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Upragniona droga już w budowie
Jeszcze trochę cierpliwości i cen-

trum Gostynina ostatecznie uwolni 
się od uciążliwego natężenia ruchu 
samochodowego. W dniu 8 lipca br. 
o godz. 18.00 nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi w miejscu budowy 
drugiego odcinka obwodnicy m. ulicą 
Jana Pawła II a Zamkową. Uczestni-
czyli w tym wydarzeniu – burmistrz 
Włodzimierz Śniecikowski, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Jolanta 
Syska-Szymczak, starosta gostyniń-
ski Jan Baranowski, wójt Gminy Go-
stynin Jan K. Krzewicki oraz Paweł 
Żółtowski, Maciej Budny, Krzysztof 
Piwoni, Dariusz Michalak.

Jak wiadomo w 2009 r. oddany 
został pierwszy odcinek obwodnicy 
wiodący od ulicy Jana Pawła II do 
Term. Budowę drugiego odcinka za-
częto od ulicy Zamkowej. Cała droga 
ma 600 m długości, a realizowany 
obecnie odcinek 300 m.

Obwodnica będzie drogą o dwóch 
pasmach ruchu z wieloma obiekta-
mi inżynieryjnymi, jak rondo, most, 
wiadukt, kanalizacja, instalacje elek-
tryczne, nowa sygnalizacja świetlna 
na skrzyżowaniu z ulicą J. Popie-
łuszki. Jej budowa rozpocznie się od 

wykonania ronda i rozjazdu – oprócz 
ul. Zamkowej, także w kierunku ulicy 
Targowej i Zamku. Wykonawcą za-
dania jest konsorcjum firm gostyniń-
skich: PRD, Hydropol, Budrox a także 
Wereszczyński Płock, Mosty Włocła-
wek i Polibud Pomorze. Przewidywa-
ny czas zakończenia budowy – dwa 
lata.

Środki na gostynińską obwod-
nicę, której koszt wyniesie 40 mln 
zł, pochodzą głównie z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Swoje 
udziały w tej inwestycji ma również 
miasto Gostynin, ponosząc koszty 
zakupu ziemi i dokumentacji. Samo 

miasto musiałoby zbierać środki na 
ten cel przez 10 lat. Toteż burmistrz 
Włodzimierz Śniecikowski, dokonując 
przecięcia wstęgi, dziękował marszał-
kowi Adamowi Struzikowi za tak zna-
czące wsparcie. 

Jesteśmy przekonani, że wiado-
mość o rozpoczęciu budowy drugie-
go odcinka obwodnicy ucieszy miesz-
kańców naszego miasta. Będzie to 
bowiem droga, która odciąży rynek 
miejski od ruchu ciężarowego a także 
pozwoli na jego rewitalizację.

Barbara Konarska-Pabiniak

BĘDĄ TERMY!
Najważniejszym i oczekiwanym przez mieszkańców momentem tego-

rocznych Dni Gostynina było podpisanie umowy koncesji na realizację 
projektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypo-
czynku „Termy Gostynińskie”. Stało się to w ostatnim dniu święta miasta, 
na scenie, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Gostynina, 
tuż przed koncertem zespołu Lady Pank. Swoje podpisy pod umową kon-
cesji na roboty budowlane i usługi złożyli Burmistrz Miasta Gostynina 
Włodzimierz Śniecikowski i prezes spółki „Termy Gostynińskie” – Sławo-
mir Niewiadomski.

do naszego miasta turystów z kraju 
i z zagranicy. Stanowić będą szansę 
rozwoju dla Gostynina i subregionu 
gostynińskiego. 

Burmistrz Włodzimierz Śniecikow-
ski nie krył swego zadowolenia i sa-
tysfakcji. Moment podpisania umowy, 
poprzedzony licznymi spotkaniami, 
negocjacjami, a głównie staraniem 
o pozyskanie środków zewnętrznych, 
wieńczy blisko sześcioletnie dążenia 
Burmistrza do realizacji tego zadania. 

Zabierając głos, Burmistrz pod-
kreślił, że jest to doniosła chwila dla 
miasta nie tylko dla tego momentu, 
ale doniosła, gdyż od tego momentu 
zmienia się Gostynin. Natomiast pre-
zes Niewiadomski pogratulował Bur-
mistrzowi Śniecikowskiemu wyboru 
drogi dla Gostynina, życzył także, aby 
ten obiekt był sukcesem nie tylko dla 
Gostynina, ale i dla całej Polski, gdyż 
będzie pierwszym przedsięwzięciem 
na taką skalę w naszym kraju. 

Panu Burmistrzowi, pomysłodawcy 
tak ważnego dla miasta przedsięwzię-
cia, składamy gratulacje i wyrażamy 
podziw dla Jego determinacji w dąże-
niu do celu. Jesteśmy przekonani, że 
wzniesiony tradycyjny toast lampką 
szampana (bezalkoholowego!) po 
podpisaniu umowy to symbol triumfu 
i dobry zwiastun dla Gostynina i jego 
mieszkańców.

bkp oraz M. Z.

Umowę na budowę Term Gostynińskich podpisują Burmistrz Miasta Gostyni-
na Włodzimierz Śniecikowski i Sławomir Niewiadomski, prezes firmy „Termy 
Gostynińskie”

Sławomir Niewiadomski jest pre-
zesem polskiej spółki akcyjnej Grupa 
3J, będącej liderem wśród firm specja-
lizujących się w projektowaniu, wyko-
nywaniu i wyposażaniu obiektów me-
dycznych. Do budowy term w Gosty-
ninie powołana została spółka celowa 
pn. „Termy Gostynińskie”. 

W ramach umowy spółka „Termy 
Gostynińskie” wybuduje i będzie za-
rządzać ośrodkiem termalnym, obej-
mującym m.in. hotel, park wodny z ba-
senami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 
zjeżdżalniami, plażami, SPA, centrum 
konferencyjnym, centrum balneologii 
z częścią lekarską, tężniami, wellnes 
i parkingami.

Projekt został wpisany na listę 
projektów kluczowych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007–2013 i jest 
współfinansowany ze środków unij-
nych. Koszt całego przedsięwzięcia 
wyniesie 319 mln 900 tys. zł, z tego 
215 mln zł wkłada spółka „Termy Go-
stynińskie”. Czas realizacji inwesty-
cji, tj. zaprojektowania, opracowania 
dokumentacji i wybudowania obiektu 
według załączonego do umowy har-
monogramu rzeczowo-finansowego, 
wyniesie 38 miesięcy, a okres eksplo-
atacji obiektu przez koncesjonariusza 
będzie trwał 30 lat.

Termy, które mają powstać w ciągu 
trzech lat, będą atrakcją przyciągającą 

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 do 1 października br. 
w dziekanacie Szkoły, ul. Polna 36, w dniach: wtorek, 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

Moment przecięcia wstęgi
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W dniu 13 czerwca 2010 r. zmarła

KaTaRzYna KiEłczEwsKa
Wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie
Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia
składa 

Dyrekcja i pracownicy SPZZOZ w Gostyninie

Pogrążona w w głębokim smutku 
ale jednocześnie wzruszona rodzina zmarłego

FRanciszKa sUMińsKiEgo
składa podziękowanie

Burmistrzowi Miasta Gostynina, 
pracownikom Urzędu Miasta oraz przyjaciołom i znajomym 

za współuczestniczenie w żalu oraz pełen zaangażowania 
udział w uroczystościach pogrzebowych i ostatniej drodze 

naszego kochanego męża, ojca, dziadka i pradziadka.
Urszula Kostrzewa z Rodziną

Poradnik na wczasy
Jeśli wybierasz się do hotelu SPA, pamiętaj że skrót SPA pochodzi od 

łacińskiego zwrotu sanus per agnom, czyli zdrowy przez wodę.
Są jeszcze inne tłumaczenia genezy tego skrótu literackiego pocho-

dzące z jęz. łacińskiego:
spagere – zrasza, nawilżać
espa – fontanna lub Spa – miasto w Belgii.
Natomiast w centrum Wellness – fanek piękności – odbywa się spra-

wianie przyjemności, leczenie duszy.
Życzymy udanego wypoczynku

Redakcja

o termach dla dziennikarzy

Podpisanie umowy na budowę 
„Term Gostynińskich” wzbudza duże 
zainteresowanie mieszkańców Go-
stynina jak również mass mediów 
lokalnych i regionalnych. W dniu 
22 lipca br. odbyła się konferencja 
prasowa burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego z udziałem preze-
sa spółki kapitałowej 3J, jednocze-
śnie prezesa spółki celowej Termy 
Gostynińskie Sławomira Niewia-
domskiego, dr. Piotra Długosza, 
autora programu funkcjonalno-
użytkowego zaprojektowanego dla 
Term Gostynińskich, Krzysztofa 
Malca, wiceprezesa spółki Termy 
Gostynińskie i Michała Twardego, 
dyr. Delegatury w Płocku Urzędu 
Marszałkowskiego.

Termy w Gostyninie będą budo-
wane w oparciu o ustawę o partner-
stwie  publiczno-prywatnym, popu-
larnie zwanej PPP, która weszła w 
życie po 20 lutym 2009 r. Gostynin 
jako pierwszy w kraju korzysta z tej 
ustawy. Dzięki temu Termy będą bu-
dowane głównie ze środków prywat-
nych i unijnych. Dwieście trzynaście 
milionów, które wniesie koncesjona-
riusz – to zapłata za pomysł, bo tyle 
jest wart pomysł burmistrza Włodzi-
mierza Śniecikowskiego.

Dziennikarze zadawali pytania, 
m.in. ile osób zostanie zatrudnionych 
w nowym obiekcie, czy wybrano od-
powiedni teren, czy zyska na tym 
,,stary’’ Gostynin, czy ośrodek gosty-
niński można porównać z Uniejowem 
lub Mszczonowem?

Przewiduje się, że w „Termach 
Gostynińskich” znajdzie zatrudnie-
nie około 300 osób, lokalizacja jest 
bezpieczna, ponieważ wybór miejsca 

poprzedzony był badaniami geolo-
gicznymi. Nie jest to co prawda łatwy 
teren do budowy, ale przy dzisiejszej 
technologii nie będzie większym pro-
blemem. Poza tym Termy będą blisko 
centrum miasta i to jest ich najwięk-
szym atutem. Jest już przewidziana 
rewitalizacja centrum Gostynina. 

„Term Gostynińskich” nie można 
porównywać z wymienionymi ośrod-
kami. Mszczonów ma słodką wodę 
częściowo grzaną gazem. W Unie-
jowie jest tylko małe kąpielisko. Na-
tomiast Aqua park, taki jak w Kutnie, 
jest w części finansowany przez mia-
sto. Obiekt gostyniński będzie samofi-
nansujący się.

Miasto już teraz przygotowuje się 
do obsługi przyszłych Term. W tym 

celu powołana została w Gostyninie 
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelar-
stwa. Jej absolwenci w pierwszej ko-
lejności zostaną zatrudnieni – w hote-
larstwie, turystyce, rekreacji, gastro-
nomii.

Nasze wody mają bardzo dobre 
warunki termalne – podkreślał Bur-
mistrz. Osoby,  które będą chciały się 
leczyć i wypoczywać, zostaną w peł-
ni obsłużone, ponieważ „Termy Go-
stynińskie” pierwsze w Polsce będą 
stosowały kompleksowe podejście do 
osoby.

Przypomnijmy, że powierzchnia 
całkowita obiektu wyniesie 33 tys. 
mkw. Zaplanowane są obiekty hote-
lowe czterogwiazdkowe, liczące 200 
pokoi o łącznej powierzchni 8 tys. 
mkw. Lustro wody – baseny we-
wnętrzne i zewnętrzne – będzie miało 
3 tys. mkw. 

Takiego ośrodka nie ma jeszcze 
w Polsce!

(bkp)

Od lewej: dr Piotr Długosz,  Sławomir Niewiadomski, Burmistrz Włodzimierz 
Śniecikowski, Krzysztof Malec i Michał Twardy

Polskie samorządy dbające o rozwój oraz poprawę jakości życia społe-
czeństwa zostały już po raz 12. nagrodzone przez kapitułę Rankingu Samo-
rządów organizowanego przez „Rzeczpospolitą“.

Przy ocenie kapituła rankingu brała pod uwagę m.in. wyniki finansowe sa-
morządów, umiejętność pozyskiwania i efektywnego wydatkowania funduszy 
unijnych, sprawność zarządzania, a także jakość życia mieszkańców. Po raz 
trzeci kapituła wyróżniła też najbardziej innowacyjne samorządy tzn. takie, któ-
re w pracy wykorzystują nowoczesne techniki. Prace samorządów analizowa-
no m.in. na podstawie danych finansowych z lat 2006-2009, pochodzących z 
resortu finansów. Wśród laureatów znalazła się gmina Gostynin.

Kolejny sukces



SAMORZĄD

NR 4-5/2010 R. NASZ GOSTYNIN  3

warto inwestować w ekologię
Rozmowa z Burmistrzem Miasta gostynina włodzimierzem Śniecikowskim

– Panie Burmistrzu, działania 
w kierunku ekologii rozpoczął Pan 
od „własnego podwórka” poprzez 
szkolenie urzędników miejskich, 
informacje o ekologii znajdują się 
na stronie Internetowej, w gazecie 
lokalnej. Czy takie podejście było 
zasadne?

– Działania proekologiczne roz-
począłem już w 1998 roku. Wtedy 
zaczęły się pierwsze inwestycje ma-
jące na celu ochronę gleby, powietrza 
i wody. Należy szkolić urzędników, 
tym bardziej, że przepisy się zmie-
niają na korzyść ludności żyjącej w 
danym środowisku. Z tego właśnie 
powodu wszyscy musimy być w tej 
tematyce na bieżąco.

– Jakie inwestycje ekologiczne 
miały już miejsce w naszym mie-
ście?

– Ekologia jest dość trudnym za-
daniem do realizacji, gdyż wymaga 
dużych nakładów inwestycyjnych. 
W zakresie ochrony gruntów wyko-
nana została budowa kanalizacji. 
W zakresie ochrony powietrza  na-
stąpiła zamiana pieców węglowych 
na nowoczesne ekologiczne. Przy 
ul. Ziejkowej powstała nowa stacja 
uzdatniania wody, należało zmo-
dernizować też drugą stację znaj-
dującą się na Kolonii. Modernizacja 
polegała na tym, aby osiągnąć jak 
najlepsze parametry wody. Na ich 
ochronę wpływają także inne czynni-
ki, związane z powietrzem. Chroniąc 
powietrze, chronimy wodę. Dzieje 
się tak poprzez urządzenia kanali-
zacyjne oraz oczyszczalnię ścieków, 
która był modernizowana dwukrotnie. 
Zostały zamontowane urządzenia, 
dzięki którym dochodzi do nitryfikacji 
w oczyszczalni ścieków, czyli namna-
żania się bakterii likwidujących  nie-
pożądane związki, które później po 
oczyszczeniu są wpuszczane do wód 
rzeki Skrwy. Te wszystkie inwestycje 
uplasowały Gostynin na wysokim po-
ziomie ekologicznym.

– W 2005 roku Rada Miejska 
uchwaliła Program Ochrony Śro-
dowiska Gminy Miasta Gostynina, 
który jest w tym roku aktualizowa-
ny. Przystąpiliśmy do niego między 
innymi w związku z działalnością 
ekologiczną.

– Znowelizowane przepisy pań-
stwowe wprowadzają coraz większe 
zaostrzenia i trzeba do nich dostoso-

wywać programy. Gminy mają obo-
wiązek opracowywania takich progra-
mów ekologicznych, uchwalania ich 
i wprowadzania w życie. Oczywiście, 
łączy się to z pewnym nakazem dla 
mieszkańców, gdyż staje się on pra-
wem lokalnym, które jest egzekwo-
wane. Np. zbiorniki bezodpływowe, 
czyli szamba muszą być szczelne. 
Jeśli ktoś nie jest podłączony do ka-
nalizacji miejskiej, a taka w mieście 
istnieje, to ma obowiązek się do niej 
podłączyć. Jeśli tego nie uczyni, to 
miasto wykona ją zastępczo i obcią-
ży właściciela nieruchomości faktu-
rami. W Gostyninie mamy około 95 
procent skanalizowania miasta. Przy 
ul. Targowej 2 zostały zamontowane 
przyzagrodowe oczyszczalnie ście-
ków, ale chcemy i tam zastąpić je 
siecią kanalizacyjną. Brak kanalizacji, 
nieszczelne zbiorniki bezodpływowe 
powodują skażenie wód podziem-
nych. Nie dzieje się tak od razu, ale 
po 20-30 latach zanieczyszczenia te 
dostaną się do innych poziomów wód 
gruntowych i wody pitnej.

– Kolejna sprawa, którą chcia-
łam poruszyć, to ochrona miesz-
kańców Gostynina przed hałasem. 
W celu wyprowadzenia samocho-
dów ciężarowych, które są źródłem 
hałasu z miasta budowane są ob-
wodnice.

– Tak, transport drogowy jest 
uciążliwy, szczególnie samochody 
ciężarowe. Dlatego należało pomy-
śleć o poprawie tej sytuacji. Ponad-
to hałas to jedna rzecz, a spaliny to 
druga. W Gostyninie wybudowana 
została ok. 9 kilometrowa obwodni-
ca, która wyprowadziła najbardziej 
szkodliwy ruch tranzytowy z miasta 
na jego obrzeża. Postawione są od-
powiednie ekrany, ale jeśli będzie ich 
za mało, będą mogły być dostawio-
ne kolejne. Wybudowanie obwodni-
cy wymagało wielkich kosztów oraz 
wielu lat starań, ale szczęśliwie dziś 
mamy tę obwodnicę. Mała obwodnica 
ma również służyć do tego, aby wy-
prowadzić z rynku ruch i hałas. Przez 
rynek przebiegała droga krajowa nr 
60, więc ten ruch był wzmożony. Ob-
wodnica to zmieniła. Mówiąc o eko-
logii trzeba wspomnieć, że dążymy 
do tego, aby Gostynin był miastem 
turystycznym, a nie można działać 
w turystyce, jeśli nie zrobi się porząd-
ku z ekologią i ochroną środowiska. 
Mamy wspaniałe walory przyrodnicze, 
dużo lasów, żyjemy w Gostynińsko-
Włocławskim Parku Krajobrazowym, 
na Pojezierzu Gostynińskim. Mamy 
60 jezior, wiele rezerwatów przyrody 
– to wszystko stwarza warunki do roz-
woju turystyki.

– Panie Burmistrzu, czy te 
wszystkie działania ekologiczne 
zostały dostrzeżone poza naszym 
miastem?

– Dziś mamy znakomite wyniki, 
jedne z najlepszych w Polsce. Zo-
stało to zauważone, w kraju otrzy-
maliśmy wiele nagród. Czterokrotnie 
wygraliśmy ogólnopolski konkurs 
„Przyjaźni środowisku”. Za piątym ra-
zem przyznano nam tytuł Mecenasa 
Polskiej Ekologii, który jest najwyż-

szym wyróżnieniem w Polsce, jakie 
można otrzymać za działania proeko-
logiczne. Na bazie tych konkursów 
otrzymaliśmy od Prezydenta Polski 
certyfikat, że jesteśmy miastem eko-
logicznym. Wygrywaliśmy takie kon-
kursy, jak „Gmina miejska w Europie”. 
Niektóre konkursy mają wielkie zna-
czenie dla miasta, gdyż dostaliśmy 
konkretne pieniądze np. 200 000 zł 
wypłacono nam za wygranie wspo-
mnianego konkursu. Także w konkur-
sie Eko-funduszu wygraliśmy 150 000 
zł. Są to wymierne korzyści, poza pre-
stiżem. Wypłacane nagrody potwier-
dzają, jaki mamy poziom ekologii.

– Wielkim problemem dla wielu 
miast i miasteczek są dzikie wysy-
piska śmieci, jak w Gostyninie so-
bie z tym poradzono?

– Tutaj trzeba było pewnej mądro-
ści. Gostynin jest jednym z niewielu 
miast w Polsce, które ma selektywną 
zbiórkę odpadów u źródła. Wszystkie 
domy prywatne objęte są tym progra-
mem. Mieszkańcy segregują śmieci. 
Otrzymują specjalne worki z napisem 
firmy, która odbiera je raz w tygodniu 
nieodpłatnie. Powoduje to zaoszczę-
dzenie domowego budżetu, a śmieci 
nie trafiają do lasów, bo mieszkańcy 
nie mają interesu w tym, aby tam je 
wywozić. Dobrze by było, aby takie 
programy powstawały również w gmi-
nach nas okalających, z którymi gra-
niczymy, bo zdarza się, że i stamtąd 
śmieci są podrzucane.

– Panie Burmistrzu, jakie są 
najbliższe plany Pana w kwestii 
ekologii?

– Zależy mi na tym, aby dokończo-
na została sieć kanalizacyjna. Marzy 
mi się uzyskanie, aby skanalizować 
miasto w 100 procentach, chociaż 
wiem, że to się nie uda, gdyż wciąż 
powstają nowe osiedla. Zdaję sobie 
doskonale sprawę z tego, że naj-
większe znaczenie ma świadomość i 
odpowiedzialność mieszkańców Go-
stynina. Jeżeli w przyszłości mamy 
żyć z turystyki, to przede wszystkim 
musi być u nas czysto. Turysta musi 
mieć świadomość, że przebywa w 
ekologicznym miejscu. Przypomnę, 
że od kilku lat prowadzimy uświada-
mianie ekologiczne również w szko-
łach i przedszkolach. Dzieci przez ten 
cały czas uczą się, co to znaczy żyć w 
zdrowym, czystym środowisku i same 
pomagają w jego utrzymaniu.

– My mamy pewność, że kolejne 
pokolenia zadbają o to, aby chronić 
nasze środowisko i będzie nam się 
tu długo i zdrowo żyło wśród jezior i 
lasów. Trzeba pamiętać, że Gostynin 
ma skupiska leśne sosnowe i jedno z 
największych stężeń olejków eterycz-
nych sosny, które są czymś wspa-
niałym na drogi oddechowe.  Najle-
piej zauważają to przyjezdni, którzy 
zjeżdżają tu na weekendy z Łodzi 
lub Warszawy. Odkąd jestem Burmi-
strzem dobrze wiem, że nic innego tu 
nie zbudujemy, gdyż ograniczają nas 
lasy. Przepisy ekologiczne nie po-
zwolą wybudować tu fabryk. Musimy 
korzystać z tego co mamy.

Dziękuję za rozmowę
Maria ZIĘTEK

stanowisko zarządu Rodzinnego ogrodu 
Działkowców im. ,,Bratoszewo’’ w gostyninie 

w sprawie wyborów samorządowych
Zarząd Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego stwierdza, że zbliża-
jące się wybory są okazją do wy-
kazania przez członków Polskiego 
Związku Działkowców, postawy 
Związku w budowie społeczeństwa 
obywatelskiego. Jesteśmy organi-
zacją pozarządową zrzeszającą w 
Polsce ponad 1 mln członków. Na 
terenie naszego miasta jest sześć 
Rodzinnych Ogrodów Działkowców, 
na których około 2 tys. obywateli 
uprawia swoje działki. W swoich 
środowiskach ogrody działkowe 
jako urządzenia użyteczności pu-
blicznej spełniają pozytywną rolę 
w tworzeniu życia społeczności lo-
kalnej. Zarząd ROD ,,Bratoszewo’’ 
uważa, że wybory samorządowe 
są dobrym momentem, aby człon-
kowie Związku zaangażowali się w 
życie publiczne i aktywnie uczestni-
czyli w procesie rozwiązywania pro-
blemów społecznych i publicznych 
swoich środowisk, a także spraw 
dotyczących ogrodów działkowych. 
Nie możemy być nieobecni w pro-
cesie budowy społeczeństwa oby-
watelskiego, które jest podstawą 
każdego demokratycznego pań-
stwa. Dlatego Zarząd ROD zwraca 
się do wszystkich członków PZD 
i ich rodzin z terenu miasta Gosty-
nina o włączenie się w wybory sa-
morządowe i udzielenie rekomen-

dacji wszystkim, którzy od wielu lat 
współpracują z naszą organizacją 
i w swoich programach wyborczych 
– oprócz spraw bardzo ważnych 
dla miasta – uwzględniają interesy 
działkowców, ogrodów i Związku. 
Jedynym kandydatem ROD ,,Bra-
toszewo” na stanowisko Burmistrza 
miasta jest obecny burmistrz Pan 
Włodzimierz Śniecikowski. Pan Wło-
dzimierz Śniecikowski jest znanym 
i szanowanym człowiekiem za to, 
co już zrobił i robi dla miasta i jego 
mieszkańców. Za to co zrobił i robi 
dla naszego Ogrodu. Od samego 
początku kiedy podpisał akt nota-
rialny dotyczący przekazania grun-
tów pod wieczyste użytkowanie dla 
ROD ,,Bratoszewo” do chwili obec-
nej czynnie uczestniczy w naszym 
życiu ogrodowym. Nie są mu obojęt-
ne sprawy działkowców i ogrodów. 
Zawsze mogliśmy liczyć na jego po-
moc i wsparcie dla Ogrodu.

Zwracamy się do wszystkich 
działkowców i ich rodzin o udział w 
wyborach i poparcie naszego kan-
dydata pana Włodzimierza Śnieci-
kowskiego na stanowisko Burmi-
strza Miasta Gostynina.

Sekretarz Zarządu
Kazimierz NOWICKI

Prezes Zarządu
Kazimierz CZAJKOWSKI

Gostynin, dnia 29.04.2010r.
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Dylematy spółdzielni

W wyniku Nowej Ustawy o Spół-
dzielniach Mieszkaniowych Spółdziel-
nie zostały zobowiązane do wyodręb-
nienia poszczególnych nieruchomo-
ści. Wcześniej Spółdzielnia stanowiła 
monolit, prowadziła działalność go-
spodarczą wspólną dla wszystkich 
zasobów mieszkaniowych. Po nowe-
lizacji Ustawa zobowiązała Spółdziel-
nię do odrębnego rozliczania kosztów 
i przychodów dla każdej z tych nieru-
chomości, a także do analogicznego 
naliczenia i rozliczenia funduszu re-
montowego (Art. 4.1.). Wprowadziło 
to rewolucję w ewidencji księgowej.

W większości budynków występu-
ją poważne zaległości z opłatą czyn-
szu. Nigdy nie było tak, że wszyscy 
rozliczali się w stu procentach. Ale 
w związku z pauperyzacją społeczeń-
stwa proces zadłużenia poważnie 
się nasilił. Na koniec 2009 r. ogólne 
zadłużenie wobec Spółdzielni z ty-
tułu niezapłaconego czynszu przez 
110 dłużników wynosi 901 tys. 758 
zł, z czego zaległości przekraczające 
trzy miesiące wynoszą 589 tys. 141 
zł. Choć są zasądzone wyroki eksmi-
syjne, to komornik nie ma z czego wy-
egzekwować należności, a niedobory 
muszą pokryć pozostali członkowie 
Spółdzielni, poprzez wzrost czynszu.

Intencją ustawodawcy było przy-
gotowanie gruntu do powoływania 
wspólnot mieszkaniowych, ale nie 
brał pod uwagę zróżnicowania mate-
rialnego członków Spółdzielni, a tym 
samym nierównej zdolności do po-
krywania kosztów z tytułu użytkowa-
nia lokali mieszkaniowych. Jak więc 
utrzyma ewentualna przyszła wspól-
nota np. budynek 28B, w którym na 
90 mieszkańców, zaległości na koniec 
2009 r. miały 42 mieszkania na kwo-
tę 88 tys. 840 zł 96gr. Nie ma tech-
nicznych możliwości odcięcia ciepła 
i wody do poszczególnych mieszkań 
Można to zrobić dla całego bloku.
Koszty czynszów mogłyby być też 
niższe, gdyby nie powszechna de-
wastacja budynków, dewastacja altan 
śmietnikowych, zrywanie kłódek, jeśli 
któraś jest zamknięta. Na wysokość 
czynszu wpływ mają również zmiany 
w cenie gruntu z tytułu wieczystego 
użytkowania tych gruntów. Władze 
miasta są ustawowo zobowiązane do 
sporządzania nowej wyceny gruntów. 
Burmistrz Miasta Gostynina w wyniku 
ugody obniżył te koszty o 50 proc.

Do 1 lipca 2007 r. termoizolacja 
budynków była finansowana z dwóch 
źródeł: z odpisów na fundusz remon-
towy z zasobów mieszkaniowych 
Spółdzielni i z kredytów bankowych. 
Za realizację modernizacji zgodnie 
z przepisami, w określonym terminie 
przyznawana była premia termomo-
dernizacyjne, niestety, systematycz-
nie się zmniejszająca. Obecnie ter-

momodernizacja może być finanso-
wana tylko z odpisów remontowych 
danej nieruchomości i z kredytów 
hipotecznych nieruchomości.

Niedobory Spółdzielnia pokrywa 
także z wynajmu lokali użytkowych. 
Tak też postąpiono w przypadku pa-
wilonu przy ulicy Wojska Polskiego 
nr 22. Pawilon ten niszczał i długo 
nie było chętnych na jego wynajęcie. 
Spółdzielnia ponosiła koszty czę-
ściowego ogrzewania. W tej sytuacji 
racjonalna była decyzja, aby go wy-
remontować i zmienić jego funkcję. 
Remont pawilonu został sfinansowa-
ny z pozostałości funduszu remon-
towego naliczonego według zasad 
obowiązujących przed nowelizacją 
Ustawy o Spółdzielniach Mieszkanio-
wych.

Głównym tematem Walnego 
Zgromadzenia w dn.30 czerwca br. 
powinno być rozpatrzenie sprawoz-
dań Rady Nadzorczej oraz zatwier-
dzenie sprawozdań rocznych i finan-
sowych Zarządu Spółdzielni. Statut 
Spółdzielni w par. 25 określa zakres 
działania Rady Nadzorczej. Tymcza-
sem prowadzenie zebrania przejęła 
grupa oponentów Rady Nadzorczej 
i Zarządu. Przewodniczenie objął Ka-
zimierz Czajkowski.

Głównym celem przewodniczące-
go Zgromadzenia było doprowadzenie 
do odwołania przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Klemensa Szyszki „z po-
wodu działania na szkodę Walnego 
Zgromadzenia”. Owa „szkoda” to rze-
koma inspiracja do podjęcia uchwały 
o wytoczenie powództwa w celu unie-
ważnienia uchwał podjętych podczas 
Walnego Zgromadzenia w dniu 20 
czerwca 2009 r. Drugi zarzut, który 
postawiono Klemensowi Szyszce, 
to ten, że nie bronił tych uchwał przed 
Sądem. A meritum sprawy dotyczyło 
tego, że dwóch członków Spółdzielni 
– Bogdan Fligiel i Zbigniew Markie-
wicz nie zostali dopuszczeni do kan-
dydowania do Rady Nadzorczej, gdyż 
nie dopełnili stosownych formalności 
statusowych par. 27.

Mimo że stanowisko w tej sprawie 
zajął prawnik Spółdzielni Paweł Poli-
ciewicz i wyjaśnił, że podjęcie uchwał 
było niezgodne z art. 8.3. Ustawy 
o Spółdzielniach Mieszkaniowych, 
jak również ze Statutem oraz, że Sąd 
te ustawy uchylił – ich wnioskodawcy 
nie dali za wygraną i ponownie podjęli 
ten temat na czerwcowym Walnym. 

Opozycja zarzucała Klemensowi 
Szyszce czerpanie wysokich korzyści 
materialnych z tytułu pełnienia funk-
cji. Zażenowany przewodniczący RN 
wyjaśniał, że są one uregulowane 
Ustawą o Spółdzielniach Mieszkanio-
wych z 15 grudnia 2000 r. wraz z póź-
niejszymi zmianami. Art. 8.1. określa, 
że członkowie Rady Nadzorczej peł-

nią funkcję społecznie. Statut jednak 
dopuszcza przyznanie ryczałtu, który 
nie może być wyższy niż minimalne 
wynagrodzenie za płacę. Walne Zgro-
madzenie postanowiło, że będzie to 
40 proc. tego wynagrodzenia.

Klemens Szyszka został odwoła-
ny z funkcji przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. Należy więc oczekiwać, 
że nowy Przewodniczący będzie peł-
nił tę funkcję społecznie.

Kolejnym punktem Walnego 
Zgromadzenia w sali kinowej MCK 
było złożenie sprawozdania z prac 
Zarządu GSM. Do tego jednak nie 
doszło, gdyż dyskusja skupiła się wo-
kół szeregu projektów wniesionych 
do uchwał dotyczących wprowadze-
nia zmian do Statutu GSM. Głównym 
wnioskodawcą był Jerzy Michalak. 
Będą one rozpatrywane na drugiej 
części Walnego Zgromadzenia, które 
przełożono na wrzesień.

Prawo Spółdzielcze mówi, że 
wszystkie uchwały (z wyjątkiem wpro-
wadzenia zmian do Statutu) muszą 
być podjęte zwykłą większością gło-
sów w obecnościco najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. Spo-
sób głosowania podczas Walnego 
Zgromadzenia w dniu 30 czerwca był 
chaotyczny, stwarzający okazję do 

PKs czeka na decyzję

Na Walne Zgromadzenie Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
dniu 30 czerwca br. przybyło wyjątkowo dużo członków, wypełniając całą 
salę kinową Miejskiego Centrum Kultury. Dawniej tego typu zebrania były 
mniej liczne. Do 1 lipca 2007 r. istniała instytucja zebrania przedstawicieli 
poszczególnych osiedli. Od trzech lat na podstawie Ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych wprowadzono zasadę Walnego Zgromadzenia 
wszystkich członów Spółdzielni. Ustawa dopuszcza możliwość odbywa-
nia Walnych Zgromadzeń w częściach, jeśli liczba członków przekracza 
500. W przypadku Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z Gąbi-
nem powinno odbyć się siedem Walnych Zgromadzeń, bo łączna liczba 
członków wynosi około 2700. Sama procedura przygotowania Walnego 
zajęłaby Samorządowi prawie trzy miesiące.

manipulacji, pominięto aspekt obec-
ności, a liczenie około 200 kartek 
zajęło Komisji prawie dwie godziny. 
Do ewenementu można zaliczyć fakt, 
że Komisja Mandatowo-Skrutacyjna 
dokumentację z wyników głosowa-
nia w sprawie odwołania Przewodni-
czącego przekazała protokolantom 
dopiero po upływie tygodnia od za-
kończenia pierwszej części Walne-
go Zgromadzenia i to po interwencji 
Prezesa Spółdzielni, naruszając tym 
samym obowiązujące procedury po-
stępowania w tym zakresie. Sala była 
wyraźnie podzielona w swoich reak-
cjach i opiniach. Wiele osób, oburzo-
nych niekompetencją prowadzących 
Zgromadzenie, opuszczało salę.

Mamy nadzieję, że we wrześniu 
obrady będą miały demokratyczny 
i rzeczowy przebieg. Dobrze byłoby 
wiedzieć, że jeśli chce się wnieść 
poprawki do Statutu, należy najpierw 
powołać Komisję Statutową, która po 
analizie merytorycznej i prawnej przy-
gotuje wnioski dotyczące tych zmian 
i przedłoży do uchwalenia przez Wal-
ne Zgromadzenie.

Nowy Statut nie może być wydu-
manym zbiorem propozycji jednego 
autora.

Barbara KONARSKA-PABINIAK 

W dniu 24 czerwca 2010 r. w sie-
dzibie Ministerstwa Skarbu Państwa 
została podpisana umowa prywaty-
zacyjna na sześć mazowieckich PKS 
ów: w Ciechanowie, Mińsku Mazo-
wieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu 
i Ostrołęce. Ich właścicielem stała 
się polsko-izraelska spółka Mobillis. 
Wśród sprzedanych przedsiębiorstw 
nie znalazł się PKS Gostynin, zgod-
nie z wolą większości pracowników. 
Minister Skarbu wyraził zgodę na ko-
munalizację naszego PKS przez Sta-
rostwo gostynińskie.

Starostwo podjęło pół roku temu 
uchwałę o skomunalizowani PKS. 
Jednak jak dotąd ostateczna decyzja 
nie zapadła. 

Firma Mobillis natomiast zobo-
wiązała się do działań inwestycyjnych 
na rzecz przejętych PKSów na blisko 
100 mln zł. Dzięki temu mazowieckie 
PKS będą mogły liczyć na moderniza-
cję taboru i infrastruktury. Firma dała 
również gwarancje na zabezpiecze-
nia socjalne. W podpisanym pakiecie 
socjalnym zawarto pięcioletnie gwa-

rancje zatrudnienia, z zobowiązania-
mi wypłaty 12-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sek-
torze w sytuacji, kiedy w okresie trwa-
nia gwarancji zatrudnienia pracownik 
zostanie zwolniony, a w przypadku 
zwolnienia za porozumieniem stron 
prawo do ośmiomiesięcznej odpra-
wy oraz przekwalifikowanie na koszt 
spółki.

Spółka Mobillis podjęła rów-
nież obowiązek informowania załogi 
o wszelkich podejmowanych dzia-
łaniach, które z punktu widzenia za-
trudnionych i spółki będą decyzjami 
o znaczeniu strategicznym. W ocenie 
wiceministra Mikołaja Budzanow-
skiego tak szeroko zakrojony pakiet 
socjalny oraz zobowiązania inwe-
stycyjne firmy Mobillis są sukcesem 
prywatyzacji mazowieckich PKS i re-
alnym gwarantem ich szybkiego roz-
woju. 

Czy gostynińskie Starostwo jest w 
stanie zagwarantować PKSowi takie 
warunki?

bkp 

wybory prezydenckie 2010r.
Dnia 20 czerwca 2010r. odbyły 

się na terenie całego kraju wybory 
prezydenckie. Po raz kolejny spo-
łeczeństwo polskie poszło do lokali 
wyborczych, żeby wybrać swojego 
kandydata na Prezydenta Polski. 
Frekwencja w Gostyninie wynosi-
ła 54,56%. Poszczególni kandydaci 
uzyskali następujące wyniki: 

JUREK Marek-73, KACZYŃ-
SKI Jarosław Aleksander – 3491, 
KOMOROWSKI Bronisław Maria – 
3046, KORWIN-MIKKE Janusz Ry-
szard – 177, LEPPER Andrzej Zbi-

gniew – 72, MORAWIECKI Kornel 
Andrzej – 9, NAPIERALSKI Grze-
gorz Bernard –1369, OLECHOW-
SKI Andrzej Marian – 84, PAWLAK 
Waldemar – 231, ZIĘTEK Bogusław 
Zbigniew – 13.

W drugiej turze 4 lipca br. pod-
czas której zmagali się dwaj kandy-
daci na prezydenta RP wyniki były 
następujące:

KACZYŃSKI Jarosław Aleksan-
der – 4439 ( 51,82%), KOMOROWSKI 
Bronisław Maria – 4127(48,18%).

A.K.
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o turystyce naukowo
Do roli centrum turystycznego 

Gostynin przygotowuje się komplek-
sowo. Oprócz planowanych Term Go-
stynińskich, powołana została Wyż-
sza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 
kształcąca kadrę, która znajdzie 
w przyszłości zatrudnienie w tury-
styce. Jedną z metod propagowania 
wiedzy z tej dziedziny są sesje na-
ukowe, na których specjaliści referują 
swoje przemyślenia, dzielą się swoją 
wiedzą.

Taka sesja odbyła się w dniu 
7 lipca br. w sali konferencyjnej go-
stynińskiego zamku. Jej tematem 
była „Turystyka zdrowotna w Polsce 
a perspektywy rozwoju Gostynina”.

Sesja miała charakter otwarty, 
uczestniczyli w niej mieszkańcy Go-
stynina, których te zagadnienia inte-
resują, m.in. działacze PTTK. Przybyli 
wysłuchali sześciu referatów. Historię 
i rozwój uzdrowisk w Polsce przed-
stawiła dr Małgorzata Karolczak. 
Rozważania – turystyka uzdrowi-
skowa czy zdrowotna, współczesne 
trendy i zjawiska – snuł dr Andrzej 
Stasiak. Rodzaje zabiegów SPA w 
hotelach uzdrowiskowych zaprezen-
towała mgr Mariola Mikulska. Jaką 
infrastrukturę turystyczną posiadają 
miejscowości uzdrowiskowe – wyja-
śniał mgr Piotr Rzeńca. Natomiast 
o aspektach rozwoju uzdrowisk, w 
tym w przyszłości Gostynina mówił 
mgr Jakub Grabowski. Ostatnie 
wystąpienie miał burmistrz Włodzi-
mierz Śniecikowski. Mówił o pro-
jekcie budowy w Gostyninie obiektu 
pn. Centralny Park Rekreacji, Balne-
ologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy 

Gostynińskie”. Wszyscy byli zgodni. 
Przed Gostyninem jest duża szansa 
rozwoju w wielu dziedzinach. Moż-
liwość realizacji projektu daje nam 
przyroda. Gostynin leży w pasie wód 
geotermalnych o wysokiej tempera-

turze. Mamy nadzieję, że za trzy lata 
cały kompleks „Termy Gostynińskie” 
będzie udostępniony do użytkowa-
nia.

Sesja otrzymała oprawę muzycz-
ną – występ Chóru Miejskiego przy 
akompaniamencie Karola Dobrowol-
skiego oraz mini koncert w wykonaniu 
uzdolnionego gostynianina, ucznia 
średniej szkoły muzycznej w Kutnie – 

Jakuba Gajdeckiego. Młody artysta 
wykonał I część sonaty c-dur Ludwika 
van Beethovena i etiudę cis-moll Fry-
deryka Chopina.

W przyszłym roku odbędzie 
się kolejne tego typu sympozjum. 
Wszystkie referaty zostaną opubliko-

wane w wydawnictwie, które będzie 
stanowiło dorobek naukowy m.in. 
Wydziału Zamiejscowego Wyższej 
Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Go-
styninie.

bkp

Wykład na temat geotermii w Gosty-
ninie prowadzi Włodzimierz Śnieci-
kowski

Słuchacze obecni na sesji

Medal od Rady
Rada Miejska w Gostyninie pod-

jęła w dniu 31maja 2010 r. uchwałę w 
sprawie nadania Burmistrzowi Miasta 
Gostynina, Włodzimierzowi Śnieci-
kowskiemu, medalu honorowego 
„Zasłużony dla dla miasta Gostynina” 
za osiągnięcia i wkład w dziedzinie 
gospodarczej i społecznej miasta Go-
stynina oraz za wieloletnie doświad-
czenie samorządowe, umiejętności 
managerskie i osobiste zaangażo-
wanie w rozwój miasta. Z wnioskiem 
wystąpiła przewodnicząca Rady 
Miejskiej Jolanta Syska-Szymczak 
a poparli go przewodniczący Komisji 
Rady Miejskiej i wszyscy radni.

Włodzimierz Śniecikowski jest 
rodowitym gostynianinem. Zanim 
zaczął działalność samorządową, 
prowadził własne przedsiębiorstwo 
handlowo-usługowe VODREX. W la-
tach 1994- 1996 pełnił funkcję Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej zaś 
od 1996 r. nieprzerwanie sprawuje 
funkcję Burmistrza Miasta Gostyni-
na. Od początku bardzo angażuje się 
w problemy miasta, przyczynił się do 
jego rozwoju i rozkwitu. Najbardziej 
znaczące dokonania to: inwestycje 
drogowe – nowe rozwiązania komu-
nikacyjne, Mała i Duża Obwodnica 
oraz budowa wielorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych w systemie 
komunalnym i TBS a także termomo-
dernizacja istniejących domów. Za 
swoją działalność na rzecz Gostyni-
na zdobył dla miasta wiele nagród. W 
2003 r. miasto Gostynin znalazło się 
w „Srebrnej setce Samorządowców” 
w uznaniu za inwestycje w rozwój 
lokalny w latach 2000-2002.W 2003 

r. przyznano też naszemu miastu na-
grodę pieniężną w dziedzinie ochrony 
powietrza. W 2004 r. miasto za inwe-
stycje sportowe wyróżnione zostało 
nagrodą „FIRMA NA MEDAL”. W kon-
kursie MASTER PLAN nasze miasto 
otrzymało dotację za zadanie celowe 
pn. „Solarny układ przygotowania cie-
płej wody użytkowej podgrzewu wody 
basenowej w krytej pływalni”. Miasto 
zostało również laureatem trzech edy-
cji konkursu „Gmina Przyjazna Środo-
wisku” (2003, 2004, 2005). Gostynin 
jest także laureatem Ogólnopolskiego 
Wielkiego Konkursu „Nasza Gmina w 
Europie”, zaś w 2004 r. zostało lau-
reatem konkursu „Gminy Mazowiec-
kie w Europie” (w kategorii: gminy 
miejskie). W 2005 r. miasto Gostynin 
otrzymało prawo używania na wiecz-
ność tytułu: MECENAS POLSKIEJ 
EKOLOGII – jako jedno z pierwszych 
miast w Polsce.

Niezależnie od nagród przy-
znawanych Gostyninowi, Burmistrz 
Włodzimierz Śniecikowski za swoją 
działalność na rzecz miasta otrzymał  
osobiście wiele nagród i wyróżnień. 
Najważniejsze z nich są dwie. W 2005 
r. Włodzimierz Śniecikowski został 
laureatem nagrody „NAJLEPSZY SA-
MORZĄDOWIEC 2005 ROKU”, a w 
2007 r. przyznano mu zaszczytny tytuł 
„NAJBARDZIEJ PODZIWIANY BUR-
MISTRZ W POLSCE”.

Nadanie Medalu honorowego 
„Zasłużony dla miasta Gostynina” 
burmistrzowi Włodzimierzowi Śnieci-
kowskiemu jest więc w pełni uzasad-
nione.

(bkp)

Pierwsi absolwenci

Kamil Szałkiewicz broni pracę licencjacką ,,Monografia hotelu ,,Rusałka” w 
Grabinie”

Wydział Zamiejscowy w Gostyni-
nie Wyższej Szkoły Turystyki i Hote-
larstwa w Łodzi ma już swoich absol-
wentów. 

W dniu 3 i 10 lipca br. odbyła się 
obrona prac licencjackich. Do obrony 
przystąpiło 18 osób. Dziewięć osób 

pisało prace ze specjalizacji hotelar-
stwo u promotora – dr. Sławoja Tana-
sia, osiem z rekreacji, których promo-
torem był dr Sławomir Motylewski 
Jedna studentak, która wybrała spe-
cjalizację turystyczną broniła swoją 
pracę w Łodzi.

Prace studentów mają głównie 
charakter monograficzny. Hotelarze 

prezentowali wybrane hotele w Płoc-
ku, Kutnie, Włocławku, Łącku. Nato-
miast specjaliści od rekreacji opisy-
wali różne formy rekreacji, ich wpływ 
na zdrowie. Większość prac wiązała 
się z Gostyninem i powiatem gosty-
nińskim. Jedna ze studentek bada-

ła rekreację ruchową pracowników 
Urzędu Miasta Gostynina.

Wszystkim absolwentom gratulu-
jemy. 

Cieszy nas, że miasto Gostynin 
dało im szansę uzyskania tytułu li-
cencjata.

bkp

Lato z Miejskim centrum Kultury
Miejskie Centrum Kultury przygoto-

wuje, jak co roku dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 9 do 16 lat, program waka-
cyjny. Realizowany on będzie od 12 do 
23 lipca 2010 roku, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00-14.00. Te-
goroczna oferta jest kontynuacją cyklu 
„Sekrety natury”, rozpoczętego dwa 
lata wcześniej. W poprzednich latach 
prowadzone były zajęcia o tematyce 
leśnej i wód śródlądowych. W tym roku 
dzieci i młodzież poznawać będzie 
ekosystem łąki i pola.

W programie zajęć planowane są 
wycieczki rowerowe, prelekcje, zajęcia 
edukacyjne w terenie oraz działania 
plastyczne.

Celem proponowanych działań 
będzie przede wszystkim przybliżenie 
wiedzy o ochronie przyrody, pozna-
nie ekosystemu łąki i pola, rozwijanie 
zdolności plastycznych i kształtowanie 
wyobraźni oraz promowanie turystyki 
pieszej i rowerowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
dzieci biorące udział w programie, za-
aranżują wystawę z prac plastycznych 
wykonanych w trakcie zajęć oraz zdjęć 
dokumentujących poznawane środo-
wisko.

Miejskie Centrum Kultury przyjmu-
je zgłoszenia chętnych do 5 lipca  2010 
roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Maria ZIĘTEK



NASZE SPRAWY

NR 4-5/2010 R.6  NASZ GOSTYNIN

MiłoŚĆ w zaMian za aDoPcJĘ

W dobie XXI wieku ludzie wciąż 
jeszcze świadomie traktują zwie-
rzęta, jak zabawki. Chodzi przede 
wszystkim o fakt, że jak pupil znudzi 
się właścicielowi - ten pozbywa się 
go bez żadnych wyrzutów sumienia. 
Zwierzęta są porzucane i wyganiane 
nie tylko z domów, ale także z serc 
właścicieli. Ci ostatni podrzucają swo-
ich podopiecznych w różne miejsca, 
ale przede wszystkim wywożą poza 
teren zamieszkania i wypuszcza-
ją beztrosko w obcy dla zwierzęcia 
świat. W ten sposób zagłuszają swo-
je sumienie, ponieważ „łaskawie” nie 
zabili pupila. Pozwolili mu żyć, lecz za 
jaką cenę? Zwierzę zdezorientowa-
ne w terenie zazwyczaj pada ofiarą: 
głodu, chorób, ataków ze strony in-
nych zwierząt oraz ogromnego stre-
su związanego z tęsknotą za Panem 
i domem. Niejednokrotnie zdarza się, 
że właściciele wyjeżdżając na urlop 
„podrzucają” zwierzęta do znajomych 
bądź schroniska – tylko na „chwilę” 
lub „jakiś określony lub nie” czas, któ-
ry trwa dni, miesiące, lata...

Jednym z takich miejsc jest 
Schronisko dla Bezdomnch Zwierząt 

Domowych „Przyjaciel” zs. w Kotli-
skach 13 k. Kutna. Trafia tam każdy 
bezdomny pies odłowiony na terenie 
miasta Gostynina, który wcześniej 
zostaje oznakowany poprzez czipo-
wanie. Obecnie w tym Schronisku 
przebywają 42 psy z naszego tere-
nu, a ogólnie wszystkich jest 450. 
W związku z powyższym Burmistrz 
Miasta Gostynina Włodzimierz 
Śniecikowski informuje mieszkań-
ców o możliwości adopcji psów 
odłowionych na terenie Gostynina, 
których nowi właściciele zostaną 
zwolnieni z rocznej opłaty podat-
kowej w wysokości 20 zł z tytułu 
posiadania psa na rok 2010. Jed-
nocześnie Burmistrz przypomina 
o zasadach adopcji zwierząt, która 
polega na:

1. wcześniejszym wybraniu 
odpowiedniego psa;

2. integracji ze zwierzęciem ok. 
40 min przed adopcją;

3. wypełnieniu dokumentów 
adopcyjnych psa;

4. zapewnieniu odpowiedniej 
opieki weterynaryjnej, egzysten-

cjalnej oraz emocjonalnej pod-
opiecznemu;

5. zagwarantowanie psu odpo-
wiednich warunków niezbędnych 
do godnego życia (bez wszelkiego 
rodzaju znęcania psychicznego 
i fizycznego, eksperymentów oraz 
łańcucha).

DO DOKONANIA ADOPCJI PSA 
POTRZEBNY JEST JEDYNIE DO-
WÓD OSOBISTY I DUŻO MIŁOŚCI 
DO ZWIERZĄT!!!

Po adopcji psa nowy właściciel 
dostaje kartę zwierzęcia, a w niej: 
wiek psa, datę szczepienia przeciwko 
wściekliźnie oraz datę i miejsce chi-
powania pupila.

Pamiętajmy jednak, że każdy 
pies ma własną przeszłość.Zdarza 
się,że ludzie spontanicznie adoptują 
zwierzęta, ale zawsze powinna być 
to przemyślana decyzja. Ponieważ 
psy robią sobie nadzieję, a gdy nie 
dochodzi do ich zabrania ze Schro-
niska, wyładowują złość i agresję na 
sobie. Nie zapominajmy, że zwierzęta 
także mają uczucia i potrafią okazy-
wać emocje, także te negatywne. Nie 
narażajmy więc ich na dodatkowy 
stres i agresję. Niech nasza decyzja 
będzie dojrzała i ostateczna.

W Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt Domowych „Przyjaciel” zs. 
w Kotliskach 13 k. Kutna opłata ad-
opcyjna za jednego psa wynosi 15.00 
do końca sierpnia 2010 r. Promocja 
trwa do końca wakacji, a później opła-
ta będzie wynosiła od 15.00 do 60.00 
w zależności od wielkości psa. Kosz-
ty adopcyjne związane są wyłącznie 
z opłatą zwrotną za szczepienie psa 
przeciwko wściekliźnie. Natomiast ad-
optowanego pupila nie można oddać 
z powrotem do Schroniska, które nie 
przyjmuje zwrotów zwierząt. Pracow-
nicy Schroniska zapewniają adopto-
wanym zwierzętom smycz z obrożą, 
jako dobrą passę na dalsze – lepsze 
niż dotychczas życie.

 Należy pamiętać, że wszystkich 
zwierząt nie da się uratować od ży-
cia w Schronisku. Wobec tego naj-
lepszym sposobem na zapobieganie 
bezdomności psów jest ich kastracja, 

Czekam i czekam, a Ty nie przychodzisz po mnie...

przez co nie będą rodziły się następ-
ne pokolenia zwierząt skazanych 
na ten sam los – komentuje sprawę 
zapełnionego Schroniska – jego pra-
cownica Pani Kinga Moraczewska. 
Poniżej publikujemy przykładowe 
zdjęcia psów z wyżej wymienionego 
Schroniska, które czekają na Pań-
stwa adopcję.

Burmistrz Miasta Gostynina 
Włodzimierz Śniecikowski przypo-
mina mieszkańcom, że właściciel 
lub opiekun psa zobowiązany jest 
w terminie 14 dni dokonać zgło-
szenia tego faktu do Urzędu Miasta 
i opłacenie podatku z tego tytułu w 
wysokości 20 zł rocznie. Nie pobie-
ra się opłaty od posiadania psów, 
poza przypadkami określonymi w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokal-
nych, także przez:

1. osoby o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności (dotychczas inwalidów 
I i II grupy);

2. osoby całkowicie niezdolne 
do pracy i samodzielnej egzysten-
cji;

3. osoby całkowicie niezdolne 
do pracy

Poza tym w terminie jednego 
miesiąca należy dokonać oznako-
wania i rejestracji swego pieska 
w jednym z dwóch wyznaczonych 
gabinetów na terenie miasta. Są 
to:

Gabinet Weterynaryjny 
MEDVET Michalak

09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 12, 
tel.: +48242358484
Godziny otwarcia: Pn-Pt: 16.00 
-19.00, Sob: 16.00 -19.00

Gabinet Weterynaryjny
Wojciech Kieszkowski

09-500 Gostynin, ul. Zamkowa19, 
tel. stacjonarny: 242354233
Godziny otwarcia: Pn-Pt: 9.00 -17.00, 
Sob: 9.00 - 14.00

Takie oznakowanie – czipowa-
nie dla pupili naszych mieszkań-
ców jest bezpłatne do końca roku 
2010.

Anna KWIATKOWSKA

Kolejna rocznica powstania RKa „Przystań Życia”
Rodzinny Klub Abstynenta „Przy-

stań Życia” obchodził już 24. rocznicę 
swego powstania. W ubiegłą sobotę 
26 czerwca br. o godzinie 20.00 od-
była się w kościele przy ul. Polnej 
Msza św. w intencji członków Stowa-
rzyszenia.

Po zakończonej mszy uczestnicy 
udali się do Gimnazjum nr 1 im. Księ-
cia Siemowita IV na  przygotowaną 
wcześniej uroczystość.

Przewodniczący Stowarzyszenia 
RKA Jacek Tomczak witając uczest-
ników i zebranych gości przypomniał, 
że już 24 lata są razem działając 
wspólnie pomagając najbardziej po-
trzebującym i wspierając się nawza-
jem.

Burmistrz Miasta Gostynina Wło-
dzimierz Śniecikowski gratulując 
Stowarzyszeniu tak długiego stażu, 
podkreślił, jak ważna jest działalność 
organizacji pozarządowych. - Sza-
nowni Państwo pewnie nie wszyscy 
zdają sobie sprawę z tego, ile dobra 
od takich stowarzyszeń, jak Wasze 

doświadczają ludzie, którzy być może 
w inny sposób nie doczekaliby się po-
mocy.

Stowarzyszenie otrzymało od 
Burmistrza list gratulacyjny i puchar 

w uznaniu za dotychczasową dzia-
łalność. Gospodarz miasta życzył 
wszystkim zebranym, aby spotkali się 
za rok na okrągłej rocznicy 25 lecia 
istnienia RKA.

Statuetkę i dyplom uznania za po-
stawę i wkład w rozwój Stowarzysze-
nia poprzez propagowanie trzeźwego 
stylu życia i promowanie działalności 
Stowarzyszenia otrzymał Leszek Ko-

narski. Nagrodzony ze wzruszeniem 
podziękował za wyróżnienie wyja-
śniając, że wszystko co robi wykonu-
je dla innych nie licząc na uznanie, 
ale taka pamięć jest bardzo miła jego 
sercu.

Po zakończeniu części oficjalnej 
zebrani mogli spędzić miło czas na 
rozmowach i tańcu.

Maria ZIĘTEK

P o D z i Ę K o w a n i a
Miałam zaszczyt uczestniczyć jako wystawca rękodzieła w pierw-

szym, Ogólnopolskim Jarmarku przy Zamku Gostynińskim 9 lipca 2010 r. 
Chciałam serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Miasta Gostyni-
na Włodzimierzowi Śniecikowskiemu oraz organizatorom tej imprezy 
za miłą atmosferę i sprawną organizację, a w szczególności Pani Annie 
Kwiatkowskiej za wielkie zaangażowanie, pomoc wystawcom w zorga-
nizowaniu swoich ekspozycji. Chcę również powiedzieć, że bywam na 
tego typu Jarmarkach, jednak tylko w Gostyninie spotkałam się z taką 
dbałością o wystawcę. Szczere wyrazy uznania Pani Annie i serdeczne 
podziękowania.

Z poważaniem

Sylwia Śniadowska ze Zgierza
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Po latach w szkolnych murach...
Szkoła nie istnieje już 40 lat, a jej 

absolwenci w większości już na za-
służonej emeryturze, jednak ciągle 
są mocno emocjonalnie związani ze 
swoim Liceum, w którym zdobywali 
wiedzę i przygotowanie do zawodu 
nauczycielskiego. Dowód tego dali 
podczas III Zjazdu Absolwentów w 
dniu 29 maja 2010 r.

Liceum Peda-
gogiczne w Go-
styninie, bo o tę 
szkołę chodzi, 
powołane zostało 
przez Ministerstwo 
Szkolnictwa i Ku-
ratorium Oświaty i 
Wychowania wo-
jewództwa war-
szawskiego pod 
koniec lipca 1950 
r., po rozwiązaniu 
Liceum Pedago-
gicznego w Sien-
nicy w powiecie 
Mińsk Mazowiec-
ki.Władze oświatowe w Gostyninie 
przeznaczyły na nową placówkę 
pierwsze piętro wschodniego skrzy-
dła Szkoły Podstawowej nr 1 przy uli-
cy J. Ozdowskiego nr 2, a parter na 
Szkołę Ćwiczeń.We wrześniu 1950 
r. uruchomiono dwie pierwsze kla-
sy – jedną z naboru w Gostyninie a 
drugą z naboru przeprowadzonego 
z Siennicy. Z Siennicy przeniesiono 
także uczniów z klasy drugiej, trze-
ciej i czwartej. Łącznie w Gostyninie 
1 września 1950 r. rozpoczęło naukę 
ponad 100 osób.

Pierwszym dyrektorem Liceum 
został Edmund Musialik – nauczyciel 
biologii, a zastępcą Tadeusz Chle-
wicki – nauczyciel historii. Ponadto 
pracę rozpoczęli: Franciszek Rut-
kowski – nauczyciel języka polskie-
go, Krystyna Rutkow-
ska – nauczycielka 
historii, Aleksy Szum-
ski – nauczyciel ma-
tematyki, Franciszek 
Lorens – nauczyciel 
geografii i pedagogiki, 
Wincenty Kruszyński 
– nauczyciel biologii, 
Marian Szmidt – na-
uczyciel języka rosyj-
skiego, Zenon Wojt-
kowiak – nauczyciel 
fizyki, Jadwiga Ko-
walska – nauczycielka 
wychowania fizyczne-

go, Paweł Jakubowski – nauczyciel 
śpiewu, muzyki, rysunku i prac ręcz-
nych, Stefan Charłampowicz – na-
uczyciel chemii. W późniejszym okre-
sie w szkole pracowali: Jan Dobrosz 
– nauczyciel języka polskiego a także 
Ewa Markiewicz, Zenon Kostkie-
wicz, Józef Ciećwierz.

Uczniowie Liceum Pedagogicz-

nego w większości pochodzili z okolic 
lub z innych miast. Istniał więc pro-
blem ich zakwaterowania, zwłaszcza 
w początkowym okresie funkcjono-
wania szkoły. Dziewczęta zamieszka-
ły w Domu Młodzieży w Bratoszewie, 
chłopcy najpierw w domu przy ulicy 
T. Kościuszki (nad „Bajką”), potem 
przy Rynku nr 16 (oberża). Internat 
wybudowano w latach 19581959. 
Na potrzeby młodzieży rozbudowa-
no dawny pałacyk Higersbergerów 
w Ratajach. W internacie mieszkało 
średnio ok. 150 osób. Pozostali mieli 

zapewnione stancje w domach pry-
watnych.

Liceum Pedagogiczne zostało 
zlikwidowane w 1970 r. Przez 20 lat 
swego istnienia wykształciło ponad 
tysiąc nauczycieli. Byli dobrze przy-

gotowani do zawodu. Wiedzę prak-
tyczną zdobywali w Szkole Ćwiczeń, 
która stanowiła placówkę doświad-
czalną dla Liceum. Wielu absolwen-
tów pracuje do dziś oprócz szkół, tak-
że w różnych instytu-
cjach, samorządach 
czy organizacjach 
zawodowych. Dobre 
imię szkoły to zasłu-
ga 67 nauczycieli, 
których łącznie tyle 
pracowało w ciągu 
20 lat w Liceum.

Od likwidacji 
Szkoły, tj. 1970 r. 
absolwenci zorga-
nizowali trzy zjazdy. 
Pierwszy odbył się 
w 1993 r., a drugi w 
2000. Obecny Zjazd 
Jubileuszowy zgro-
madził 230 osób. 
Oprócz absolwentów na uroczystość 
przybyli: starosta Jan Baranowski, 
wiceburmistrz Jadwiga Kaczor, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Jo-

lanta Syska-Szymczak, przewodni-
czący Rady Gminy Tomasz Lewan-
dowski, wójt Gminy Szczawin Jerzy 
Sochacki, prezes ZNP Stanisław 
Durma, przewodnicząca nauczyciel-
skiej „Solidarności” Barbara Gierula, 
dyrektorzy szkół gostynińskich. Od-
czytane zostały również listy gratula-
cyjne, m.in. burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego, który z powodu 
wyjazdu służbowego do Langenfeld 
nie mógł uczestniczyć w zjeździe.

Przewodniczącym Komitetu Or-
ganizacyjnego był Arkadiusz Górski. 
Z atencją witano profesorów, którzy 
przybyli na uro-
czystość: Janinę 
Rędzińską, Ma-
rię Kowalczyk, 
Zenona Kostkie-
wicza, Janusza 
Michałkiewicza. 
Przewodn iczą -
cy przypomniał 
historię Liceum 
opracowaną przez 
Annę Tarkę. Ab-
solwenci otrzymali 
okazjonalny folde-
rek z rysem histo-
rycznym szkoły, 
wykazem nauczy-
cieli i absolwentów. Wspominano 
też nauczycieli, którzy już nie żyją. 
Odwiedzono groby na gostynińskim 
cmentarzu 11 profesorów i 35 kole-
gów. Wzruszającym momentem były 

wspomnienia o byłych nauczycielach 
Janie Dobroszu, Józefie Ciećwie-
rzu, Romanie Michalskim, Tade-
uszu Chlelwickim, Jadwidze Kost-
kiewicz, Marii Wiśniewskiej. Wspo-

minali ich ci absolwenci, którzy poszli 
śladem swoich nauczycieli i podjęli 
pracę w szkole. Niektórzy recytowali 
własne, okazjonalne i symapatyczne 

wiersze, jak np. 
Krystyna Ję-
drzejak- Brze-
zik. Nie zabrakło 
również śpiewu. 
Organizatorzy 
p r z y g o t o w a l i 
dla wszystkich 
teksty piosenek 
stosownych do 
chwili, a grała 
orkiestra w skła-
dzie Gabriel 
Zielak, Ryszard 
S k o w r o ń s k i , 
Józef Łuczyń-
ski pod kierun-
kiem Jadwigi 

Zgierskiej. Uzdolnieni muzycznie 
nauczyciele śpiewali chóralnie

Trzeba przyznać, że Komitet Or-
ganizacyjny wywiązał się ze swojego 
zadania bardzo dobrze. Wszystko 
było przemyślane, uroczystość prze-
biegała bardzo sprawnie. Dowodem 
tego były gromkie oklaski z sali, śpie-
wy, a nawet „gadulstwo” zebranych, 
co należy wybaczyć, ponieważ obok 
siebie często siedziały koleżanki czy 
koledzy, którzy nie widzieli się przez 
40 lat.

Przewidziano też dodatkowe 
atrakcje – po mszy świętej w koście-

le pw. Miłosierdzia Bożego gości do 
siedziby szkoły prowadziła Miejska 
Orkiestra Dęta.

Barbara KONARSKA-PABINIAK

Dawna siedziba Liceum Pedagogicznego

Przemarsz absolwentów przez miasto

Pierwsze powitania

Arkadiusz Górski w roli absolwenta i przewodniczącego 
III Zjazdu

Absolwenci, profesorowie i goście

Spotkanie w Zamku z wiceburmistrz Gostynina Jadwigą 
Kaczor



FOTOREPORTAŻ

NR 4/2010 R.8  NASZ GOSTYNIN

Dni gostynina 2010
Program tegorocznego świę-

ta miejskiego „Dni Gosty-
nina 2010” został przygotowany w 
taki sposób, że każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie, zarówno zwolenni-
cy sportu, smakosze, miłośnicy 
muzyki czy kolekcjonerzy monet.

Pierwszy dzień obchodów roz-
poczęła w sali kolumnowej zamku 
gostynińskiego sesja naukowa pt.: 
„Turystyka zdrowotna w Polsce a per-
spektywy rozwoju Gostynina” (szerzej 
na str 5).

W drugi dzień obchodów, 
w czwartek, mieszkańcy naszego 
miasta w godzinach popołudniowych 
mogli obejrzeć korowód taneczny 
uczestników XV Międzynarodowego 
Festiwalu „Kasztelania 2010”. Jako 
pierwsze wystąpiły zespoły z Ukra-
iny i Macedonii, a następnie z Hisz-
panii, Turcji, Bułgarii i Egiptu. Artyści 
w pięknych, kolorowych strojach za-
chwycili widzów pełnymi ekspresji 
tańcami i śpiewem. Dzięki występom 
zebrani na Rynku Miejskim zapoznali 
się z folklorem innych narodów. Wy-
konawcy mimo upalnej pogody za-
prezentowali wysoki poziom swoich 
artystycznych umiejętności.

Uroczystego otwarcia Dni Go-
stynina 2010 dokonał w tym dniu 
Burmistrz Miasta Gostynina Włodzi-
mierz Śniecikowski, który przypo-
mniał o tradycji święta miejskiego 
i wyjaśnił przyczynę zmiany terminu 
tegorocznych obchodów spowodo-
wanych wcześniejszymi wyborami 
parlamentarnymi. Witając zaproszo-
nych gości i mieszkańców, Burmistrz 
życzył wszystkim doskonałej zabawy 
w radosnej atmosferze.

W piątkowy poranek zwolennicy 
czynnego wypoczynku mogli obej-
rzeć na boisku Orlik przy SP nr 3 finał 
rozgrywek w piłkę nożną „Mini Mun-
dial 2010”. W grupie młodszej Junio-
rzy Mazura zajęli drugie miejsce. Za 
zajęcie trzech pierwszych miejsc w 
grupach drużyny otrzymały puchary, 
pozostałe drużyny pamiątkowe dy-
plomy.

Jedną z atrakcji tego dnia był 
I Ogólnopolski Jarmark „Pod Zam-
kiem Gostynińskim”, na którym za-
prezentowali się wytwórcy ze swoimi 
wyrobami z takich dziedzin, jak: cera-
mika, rzeczy drewniane, kwiaty z pa-
pieru, wyroby z soli, biżuteria arty-
styczna, garncarstwo, wyroby ze sło-
my, wikliny. Koła Gospodyń Wiejskich 
i indywidualni wystawcy przywieźli na 
jarmark między innymi oscypki, pirogi 
biłgorajskie, kulebiaki, bliny, kartacze, 
miód, babki ziemniaczane, nalewki 
i wiele innych. Na stoiskach prowa-
dzona była degustacja i sprzedaż 
wystawionych produktów. Dużą po-
pularnością cieszył się miód z pasieki 
Bronisława Szczepaniaka. Oprócz 
zakupu miodu chętni mogli posłuchać 
ciekawostek z życia pszczół, które 
opowiadał sympatyczny pszczelarz.

Maria Jura przyjechała do Go-
stynina z powidłami strzeleckimi oraz 
smakowitymi nalewkami z kwiatu bzu 
i sosny. Rękodzieło szydełkowe, ko-
rale, opaski przywiozła ze sobą Wan-
da Menke z Otwocka. Można było 
podziwiać kunszt wyrobów na szy-
dełku. Koła Gospodyń Wiejskich za-

Burmistrz Miasta Gostynina, Włodzi-
mierz Śniecikowski otwiera obchody 
,,Dni Gostynina’’ 2010 W hiszpańskim klimacie

Walki rycerskie pod Zamkiem

W bułgarskich rytmach 

Pokaz tańca towarzyskiego

Asortyment KGW z Sierakówka

Garncarstwo

Gostynińska twórczość artystyczna

Malownicze pejzaże pod Zamkiem

Oko cieszy malarstwo

Oryginalne rękodzieło ceramiczne i 
obrusy

Pokusą był miodek
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niezwykle barwne
prezentowały między innymi ciasta, 
sery, nalewki, robótki ręczne, obrazy 
i serwetki.

Mieszkańcy Gostynina mogli też 
dokonać zakupu okolicznościowego 
dukata miejskiego, który dostępny 
jest nadal w Miejskim Centrum Kultu-
ry w Gostyninie, w Wydziale Promocji 
Miasta Gostynina i w sekretariacie 
Urzędu Miasta.

Wielką atrakcją była tego dnia in-
stalacja historyczna „Kłuszyn 1610 – 
obóz hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego”. Bitwa ta historycznie spalata 
się z dziejami Zamku gostynińskiego. 
Gostynianie przenieśli się w odlegle 
czasy do obozu wojsk koronnych, 
podziwiali broń wojska polskiego 
z XVII wieku oraz pokazy: walk na 
szable, muszkieterski, artyleryjski 
i najważniejszy inscenizację bitwy 
z Moskalami, a w przerwie oglądali 
tańce dworskie. Czynne było też sta-
nowisko historyczne „Horodyszcze” 
częstujące jadłem staropolskim. Moż-
na było spróbować między innymi pę-
czak i soczewicę na sypko okraszone 
skwarkami, kaszę jaglaną z miodem, 
suszonymi śliwkami, orzechami i mle-
kiem.

Na Rynku Miejskim w godzinach 
wieczornych odbył się koncert muzy-
ki folk-rockowej wykonaniu zespołu 
„BERKUT”.

W sobotę od rana na kortach te-
nisowych MOSiR-u odbył się Turniej 
Tenisa Ziemnego Par Deblowych 
Mężczyzn. W godzinach popołudnio-
wych dla dzieci zaplanowano pro-
gram plenerowy oraz pokaz tańca 
towarzyskiego.

 Ostatnim punktem programu 
w sobotę był koncert zespołu „Lord 
- Sound of Queen”, który grał utwory 
zespołu Queen.

Następnego dnia przed połu-
dniem sportowcy rozegrali Turniej 
Tenisa Ziemnego Par Deblowych 
Mężczyzn. W porze wieczornej od-
były się koncerty zespołów „LS Blu-
es Band” i gwiazdy wieczoru „Lady 
Pank”. Mieszkańcy Gostynina zarów-
no starsi, jak i młodsi świetnie bawili 
się przy dźwiękach starych i nowych 
przebojów.

Maria ZIĘTEK

Występ grupy tanecznej z Ukrainy

Bułgarski taniec ludowy

Koncert zespołu Lady Pank

Gostynińscy fani Lady Pank Zespół z Ukrainy

Potrawy regionalne KGW w Białotarsku

Powidła i nalewki strzeleckie

Rękodzieła na szkle malowane

W rycerskim stylu

Stoisko KGW z Aleksandrowa

Stoisko KGW Grodkowo-Zawisze

Świat koronek

W łowickim stylu
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wizyta Burmistrza Miasta gostynina 
w mieście partnerskim Langenfeld

Ważnym źródłem inspiracji 
dla mieszkańców ziemi 

gostynińskiej do wyrażania samych 
siebie we wspólnych pragnieniach 
przyjaźni i współpracy dla lepszego 
świata jest partnerstwo miast zawią-
zane pomiędzy Gostyniniem i Lan-
genfeldem. Pielęgnowane jest ono z 
najwyższą starannością i zaangażo-
waniem przez burmistrzów obu 
miast.

Historycznie patrząc part-
nerstwo to zaistniało już w 1945 
roku. Wówczas to mieszkańcy 
ziemi gostynińskiej pochodzenia 
niemieckiego zaczynali się osie-
dlać na terenach wokół dzisiej-
szego Langenfeld. Tak powstał 
nieformalny związek serc miesz-
kańców tych terenów.

W latach 80. nastąpiło stop-
niowe zbliżenie między Wscho-
dem i Zachodem Europy, co 
umożliwiło częstsze wizyty Niem-
ców w ich dawnej Ojczyźnie. Z 
ich inicjatywy nastąpiło w 1998 
r. podpisanie przez burmistrzów 
Włodzimierza Śniecikowskiego 
i Magnusa Staehlera oficjalnego 
partnerstwa Gostynina i Langen-
feld. Zanim do tego doszło wiele 
starań czyniło grono indywidu-
alnych osób jak i władz samo-
rządowych po obu stronach. Za 
wsparcie tych inicjatyw podziękował 
burmistrz Włodzimierz Śniecikowski, 
będąc z oficjalną wizytą w dniach od 
28 maja do 2 czerwca 2010 r. w part-
nerskim mieście, ówczesnemu Bur-
mistrzowi Miasta Langenfeld Han-
sowi Litterscheidowi. W dowód 

uznania burmistrz Śniecikowski wrę-
czył medal za szczególne zasługi dla 
tworzenia partnerstwa miast. Dzię-
kując za odznaczenie Litterscheid 
wyjaśnił, że napływ wędrowców z 
Europy Wschodniej wzmocnił miej-
scowe siły, a tereny odniosły duże 
profity, gdyż przybywający nad Ren 
z zapałem przystąpili do budowy no-
wych gospodarstw i z dużym zaan-
gażowaniem troszczyli się o swoje 
rodziny. W 1948 r. połączono kilka 
sąsiadujących ze sobą wsi i utwo-
rzono miasto Langenfeld.

Okazją do złożenia wizyty był 
odbywający się w ostatni majowy 
weekend Międzynarodowy Festyn 

Dzieci i Rodziny. Wśród mieszkań-
ców Langenfeld osiem proc. stano-
wią obcokrajowcy, którzy pochodzą 
z około 100 krajów świata. Są to 
głównie Turcy, Serbowie, Arabowie 
oraz Polacy. Wszyscy żyją w zgo-
dzie, szanują swoją odrębność kultu-
rową, wspólnie pracują dla dobra lo-
kalnej społeczności. Odbywający się 

w parku miejskim festyn jest okazją 
do zaprezentowania przez przedsta-
wicieli tych mniejszości swoich zwy-
czajów, szeroko rozumianej kultury, 
w tym potraw, strojów, a na scenie 
muzyki i tańców. Na festynie pre-
zentowały się także stowarzyszenia 

lokalne, kluby i związki zrzeszające 
dzieci lub działające na rzecz mło-
dzieży. Wszyscy promowali swoją 
działalność i zachęcali do wstępo-
wania w ich szeregi. Piękna majowa 
pogoda sprzyjała atmosferze zaba-
wy i radości. Tysiące mieszkańców 
spędziło tu swój wolny czas.

Podczas wizyty Burmistrz Mia-
sta Langenfeld Frank Schne-

ider zapoznał polską delegację z ak-
tualnymi planami w kwestiach sa-
morządowych. Priorytetem naszego 
partnera stała się troska i inwestycje 
w ochronę środowiska i wdrażanie 
w mieście nowoczesnych techno-
logii przemysłowych. Oddano już 

do użytku pierwszą 
z trzech zaplanowa-
nych części parku 
technologicznego. W 
utworzonym centrum 
przedsiębiorczości 
przekazano pomiesz-
czenia dla studentów 
i adeptów kierunków 
technicznych, a także 
dla amatorów, którzy 
mogą tu opracowy-
wać nowe technolo-
gie, w grupach reali-
zować innowacyjne 
projekty i sposoby ich 
wdrażania.

W nowo wybu-
d o w a n y m 

kompleksie oferowa-
ne są powierzchnie 
biurowe dla firm spe-
cjalizujących się w innowacyjnych 
technologiach. Celem władz miasta 
jest pozyskiwanie takich firm i przed-

siębiorstw, które działają w najnow-
szych branżach farmakologicznych, 
chemicznych czy komputerowych, 
w tym w dziedzinie opracowywania 
i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Tylko takie bowiem przedsię-
biorstwa zapew-
niają stałe miej-
sca pracy i dają 
pewność rozwoju 
miasta. Tworzenie 
infrastruktury oko-
ło przemysłowej, 
ulgi podatkowe, 
pomoc administra-
cyjna i doradcza 
mają spowodo-
wać osiedlanie 
się na terenie 
Langenfeld wielu 
firm i zapewnienie 
rozwoju przedsię-
biorczości, a co 
za tym idzie pewność zatrudnienia, 
przy jednoczesnym znikomym praw-
dopodobieństwie ewentualnej upa-
dłości. Przy urzędzie miasta powo-
łano także grupę roboczą, zadaniem 
której jest udzielanie mieszkańcom 
miasta wszelkich informacji na temat 
nowoczesnych energooszczędnych 
i przyjaznych środowisku technologii 
i sposobów postępowania w życiu 

Występ zespołu dzieci narodowości tureckiej

Burmistrz Miasta Langenfeld Frank Schne-
ider i Burmistrz Miasta Gostynina Włodzi-
mierz Śniecikowski

codziennym i pracy.
W trakcie pobytu Burmistrz 

Miasta Gostynina odwiedził byłych 
mieszkańców 
Gostynina, spo-
tkał się z człon-
kami stowarzy-
szenia Popiera-
nia Partnerstwa 
Gostynin-Lan-
genfeld oraz 
zwiedził nowo 
otwarte obiek-
ty użyteczno-
ści publicznej, 
w tym jednostkę 
straży pożarnej 
wybudowanej 
przy partycy-
pacji środków 
unijnych oraz 
rynek miejski. 

Delegacja polska miała możliwość 
zwiedzenia stolicy Niemiec Berlina.

Burmistrzowie miast podczas 
rozmów oficjalnych uzgodnili plany 
dalszej współpracy. Strona niemiec-
ka ponowiła zaproszenie dla grupy 

młodzieży na Międzynarodowe Spo-
tkanie Młodzieży do Langenfeld, dla 
piłkarzy MKS Mazura na Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej z udzia-
łem drużyn z miast partnerskich oraz 
zaproponowała organizację kursu ję-
zyka niemieckiego dla polskiej mło-
dzieży w okresie jesiennym.

Elżbieta SZUBSKA-BIEROŃ

Rynek w Langenfeld po rewitalizacji

Festyn miejski

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski wręcza odzna-
czenie „Zasłużony dla Gostynina“ byłemu burmistrzo-
wi Langenfeld Hansowi Lietlerscheidowi
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Tancerze z solca
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca-

„Solec” popularyzuje piękno i walory 
regionalnego oraz narodowego folk-
loru, z radością i wielkim zapałem od-
krywa przed publicznością urok tań-
ców ludowych, które stanowią ważną 
część naszego dziedzictwa kulturo-
wego. Repertuar grupy jest różno-
rodny i bogaty. Zespół występuje w 
kraju i za granicami, ma na swoim 
koncie liczne sukcesy na różnych fe-
stiwalach oraz konkursach o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym.

Dzieci z „małego Solca” robią 
„rzeczy wielkie”. Pragną ocalić od za-
pomnienia to, co powinno być drogie 
wszystkim Polakom – promują zarów-
no polską kulturę jak i tradycję. Pomi-
mo niecałej trzyletniej przygody z tań-
cem, polski taniec ludowy prezento-
wali już na deskach scen bułgarskich, 
chorwackich, serbskich. A że robią to 
z wielkim zaangażowaniem i entuzja-
zmem, widać było 18 czerwca na 
scenie teatru im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Płocku podczas premiery 
„Kopciuszka”.

Myśl o wystawieniu „Kopciuszka” 
powstała we wrześniu ubiegłego roku. 
Forma przekazania tańców ludowych 
wydawała się idealna do bajkowości 
„Kopciuszka”. Od początku pomy-
słodawcy mieli nadzieję, że pomysł 
ten powinien być do-
brze odebrany przez 
widzów. Nie ma chyba 
osoby, która nie czytała-
by ,,Kopciuszka”. 

Główną rolę w 
przedstawieniu zagra-
ła Ilona Kozłowska, 
która w pełni oddała 
subtelność i skromność 
„Kopciuszka”. W roli 
księcia wystąpił Domi-
nik Dolak. Kierownik 
i choreograf zespołu, 
Jolanta Gutowska, 
z wielkim zaangażowa-
niem poświęciła się dla 
tej młodzieży. Muzykę 
do „Kopciuszka” napisał Krzysztof 
Kralka, kompozytor, aranżer, multiin-
strumentalista. Pasjonat muzyki kla-
sycznej, jazzowej i estradowej. Laure-
at licznych nagród na Festiwalach. 

Dzieci do przedstawienia przygo-
towywały się bardzo pieczołowicie, 
niekiedy pracowały po osiem godzin 
dziennie, żeby stawić czoło progra-
mowi, około pięciu miesięcy uczyły 
się wyłącznie kroków i figur mazura, 

od stycznia 2010 
zaczęto ćwiczyć 
choreografię. Krót-
ko przed występem 
próby odbywały się 
również w soboty, 
ponieważ w ciągu 
tygodnia brakowało 
czasu na zrealizo-
wanie zaplanowa-
nego materiału. 

Dumą dla ze-
społu ale jednocze-
śnie motywacją i in-
spiracją było po raz 
kolejny zatańczenie 

po przedstawieniu wspólnie z Harcer-
skim Zespołem „Dzieci Płocka”,,Suity 
Krakowskiej”. 

Szczególnym zaszczytem jest 
objęcie po raz kolejny zespołu hono-
rowym patronatem przez Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika, wielkiego przyjaciela dzieci 
z Solca. Nie byłoby sukcesów Zespo-
łu, gdyby nie wspaniała postawa i zro-
zumienie wójta Gminy Gostynin Jana 

Kazimierza Krze-
wickiego jak i in-
nych pracowników 
Gminy, a przede 
wszystkim dyrek-
cji szkoły, głównie 
dyr. Anny Woj-
ciechowskiej. 

Przed dziećmi 
z Solca kolejne wy-
zwanie a zarazem 
wspaniała waka-
cyjna przygoda, 
bowiem 9 sierpnia 
wystąpią na Festi-
walu w Bułgarii i 
Chorwacji.

A. K. 

gostynianka - i wicemiss łodzi 
W dniu 5 czerwca w Filharmonii 

łódzkiej odbył się finał konkursu „Miss 
Polonia” województwa łódzkiego. W 
eliminacjach spośród trzystu dziew-
czyn gostynianka Adrianna Wojcie-
chowska została pierwszą WICE 
MISS Łodzi.

Ada jest absolwentką Szkoły 
Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 

2 w Gostyninie, a także absolwentką 
Liceum Ogólnokształcącego im. Wła-
dysława Jagiełły w Płocku. Od pię-
ciu lat związana jest z Łodzią, gdzie 
mieszka i studiuje psychologię na 
Uniwersytecie Łódzkim. 

Przygoda z wyborami MISS za-
częła się bardzo niewinnie. Ada na-
mówiona przez koleżanki, zgłosiła się 
na eliminację w łódzkiej Manufaktu-
rze i jako jedna z trzystu dziewczyn 
dostała się do finału dwudziestu naj-
piękniejszych. 

Przez ostatnie trzy miesiące 
dziewczyny ciężko pracowały, przy-
gotowując się do finału. W tym czasie 

miały kontakt ze stylistami, fryzje-
rami, wizażystami i choreografami. 
Podczas finałowej gali dziewczyny 
prezentowały się w sukniach koktajlo-
wych, wieczorowych czy strojach ką-

pielowych, losowały również pytania, 
na które odpowiadały przed komisją 
i publicznością.

Na pytanie, jaki zapach mia-
łyby perfumy, które by sama wy-
produkowała, Ada odpowiedziała: 
na pewno miałyby zapach mojego 
dzieciństwa. Pachniałyby łąką, 
mlekiem i plackiem drożdżowym 

mojej babci, ponieważ wychowa-
łam się na wsi.

Po pytaniach konkursowych na-
stąpił punkt kulminacyjny. Komisja 
wyłoniła finałową piątkę. Szczęście 
Ady nie miało granic, kiedy po raz ko-
lejny w ścisłej czołówce nie zabrakło 
właśnie jej, gostynianki. Emocje rosły 
z minuty na minutę. I tak spośród 
finałowej piątki pierwszą WICE 
MISS województwa łódzkiego zo-
stała z numerem 17 Adrianna Woj-
ciechowska. Już jako WICE MISS 
otrzymała ogrom prezentów za łącz-
ną kwotę 12 000 zł oraz bilet na finały 
Miss Polonia 2010 . 

Przed Adą kolejne miesiące cięż-
kiej pracy, ponieważ oprócz wspania-
łej przygody czeka ją jeszcze obrona 
pracy magisterskiej.

(BKP)

Trzy najpiękniejsze. Z prawej Ada Wojciechowska

Od lewej: Miss 2010; I Vice Miss Ada Wojciechowska; Miss roku 2009 (w tle 
jeden ze sponsorów)
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Finalistka Konkursu Polonistycznego

Konkurs Polonistyczny dla gimna-
zjalistów organizowany jest corocz-
nie przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. Główne cele tego przedsię-
wzięcia to pogłębianie zainteresowań 
humanistycznych uczniów, rozwijanie 
ich uzdolnień, rozbudzanie twórcze-
go myślenia i wrażliwości estetycz-
nej. W Gimnazjum nr 2 im. Polskich 
Noblistów w Gostyninie w roku szkol-
nym 2009/2010 do Konkursu Polo-
nistycznego przystąpiło jesienią kil-
kunastu uczniów z klas trzecich. Po 
eliminacjach szkolnych trzy uczen-
nice zakwalifikowały się do etapu 
rejonowego, który odbył się w płoc-
kim Gimnazjum nr 8. Laureatką tego 
etapu została Zuzanna Raciborska, 

uczennica klasy IIIe. W II semestrze 
wzięła udział w finale wojewódzkim, 
który odbył się w Pałacu Kultury i Na-
uki w Warszawie.

Rozstrzygnięciem wojewódzkiej 
Komisji Konkursu Polonistycznego 
Zuzanna otrzymała 51procent  punk-
tów i tym samym uzyskała tytuł Fina-
listy. Tytuł ten uprawnia do uzyskania 
określonej liczby punktów przy rekru-
tacji do szkoły ponadgimnazjalnej – 
zgodnie z właściwym zarządzeniem 
MKO.  

Przygotowując się do kolejnych 
etapów Konkursu, Zuzia przeczyta-

ła wiele książek, opracowała szereg 
trudnych zagadnień. Poświęciła swoją 
przerwę międzysemestralną, by zgłę-
biać zawiłości fabuły „Mistrza i Małgo-
rzaty”, analizować „Tango”, „Otella” 
czy „Zdążyć przed Panem Bogiem”. 
Podczas gdy inni uczniowie cieszy-
li się wolnymi dniami, ona podążała 
śladem Kubusia fatalisty – bohatera 
powiastki filozoficznej, zmagała się z 
syndromem Otella, rozszyfrowywała 
metafory w wierszach poetów No-
wej Fali, analizowała uwarunkowania 
Holocaustu. Zapoznała się też z wy-
maganymi filmami (m.in. „Imię róży”, 
„Troja”, „Casablanca”, „Amadeusz”) 
oraz dziełami malarskimi. 

Podsumowując swą trzyletnią 

pracę polonistyczną z Zuzanką, mu-
szę stwierdzić, że uczennica jest nie 
tylko utalentowana humanistycznie, 
błyskotliwa i twórcza, ale też niezwy-
kle rzetelna oraz odpowiedzialna. 
W przygotowanie do konkursu wło-
żyła wiele pracy, a każde zlecone 
jej zadanie niezmiennie wykonywała 
ambitnie i celująco. Taką też ocenę, 
celującą, otrzymuje Zuzia z języka 
polskiego w klasyfikacji końcowo-
rocznej. Gratuluję Ci, Zuziu, i życzę 
wielu szóstek w licealnych murach

Julia ŁOŚ

Zuzanna RACIBORSKA, fot. Iga SKOWROŃSKA

„Często się mówi: Liczby rządzą światem
Pewne jest to: Liczby pokazują, Jak on jest rządzony”

J. W. Goethe

„Magia  LiczB” 
Matematyka towarzyszy człowie-

kowi od zarania dziejów. Jest nieod-
łączną częścią natury i historii ludz-
kości. Wywierała i wywiera ogromny 
wpływ na naukę, rozwój cywilizacji 
i kultury. Dla wielu ludzi matematyka 
to tylko proste czynności rachunkowe 
i ewentualnie trochę geometrii, ob-
liczanie pól figur i objętości brył. Dla 
innych to budowanie abstrakcyjnych 
teorii, skomplikowanych systemów, 
niezrozumiałych dla przeciętnego 
człowieka. W wielu dziedzinach współ-
czesnej nauki i techniki, matematyka 

okazała się doskonałym językiem do 
opisywania zjawisk i prawidłowości.

Idealną formą zwrócenia uwagi 
na obecność matematyki w otacza-
jącym nas środowisku był Międzysz-
kolny Konkurs Matematyczny „Magia 
Liczb”, który odbył się 27 maja 2010 
roku w Gimnazjum nr 1 im. Księcia 
Mazowieckiego Siemowita IV w Go-
styninie. Konkurs zorganizowano dla 
klas VI Gostynina i okolic, co stworzy-
ło możliwość konfrontacji i wymiany 
doświadczeń między różnymi szko-
łami oraz sprawdzenia i utrwalenia 
wiedzy matematyczne. Składał się 
z sześciu konkurencji, a nad prawi-
dłowością jego 
przebiegu czuwa-
ło jury nauczyciel-
skie w składzie: 
Jolanta Żółtowska 
– Zespół Szkół 
im. Marii Skło-
dowskiej-Curie, 
Wojciech Kiełba-
sa – Gostynińskie 
Centrum Eduka-
cyjne, Józef Mie-
rzejewski oraz 
dyrektor szkoły  
Robert Pypkow-
ski. Funkcję lek-
torów pełnili: Łu-
cja Kostkiewicz i 
Mateusz Lewan-
dowski (ucznio-
wie IIb). W ramach relaksu uczennice 
klasy Ib przygotowały piosenki „Tyle 
słońca w całym mieście” oraz „Ciągle 
pada”, zaś uczennice z IIIa recytowa-
ły wiersze i fragmenty prozy polskich 
pisarzy.

Po ponad godzinnych zmaga-

niach jury ogłosiło werdykt: 
I miejsce – drużyna SP nr 3 w Go-

styninie (op. Bogusław Cwaliński); II 
miejsce – drużyna  SP w Teodorowie 
(op. Renata Kędzierska); III miejsce 
– drużyna  SP w Emilianowie (op. 
Anna Ostrowska); wyróżnienia:– 
drużyna SP nr 1 w Gostyninie (op. 
Renata Nyckowska),  drużyna  SP 
w Solcu (op. Zbigniew Wasilewski) 
oraz drużyna ze SP w Sierakówku 
(op. Jadwiga Mańkowska).

Cała impreza przebiegała w sym-
patycznej, ale i ekscytującej atmosfe-

rze. Niepowtarzalny klimat stworzyły 
napięcie i zaangażowanie uczniów 
oraz życzliwość i zrozumienie ze 
strony jury i publiczności. Duże słowa 
uznania i podziękowania należą się 
sponsorom. Byli nimi: Włodzimierz 
Śniecikowski – Burmistrz Miasta Go-
stynina i Rada Rodziców przy Gimna-
zjum nr 1 w Gostyninie. To dzięki ich 
hojności każdy uczestnik otrzymał 
piękną nagrodę.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
wyrazili nadzieję, iż w przyszłym 
roku ponownie będą mogli spróbo-
wać swych sił w tego typu imprezie 
matematycznej. Wszyscy jednocze-

śnie zapewnili, że oprócz wyśmienitej 
zabawy wynieśli także sporo wiedzy 
matematycznej, mającej praktyczne 
zastosowanie w życiu.

Organizatorzy konkursu:
Anna MARKIEWICZ

 i Maria KołodzieJSKa

Mistrzowie nauk przyrodniczych
Finał czwartej edycji Międzypo-

wiatowego Konkursu Fizyki z Astro-
nomią odbył się 14 maja 2010 r. w Ze-
spole Szkół nr 1 w Płocku. Uczniowie 
Gimnazjum nr 2 im. Polskich Nobli-
stów biorą udział w tych zawodach od 
początku ich organizowania. Zawsze 
z wielkim zaangażowaniem, często z 
sukcesami.

W dniu 23 marca 2010 r. na pół-
finał konkursu do Płocka przyjechało 
wraz z opiekunami kilkudziesięciu 
młodych adeptów fizyki i astronomii. 
Byli to gimnazjaliści z wielu okolicz-
nych powiatów. Wśród uczestników 
znalazło się troje uczniów z klasy 
IIIa naszego gimnazjum: Aleksan-
dra Bogusławska, Jan Biniewicz 
i Przemysław Jankowski.

Wszyscy konkursowicze na każ-
dym etapie zawodów mieli do roz-
wiązania pięć bardzo trudnych zadań 

– dwa problemowe i dwa rachunko-
we. Nasza „szczęśliwa trójka” wy-
kazała się nie tylko rozległą wiedzą, 
ale przede wszystkim logicznym oraz 
analitycznym myśleniem i awanso-
wała w ścisłej czołówce do finału.

Laureatami IV Międzypowiato-
wego Konkursu Fizyki z Astronomią 
Płock 2010 zostali: Janek Biniewicz 
i Przemek Jankowski. Ola Bogu-
sławska otrzymała tytuł Finalistki.

Jestem dumna ze swoich 
uczniów, których sukcesy wynikają 
z zaangażowania i ogromnej pracy. 
Gratuluję im i życzę kolejnych osią-
gnięć w szkole ponadgimnazjalnej. 
Wierzę, że pasja poznawania świata 
i praw natury przyniesie im jeszcze 
wiele satysfakcjonujących przeżyć.

Beata WASIAK
nauczyciel fizyki 

Obrady jury. Od lewej: J. Mierzejewski, J. Żółtowska, W. 
Kiełbasa oraz R. Pypkowski

Wręczanie dyplomów oraz nagród
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alastor, Black Pocket Lice, 

zachlapany szczypior – 
koncert w Kręgielni

W piątek 4 czerwca 2010 r. w krę-
gielni Bili Bow Club odbył się koncert 
grup Alastor, Black Pocket Lice i Za-
chlapany Szczypior.

Już od kilku lat brakuje w Gosty-
ninie takiej rozrywki. Koncert przy-
ciągnął wielu zwolenników ciężkiego 
brzmienia, co tylko potwierdza zapo-
trzebowanie na częstsze organizo-
wanie tego typu imprez, które swego 
czasu były w Gostyninie dość popu-
larne. Zmieniło się to, gdy zniknęły 
z mapy naszego miasta miejsca, w 
których często gościły ze swoim re-
pertuarem zespoły metalowe. Dziś je-
dynym takim miejscem, w którym od-
bywają się różnego rodzaju koncerty 
jest klub Bili Bow, zwany potocznie po 
prostu Kręgielnią. Piątkowy koncert 
dał nadzieję na to, że gostynińska 
scena metalowa może na nowo ożyć. 
Tym bardziej, że Robert – właściciel 
klubu – podszedł do sprawy bardzo 
pozytywnie i w planach ma już kolej-
ne koncerty. Oby ta nadzieja nie za-
wiodła słuchaczy muzyki metalowej, 
których jest w Gostyninie dość dużo 
jak na niewielkie miasto.

Każdy koncert powinien  rozpo-
cząć się występem mogącym roz-
kręcić publiczność i zagrzać ją do 
dalszej zabawy. W tym przypadku 
wybór trafiony był w dziesiątkę – im-
prezę otworzył zespół z Włocławka, 
o niezwykle zapadającej w pamięć 
nazwie Zachlapany Szczypior. Choć 
przywołuje ona na myśl brzmienie 
punkowe, to chłopaki tworzą coś 
zupełnie odmiennego. Grają ciężką, 
energiczną i rytmiczną muzykę meta-
lową z dużą dawką humoru zawartą 
zarówno w utworach, jak i pomiędzy 
nimi. Ostre brzmienie gitar i bębnów 
uzupełnia harmonijka ustna, której 
dźwięki wplata w utwory wokalista, 
w momentach gdy nie wydobywa 
z siebie tzw. growl’u. Trzeba dodać, 
że wykorzystanie harmonijki w tego 
typu muzyce jest dość niespotykane 
i oryginalne. Całości świetnie dopełnił 
wizerunek członków zespołu – maski, 
peruki, przebrania.

Wszystko to sprawiło, że już przy 
pierwszym utworze ludzie ruszyli 
w tzw. pogo i od początku bawili się 
świetnie.

Jako drugi wystąpił zespół Black 
Pocket Lice z Płocka. Kolejna ka-
pela racząca publiczność ciężkimi, 
mięsistymi dźwiękami o charakterze 
deathcore’owym. Szybkie przestero-
wane brzmienia wzbogacone o ostre 
gitarowe solówki i growl’owy wokal 
ponownie porwały publiczność przed 
scenę.

W muzyce Black Pocket Lice wy-
raźnie słychać doświadczenie w gra-
niu tego rodzaju kompozycji i zaan-
gażowanie. Myślę, że po ich występie 
większość obecnych na piątkowym 
koncercie ma nadzieję na ich częst-
sze wizyty w Gostyninie.

Gwiazdą wieczoru był zespół 
Alastor z Kutna. Są to już weterani 
polskiej sceny metalowej mający na 
swoim koncie występy na tak zna-
nych festiwalach, jak Metal Battle, 
Metalmania, FMR Jarocin, Rock Fe-
stiwal Węgorzewo itp. W swojej ka-
rierze nagrali pięć albumów, w tym 
jeden, który nigdy nie doczekał się 
oficjalnego wydania, a mimo to krą-
żył wśród wiernych fanów dobrego 
thrashowego brzmienia. Ostatnie 
wydawnictwo Alastora ukazało się w 
zeszłym roku po 12-letniej przerwie. 
Można na nim usłyszeć utwory będą-
ce kwintesencją tego, co najlepsze w 
thrash metalu. Mocne brzmienie gitar, 
mięsiste dźwięki basu i świetny me-
lodyjny wokal rozgrzewają słuchaczy 
zarówno grane na koncertach, jak 
i odtwarzane z płyty.

Mimo ponad 20-letniego stażu, 
zespół nadal pała na scenie ogromną 
energią, czego dowiódł m.in. front-
man -  Robert Stankiewicz – kilka-
krotnie ruszając w pogo wraz z pu-
blicznością.

Mieliśmy przyjemność gościć 
w naszym mieście te trzy świetne 
zespoły dzięki Radosławowi Zwoliń-
skiemu – basiście Alastora i miesz-
kańcowi Gostynina, który wyszedł 
z inicjatywą zagrania koncertu w Krę-
gielni. Mam nadzieję, że to przed-
sięwzięcie nie przejdzie bez echa 
i pomoże częściej organizować tego 
typu imprezy, których obecnie bardzo 
w Gostyninie brakuje.

Anita BANACH

gimnazjaliści w Krzesinach
We wtorek 1 czerwca, czyli w 

Dzień Dziecka, uczniowie Gimna-
zjum nr 2 im. Polskich Noblistów w 
Gostyninie odbyli wycieczkę do 31. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krze-
sinach pod Poznaniem. Wyjazd odbył 
się dzięki inicjatywie klasy IIa. Wszy-
scy uczestnicy (39 uczniów, głównie 
z klas drugich) wraz z opiekunkami 
(p. Ewa Zajączkowska, p. Agniesz-
ka Matus i p. Edyta Lewandowska) 

stawili się na miejscu zbiórki punk-
tualnie o godzinie 5.00 rano. Droga 
była długa i męcząca, ale warto było 
zadać sobie tyle trudu, by zobaczyć z 
bliska niezwykłe obiekty wojskowe.

Gdy w końcu dojechaliśmy na 
miejsce, już z daleka zobaczyliśmy 
ogromne hangary oraz pasy starto-
we dla samolotów. W pierwszej ko-
lejności mogliśmy zwiedzić wystawę 
statyczną, na której zaprezentowano 

nam samoloty służące w Krzesinach: 
Lim-2, Mig-21, TS-11 „Iskra” oraz 
słynne F-16. Mogliśmy zobaczyć 
i usłyszeć głośny start tych ostatnich. 
Startom w wielu przypadkach towa-
rzyszyła smuga płomieni oraz zawiro-
wane, gorące powietrze. 

Po zakończeniu zwiedzania mieli-
śmy możliwość krótkiego odpoczynku 
na terenie Bazy. Bawiliśmy się m.in. 
w przeciąganie liny. Gdy program 

zwiedzania Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego zakończył się, zahaczyliśmy 
o poznański McDonald’s (który we-
dług sporej grupy uczniów jest celem 
każdej wycieczki), a następnie ruszy-
liśmy prostą drogą do Gostynina.

Paweł SKALSKI
uczeń klasy II a Gimnazjum nr 2 

im. Polskich Noblistów w Gostyninie 
zdjęcie: Ewa ZAJĄCZKOWSKA 

Święto Europy w sP3
Są różne sposoby zdobywania 

i pogłębiania wiedzy. Dzień 11 maja 
2010 roku przebiegał w Szkole Pod-
stawowej nr 3 pod hasłem „Dzień Eu-
ropejski”. Każda klasa przygotowała 
symboliczną wystawę prezentującą 
wylosowany przez siebie kraj. W ten 
sposób mogliśmy poznać tradycję, 
kulturę i zwyczaje państw należących 
do Unii Europejskiej. Uczniowie klas 
IV – VI wraz z wychowawcami, moc-
no zaangażowali się w organizację 
tego barwnego święta. Na sali gim-
nastycznej rozbrzmiewała muzyka. 
Można było obejrzeć stroje, podzi-

wiać tańce i spróbować przysmaków 
charakterystycznych dla danego pań-
stwa. Humor i dowcip przeplatał się 
z konkretną wiedzą.

To było naprawdę wielkie święto 
Europy przygotowane z niemałym 
wysiłkiem Samorządu Uczniowskiego 
i jego opiekuna – Bogusława Cwa-
lińskiego. Dzień ten pozostanie na 
długo w pamięci oglądających. Jest 
również dowodem na to, że wiedzę 
można pogłębić nie tylko w tradycyj-
ny sposób.

Katarzyna KOWALSKA
Marta CZARNECKA

w języku angielskim 
W dniu 21 maja 2010 r. w Gim-

nazjum nr 2 im. Polskich Noblistów 
odbyła się dziewiąta już edycja Kon-
kursu Recytatorskiego Języka An-
gielskiego, skierowanego do uczniów 
klas szóstych szkół podstawowych. 
W tym roku miło było nam gościć 
szesnaścioro uczniów i uczennic wraz 
z opiekunami z okolicznych szkół pod-
stawowych: SP 1 i SP 
3 z Gostynina, SP z 
Duninowa, Białotarska 
i Łącka. Szóstoklasiści 
zaprezentowali frag-
menty poezji i prozy 
w języku angielskim. 
Oceniani byli w kilku 
kategoriach –– za wy-
mowę, intonację, do-
bór tekstu i wrażenie 
artystyczne.

Zwycięzcą w te-
gorocznym konkursie 
został uczeń szko-
ły Podstawowej nr 
1 w Gostyninie Ja-
kub Chazarkiewicz. 
Drugie miejsce należy do Dawida 
Panczenko ze Szkoły Podstawowej 
w Łącku. Miejsce trzecie zajęła Ewa 
Pośpieszyńska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Gostyninie. Czwartym 
miejscem komisja uhonorowała Ilonę 
Gontarek ze Szkoły Podstawowej 
w Białotarsku, a piątym –– Jakuba 
Żurańskiego ze Szkoły Podstawowej 
w Łącku.

Jak widać, tegoroczny konkurs 
wyróżnił się tym, że grono laureatów 
było zdominowane przez płeć męską. 
Zwycięzca konkursu jako nagrodę 
główną uzyskał możliwość kontynu-
owania nauki w naszym Gimnazjum, 
w klasie o profilu humanistycznym, 
ponadto dostał nagrody rzeczowe. 
Wszyscy wyróżnieni laureaci zosta-

li nagrodzeni upominkami, których 
sponsorem jest wydawnictwo Oxford 
University Press. 

Uczestnicy Konkursu dostarczyli 
nam wszystkim miłych wrażeń arty-
stycznych, imponując ambicją, wraż-
liwością, zdolnościami aktorskimi, 
umiejętnościami językowymi i dosko-
nałą pamięcią.

Joanna WAWRZYNIAK

Grono laureatów
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Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólne-
go i zagospodarowania Terenów zielonych 
„BUDRoX” sp. z o.o. gostynin, opierając się 
na doświadczeniu oraz znając potrzeby rynku lo-
kalnego, zamierza rozpocząć budowę w Gosty-

ninie przy ul. Kutnowskiej i wi Gąbinie przy ul. Pięknej, lokali 
mieszkalnych (3-kondygnacyjnych) o powierzchni użytkowej 
od 42 – 55 m2 .

Planowane rozpoczęcie inwestycji w Gostyninie – wiosna 
2011 roku, zakończenie wiosna 2012 roku, natomiast w Gąbinie 
– jesień 2010, zakończenie jesień 2011 roku.

Bliższe informacje pod nr telefonu 24/235-42-05, 235-57-59.

ogłoszenie Przedsiębiorstwa Energetyki 
cieplnej w gostyninie

„Uchwałą z dnia 11 maja 2010 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wpisanego do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000072845 postanowiono obniżyć kapitał 
zakładowy Spółki z kwoty 15. 601. 900,00 zł (piętnaście milionów sześćset 
jeden tysięcy dziewięćset złotych) do kwoty 14. 396.700,00 zł (czternaście 
milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) po-
przez umorzenie 12.052,00 (dwanaście tysięcy pięćdziesiąt dwa ) udziały 
o wartości 1. 205. 200,00 zł (jeden milion dwieście pięć tysięcy dwieście 
złotych).

Zarząd Spółki wzywa wierzycieli do wniesienia sprzeciwu w terminie 
trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem 
Spółki: ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie

Podziękowania dla sponsorów
Urząd Miasta Gostynina pragnie serdecznie podziękować za pomoc w za-

bezpieczeniu święta miejskiego Dni Gostynina 2010:
Komendantowi Powiatowej Policji w Gostyninie Piotrowi Leonarcikowi,
Kierownikowi NZOZ „Medicus” Tadeuszowi Kozubskiemu,
Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie – 

Romanowi Kossobudzkiemu,
Prezesowi OSP – Karolowi Podleśnemu.
Dziękujemy za użyczenie nagłośnienia Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Go-

styninie Robertowi Pypkowskiemu i Krzysztofowi Piotrowskiemu z zespołu 
„Lena” oraz Arturowi Banachowi, Janowi Tarce i Michałowi Pilichowiczowi za 
jego obsługę. Za fotorelację składamy podziękowanie dla Huberta Petrykow-
skiego www.foto-gost.pl, Krystiana Ziętka i Sylwestra Ulanowskiego z telewizji 
Media-Gost.

Dziękujemy sponsorom:
Biuro Podróży Alfa Tour S.c.,
Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze „Dubielak”,
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek”,
Firma Art-Mar Sp. j. Artur, Marcin, Kazimierz Gozdowscy,
Zakład Masarski „Eldas” - Edward Głębocki,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. j. „Homar” - Henryk i Robert 

Kalinowscy,
Firma Zyg-Kor - Zygmunt Korycki,
Mini Market – Sławomir Majewski,
MarcPol SA W Gostyninie,
P.H.U. Vega Marcin Sielaczek „Karczma pod Arkadami”,
Kwiaciarnia Marek Sierakowski,
P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski,
Dubimex Krzysztof Dubielak,
Hurtownia owoców “Cytrus” Zbigniew Janicki.

Dukat Miejski z gostynina 
w naszych portfelach!

Cenna pamiątka, nietypowy poda-
runek lub po prostu lokalny środek płat-
niczy – tak w najkrótszy sposób można 
opisać Dukat Miejski. W tym roku Gosty-
nin doczekał się dukata z wizerunkiem 
swojego miasta – 6 Siemowitów.

Emisja Dukata Miejskiego w Gosty-
ninie odbędzie się już 8 lipca 2010 roku.

Dukat na terenie miasta będzie obo-
wiązywał jako bon towarowy. Będzie 
można nimi płacić za towary lub usłu-
gi, otrzymywać w formie reszty lub za-
mieniać jako równowartość 6 złotych w 
wybranych punktach w Gostyninie. Lista 
punktów będzie dostępna w Urzędzie 
Miasta w Gostyninie, na plakatach roz-
wieszonych w mieście oraz na stronie 
miasta www.gostynin.pl i organizatora 
akcji www.gostynin.dukatmiejski.pl.

Na awersie dukata znajdzie się wi-
zerunek księcia Siemowita wraz z nomi-
nałem „6 Siemowitów” i napisem „Hono-
rowane do 4 VII 2011”. Rewers ozdobi 
Zamek Gostyniński oraz nazwa miasta. 
Nakład dukata gostyńskiego wyniesie 
5000 sztuk, z czego 3500 sztuk dukatów 
zostanie wybitych stemplem zwykłym, 
a 1500 sztuk – stemplem odwróconym 
(rewers „do góry nogami” względem 
awersu).

Obiegowej emisji 6 Siemowitów to-
warzyszyła będzie emisja kolekcjoner-
skich dukatów w wersji srebrnej, w ogra-
niczonym nakładzie 100 sztuk. Dukat 
srebrny będzie wykonany z najwyższej 
próby srebra Ag999 o średnicy 28 mm. 
Dukaty kolekcjonerskie w wersji srebrnej 
nie będą podlegały wymianie i nie będą 
nigdzie honorowane.

Część nakładu mosiężnych dukatów 
zostanie zapakowana w ozdobne blistry, 
czyli eleganckie opakowania wykonane 
ze sztywnej lakierowanej tektury i plasti-
ku. Blister zawiera 6 stron o wymiarach 
15x15 cm i 2 strony okładki. Moneta jest 
zabezpieczona plastikiem i zamocowa-
na na stałe. Wygląd blistra będzie ściśle 
związany z Gostyninem i emisją 6 Sie-
mowitów.

Więcej informacji o blistrach można 
znaleźć na stronie internetowej www.bli-
ster.numia.pl.

Zapraszamy do współpracy wszyst-
kich przedsiębiorców z Gostynina.

Wydział Promocji Miasta
Urzędu Miasta Gostynina

Regulamin akcji promocyjnej 
„Dukat Miejski” 

na terenie Gostynina
1. Akcja ma na celu promowanie 

Gostynina.
2. Akcja trwać będzie od dnia 

08.07.2010r. do dnia 04.07.2011r.
3. Akcja polega na wprowadzeniu 

do obiegu Dukata Miejskiego o nominale 
6 Siemowitów, co stanowi równowartość 
6 PLN.

4. Żeton o nominale 6 Siemowitów 

jest wykonany ze stopu Nordic Gold i ma 
średnicę 30 mm.

5. Organizatorem Akcji w imieniu 
Urzędu Miasta Gostynina jest Karko-
noski Dom Numizmatyczny z siedzibą 
w Jeleniej Górze.

6. Emitentem dukatów jest Urząd 
Miasta Gostynina.

7. Producentem dukatów jest Menni-
ca Czeska w Jabłońcu.

8. Emisja wynosi 5 000 sztuk duka-
tów, z czego 3 500 sztuk zostało wybi-
tych stemplem zwykłym, natomiast 1 500 
sztuk – stemplem odwróconym.

9. Jeden żeton promocyjny 6 Siemo-
witów ma wartość 6 PLN. Będzie on peł-
nił funkcję zbliżoną do bonu towarowego 
w terminie 08.07.2010r. – 04.07.2011r.

10. Organizator akcji poprzez za-
warcie umów z przedsiębiorcami działa-
jącymi na terenie Gostynina tworzy sieć 
punktów, w których w okresie trwania 
akcji będzie można:

- otrzymać w formie reszty/wymienić 
żetony o nominale 6 Siemowitów,

- wymienić dukaty na towary i usługi 
o równowartości 6 PLN za każdy dukat.

Lista takich punktów znajduje się 
w Urzędzie Miasta Gostynina, na stro-
nach internetowych www.gostynin.pl oraz 
www.gostynin.dukatmiejski.pl. W celu 
ułatwienia identyfikacji przedsiębiorców 
biorących udział w akcji punkty zostaną 
oznaczone naklejką „Tu honorujemy/Tu 
zdobędziesz 6 Siemowitów”.

11. Żeton o nominale 6 Siemowitów 
nie zastępuje prawnych środków płatni-
czych. Jego przyjmowanie jest dobro-
wolne. Nie dotyczy to przedsiębiorców 
biorących udział w akcji w okresie do 
04.07.2011r.

Po 04.07.2011r. wymiana żetonów 
nie będzie prowadzona, a dukaty dostar-
czone po tym terminie nie będą przyjmo-
wane do wymiany.

12. Organizator akcji zastrzega so-
bie prawo do przerwania akcji promo-
cyjnej bez podawania przyczyn z zacho-
waniem praw posiadaczy 6 Siemowitów 
do ich wymiany na równowartość 6 PLN 
w towarze lub usługach w terminie do 
04.07.2011r. na wyżej podanych zasa-
dach.

13. Obiegowej emisji 6 Siemowitów 
towarzyszy emisja kolekcjonerskich du-
katów w wersji srebrnej.

Dukat srebrny ma także nominał 6 
Siemowitów, jest wykonany z najwyższej 
próby srebra Ag999 o średnicy 28 mm 
w nakładzie 100 sztuk. Dukaty kolekcjo-
nerskie w wersji srebrnej nie podlegają 
wymianie i nie są nigdzie honorowane. 
Każdy srebrny dukat posiada ozdobne 
pudełko z herbem miasta oraz certyfikat.

14. Posługiwanie się wizerunkiem 
dukata, jak i poszczególnymi jego ele-
mentami poza akcją promocyjną ujętą 
w punkcie 1 i 2, wymaga każdorazowo 
zgody organizatora akcji.

• Posiadam do wynajęcia halę/
magazyn przy ul. Płockiej w Gostyni-
nie o pow. 200m2 oraz plac utwardzo-
ny do niej, przylegający o pow. 600m2 
- tel. 508 362 911.

• Wynajmę garaż (około 35m2, 
osobny wjazd + kanał) oraz pokój 
(około 12 m2).

Adres: Bierzewice 13a, Tel. 0 662 
447 176
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Happening pod 
gostynińskim zamkiem

W piątkowe popołudnie, 18 
czerwca br. miał miejsce happening 
pod Zamkiem w ramach gostyniń-
skiej kampanii „Dawka Adrenaliny 

na Trzeźwo”. Impreza odbyła się 
dzięki Burmistrzowi Miasta Gosty-
nina Włodzimierzowi Śniecikow-
skiemu i Akademii Inicjatyw Spo-
łecznych „DROSS”.

W programie znalazły się cieka-
we atrakcje sportowe przygotowa-
ne przez Park Extreme Sport. Na-
leżał do nich: zorbingm polegający 
na toczeniu się z górki w wielkiej 
piłce-kuli, tyrolka czyli zjazd na li-
nie zawieszonej między drzewami, 
paintball – strzelanie z broni łado-
wanej nabojami z farbą. Niemałej 
sprawności od młodzieży wymagała 
jazda rowerem między pachołkami 
w goglach imitujących specyficzny 
sposób widzenia osoby będącej po 
spożyciu alkoholu. Swoich zwolen-
ników miało łucznictwo, wspinacz-
ka na wieżę ze skrzynek, ścianka 
wspinaczkowa o wysokości 7,5 m, 
trampolina i segway - oryginalny 

pojazd dwuśladowy, na którym jeź-
dzi się na stojąco. Zorganizowano 
także wyścig  grupowego skakania 
na dmuchanych belkach.

Przygotowane przez or-
ganizatorów konkursy od-
bywały się przy stoiskach 
poszczególnych konkurencji. 
Do walki o zajęcie najlep-
szego miejsca uczestników 
kolejnych  dyscyplin mobili-
zowały nagrody.

W godzinach wieczornych 
odbył się pokaz ratownic-
twa medycznego z udziałem 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Strażacy zaprezentowali, w 
jaki sposób wydostaje się 
ofiary wypadku samocho-
dowego przy pomocy spe-
cjalistycznego sprzętu hy-
draulicznego do rozcinania 
karoserii samochodu, a także 
jak wygląda zabezpieczenie 
poszkodowanego i przygoto-
wanie go do transportu przez 
pogotowie ratunkowe.

Bardzo widowiskowy 
był pokaz gaszenia pożaru 
samochodu przy pomocy 

podręcznej gaśnicy proszkowej, 
a także specjalistycznego sprzętu 
tworzącego pianę gaśniczą.

W godzinach wieczornych do 
zebranych zwrócił się w swoim wy-

stąpieniu Burmistrz Miasta Gosty-
nina, który wyraził zadowolenie, że 
w mieście organizowane są takie 
imprezy dla młodzieży, na których 
propagowany jest zdrowy styl życia 
bez alkoholu i narkotyków.

Atrakcją na zakończenie im-
prezy był występ trzech zespołów. 
Jako pierwszy zaprezentował się 
z xmuzyką metalową „Vat Six Nine”. 
W podobnym klimacie wykonywał 
swoje utwory zespół metalcore’o-
wy „The Nameless”. Covery pop 
zaśpiewała Nicola. Mimo niesprzy-
jającej pogody impreza była udana, 
co potwierdzili doskonale bawiący 
się mieszkańcy naszego miasta.

Maria ZIĘTEK

Bezpieczeństwo na niestrzeżonym przejeździe kolejowym
O poprawę bezpieczeństwo na 

niestrzeżonym przejeździe kolejowym 
w Gorzewie zabiegali wspólnie poli-
cjanci z Gostynina i funkcjonariusze 
Służby Ochrony Kolei z Kutna. Dzia-
łania przeprowadzone były w ramach 
kampanii „Bezpieczny przejazd”.

Wzorem lat ubiegłych 12.07.2010 
r. na terenie powiatu gostynińskie-
go policjanci i funkcjonariusze SOK 
przeprowadzili działania prewencyjne 
ukierunkowane na profilaktykę zwią-
zaną z bezpiecznymi zachowaniami 
kierowców na przejazdach kolejo-
wych. Przyglądając się zachowaniom 
kierowców podczas przekraczania 
przez nich niestrzeżonego przejaz-
du w Gorzewie funkcjonariusze po-
dejmowali adekwatne do zachowań 
kierowców działania. W większości 
przypadków były to pouczenia i roz-
mowy profilaktyczne w czasie których 
kierowcy i pasażerowie otrzymywa-
li gadżety towarzyszące kampanii 
„Bezpieczny przejazd”.  Sprawcy wy-
kroczenia, jakim jest niezatrzymanie 
się przed znakiem drogowym „stop” 
musieli liczyć się ze 100 zł mandatem 
i 1 punktem karnym. W ciągu dwóch 
godzin działań dwóch kierowców 

zlekceważyło bezpieczeństwo swoje 
i przewożonych pasażerów podczas 
przejeżdżania przez niestrzeżony 
przejazd kolejowy.

Statystyki wypadków na przejaz-
dach kolejowych jednoznacznie defi-
niuje problem, jakim jest niezachowa-
nie należytej ostrożności przez kieru-
jących, którzy w 97 proc. są spraw-
cami wypadków w tych miejscach. 

Istotne jest, aby w świadomości ludzi 
pozostał odruch stosowania zasady 
ograniczonego zaufania wobec sy-
tuacji związanych z przekraczaniem 
torowisk. Skutki jakichkolwiek „spo-
tkań” samochodów z lokomotywami 
w większości są śmiertelne dla kie-
rowców tych pierwszych.

Włamanie po LCD
Kilka dni gostynińscy kryminal-

ni pracowali nad sprawą włamania 
do domu i kradzieży telewizora LCD 
w jednej z miejscowości na tere-
nie gminy Gostynin. Sprzęt po kilku 
dniach poszukiwań policjanci odna-
leźli w Gostyninie a dwóch włamywa-
czy zatrzymali.

Zgłoszenie o włamaniu i kradzieży 
telewizora LCD dyżurny policji w Go-
styninie otrzymał 9 lipca 2010 r. Wła-

mywacze wykorzystali nieobecność 
71-letniego właściciela posesji i wy-
ważyli drzwi do domu. Skradli nowy, 
nieużywany jeszcze telewizor LCD 
o wartości około 1600 zł.

Policjanci rozpoczęli ustalanie 
sprawców i poszukiwania skradzione-
go telewizora. Wytypowanie podejrza-
nych i ich zatrzymanie trwało dwa dni. 
Gdy sprawcy znaleźli się w policyj-
nym areszcie policjanci nadal praco-
wali nad odnalezieniem skradzionego 
odbiornika. Okazało się, że został on 
sprzedany właścicielowi jednej z go-
stynińskich firm i tam odnaleźli go po-
licjanci. Sprawcami włamania okazali 
się dwaj mężczyźni: 19-letni mieszka-
niec Gostynina i 25-letni mieszkaniec 
gminy Gostynin. Sprawcy przyznali 
się do winy i dobrowolnie poddali się 
karze. Prokurator Rejonowy w Gosty-
ninie zastosował wobec nich dozór 
policyjny.

Odzyskany telewizor

Kolizja z udziałem karetki
W dniu 7 lipca 2010 r. około godzi-

ny 12.00 na ulicy Płockiej w Gostyni-
nie doszło do kolizji drogowej, w któ-
rej uczestniczył ambulans medyczny. 
W samochodzie, który uderzył w tył 
karetki była dwójka dzieci.

W tył stojącego w ciągu pojazdów 
ambulansu uderzył fiat cinqucento, 
którym kierowała 36-letnia kobieta 
z powiatu gostynińskiego. W ambu-
lansie nie było pasażerów, natomiast 
kierowca fiata CC przewoził dwójkę 

dzieci. Na szczęście w wyniku kolizji 
nikt z jej uczestników nie ucierpiał. 
Zarówno 52-letni kierowca ambu-
lansu jak i kierująca fiatem CC byli 
trzeźwi. 

W sprawie tego zdarzenia czyn-
ności wykonywali Policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego KPP w 
Gostyninie. Za spowodowanie kolizji 
drogowej kierująca fiatem kobieta 
została ukarana mandatem karnym 
i otrzymała punkty karne.

Nietrzeźwy rowerzysta
Niemal 3 promile alkoholu w orga-

nizmie miał mieszkaniec gminy Go-
stynin podczas przejażdżki rowero-
wej po miejscowości Białe. Został za-
trzymany do kontroli drogowej przez 
policjantów z gostynińskiej drogówki.

Założenia policyjnej akcji „Bez-
pieczne wakacje 2010” związane są 
także z bezpieczeństwem na drogach 
w miejscowościach turystycznych. 
Tam częściej niż poza sezonem wa-
kacyjnym policjanci pełnią służbę pa-
trolową na drogach. Priorytety w re-
alizacji zadań na drodze to przede 

wszystkim kontrole przestrzegania 
przez kierowców bezpiecznej prędko-
ści i ich stanu trzeźwości. W miniony 
weekend trzeźwością podczas kiero-
wania rowerem nie wykazał się 64-
letni mężczyzna z gminy Gostynin. 
W piątkowe popołudnie przeprowa-
dzona przez policjantów kontrola wy-
kazała u niego 2,82 promila alkoholu 
w organizmie. Nietrzeźwy rowerzysta 
stanie przed sądem. Grozi mu do jed-
nego roku pozbawienia wolności i za-
kaz kierowania pojazdami.

podkom. Zbigniew BARTOSIAK

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski otwiera 
happening

Pokaz ratownictwa p.poż.
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KATAKLIZM

PowÓDŹ w ŚwiniaRacH Koło PłocKa
Aura pogodowa nie sprzyjała 

polskiemu krajobrazowi, po-
nieważ w maju 2010 roku Polskę za-
lały ulewne deszcze, a co za tym idzie 
–  fale powodziowe. Odbyło się to w 
ten sam sposób, co 13 lat wcześniej 

– czyli w roku 1997. Już wtedy obie-
cywano budowę wałów przeciwpowo-
dziowych, ale na tym się skończyło. 
Pozostały tylko ludzkie tragedie i na-

dzieja, której nigdy nie spełniono. Ży-
cie napisało znów,,czarny scenariusz” 
naszym rodakom. 

W obliczu straszliwego kata-
klizmu, który po raz kolejny w tym 
roku nawiedził Polskę – powodzi – 
ucierpiały także okolice Dobrzykowa 
i xŚwiniar k. Płocka. Służby ratunko-
we typu: Policja, Straż oraz Wojsko – 

walczyły o każdy kawałek wału, który 
trzeba było umocnić bądź zbudować 
od nowa. Również mieszkańcy i oko-
liczni sąsiedzi pomagali z narażeniem 
życia. Nieustannie pracowali, żeby 
nie dopuścić do przerwania wałów. 
Na największą zasługę zapracował 
sobie operator koparki Ryszard Bed-
narski, dzięki któremu wały przeciw-
powodziowe zostały umocnione. Za 
swoje poświęcenie – został odzna-
czony przez p.o. Prezydenta Polski 
– Bronisława Komorowskiego – 
Medalem za Ofiarność i Odwagę dla 
bohatera z Dobrzykowa. Dodajmy, 
że w walce z kataklizmem – wszyscy 
ludzie biorący udział w umacnianiu 
wałów przeciwpowodziowych, są bo-
haterami.

Wał w Świniarach został przerwa-
ny 23 maja 2010 r., a już następnego 
dnia Burmistrz Miasta Gostynina Wło-
dzimierz Śniecikowski podjął decy-
zję ogłaszając apel dotyczący zbiórki 
darów dla powodzian. Mieszkańcy 
Gostynina natychmiast zareagowali 
na to wezwanie i dzięki temu, zebrano 
sześć transportów darów. Dowożono 
je do punktów rozdziału, które zorga-
nizował Urząd Gminy Słubice. Pierw-
szy transport był dostarczony przez 
gostynińską Straż Miejską – dnia 27 
maja 2010 r., a ostatni 28 czerwca br. 
Znajdowały się w nich przede wszyst-
kim artykuły: spożywcze, chemicz-

ne oraz odzież i woda. W związku 
z ogromnym zapotrzebowaniem na 
te produkty – Burmistrz Gostynina po-
nawia apel, żeby mieszkańcy po raz 
kolejny włączyli się do akcji pomocy 
powodzianom. Należy przypomnieć, 
że dary w dalszym ciągu zbierane 
są przez Straż Miejską w Gostyninie, 
która swoja siedzibę ma w Ratuszu 
przy Rynku. W najbliższym czasie bę-
dzie organizowany kolejny transport 

darów dla powodzian z terenu Gmi-
ny Słubice. Apel ukazał się także na 
stronie Urzędu Miasta oraz w lokalnej 
telewizji i radiowęźle.

Słowa podziękowania należą się 
wszystkim, którzy nie pozostali obo-
jętni na tragedię powodzian i poprzez 
przyniesione dary okazali społeczne 
współczucie i solidarność. Gostynin 
jest dumny z postawy obywatelskiej 
swoich mieszkańców.

Anna KWIATKOWSKA

Okolice przerwanego wału  w  Świniarach. Na  budynku  widoczny zaciek 
wskazujący poziom, do którego sięgała  woda

Wyrwa szerokości 100m długości ok. 300m i głębokości, do 12m w wale p. po-
wodziowym w Świniarach. Zasypanie tej wyrwy i odbudowanie wału potrwa 
prawdopodobnie do września br.

Fragment tymczasowego, powodzio-
wego wału zbudowanego wspólnymi 
siłami przez mieszkańców, straża-
ków i policjantów w Dobrzykowie. 
Na wale i budynkach widać ślad do 
którego sięgała woda

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
RZECZNIK PRASOWY 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
INFORMACJA PRASOWA 25 CZERWCA 2010 r.

Medal za Ofiarność i Odwagę dla bohatera z Dobrzykowa
- Ryszarda Bednarskiego, operatora koparki, który przy umacnianiu 

wałów pracował nieprzerwanie przez kilkanaście godzin. Odznaczenie 
zostało wręczone przez Bronisława Komorowskiego, pełniącego obo-
wiązki Prezydenta RP oraz przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazo-
wieckiego, który wnioskował o przyznanie medalu. 

Niedziela, 23 maja 2010 roku, ok. 
godz. 21.00 na wale w Dobrzykowie 
pojawia się Ryszard Bednarski. Pra-
cuje obsługując koparkę bez chwili 
odpoczynku nieprzerwanie przez 
całą noc. Podjeżdża, sięga po kolej-
ne tony piasku i rozkopuje wał, tak 
aby napierająca woda znalazła ujście 
do koryta rzeki. Otrzymuje kolejne 
zadanie - koparkę zamienia w rodzaj 
dźwigu – zaczyna usypywać wał przy 
pomocy gruzu. Pracuje na własną 
prośbę, w miejscu, z którego inni już 
dawno zostali ewakuowani.

Postawa Pana Ryszarda była 
symbolem walki z żywiołem dla 
wszystkich, którzy widzieli jego nie-
prawdopodobną pracę. Motywowa-
li się i nabierali energii do dalszego 
działania. Taki czyn zasługuje na naj-
wyższe uznanie – powiedział Jacek 
Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Medal za Ofiarność i Odwagę 
stanowi nagrodę dla osób, które z na-
rażeniem życia lub zdrowia ratowały 
zagrożone życie ludzkie lub mienie. 
Nadawany jest przez Prezydenta RP 
obywatelom polskim, może być nada-

ny również cudzoziemcom za zasługi 
dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej 
obywateli. W uroczystości w Dobrzy-
kowie udział wzięli także Adam Stru-
zik, marszałek województwa mazo-
wieckiego oraz Gustaw Mikołajczyk, 
mazowiecki komendant wojewódzki 
państwowej straży pożarnej, a także 
przedstawiciele władz samorządo-
wych.

Jest to szósty Medal za Ofiarność 
i Odwagę, wręczony na wniosek wo-
jewody Jacka Kozłowskiego od listo-
pada 2007 roku. Poprzednie otrzyma-
li: 7 maja 2010 roku Marian Pałyga, 
za udzielenie pomocy pasażerowi 
autobusu, 26 lutego 2009 roku – Mar-
cin Tylkowski za uratowanie życia ko-
leżance podczas „Białego Szkwału” 
na Mazurach w sierpniu 2007 roku, 
2 grudnia 2009 roku – licealiści: Ka-
sper Błaszczyk, Adam Kasprzak 
i Piotr Szymańczyk za uratowanie 
kobiety, która (prawdopodobnie) sko-
czyła z Mostu Siekierkowskiego do 
Wisły w czerwcu 2009 roku.

Zespół Prasowy 
Wojewody Mazowieckiego

zakochani w motorach
Zwolennik szybkich motorów w drodze do Zdworza na III Zlot Forum 

Miłośników Yamahy Virago. Andrzej Jakubowski na harleyu davidsonie.  
bkp


