasa i Ber-

cych alkoholizmu i narkomanii.
Po powrocie do Gostynina dzieci
przygotowały piękny plakat z podziękowaniami dla Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego za zorga-

nowie wrócili pełni wrażeń, bardzo
zadowoleni z udanego pobytu.
Maria ZIĘTEK
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