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Miejskie Przedszkole nr 4 przy ulicy Armii Krajowej 7 w całej krasie. Fotoreportaż na stronie 6

Przedszkole na miarę XXI wieku
W dniu 24 kwietnia 2010 r. 

nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowego budynku Miejskiego 
Przedszkola nr 4 przy ulicy 
Armii Krajowej nr 7. Decyzja o 
jego budowie zapadła wiosną 
2006 r., a realizacja zamiaru 
rozpoczęła się 7 lipca 2008 r. 
Wykonawcą obiektu była fir-
ma Inwest-Bud z Płocka.

Nowe przedszkole stanęło 
na miejscu poprzedniego, 

wybudowanego jeszcze przez ZOS 
„Polam” w 1979 r. Montaż tamtego 
przedszkola trwał krótko, bo zale-
dwie sześć miesięcy. Budynek był 
parterowy, czterooddziałowy, a po-
tem sześciooddziałowy. Grupy były 
liczne – powyżej 30 dzieci. Dużą 
pomoc w urządzaniu i nawet utrzy-
maniu świadczyły ZSO „Polam”, a 
niektóre prace osobiście nadzorował 
dyr. Edward Sobierajski.

W latach 90. zaczęły się kłopoty 
z eksploatacją budynku. Przeciekał 
dach, większość okien nie otwierała 
się, a hol przy salach zajęć zaczął 

się w środkowej części zapadać. Na 
ściany wpełzała wilgoć. Obecne wła-
dze miasta próbowały ratować ten 
obiekt, wykonując liczne remonty. W 
końcu stało się to nieopłacalne, po-
nadto zaduch tam panujący źle wpły-
wał na zdrowie dzieci. Toteż decyzja 
o budowie nowego przedszkola bar-
dzo ucieszyła pracowników „czwór-
ki” a także rodziców.

Nowy budynek ma 766,63 mkw. 
powierzchni. Urządzony jest również 
plac zabaw.  Cała budowa koszto-
wała 3,5 mln zł, a wyposażenie w 
nowe meble 60 tys. W chwili obecnej 
uczęszcza 120 dzieci, w pięciu gru-
pach.

Przyjęcia dzieci odbywały 
się już w lutym 2010 r., na-

tomiast przesunięty został dzień 
oficjalnego otwarcia przedszkola. 
Na uroczystość galową w dniu 24 
kwietnia zaproszeni zostali liczni 
goście, wśród nich burmistrz Go-
stynina Włodzimierz Śniecikowski 
i wizytator z Kuratorium Oświaty i 
Wychowania Barbara Kubacka, 

którzy w towarzystwie dzieci doko-
nali przecięcia wstęgi. Byli też: wi-
ceburmistrz Gostynina, naczelnicy 
wydziałów Urzędu Miasta Gostyni-
na, dyrektorzy szkół podstawowych i 
gimnazjów, dyrektorzy i nauczycielki 
z pozostałych przedszkoli – nr 2 i nr 
5 oraz samorządowego przedszkola 
w Gąbinie, prezes ZNP, przedstawi-
cielka Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej. Goście zabierali głos, 
składali gratulacje i przekazywali 
upominki. Gratulacje odbierał rów-
nież burmistrz Włodzimierz Śnieci-
kowski. To dzięki jego śmiałej i mą-
drej decyzji gostynińska placówka 
oświatowa otrzymała wspaniały pre-
zent jubileuszowy na 30-lecie.

Burmistrz nie krył swojego za-
dowolenia, mówiąc: Niech 

nauczyciele realizują się w tym pięk-
nym obiekcie. Jetem przekonany, że 
będzie Wam tu dobrze, a motorem 
do pracy niech będą słowa Julia-
na Ejsmonda: Gdyby na wielkim 
świecie zabrakło uśmiechu dziecka, 
byłoby ciemno i mroczno, ciemniej 

i mroczniej niż podczas nocy bez-
gwiezdnej i bezksiężycowej. Mimo 
wszystkich słońc, gwiazd i sztucz-
nych reflektorów, ten jeden mały 
uśmiech rozwidnia życie. 

Dyrektor Miejskiego Przed-
szkola nr 4 Teresa Le-

dzion, w swoim wystąpieniu przy-
pomniała historię przedszkola, dzię-
kowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do jego budowy i wyposażenia. 
Tradycyjnie odbył się też występ 
przedszkolaków. Swoje programy 
zaprezentowały dzieci z wszystkich 
pięciu grup od trzylatków po pięcio-
latki, przygotowane przez nauczy-
cielki: Katarzynę Świtek, Irenę 
Mossakowską, Agnieszkę Nowat-
kowską, Wiolettę Kiełbasę, Marię 
Krukowską-Osiak, Annę Górecką, 
Grażynę Stanisławską. – Nasze 
przedszkole – to miejsce najpięk-
niejsze i najbliższe na ziemi – śpie-
wały maluchy. I wcale się nie myliły. 
Przedszkole nr 4 – jest właśnie takim 
miejscem.

Barbara KONARSKA-PABINIAK      
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CZAS ŻAŁOBY

A słowa, jak łzy żalu płyną...

Katyń…

Wstrząśnięci  ogromem bezprecedensowej tragedii
i wielkiej straty dla Kraju

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
LechA KAczyńsKIego

i Jego Małżonki     
MArII,

Prezydenta
ryszArdA KAczorowsKIego,

Posłów, Senatorów,
Dowódców Polskich Sił Zbrojnych,

 Przedstawicieli Najwyższych Władz,
Duchowieństwa,  Rodzin Katyńskich

oraz Załogi samolotu
 

Rodzinie i Bliskim
tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku

w poczuciu żalu i bezsilności
przekazujemy wyrazy współczucia.

Burmistrz Miasta Gostynina
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gostyninie

Pracownicy Urzędu Miasta Gostynina

Pod tym hasłem 13 kwietnia 
2010 r. o godz. 11.00 w Gostyninie 
przed Pomnikiem Walki i Zwycię-
stwa odbyły się uroczystości związa-
ne z tragediami katyńskimi.

Hołd ofiarom zbrodni katyń-
skiej sprzed 70 lat oraz katastrofy 
lotniczej samolotu prezydenckiego 
złożyli reprezentujący Komendę Po-

wiatową Policji w Gostyninie – ko-
mendant powiatowy mł. insp. Piotr 
Leonarcik oraz naczelnik wydziału 
prewencji nadkom. Krzysztof Krasi-
lewicz. W uroczystościach, których 
gospodarzem był Burmistrz Miasta 
Gostynina, brał udział m.in. poczet 
sztandarowy gostynińskiej komendy 
Policji.

podkom. Zbigniew BARTOSIAK

Uroczystość przed pomnikiem

rocznica Uchwalenia Konstytucji 3. Maja
Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski serdecznie 
zaprasza na uroczyste obchody 219. rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, które odbędą się w dniu 3 Maja 2010 roku.

Program uroczystości przedstawia się następująco:
10.00 – Msza św. w kościele pw. Matki Kościoła przy ul. Jana Pawła II 
z udziałem władz samorządowych, organizacji społecznych, instytucji, 
szkół i zakładów pracy oraz pocztów sztandarowych.
11.00 – Przemarsz z kościoła do Miejsc Pamięci Narodowej i składanie 
wiązanek kwiatów:

- pomnik Jana Pawła II
- tablica pamiątkowa przy ul. Floriańskiej
- pomnik Walki i Zwycięstwa.

11.30 – Akademia Miejska w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kul-
tury.
12.30 – Przemarsz pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego:

- składanie kwiatów
- zakończenie uroczystości.

W Ratuszu Miejskim w Gostyninie, w sali ślubów, w dniach 1216 
kwietnia br. została wyłożona Księga Kondolencyjna w związku z ka-
tastrofą lotniczą, w której zginął prezydent LEch KAcZyńSKI, jego 
małżonka oraz 94 osoby z polskiej delegacji, lecące na obchody 70. 
roczncy Mordu Katyńskiego. Mieszkańcy naszego miasta mieli możli-
wość przelać na papier wszystkie swoje uczucia związane z tą straszną 
tragedią narodu polskiego. Pierwszego wpisu dokonał Burmistrz Mia-
sta Gostynina. Oto kilka wpisów gostynian z Księgi Kondolencyjnej:

Małżonce oraz całej tragicznie zmar-
łej załodze samolotu.

*
W obliczu narodowej tragedii, 

najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinom i Bliskim Wszystkich 

tragicznie zmarłych w katastrofie lot-
niczej pod Smoleńskiem.

*
Wstrząsające wydarzenie poru-

szyło serca wszystkich nas. Trage-
dia przyniosła ogromny smutek i żal, 
stanie się zapewne bolesną, ale 
ważną kartą naszej historii.

*
Tragedia pod Smoleńskiem jest 

wstrząsem dla nas wszystkich Po-
laków. Ukazując kruchość ludzkiego 
istnienia, zobowiązuje nas do skupie-
nia sił i dążeń nie tylko w tym wyjąt-
kowym momencie narodowej próby, 
ale i w przyszłości – na rzecz naszej 
Ojczyzny, Polski. Jestem ze wszyst-
kimi, których ta śmierć dotknęła.

*
Niedowierzanie, niezrozumie-

nie, smutek, żal, wzruszenie, cisza, 
zamyślenie.

Wieczny odpoczynek racz im 
dać panie. Niech odpoczywają w po-
koju wiecznym.

Wybór Maria ZIĘTEK

Księga Kondolencyjna

Wielki Polak Jan Paweł II po-
wiedział „Bywa nieraz, że stajemy 
w obliczu prawd, dla których braku-
je słów”. Żadne słowa nie oddadzą 
niewyobrażalnej tragedii, która miała 
miejsce w cieniu katyńskiego lasu.

Z niedowierzaniem i ogromnym 
bólem przyjąłem wiadomość o śmier-
ci Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go, Jego Małżonki i przedstawicieli 
polskiej polityki, przedstawicieli Ko-
ściołów, ludzi kultury i nauki, przed-
stawicieli urzędów, wojska i służb 
państwowych.

Śmierć zabrała nam w osobie 
Prezydenta człowieka o ogromnym 
sercu i życzliwości, którego marze-
nia i plany skierowane były w stronę 
lepszej przyszłości naszego narodu.

Pragnę wyrazić ból i współczu-
cie wszystkim Rodzinom i bliskim 
ofiar tragicznej katastrofy.

To ogromna strata dla nas 
wszystkich. Pamięć o Nich pozosta-
nie na zawsze wśród nas.

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

Z wyrazami największego sza-
cunku, podziękowania i modlitwy za 
tę ofiarę w hołdzie za całe dobre dla 
Polski – Panu Prezydentowi, Jego 

ocalić od zapomnienia
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Moje spotkania z …
I nie bądź pewny, że czas masz,

bo pewność niepewna.
Ks. Jan Twardowski

Wśród tych, którzy zginęli 10 
kwietnia 2010 r. w katastrofie lot-
niczej k. Smoleńska, były osoby, 
które BuRMISTRZ WłODZIMIERZ 
ŚNIEcIKOWSKI znał osobiście, 
a o niektórych może powiedzieć, 
że też był ich znajomym. Dziś tak 
wspomina:   

Miałem zaszczyt spotkać się 
raz z Prezydentem Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lechem Kaczyńskim. 
W dniu 11 lipca 2006 r. otrzymałem 
z rąk Prezydenta Certyfikat II edycji 
ogólnopolskiego konkursu ekologicz-
nego „Przyjaźni środowisku”– „Me-
cenas Polskiej Ekologii”. Prezydent 
przyznał naszemu miastu tytuł „Me-
cenasa Polskiej Ekologii” na wniosek 
Narodowej Rady Ekologicznej. Lau-
reaci, wśród których się znalazłem, 
zostali zaproszeni do Pałacu Prezy-
denckiego. Lech Kaczyński gratulo-
wał zebranym i wyraził zadowolenie, 
że „Unia Europejska zwraca uwagę 
na kwestie ekologiczne i że w tym 
akurat zakresie może nam bardzo 
dużo pomóc”.

Na początku kwietnia obecne-
go roku, otrzymałem od Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego imienne 
zaproszenie na spotkanie związane 
z posadzeniem tzw. Dębu Pamięci 
w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, 
które miało się odbyć 12 kwietnia. 
Niestety, już nie pojadę… To zapro-
szenie wciąż leży na moim biurku. 
Zostanie jako pamiątka. 

Spotkałem się również z Prezy-
dentową Marią Kaczyńską podczas 
gali wręczania Viktorów w auli Poli-
techniki Warszawskiej w 2008 r. Była 

Swoich znajomych na pokła-
dzie samolotu Tu 154, lecącego 
w dniu 10 kwietnia do Katynia miał 
również MEc. MAREK KuRKOW-
ski z Gostynina. Oto jego wspo-
mniena:

Poseł Jolanta Szymanek-De-
resz – córka sędziego Sądu Najwyż-
szego – była razem z Ryszardem 
Kaliszem moją koleżanką z aplikacji 
adwokackiej w Warszawie w latach 
80. Pamiętam Ją jako świetnego 
prawnika i świetną tenisistkę.

Senator Janina Fetlińska była 
blisko związana z Gostyninem. 
Kandydatem do Rady Powiatu Go-
stynińskiego w 2006 r. był z mojego 
ugrupowania „Więź” Paweł Stobnic-
ki – asystent Senator Fetlińskiej. Dla 
wyborców pani Senator pracowałem 
pro publico bono. Doradzałem jej 
w różnych sprawach społecznych, 
z którymi zwracały się do niej osoby 
pokrzywdzone. Lubiłem spotkania 
z panią Senator. Szybko nawiązywa-
ła kontakt, angażowała się w rozmo-
wę i problemy, które poruszałem.

Adwokat Stanisław Mikke – 
był członkiem Naczelnej Rady Ad-

to miła osoba, pamiętam, że cieka-
wiło ją, co się zmieniło w Gostyni-
nie. Znała nasze miasto z uwagi na 
bliskość Prezydenckiego Ośrodka 
Wypoczynkowego, który się mieści 
w Lucieniu.

Z ostatnim prezydentem na 
uchodźstwie Ryszardem Kaczorow-
skim miałem przyjemność spotkać się 
kilka razy pałacu Porczyńskich w War-

szawie podczas organizowanych 
spotkań przez znanego mi osobiście 
Gniewosza Rokosz Kuczyńskiego 
z Europejskiego Centrum Młodzieży 
i Demokracji Lokalnej. W tych spotka-
niach zawsze uczestniczył Ryszard 
Kaczorowski. Spotkałem Go też dwu-
krotnie w rezydencji pałacowej Amba-
sadora USA w Polsce Viktora Asche, 
podczas uroczystych przyjęć z okazji 
Święta Ameryki w 2008 i 2009 r., na 
których pojawiał się w towarzystwie 
małżonki Karoliny.

wokackiej, wiceprzewodniczącym 
Rady Ochrony Pamięci Walki i Mę-
czeństwa, prezesem czasopisma 
„Palestra”. Ostatni raz widziałem go 
w środę przed katastrofą. Był świet-
nym mówcą, miał fenomenalną pa-
mięć. Do Katynia miał szczególnie 
emocjonalny stosunek. Jego stryj, 
również Stanisław Mikke, został za-
mordowany na Syberii w 1944 r. On 
sam brał udział w 1991 r. w grupie 
ekshumacyjnej w Katyniu. Jest au-
torem wydanej w 1998 r. książki pt. 
„Śpij mężny w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje”, którą mi podarował.

Rzecznik Praw obywatelskich 
Janusz Kochanowski był moim 
profesorem na studiach. Szesnaste-
go stycznia 1991 r. zdawałem u prof. 
Kochanowskiego egzamin z „prze-
stępstw komunikacyjnych”. Zajęcia 
przez niego prowadzone były bardzo 
ciekawe. W ubiegłym roku miałem 
z nim osobisty kontakt w sprawie 
przepisów prawa karnego. Przyjął 
mnie, choć wcześniej nie byłem za-
powiedziany. 

Była suwnicowa Anna Walenty-
nowicz – to legenda „Solidarności”. 

Macieja Płażyńskiego, jedne-
go z założycieli Platformy Obywa-
telskiej, znałem od dawna bardzo 
dobrze. Gościłem Go w Gabinecie 
Burmistrza 7 sierpnia 2003 r. Był 
wówczas Marszałkiem Sejmu III RP i 
podejmował próbę zbudowania partii 
w oparciu o ugrupowania samorzą-
dowe powstałe z inicjatywy obywa-
telskiej i ogólnopolskiego stowarzy-

szenia Wspólnota Samorządowa. 
Obecnie był prezesem Wspól-

noty Polskiej a zarazem współorga-
nizatorem uroczystości upamiętnia-
jącej 70. rocznicę mordu polskich 
oficerów w Katyniu. 

Do Gostynina kilkakrotnie przy-
jeżdżała Jolanta Szymanek-De-
resz. W 2005 roku, który był rokiem 
wyborczym do Parlamentu, 30 lipca, 
uświetniła – jako szefowa Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej – zawody konne zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Jeździeckie 

Bierzewice. Brała też udział w uro-
czystym rozpoczęciu roku szkolnego 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Ta-
deusza Kościuszki w Gostyninie – we 
wrześniu 2005 r. Otwierała wówczas 
nową pracownię w ramach programu 
„Internat w Szkołach” – Projekt Pre-
zydenta RP. Odwiedziła wtedy także 
Dom Dziecka. Po raz trzeci była w 
Gostyninie w dniach 17–18 września 
2005 r. na „Zakończeniu Lata”. Z jej 
rąk otrzymałem Srebrny Krzyż Zasłu-
gi przyznany postanowieniem Prezy-
denta RP. W sierpniu 2006 r. uczest-
niczyła w uroczystości wręczenia 
sztandaru KP Policji w Gostyninie. 
Spotykałem ją również w Płocku, 
gdzie miała swoje biuro poselskie. 
Była obecna w marcu 2010 r. pod-
czas uroczystości ogłoszenia wyni-
ków konkursu ogłoszonego przez 
redakcję „Tygodnika Płockiego” 
– „Widziane z Tumskiego Wzgórza 
Wydarzenie z Roku 2009”. Składała 
mi osobiste gratulacje i chwaliła za 
odbudowany Zamek gostyniński. Na 
wzgórzu zamkowym w Gostyninie 
była we wrześniu 2005 r. 

Pani Poseł była mądrą i eleganc-
ką kobietą. Szybko nawiązywała 
kontakt towarzyski, zachowując przy 
tym lekki dystans. SLD poniosło nie-
powetowaną stratę przez jej śmierć. 

Gościłem w moim gabinecie 
wiele razy Janinę Fetlińską, sena-
tor z okręgu wyborczego płockiego. 
Ostatnio była w Gostyninie 20 grud-
nia 2009 r. na spotkaniu opłatkowym. 
Rozmawialiśmy wówczas na tematy 
związane z dalszym rozwojem Gosty-
nina i budową Term Gostynińskich. 
Pani Senator zawsze brała udział w 
naszych uroczystościach miejskich, a 
jeśli nie mogła przyjechać osobiście, 
delegowała swojego asystenta.

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski w towarzystwie Marii Kaczyńskiej

Poznałem ją w ubiegłym roku w Są-
dzie Okręgowym w Warszawie, gdzie 
przyjeżdżała na sprawę ministra An-
toniego Macierewicza z powództwa 
cywilnego jednego z byłych dyrekto-
rów LOTu. Anna Walentynowicz opo-
wiadała mi, że pochodzi z Równe-
go. Jej rodzice zostali zamordowani 
przez Sowietów w 1939 r., a jej je-
dyny brat nie wrócił z Syberii. Śmiało 
mogę powiedzieć, że Anna Walen-
tynowicz: Ile ważyła, tyle było w niej 
serca, dobroci i miłości!

W czerwcu 2009 r. poznałem ks. 
Romana Indrzejczyka – Kapelana 
Prezydenta RP. 

Ksiądz Indrzejczyk pochodził 
z Żychlina, był absolwentem Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Żychlinie. Do szkoły 
przyjeżdżał na zjazdy absolwentów. 
Kapłanem został w grudniu 1956 r. 
W grudniu 2005 r. został powołany 
na stanowisko Kapelana Prezydenta 
RP. I jako osobisty Kapelan Prezy-
denta leciał z nim do Katynia. 

Z ks. Indrzejczykiem spotkałem 
się wielokrotnie w czynnościach zawo-
dowych. Był to człowiek niesamowicie 

skromny, życzliwy ludziom, miał wraż-
liwość poety. Pisał wiersze. W 2008 r. 
wydał tomik składający się z 36 wier-
szy pt. „W pamięci zapisane”, który 
otrzymałem z dedykacją. W jednym 
z wierszy czytamy: to co się zdarzyło, 
zostanie w pamięci i po wielu latach 
żywe pozostaje … – tak jak pozosta-
nie w pamięci Ksiądz Kapelan. 

Zginęli ludzie ważni dla na-
szego Kraju, dla Polski, a także 
dla nas, bo jesteśmy częścią tego 
Kraju. Tragedia z 10 kwietnia 2010 
r. dotknęła całą Polskę, a także 
Gostynin. Cześć ich Pamięci!

Oprac. (bkp)

*    *    *    *    *    *    *    *   *
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PoMAgAJĄ PoLAKoM gostyniński dukat
Wielu ludzi na świecie potrzebu-

je pomocy. Nawet niewielkie wspar-
cie świadczone przez innych ozna-
cza, że każdy człowiek jest ważny.  

Osoby wrażliwe na krzywdę i nie-
dolę innych zrzeszają się w różnych 
stowarzyszeniach i fundacjach. Jed-
ną z nich jest holenderska Fundacja 
SAMEN DELEN, która już od ponad 
piętnastu lat organizuje pomoc dla 
osób chorych, starszych i dotkniętych 
wszelkiego rodzaju klęskami (głód, 
wojna, powódź, huragany, itp.), jej 
członkowie docierają z nią do pięciu 
państw w Europie Wschodniej oraz 
Ameryce Środkowej. W 2000 r. Fun-
dację udało się pozyskać i skierować 
jej działania dla instytucji i mieszkań-
ców Gostynina. 

Członkowie Fundacji od wielu lat 
pracują charytatywnie dla potrzebu-
jących, nieustannie niosąc wsparcie 
ludziom najbardziej potrzebującym, 
głównie rodzinom wielodzietnym, 

szczególną opieką otaczając matki 
samotnie wychowujące dzieci i osoby 
niepełnosprawne. Członkom Fundacji 
zależy na tym, aby pomóc potrzebu-
jącym w poszukiwaniu rozwiązań dla 
poprawy ich złej sytuacji materialnej, 
a w przypadku osób chorych i nie-
pełnosprawnych, zapewnić materiały 
i sprzęt medyczny. Odbiorcy darów 
pochodzą z naprawdę bardzo bied-
nych środowisk, wszelka pomoc rze-
czowa jest dla nich niezwykle ważna, 
a świąteczne paczki żywnościowe 
z podstawowymi artykułami spożyw-
czymi są miłym akcentem w trudach 
codziennego życia. Najbardziej po-
trzebne są środki czystości, pościel 
i bielizna, odzież zimowa i letnia, 
a dla chorych i niepełnosprawnych 
także specjalistyczne materace 
i urządzenia. W dowód wdzięczności 
odbiorcy powinni przesłać kartkę lub 
list z podziękowaniem.

Celem działania Fundacji jest 
bezinteresowne udzielanie pomocy 
bezpośrednio – bądź za pomocą pol-
skich współpracowników – społecz-

ników. Jednym z miejsc, gdzie rodzi-
ny otrzymują pomoc i mogą odebrać 
paczki, jest punkt prowadzony przez 
Gostynińską Wspólnotę Samorządo-
wą przy ul. Bagnistej w Gostyninie. 

W kwestii omówienia warun-
ków rozszerzenia współpracy na 
gostynińskie instytucje przyjechała 
do polski nowa Prezes Fundacji Sa-
men Delen Anny Palmen z mężem. 
Obecna prezes zastąpiła przez wiele 
lat kierującego Fundacją i będące-
go jej założycielem Jana Deguella. 
Goście spotkali się w dniu 30 marca 
2010 r. z Burmistrzem Miasta Gosty-
nina Włodzimierzem Śniecikow-
skim w ratuszu miejskim. Fundacja 
swą działalność zamierza rozsze-
rzyć i pozyskać  wsparcie materialne 
od sponsorów, darczyńców na rzecz 
konkretnych, realizowanych przez 
siebie programów we współpracy 
z polskimi instytucjami i organiza-
cjami. 

- Chcemy dzielić się tym co 
mamy z polskimi instytucjami po-
magającymi osobom potrzebującym 
– powiedziała prezes Anny Palmen-
Boels, gdyż nazwa Samen Delen 
oznacza to, co robimy i dzielenie 
tego, co mamy.

Przedstawiciele Fundacji w trak-
cie ostatniej wizyty odwiedzili gosty-
nińskie domy pomocy społecznej, 
szpitale, placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze oraz indywidualne rodzi-
ny. Prezes obiecała przekazanie dla 
naszych placówek pomoc rzeczową 
w postaci płynu do mycia naczyń 
i mydła. Fundacja będzie przeka-
zywać, w miarę możliwości, także 
inne rzeczy, które będą użyteczne 
dla tych podmiotów. Fundacja nie 
udziela pomocy finansowej, gdyż 
dotąd sama pozyskuje fundusze na 
pokrycie kosztów transportu darów 
do Polski. Zdaniem kierownictwa 
odwiedzonych instytucji obiecana 
pomoc będzie bardzo przydatna 
i przez wielu mieszkańców Gostyni-
na oczekiwana.

Elżbieta SZuBSKA-BIEROń

Gostyniński dukat rewers szkic Gostyniński dukat awers szkic
Dla uczczenia postaci Księcia 

Mazowieckiego Siemowita IV, wła-
dze Miasta dukat miejski bić naka-
zały.... 

Burmistrz Miasta Gostynina 
Włodzimierz Śniecikowski pragnie 
poinformać mieszkańców naszego 
miasta, że dnia 4 lipca 2010 roku 
w Gostyninie wchodzi do obiegu 
dukat miejski o nominale 6 Siemowi-
tów. Wartość jednego dukata wyno-
si 6 złotych, a czas obowiązywania 
miejskiego bonu towarowego został 
wyznaczony na okres jednego roku, 
czyli do 4 lipca 2011 roku. 

Dukat miejski będzie honorowa-
ny jako lokalny środek płatniczy we 
wskazanych punktach handlowych 
i usługowych na terenie miasta. 
Można będzie go zatrzymać na pa-
miątkę lub uregulować należność za 
produkty i usługi. Dukaty też będzie 
można nabyć w Miejskim Centrum 
Kultury w Gostyninie.

Moneta o nominale 6 Siemowi-
tów będzie wykonana z mosiądzu 
o średnicy 30 mm. Ma on na celu 
służyć promocji turystycznej nasze-
go miasta. Na obwodzie awersu jest 
informacja dotycząca terminu obiegu 
żetonu „honorowane do 04.07.2011 
roku” oraz nominał „6 Siemowi-
tów”. W wewnętrznej części awersu 
przedstawiona jest twarz księcia ma-
zowieckiego Siemowita IV, który 8 
marca 1382 roku nadał Gostyninowi 
prawa miejskie, a od imienia które-
go moneta wzięła swoją nazwę. Na 
obwodzie rewersu znajduje się napis 
„Gostynin”, a w części wewnętrznej 
rewersu przedstawiono zabytkowy 
Zamek Gostyniński. Nakład dukata 
gostynińskiego wyniesie 7500 sztuk, 

z czego 5000 sztuk dukatów zosta-
nie wybitych stemplem zwykłym, 
a 2500 sztuk – stempelm odwró-
conym – rewers „do góry nogami” 
względem awersu.

Ogólnym zamysłem władz mia-
sta było stworzenie „monety lokal-
nej”, którą będzie można się posłu-
giwać, jak normalnymi złotówkami. 
Osoba, która została poinformowa-
na o możliwości otrzymania reszty 
w Dukatach Miejskich prawie zawsze 
zatrzymuje monetę, jako pamiątkę 
turystyczną lub ciekawy i oryginalny 
prezent dla swoich bliskich.

Karkonoski Dom Numizmatyczny 
w porozumieniu z Urzędem Miasta 
w Gostyninie zaprasza punkty han-
dlowe, gastronomiczne oraz usłu-
gowe do współpracy w ramach akcji 
„Dukat Miejski”. W czasie trwania 
akcji „Dukat Miejski” punkty uczest-
niczące w niej zobowiązują się ho-
norować Dukaty Miejskie zgodnie 
z zasadą – dukat 6 Siemowitów = 6 
zł. Oznacza to, że punkt może zapro-
ponować kupującemu wydanie reszty 
w dukatach, jak i przyjąć 6 Siemowi-
tów, jako równowartość 6 zł. 

Na wszelkie inne pytania można 
uzyskać odpowiedzi od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9:00 do 
17:00 pod numerem telefonu 793 
123 217, (75)75 506 36, bądź na za-
pytania e-mailowe skierowane pod 
adresem artur.wrobel@dukatmiej-
ski.pl lub dukat@dukatmiejski.pl. 
Zamówienia można także składać 
za pomocą formularza zamieszczo-
nego na stronie internetowej www.
gostynin.dukatmiejski.pl.                                                                          

Aneta TROJANOWSKA
Maria ZIĘTEK

Na młodych historykach można polegać
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, Ogólnopolski Konkurs Hi-

storyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. 
Od Cedyni do Orszy” miała rangę konkursu przedmiotowego. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie po raz 
kolejny osiągnęli olbrzymi sukces. 

W dniu 19 marca 2010 r. rozegrany został etap wojewódzkiego kon-
kursu. Tytuł laureata konkursu zdobył uczeń klasy VI c Kamil Jankowski. 
Natomiast uczniowie klasy VI a Fabian Bigielmajer i Konrad Wasiak zo-
stali finalistami obecnej edycji konkursu. Tym samym kontynuują oni dłu-
goletnie pasmo sukcesów naszej szkoły. 

Konkurs daje okazję do rozwijania zainteresowań historycznych 
uczniów. Jest również znakomitą szkołą patriotyzmu. Ciężka, wielomie-
sięczna praca, przyniosła satysfakcję z osiągnięć. O skali sukcesu na-
szych młodych historyków może świadczyć fakt, że w etapie wojewódzkim 
uczestniczyło ponad 90 uczniów z mazowieckich szkół. Wysiłek naszych 
uczestników doceniają koledzy i nauczyciele. Kamil może dodatkowo li-
czyć na zwolnienie ze sprawdzianu szóstoklasistów. Czekamy na potwier-
dzenie tego faktu przez władze oświatowe. Edmund GAWINOWSKI   

Włodzimierz Śniecikowski-Burmistrz Miasta Gostynina, Anny Palmen-Prezes 
fundacji SAMEN DELEN, Mathias Palmen-członek Zarządu
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BEZPIECZEŃSTWO
ognisko na skraju lasu

W dniu 12 kwietnia 2010 r. około 
godz. 20.50 dyżurny policji w Gosty-
ninie został powiadomiony o pożarze 
łąk nad rzeką Skrwą. Na miejsce dy-
żurny skierował policyjny patrol. In-
formacja wpłynęła również do straży 
pożarnej. 

Przybyli na miejsce policjanci 
zatrzymali ukrywającego się w po-
bliskich  chaszczach mężczyznę. 
Młody 19-latek z Gostynina na skra-
ju lasu rozpalił spore ognisko a gdy 
okazało się, że ogień zaczął się roz-
przestrzeniać próbował je przygasić. 
Mężczyzna pił wcześniej alkohol. 
Strażacy dogasili ognisko. 

Za popełnione wykroczenie poli-
cjanci ukarali mężczyznę mandatem 
karnym w wysokości 150 zł. Jego 
nieodpowiedzialne zachowanie mo-
gło spowodować olbrzymie straty 
związane z przeniesieniem się ognia 
na łąkę i do znajdującego się kilka-
dziesiąt metrów od ogniska lasu.

Zgodnie z art. 131 Ustawy 
o ochronie przyrody oraz art. 82 
kodeksu wykroczeń zarówno wypa-
lanie łąk, pastwisk, nieużytków, ro-
wów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych trzcinowisk lub szuwar, 
jak i nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem jest zabronione i grozi za 
to kara aresztu albo grzywna.

oszust zadziałał metodą „na wnuczka”
W dniu 14 kwietnia 2010 r. około 

godziny 11.00 jedna z mieszkanek 
Gostynina odebrała rozpaczliwy te-
lefon od mężczyzna podającego się 
za jej wnuczka, który prosił o pomoc 
w postaci pieniężnej pożyczki. Po 
pieniądze miał się zgłosić kolega 
rzekomego wnuczka.

Kobieta 83-latnia uległa suge-
stiom dzwoniącego, który podawał 
okoliczności związane z wypadkiem 
drogowym i przekazała podszywają-
cemu się za przyjaciela wnuczka kilka 
tysięcy złotych. Szybko okazało się, 
że prawdziwy wnuczek nie miał wy-
padku i nie dzwonił do swojej babci. 

Policjanci z wydziału kryminal-
nego prowadzą w tej sprawie docho-
dzenie.
Jak nie stać się ofiarą oszustów? 

– Policja radzi: 
W przypadku jak opisany wyżej 

zanim przekażesz nieznanej osobie 
pieniądze. Zawsze weryfikuj infor-
macje od dzwoniącego rozmawiając 
o tym z członkami rodziny lub znajo-
mymi, a w razie wątpliwości zadzwoń 
pod numer alarmowy policji 997.

• Jeśli ktoś podaje się za pra-
cownika administracji, organizacji 
charytatywnej, Unii Europejskiej itp., 
zanim go wpuścisz, zadzwoń do 
organizacji, na którą się powołuje 
i spytaj, czy taki człowiek miał Cię 
odwiedzić. Zawsze żądaj dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, oglą-
daj go bardzo dokładnie,

• Pamiętaj, że tego typu (praw-
dziwe) wizyty są poprzedzone od-
powiednim komunikatem, np. ogło-
szeniem na klatce schodowej, po-
informowaniem przez spółdzielnię 
lub wspólnotę mieszkaniową. Przy 
czym bądź ostrożny przy zawiado-
mieniach telefonicznych. Przecież 
dzwonić może oszust… 

• Nie wierz w nagłe, troskliwe wi-
zyty bliżej nieokreślonych przyjaciół 
sprzed lat, znajomych bądź kolegów 
członków rodziny. Najczęściej są to 
oszuści, którzy chcą wejść do twego 
domu i – zwyczajnie – cię okraść, 

• Pamiętaj, że oszuści często 
proszą o możliwość pozostawienia 
informacji dla sąsiadki. Gdy pój-
dziesz po kartkę i długopis, oni mogą 
wejść do twojego mieszkania,

• Bardzo często oszuści – dzia-
łając we dwóch – proszą o spraw-
dzenie, np. przewodów wentylacyj-
nych lub kuchenki. Jeden będzie ci 
towarzyszył odwracając uwagę od 
drugiego, który w tym czasie będzie 
okradał mieszkanie, 

• Bądź ostrożny kupując od ob-
nośnych sprzedawców. Zdarza się, 
że podczas prezentacji dywanu, od-
kurzacza lub innych przedmiotów, 
giną twoje pieniądze i biżuteria, 

• Bądź szczególnie ostrożny, 
jeśli osoba odwiedzająca żąda pie-
niędzy, np. pierwszej raty bądź za-
liczki. Pamiętaj, że zawsze możesz 
zapłacić później, np. przelewem lub 
na poczcie,

• Jeśli już wpuścisz oszustów 
do środka, dokładnie zapamiętaj ich 
twarze i jak najwięcej szczegółów 
z ich ubioru. Nie reaguj panicznie. 
Jeśli będą wiedzieć, że ich zdema-
skowałeś, mogą w zrobić Ci krzyw-
dę. Najlepiej idź pod pozorem poży-
czenia pieniędzy do sąsiada i tam 
dyskretnie poproś go o zawiadomie-
nie policji. Jeśli nie masz takiej moż-
liwości po wyjściu oszustów, dzwoń 
na policję. Pamiętaj, że lepiej stracić 
pieniądze niż życie, 

• Jeśli masz jakiekolwiek wąt-
pliwości poproś o pomoc sąsiada. 
Towarzystwo osób trzecich zwykle 
płoszy złodzieja.

z dwoma promilami na rondzie
Tuż po północy policjanci z Go-

stynina zatrzymali na obwodnicy 
miasta kierującego volkswagenem 
passatem. Kierowca miał 2,1 promi-
la alkoholu, nie posiadał prawa jazdy 
a samochód „pożyczył” od swojego 
szefa – właściciela warsztatu samo-
chodowego.

Dyżurny policji w Gostyninie 
tuż po północy 20 kwietnia 2010 r. 
otrzymał informację z KMP w Płoc-
ku o dziwnie zachowującym się na 
drodze nr 60 samochodzie volkswa-
gen passat. Skierowani na tę drogę 

policjanci zatrzymali do kontroli dro-
gowej taki właśnie samochód. Jego 
kierowcą był 27-letni mieszkaniec 
gminy Łąck. Badanie alkotestem 
wykazało u niego 2,10 promila alko-
holu w organizmie. Okazało się, że 
kierowca nie posiada uprawnień do 
kierowania samochodem, który był 
własnością pracodawcy nietrzeźwe-
go mężczyzny.
Za kierowanie samochodem w sta-
nie nietrzeźwym grozi do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Próbował przekupić policjanta
W dniu 13 kwietnia 2010 r. 

o godz. 7.20 podczas kontroli dro-
gowej samochodu fiat ducato w 
miejscowości Kozice kierowca tego 
pojazdu wręczył policjantowi pie-
niądze w zamian za odstąpienie od 
ukarania mandatem. 

Do kontroli drogowej doszło, gdy 
45-letni kierowca – obywatel Litwy – 
przekroczył dozwoloną na obszarze 
zabudowanym prędkość o 37 km/h. 
Gdy prowadzący kontrolę policjant 
z gostynińskiego wydziału ruchu 
drogowego zaproponował za wykro-
czenie mandat, kierowca w zamian 
za odstąpienie od ukarania wręczył 
policjantowi 20 euro. O tym fakcie 

policjant natychmiast zameldował 
przełożonym i zatrzymał wręczają-
cego łapówkę. Prokurator rejonowy 
przedstawił zatrzymanemu zarzut 
przekupstwa, za co grozi kara pozba-
wienia wolności od roku do lat 10.  

zbyt szybko przed rondem
Około godziny 22:00 we wtorek 

w Stefanowie kierowca ciężarowej 
scanii dojeżdżając do ronda jechał 
zbyt szybko, stracił panowanie nad 
zestawem pojazdów, co doprowadzi-

ło do jego przewrócenia i zataraso-
wania drogi. Policjanci zorganizowali 
objazdy.

Do zdarzenia doszło wieczorem 
13 kwietnia 2010 r. na dojeździe do 
ronda obwodnicy w Stefanowie. Ja-
dący od strony Gostynina samochód 
scania z naczepą chłodnią prze-
wrócił się na jezdnię i całkowicie ją 
zablokował. W wyniku wypadku nie 
było osób rannych. Policjanci zor-
ganizowali objazdy. Droga była nie-
przejezdna przeszło dwie godziny. 
Kierowca ciężarówki – 34 letni męż-
czyzna z powiatu starogardzkiego 
był trzeźwy. Został ukarany dwustu-
złotowym mandatem karnym.

Nie czekaj, bądź szybszy od złodzieja
Wraz z rozpoczęciem wiosen-

nego sezonu rowerowego policjanci 
z Komendy w Gostyninie kontynuują 
działania związane z przeciwdziała-
niem kradzieżom rowerów. Jednym 
ze sposobów jest trwałe oznakowa-
nie roweru oraz wiedza o tym, jak go 
bezpiecznie przechowywać.

Policjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Gostyninie wychodząc na-
przeciw potrzebom mieszkańców 
powiatu ruszyli z akcją znakowania 
rowerów. Każdy, kto posiada rower 
może zgłosić się do Komendy Po-
wiatowej i bezpłatnie oznakować 
swój jednoślad. Jest to działanie, 
które ma na celu uchronienie roweru 
przed nieplanowaną zmianą właści-
ciela. Nie trzeba wiele. Wystarczą 

chęci i piętnaście minut wolnego 
czasu, bo tylko tyle trwa znakowa-
nie, następnie numery oznakowania 
są wprowadzone do policyjnej bazy 
danych. Wymogiem formalnym jest 
posiadanie przy sobie dokumentu 
tożsamości i potwierdzenia legal-
ności pochodzenia roweru. Rowery 
można znakować w każdy czwartek 
lub w innym terminie po wcześniej-
szym telefonicznym zgłoszeniu pod 
numer telefonu 24 2350208 lub 24 
2350215. Więcej o tym jak oznako-
wać i zabezpieczyć swój rower przed 
kradzieżą na www.policja.gostynin.
eu w zakładce oznakuj swój rower.

Obecnie po drogach powiatu 
gostynińskiego jeździ już ponad 650 
oznakowanych przez policjantów 
jednośladów.

Oprac. podkom. Zbigniew BARTOSIAK         

Znakowanie rowerów

Kolizja w Stefanowie
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OŚWIATA

gimnazjaliści w obliczu 
katastrofy narodowej

Poniedziałek 12 kwietnia nie był 
zwyczajnym dniem zajęć szkolnych 
w Gimnazjum nr 2 im. Polskich No-
blistów w Gostyninie. Smutny ranek 
rozpoczął się od żałobnego ape-
lu, w którym wzięli udział wszyscy 
uczniowie, nauczyciele i pracowni-
cy szkoły. Po wystąpieniu dyrektor 
Joanny Syski, przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego odczytali 
wstrząsający komunikat dotyczą-
cy ostatniej soboty i przypomnieli 
wszystkim tragiczne wydarzenia 
sprzed siedemdziesięciu lat. W obec-
ności Sztandaru Szkoły odśpiewa-
liśmy hymn narodowy i symbolicz-
ną minutą ciszy uczciliśmy pamięć 
Ofiar katastrofy samolotowej oraz 
Katynia. Na zakończenie spotkania 
wysłuchaliśmy wiersza Zbigniewa 
herberta pt. „Guziki”. Jakże gorzko 
w tej chwili zadumy zabrzmiały sło-
wa: I cisza jest na wysokościach,/ 
i dymi mgłą smoleński las...

Mamy świadomość, że w dniu 
10 kwietnia 2010 roku została zapi-
sana czarna karta historii naszego 
kraju. Tydzień żałoby narodowej 
stał się najtrudniejszą lekcją patrio-
tyzmu, jaką przeżyliśmy wspólnie 
w szkolnych murach. O wspaniałej 
postawie młodzieży niech świadczą 
wpisy dokonywane w Księdze Kon-
dolencyjnej.          

Dnia 10.04.2010 r. wydarzyła się 
tragedia nie tylko dla 96 rodzin, ale 
dla całego narodu polskiego. Głębo-
ko łączę się z rodzinami, które stra-
ciły swoich najbliższych. Chciałbym 
zachować pamięć o Ofiarach. Świeć, 
Panie, nad Ich duszami.

Daniel

Śmierć jest zawsze punktualna, 
ale nigdy nie w porę... Niech dobry 
Bóg ma Ich w swojej opiece... Ich 
ziemskie życie już się skończyło... 
Tam, na górze, czeka na Nich nowe 
życie... Nie żegnam się, bo wierzę, 
że się spotkamy w domu Naszego 

Ojca. Rodzinom Ofiar współczuję 
z całego serca i łączę się w bólu.

Sylwia

Wieczny odpoczynek racz Im 
dać, Panie...

Kamila i Marysia

Przepełnieni bólem łączymy się 
w smutku z Rodzinami Ofiar kata-
strofy lotniczej w Smoleńsku. Z wy-
razami współczucia –

uczniowie klasy II f

Zostaniecie na zawsze w naszej 
pamięci! Niech Bóg przyjmie Was do 
swojego Królestwa i obdarzy Zba-
wieniem. Łączę się w bólu i żałobie 
z Rodzinami tragicznie Zmarłych.

Kasia

Chciałabym złożyć kondolen-
cje – wyrazy współczucia Rodzinom 
Zmarłych. Bardzo mi przykro, że zgi-
nęli tak wspaniali ludzie.

Martyna

Pogrążeni w bólu i żałobie, pra-
gniemy oddać hołd wszystkim Ofia-
rom tragicznej katastrofy pod Smo-
leńskiem. Łączymy się w cierpieniu 
z Bliskimi Zmarłych.

uczniowie klasy I d

Katyń, dla Polaków cmentarz.
Katyń, ziemia nieprzyjazna.
Katyń, krew i łzy. 
Katyń, mord i katastrofa.
Katyń, Polski Krzyż.

Ania 

Mamy jedynie nadzieję, że bło-
gosławią nam z nieba, bo w takiej 
sytuacji tego najbardziej Polsce po-
trzeba!

Natalia

Niech Pan czuwa nad Polską, 
Panie Prezydencie.

Kasia

Uczniowie Gimnazjum nr 2 wpisują się do Księgi Kondolencyjnej

oprac. Julia łOŚ

gala w Przedszkolu nr 4

Przecięcia wstęgi dokonuje burmistrz Włodzimierz Śniecikowski

Obiekt święci ks. Bartosz Leszkie-
wicz

Gości witają przedszkolaki w stro-
jach ludowych

Występy dzieci podziwiają m.in.: 
burmistrz Włodzimierz Śniecikowski, 
wizytator Barbara Kubacka i dyrektor 
Teresa Ledzion

Gratulacje i kwiaty dla dyr. Teresy 
Ledzion przekazuje burmistrz Wło-
dzimierz Śniecikowski

Wioletta Kiełbasa ze swoimi cztero-
latkami z grupy B

Dzieci za wspaniały występ otrzymu-
ją cukierki od Burmistrza

Krakowiaka tańczą dziarsko pięcio-
latki z grupy A

Na scenie czterolatki z grupy A

Foto: Paweł KIEłBASA
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OŚWIATA

Mały wypad do dużego miasta

Test your english na bis!

W piątek 26 lutego grupa 41 
przesympatycznych uczniów go-
stynińskiego Gimnazjum nr 2 im. 
Polskich Noblistów wyruszyła w wie-
logodzinną podróż do jednej z naj-
słynniejszych stolic świata – Londy-
nu. Była to druga wycieczka do tego 
pięknego miasta, zorganizowana 
przez nauczycielkę Edytę Lewan-
dowską oraz biuro podróży ATAS. 
Pierwsza miała miejsce tydzień 
wcześniej i była również udana.

Mimo pokonania setek kilome-
trów i zmęczenia podróżą, dobry 
humor i pozytywne nastawienie nie 
opuszczaly żadnego z uczestników. 
Oglądano Londyn z wielu perspek-
tyw. Wszyscy mieliśmy co podziwiać 
z wysokości 135 metrów na London 
Eye, ze statku płynącego po Tamizie 
czy też z tarasu widokowego kate-
dry Św. Pawła. Miejsca takie jak Big 
Ben, Opactwo Westminster, Pałac 
Królewski czy Londyńskie Tower, 
znane dotąd tylko z książek i telewi-
zji, znajdowały się na wyciągnięcie 
ręki. Londyn urzekł wszystkich nie 
tylko piękną architekturą, czerwienią 
dwupiętrowych autobusów, wszech-
obecnymi gwardzistami konnymi 

i tradycyjnymi czarnymi taksówkami, 
ale też piękną pogodą, z którą trud-
no było się rozstać.

Jeśli chodzi o wrażenia, a było 
ich wiele, do najważniejszych zali-
czyć należy wizytę u największych 
sław Hollywood w Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud 
i spotkanie oko w oko z dinozaurem 
w Muzeum Historii Naturalnej. Nie 
mniej emocji przysporzyło uczest-
nikom spotkanie z egipską mumią 

w Muzeum Brytyjskim i „Słoneczni-
ki” Van Gogha widziane w oryginale 
w Galerii Narodowej. 

Niezpomniane przeżycia zapew-
nił wszystkim również pobyt u rodzin 
londyńskich, gdzie zatrzymaliśmy się 
na nocleg. Wycieczka pełniła więc 
funkcję warsztatów językowych, 
dzięki którym uczniowie mieli oka-
zję nie tylko sprawdzić i udoskonalić 
swoją znajomość języka angielskie-
go, ale też nauczyć się otwartości 
i tolerancji dla innych kultur.

Źródłem ogromnych emocji sta-
ły się wizyty w londyńskich parkach, 
gdzie już teraz można zobaczyć wio-
snę oraz dokarmiać szare wiewiórki 
oraz niezliczone gatunki ptaków.

Gimnazjalisci i londyński Tower Bridge

Istotnym punktem programu, 
bez którego wyjazd nie byłby tak 
udany, były... wypady do centrów 
handlowych. Zakupy to żywioł wielu 
wycieczkowiczów, a ulice Londynu, 
pełne ekskluzywnych sklepów, oka-
zały się dla nich rajem na ziemi. 

Podsumowaniem gimnazjalnej 

Zbiórka przed siedzibą Parlamentu Brytyjskiego

wycieczki do Londynu może być 
parafraza jednej z reklam: wyjazd – 
niewiele ponad 800 zł, bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów – około 50 
funtów, zakupy – w zależności od 
zawartości portfela, uśmiech na twa-
rzach uczestników – bezcenny.

Alicja ZyGMuNT

W piątek 19 marca 2010 w Gim-
nazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w 
Gostyninie odbyła się druga edycja 
międzyszkolnego konkursu Test Your 
English dla uczniów klas szóstych 
szkół podstawowych. Wzięli w nim 
udział nie tylko miłośnicy języka an-
gielskiego z obu gostynińskich pod-
stawówek, ale także szóstoklasiści 
z Pacyny, Lucienia, Solca i Emiliano-
wa. Łącznie swą wiedzę i szczęście 
sprawdzało 44 uczestników. 

Najlepsi w tym roku okazali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 
w Gostyninie: Marta Ambrochowicz 
oraz Maciej Bembenista, którzy za-
jęli odpowiednio pierwsze i drugie 
miejsce. Na zaszczytnym trzecim 
miejscu uplasował się Michał ci-
choński – reprezentant Szkoły Pod-
stawowej w Emilianowie. Wszyscy 

laureaci doskonale poradzili sobie 
zarówno z zadaniami zamknięty-
mi, jak i otwartymi. Zaprezentowali 
swoją ponadprzeciętną znajomość 
angielskiego słownictwa i gramatyki 
oraz umiejętność reagowania języ-
kowego. Za swoją wiedzę zostali na-
grodzeni pełnymi dumy spojrzeniami 
nauczycieli oraz pięknymi nagrodami 
książkowymi. 

Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy! Wszystkim uczestnikom 

oraz ich opiekunom dziękujemy za 
zainteresowanie konkursem. Mamy 
nadzieję, że już wkrótce spotkamy 
się ponownie podczas naszego co-
rocznego konkursu recytatorskiego. 
Tradycyjnie będziemy podziwiać 
przygotowane przez szóstoklasistów 
interpretacje prozy i poezji angiel-
skiej.

Szóstoklasiści w trakcie rozwiązywania testu

Agnieszka KOPER

Konkursowe ekologiczne zmagania
Już po raz kolejny uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów 

uczestniczyli w konkursie organizowanym przez Wojewodę Mazowieckie-
go. Była to VII edycja Konkursu Ekologicznego, przeznaczona dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Nasi gimnazjaliści wzięli udział w dwóch 
kategoriach. Pierwsza z nich dotyczyła piękna mazowieckiej przyrody, 
a zadanie polegało na wykonaniu plakatu fotograficznego w formacie A2. 
W ramach drugiej kategorii uczniowie wykonywali projekt plastyczny torby 
ekologicznej.

Konkurs odbył się w trzech etapach. W eliminacjach szkolnych wzięło 
udział 10 uczniów. Z tej grupy komisja konkursowa powołana przez Dy-
rekcję Szkoły wyłoniła dwie prace, po jednej z każdej kategorii, zgodnie 
z regulaminem konkursu. Wybrany plakat przedstawiał zdjęcia osobliwości 
przyrodniczych okolic Gostynina wraz z ciekawym komentarzem opiso-
wym. Praca miała formę dwustronną, była przystosowana do składania 
i wielokrotnego wykorzystania. Projekt torby ekologicznej przedstawiał 
charakterystyczną dla krajobrazu mazowieckiego wierzbę.

W drugim etapie konkursu zostały wyróżnione dwie prace. Przybysław 
Przybyt z klasy IIIe i Stanisław Modrzyk z klasy Ib otrzymali dyplomy 
oraz upominki w trakcie uroczystości, która odbyła się 10 grudnia 2009 r. 
w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Płocku. Na uroczystość tę została zaproszona przez Dyrektora Dele-
gatury Dyrektor Szkoły dr Joanna Syska. To miłe, jeśli trud uczniów i ich 
opiekunów kończy się niewątpliwym sukcesem, przynosi radość i chlubę 
szkole. Alicja WRÓBLEWSKA 
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Po ścieżkach wiary Profesjonaliści i młodzież 
w twórczych zmaganiachMiejska Biblioteka Publiczna 

im. Jakuba z Gostynina, w 
dniu 18 marca br. zorganizowała pro-
mocję antologii poezji, pod tytułem 
„Blisko Boga”. Edycja ta, wydana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną, ukazała 
się z okazji 15. rocznicy powstania Go-
stynińskiego Klubu Poetyckiego.

Przypomnijmy, że do tej pory 
Biblioteka wydała cztery tomiki wier-
szy lokalnych twórców o różnorodnej 
tematyce: „Kroki ku słońcu” (1996), 
„Miłość” (1998), „Zamyślenia” (2000) 
i „Gostynińskie pejzaże” (2010).

Promocja tomiku „Blisko Boga” 
odbyła się w sali wystaw Miejskiego 
Centrum Kultury w Gostyninie. Ze-
branych przywitała Jolanta Bigus – 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, przypominając, jak wielką rado-
ścią jest wydanie kolejnego tomiku 

wierszy naszych poetów. Głos zabrał 
również krytyk literacki Waldemar 
Smaszcz, który pochwalił gostyniń-
skich twórców za dojrzałość w poezji 
oraz omówił kilka wierszy zawartych 
w antologii. Waldemar Smaszcz do-
konał wyboru utworów i poprzedził 
go wstępem. Obecny na promocji 
ks. dziekan Ryszard Kruszewski w 
swojej wypowiedzi podkreślił piękne 
połączenie słowa i Boga w poezji, 
przypominając zebranym tę łącz-
ność zawartą w Biblii.

Poezje w prezentowanym zbior-
ku, na co wskazuje tytuł i  jak napisa-
ły w adresie do czytelników Jolanta 
Bigus i Julia łoś, opowiadają sło-
wami poetów o odkrywaniu Boga w 
ludziach i zdarzeniach bądź poprzez 
Franciszkański zachwyt nad świa-
tem. W ciszy, w pustce, w sobie. W 
modlitwie, która krzepi i staje się in-
spiracją do lepszego życia.

Autorami poezji są zarówno do-
rośli, jak i uczniowie szkół z nasze-
go terenu. Czterdzieści pięć wierszy 
poetów: Grażyny Dutkiewicz, Anny 
łuczyńskiej, Zenony Radzkiej, 
Adrianny Kłoszewskiej, Karoliny 
Pawłowskiej, Teresy Wojno, Ju-
lianny Syski, urszuli Pieniążek, 
Jerzego Stalińskiego, Romana 
Ryszewskiego, Anny łudczak, 
Koriny Michalskiej, Marii Trocha, 
Luizy łosiewicz, Zbigniewa Li-
gockiego, Karoliny Gawłowskiej, 
Alicji Bartosiak, Agaty Kiełczew-
skiej, Agnieszki Wasińskiej i Gra-
żyny Stasińskiej, pogrupowane 
zostały w  rozdziały: Który Jesteś, 
Na pustkowiu, W pejzażu, W duszy 
ciemnej, Z nadzieją, Mów szeptem i 
mają charakter błagalny, dziękczyn-
ny, wielbiące Boga, a także są skie-

rowane do Maryi. Zachęcają do re-
fleksji i zadumy, bardziej osobistego 
przeżywania relacji z Bogiem. 

Waldemar Smaszcz w swoim 
wprowadzeniu napisał:  Monotema-
tyczna przecież antologia poetycka 
stanowi w istocie bardzo różnorodny 
zbiór wierszy, modlitewnik, które-
go nie odkładamy po jednorazowej 
lekturze, lecz do którego wracamy. 
Warto więc mieć ten tom w zasięgu 
ręki.

Wybrane wiersze gostynińskich 
poetów recytowały uczennice z Gim-
nazjum nr 2 im. Polskich Noblistów, 
a podkładem muzycznym opatrzył 
Jakub Gajdecki. Tłem promocji były 
obrazy gostynińskiej artystki, Teresy 
Wojno, przedstawiające anioły, któ-
re nawiązywały do tematyki tomiku. 
Dodajmy, że tomik zilustrowany 
został fotografiami gostynińskich 
kapliczek, między innymi tych wyko-
nanych przez lokalnego rzeźbiarza 
Stanisława Augustyniaka.

Maria ZIĘTEK

Prowadząca uroczystość Jolanta Bi-
gus wprowadziła widzów w nastrój 
spotkania

Plenery Artystyczne połączone 
z Warsztatami Plastycznymi dla Mło-
dzieży Gimnazjalnej odbyły się w se-
zonie letnim w 2008 r. i 2009 r. w Lu-
cieniu – Gmina Gostynin. Plener jest 
bardzo ważnym dla rozwoju regionu, 
odbywającym się od ośmiu lat przed-
sięwzięciem z zakresu kultury, sztuki 
i promocji kultury o zasięgu ponadre-
gionalnym i międzynarodowym na 
terenie Mazowsza. 

W plenerze uczestniczyła czo-
łówka polskich artystów, a wśród 
nich: Jan Wołek (Komisarz Pleneru) 
oraz Iwona cur, Klaudia Kudelska, 
Grażyna Lubaszka, Joanna Sier-
ko-Filipowska, Marta Węg, Wikto-
ria Zagórowska, Alojzy Balcerzak, 
Stanisław chomiczewski, Marian 
Danielewicz, Andrzej Kacperek, 
Paweł Lasik, Janusz Lewandow-
ski, Jacek Maślankiewicz, Walde-
mar Marszałek, Daniel Pielucha, 
Maciej Pietrzyk, Janusz Stanny. 

Podczas pleneru artyści zajmo-
wali się własną pracą twórczą oraz 
prowadzili zajęcia ze sztuki dla mło-
dzieży, która przebywała na odbywa-
jących się równolegle warsztatach 
plastycznych. 

W dniu 8 kwietnia 2010 r. w Mu-
zeum Mazowieckim w Płocku od-
było się otwarcie wystawy prac 

powstałych podczas Letnich Plene-
rów Artystycznych organizowanych 
w ramach „Integracyjnych Plenerów 
Artystycznych”. Organizatorami wy-
stawy byli: Stowarzyszenie Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostyniń-
skiego oraz Muzeum Mazowieckie 
w Płocku. 

Indywidualne zwiedzanie wy-
stawy poprzedziły wystąpienia m.in. 
Janusza Lewandowskiego, Alojzego 
Balcerzaka, Katarzyny Fus i Jana 
Kazimierza Krzewickiego – wójta 
Gminy Gostynin. Mówcy podkreślali 
znaczenie plenerów, które stwarzają 
świetną atmosferę do pracy. Odgry-
wają też ważną rolę w edukacji pla-
stycznej młodzieży, ponieważ braku-
je jej w szkołach. Świetnie układa się 
wzajemna współpraca doświadczo-
nych artystów z ich uczniami. Wiele 
ciepłych słów padło pod adresem 
wójta Krzewickiego. Chwalony był 
za energię, żywotność i wspieranie 
twórców.

Integracyjne Plenery Artystyczne 
połączone z Warsztatami Plastycz-
nymi dla Młodzieży Gimnazjalnych 
2008–2009 r. miały wielu sponsorów, 
m.in.: Kancelarię Prezydenta RP, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego czy Gminę Gostynin 
i Miasto Gostynin.

bkp     

Na ten film 
czekaliśmy od dawna

Film „Katyń” Andrzeja Waj-
dy przeszedł do historii polskiego 
kina jeszcze przed swoją premierą. 
Zbrodnię dokonaną przez Sowietów 
na polskich oficerach w 1940 r. ukry-
wano przez dziesięciolecia… Film 
opowiada o rodzinie rozłączonej 
na zawsze i o wielkich złudzeniach 
brutalnej prawdy katyńskiej zbrodni. 
Ukazuje do bólu okrutne losy, któ-
rych bohaterami nie są mężczyźni, 
lecz kobiety, które czekają na ich 
powrót każdego dnia. Są pewne, że 
wystarczy otworzyć drzwi, a stanie 
w nich od lat oczekiwany mąż, oj-
ciec, brat, syn a także to opowieść 
o cierpieniu całego narodu. 

Nad całym filmem unosi się at-
mosfera złudnych nadziei, zwątpie-
nia, braku wiary w pozytywne rozwią-
zanie. Żołnierze w obozie w Kozielsku 
zmagają się z niepewnością swojego 
losu i poczuciem beznadziejnego po-
łożenia, ich rodziny przez długi czas 
żyją w zawieszeniu, nie znając losu 
swych bliskich. Z kolei inni zmagają 
się z problemem prawdy o Katyniu, 
nie mogąc odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości – siostra jednego z 
poległych nie akceptuje faktu, że nie 
może umieścić na jego nagrobku 
prawdziwej daty śmierci, młody ma-
turzysta nie chce wykreślić ze swo-

jego podania do szkoły wzmianki, że 
mordu na jego ojcu dokonali Rosja-
nie, po czym w porywie złości zrywa 
plakat radziecki, natomiast polski 
żołnierz, który przeżył Kozielsk, tra-
ci głowę, pogrążając się w rozpaczy 
wśród propagandowych haseł. Spra-
wa mordu katyńskiego staje się, cy-
tując jedną z bohaterek filmu, testem 
na lojalność wobec Polski Ludowej. 
Pokazuje to upadek starego świata 
i to, jak trudna zaczyna się egzysten-
cja w PRL-u, gdzie nie ma miejsca na 
prawdę. Dla tych, którzy nie potrafią 
się przystosować, kończy się to tra-
gicznie.

Ostatnia scena, pokazuje jak ofi-
cerowie zostają wywiezieni do lasu, 
brutalnie zamordowani i masowo po-
chowani. Choćby dla tej sceny, dra-
stycznej i poruszającej, warto obej-
rzeć ten film. Nabiera ona wymiaru 
wręcz symbolicznego – każdy kolej-
ny strzał w głowę pokazuje, jak ginie 
nadzieja i ujawnia się okrucieństwo 
tej zbrodni. Happy endu nie ma i nie 
będzie – tragedia polskiego narodu 
będzie trwać jeszcze przez wiele lat. 

Film oddaje cześć zamordowa-
nym w zbrodni katyńskiej i ich ro-
dzinom. Wywołuje wiele przykrych 
uczuć i nawet doprowadza do łez. 

Małgorzata ŚWIDERSKA
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Pamięć o lekarzu utrwalona
W siedemdziesiątą rocznicę 

śmierci dr Karol Mikulski, 
pierwszy wicedyrektor i ordynator 
w Wojewódzkim Samodzielnym Ze-
spole Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. Profesora Eugeniu-
sza Wilczkowskiego w Gostyni-
nie-Zalesiu w okresie od 1 listopada 
1934 r. do marca 1940 r., doczekał 
się uhonorowania jego pamięci. 
W dniu 18 marca w odbyło się w 
Szpitalu uroczyste odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej poświęconej dr. Ka-
rolowi Mikulskiemu. 

W marcu 1940 r. zarząd Szpi-
talem w Zalesiu przejęli 

Niemcy: cywilny urzędnik ze szpitala 
psychiatrycznego w Roztoku, oficer 
gestapo i cywil o nieustalonych kom-
petencjach. Lekarzom polecono, aby 
w przeciągu miesiąca przygotowali 
się do prowadzenia kart w języku 
niemieckim. Postępowanie niemiec-
kiej administracji stawało się coraz 
bardziej brutalne. Odsunięto z funk-
cji dotychczasowego dyrektora Szpi-
tala dr. Eugeniusza Wilczkowskiego 
i mianowano Niemca z Nadrenii. 
Nowy dyrektor nakazał, by pacjentów 
pochodzenia żydowskiego sadzać 
przy osobnych stołach, a wkrótce za-
częto wszystkich pacjentów wywozić 

w nieznanym kierunku. Wiadomo, 
że wywożono ich w ostatnią podróż. 
Doktor Mikulski nie wytrzymał napię-
cia jakie panowało w Szpitalu i gdy 
nakazano mu przygotowwać listę 
kolejnych pacjentów do wywózki, 
popełnił samobójstwo. Jak napisała 
po latach w swoich wspomnieniach 
zaprzyjaźniona z rodziną Mikulskich 

– psycholog Irena chmielińska, że 
był to zdrowy odruch człowieka, któ-
ry znalazł się w sytuacji baz wyjścia. 
W takich wypadkach bezradność 
prowadzić może wprost w objęcia 
Morfeusza. Niemiecki dyrektor, który 
objął Szpital wkrótce po śmierci Ka-
rola Mikulskiego, podziwiał do żony 
postawę doktora, ale sam na taką 
postawę nie potrafił się zdobyć, bo 
wywózki chorych trwały nadal.

W 2005 r. „Głosie Gostyniń-
skim” opublikowane zosta-

ły wspomnienia przyjaciółki rodziny 
Mikulskich. Cyto-
wała w nich wypo-
wiedź żony Karola 
Mikulskiego o tej 
dramatycznej sytu-
acji. Oto fragment 
tej wypowiedzi:

Na począt-
ku lutego przyje-
chali do Szpitala 
Psychiatrycznego 
gestapowcy z po-
leceniem zabrania 
chorych, za których 
płaciło miasto. Jak 
się później okazało 
zostali oni rozstrze-

lani w pobliskim lesie. Później wywo-
żono niewielkimi grupkami chorych 
pochodzących z innych miast, któ-
rych mordowano gazem spalinowym 
w samochodach. Oficjalnie nazywało 
to się odwożeniem do stałych miejsc 
zamieszkania. Na początku marca 
przyjechała do szpitala grupa Niem-
ców – urzędników cywilnych i ofice-
rów Gestapo w celu przejęcia szpita-
la. Grupa ta urzędowała cały marzec. 
Rozpoczęły się wówczas naciski na 
dra Mikulskiego, aby przeprowadził 
selekcję chorych. Dr Mikulski opierał 
się temu zarządzeniu, a ponieważ 
znał dobrze język niemiecki, usiło-
wał dość długo i wytrwale tłumaczyć 
Niemcom, że medycyna nie pozwala 

w obecnym stanie 
wiedzy na stawia-
nie pewnych dia-
gnoz. Naciski nasi-
liły się, aż wreszcie 
pewnego wieczoru 
Niemcy zarządzili 
zebranie wszyst-
kich lekarzy, które 
skończyło się póź-
no. Kiedy dr Mikul-
ski wrócił z tego ze-
brania, powiedział 
żonie, że idzie na 
nocny dyżur. Rano 
nie stawił się na 
śniadanie. Okazało 

się, że nie żył”.

Tragiczny los był jakby sądzo-
ny dr. Mikulskiemu. Pod ko-

niec sierpnia 1939 r. został zmobili-
zowany do Sokółki Podlaskiej, w któ-
rej organizowano zaplecze szpitalne 
dla frontu. Zgrupowano tam wielu le-
karzy najrozmaitszych specjalności. 
Kiedy wzięci do niewoli 17 września 

przez armię czerwoną wywożeni byli 
na Wschód towarowym pociągiem 
w tzw. bydlęcych wagonach i znaleźli 
się na terytorium radzieckim, Mikul-
ski postanowił wy-
skoczyć i uciec. Na-
mawiał do ucieczki 
swojego bliskiego 
przyjaciela, również 
psychiatrę, dra ka-
zimierza Szczyt-
ta-Niemirowicza. 
Ten nie chciał się 
zgodzić, tłumacząc, 
że ucieczka nie ma 
żadnych szans po-
wodzenia, co waż-
niejsze, jest niepo-
trzebna, ponieważ 
wojna się nie skończyła, alianci lada 
chwila przystąpią do akcji i bardzo 
szybko zdruzgoczą niemiecką potę-
gę. Lepiej więc ten krótki czas prze-
trwać w obozie jenieckim w Związku 
Radzieckim, tym bardziej, że chroni 
ich międzynarodowa Konwencja do-
tycząca obchodzenia się z jeńcami. 
Nie wiedział nawet, 
że tego rodzaju 
Konwencji Związek 
Radziecki nie pod-
pisał. Kiedy mijali 
gęsty las, Mikulski 
wyskoczył z wago-
nu. Szedł potem 
nocami kierując się 
na zachód wzdłuż 
torów kolejowych. 
Odżywiał się ko-
rzonkami i zmarz-
niętymi jagodami. 
Po stronie polskiej 
w chłopskiej chacie zmienił mundur 
na cywilne ubranie. Do domu wró-
cił w drugiej połowie października. 
Był bardzo wynędzniały, cierpiał na 
depresję. Po powrocie szybko przy-
stąpił do ruchu oporu. Wstąpił do po-
wstającego Związku Walki Zbrojnej. 

Doktor Mikulski uniknął śmier-
ci w Katyniu, ale nie unik-

nął jej w Gostyninie, gdzie znalazł 
się w sytuacji bez 
wyjścia. Nie mógł 
sprzeniewierzyć 
się przysiędze Hi-
pokratesa. Wybrał 
śmierć.

Dyrektor Szpi-
tala Eugeniusz 
Wilczkowski obiecał 
pani Mikulskiej, że 
po wojnie w ścianę 
oddziału męskiego 
zostanie wmurowa-
na tablica poświę-
cona ordynatorowi 
Szpitala z podaniem rodzaju, powo-
dów i okoliczności śmierci. Nie zdą-
żył spełnić obietnicy, ponieważ we 
wrześniu 1945 r. Uniwersytet Łódzki 
zaprosił go na stanowisko profesora 
psychiatrii. Po wojnie kolejni dyrek-
torzy ciągle odkładali ufundowanie 
tablicy pamiątkowej poświęconej dr. 

Mikulskiemu. Dopiero z inicjatywy 
córki Izabelli Galickiej i przy wspar-
ciu finansowym Dyrekcji i lekarzy 
Szpitala w Zalesiu oraz gronu innych 

osób, w tym dr Anny Kalinowskiej, 
Nadleśniczego Jacka Liziniewicza, 
Danuty Żarkowskiej, Jana B. Nyc-
ka, redakcji „Głosu Gostynińskiego” 
tablica zawisła w holu głównym Szpi-
tala obok tablicy poświęconej Dyrek-
torowi Eugeniuszowi Wilczkowskie-
mu, o treści: 

Pamięci dr. med. Karola Mikul-
skiego ur. 13 VI 1901 Pierwszego 
Wicedyrektora i Ordynatora, który 
18 III 1940 oddał życie za swoich 
pacjentów. 

Uroczystość miała charakter 
kameralny, na którą przybyła rodzi-
na, przyjaciele, znajomi. Przyjechali 
także doc. dr hab. Stanisław Ilnicki, 
kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu 

Bojowego w Wojskowym Instytucie 
Medycznym w Warszawie, który znał 
osobiście dr. Mikulskiego i dr Jan 
Szeluga z Gdyni. 

Na oddanie hołdu temu szla-
chetnemu człowiekowi rodzina cze-
kała 70 lat.                     

Barbara KONARSKA-PABINIAK

Bohatera uroczystości wspomina Andrzej Wilczkowski, 
syn pierwszego dyrektora Szpitala. Obok dr Anna Kali-
nowska i dyr. Szpitala Grzegorz Kołodziej

Doc. Stanisław Ilnicki (z lewej) i dr Jan Szeluga
Uczestnicy uroczystości

Izabella Galicka (z prawej) ze swoją córką Katarzyną 
Michalską przed tablicą

Modlitwę odmawia ks. proboszcz Sławomir Wiśniewski
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NASZE SPRAWY
w Burmistrzu nadzieja
Do urzędu Miasta Gostynina 

wpłynęła prośba zdesperowanych 
mieszkańców wsi: Kazimierzów, 
Ottówka, choinek, Nagodów Mały 
(od strony choinka) o naprawę 
drogi od Gostynina przez Ziejkę 
do Kazimierzowa. 

W swoim liście zwracają się do 
Burmistrza Miasta Gostynina Wło-
dzimierza Śniecikowskiego z na-
dzieją, że właśnie Burmistrz im po-
może, ponieważ dotąd bez reakcji 
pozostawały liczne monity do Wójta 
i Starosty. Władze lokalne – jak piszą 
umywają ręce. Gmina twierdzi, że 
jest to droga powiatowa, zaś Powiat 
twierdzi, że drogą powinna zająć się 
Gmina. 

Mieszkańcy uważają, że są lek-
ceważeni, drogi robione są za pie-
niądze unijne tam, gdzie nie jest to 
takie pilne. Ale kiedy zbliżają się wy-
bory, to ludzie są urabiani, aby gło-
sować na „tego” czy „tamtego”. Po 
głosy biegają wszyscy (sołtysi, radni 
i Ci na wyższych stanowiskach), są 
wtedy mili, obiecują złote góry, a po 
wyborach znów pozamiatane i dziu-
rawe drogi zostają przez kolejnych 
kilka lat. Wójt ciągle zasłania się in-
nymi potrzebami: wodociągi, kanali-
zacje, ścieżki rowerowe.

Brak dogodnego dojazdu do 
wymienionych wyżej miejscowości 
utrudnia mieszkańcom codzienne 
życie, pracę, kontakty, dojazdy do 
szkoły itp. Ponadto są to miejsca, do 
których przyjeżdżają letnicy z War-
szawy, Łodzi czy innych dużych 
miejscowości i wtedy Nie mogą się 
nadziwić, że w tym wieku i tak blisko 
Gostynina są tak fatalne polne drogi, 
które zamiast usprawnić dostępność 
komunikacyjną, straszą turystów – 
i znowu wstyd.

Mieszkańcy ubolewają też, że 
odnośne władze nie organizują 
z nimi spotkań, aby wysłuchać ich 
racji.

Skoro Ci, którzy zobowiązani 
są do rozwiązywania problemów 
mieszkańców, zawodzą – autorzy 
listu zwrócili się do Burmistrza Go-
stynina, pisząc:

Takie pismo otrzymali – Wójt, 
Starosta, Sołtys wsi Kazimierzów 
który jest również radnym i Sołtys 
wsi Choinek.

A także wysyłamy do Burmi-
strza Gostynina, żeby zapoznał się 
z tematem, w którym opisujemy 
te nędzne drogi. Miasto Gostynin, 
dzięki dobremu gospodarzowi, któ-
rym jest Burmistrz, wygląda pięknie. 
Taki gospodarz jest potrzebny nam 
biednym ludziom, nikt o nas tak nie 
dba, jak Pan Burmistrz dba o swoich 
mieszkańców. Jest jak ojciec, za to 
go ludzie szanują i doceniają.

Może i nam pomoże chociaż na 
odcinku do lasu Ziejkowego coś za-
radzić. 

Chcielibyśmy mieć takiego za-
radnego i gospodarnego Wójta czy 
Starostę. Ale, niestety. Nie mamy i za 
to jesteśmy ciągle pokrzywdzeni.

Pod listem złożonych zostało 
109 podpisów mieszkańców wsi Ka-
zimierzów, Choinek, Ottówka i Nago-
dów Mały.

Drogi w Gostyninie i powie-
cie maja różnych gospodarzy. Są 
więc drogi krajowe, powiatowe, 
gminne, miejskie i osiedlowe. Dro-
gi, o których naprawę dopominają 
się autorzy listu, podlegają Zarzą-
dowi Dróg Powiatowych. 

Aczkolwiek ulica Ziejkowa, 
choć podlega Starostwu Powia-
towemu, administracyjnie leży w 
obszarze miasta. W tej sytuacji 
Burmistrz Włodzimierz Śnieci-
kowski wystosował pismo do 
Starosty Gostynińskiego z prośbą 
o uwzględnienie żądań mieszkań-
ców wsi Kazimierzów, Ottówka, 
choinek, Nagodów Mały dotyczą-
ce naprawy ww. drogi. Burmistrz 
Miasta Gostynina podziela pogląd 
mieszkańców, że droga ta jest w 
fatalnym stanie i wymaga nie-
zwłocznego dokonania remontu. 

W związku z utrudnieniami 
mieszkańców Gostynina związa-
nymi z codziennym użytkowaniem 
tej drogi prosi też o pilną odpo-
wiedź w powyższej sprawie.

widowiskowe corso Kwiatowe
W Gostyninie 30 kwietnia br. odbędzie się na powietrzu piękne widowi-

sko  pod nazwą II Chopinowskie Corso Kwiatowe, połączone z Jarmarkiem 
Rzemiosła Lokalnego. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli podziwiać 
barwną paradę zaprzęgów konnych, przyozdobionych pięknymi kompozycja-
mi kwiatowymi.

Impreza odbywać się będzie przy dźwiękach muzyki Fryderyka chopi-
na, a poprowadzi ją Sławomir Świerzyński.

Program Parady przedstawia się następująco:
9.00 – Jarmark Rzemiosła Lokalnego na Rynku Miejskim,
17.00 – uroczyste rozpoczęcie II Corsa Kwiatowego,
17.15–17.45 – Koncert Chopinowski na Rynku Miejskim,
18.30 – prezentacja poszczególnych powozów,
18.45 – prezentacja wszystkich zaprzęgów,
19.45 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,
20.00 – parada zaprzęgów wokół Rynku.

JAK ZOSTAĆ ODBIORCĄ ENERGII CIEPLNEJ  
Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

W GOSTYNINIE
W celu przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej należy:
1. Pobrać i złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-

nej Sp. z o.o. w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 24 wypełniony „Wniosek 
o przyłączenie” wraz załącznikami. O ile istnieją techniczne i ekonomiczne 
możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci cieplnej zostaną wy-
dane Warunki techniczne przyłączenia i projekt Umowy o przyłączenie. 
W Umowie o przyłączenie zostaną określone obowiązki stron i terminy ich 
wykonania.

2. Po wykonaniu przyłącza i węzła cieplnego oraz dokonaniu odbiorów  
Odbiorca podpisuje Umowę sprzedaży ciepła, co będzie podstawą do roz-
poczęcia dostarczania ciepła do obiektu właściciela.

Wszelkich informacji dotyczących przyłączenia do miejskiej sieci cie-
płowniczej udzielają pracownicy Działu Technicznego, tel. 24 235 28 88 
lub 24 235 26 33 w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.
           

PRZyłĄcZ SIĘ DO SIEcI!
Prezes Zarządu Andrzej JAKuBOWSKI

Zarząd Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych 
w Gostyninie informuje, iż siedziba nasza mieści się 

w Świetlicy Osiedlowej przy ul. Jana Pawła II 14 w Gostyninie. 
Biuro czynne we wtorki od 10 do 12.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niewidome i słabo widzące
o stopniu niepełnosprawności znacznym dawna I grupa oraz o stopniu 

niepełnosprawności umiarkowanym dawna II grupa inwalidzka.

Zapraszamy również dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością
z tytułu wzroku.

Tel./fax  24 235 31 76; kom. 510 927 061; e-mail: pzn-gostynin@wp.pl
M.Z.
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OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2004r.  Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp. Nr działki, 
lokalizacja

KW Powierzchnia Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu, terminy płatności

1. Część działki 
2646/4

ul. Rynek

32189 16 m.kw. Ogródek piwny Od dnia 15.04.2010 r.
 do dnia 05.09.2010 r.

Czynsz miesięczny 400,00 zł + 22 % 
VAT tj. łącznie 488,00 złotych,  płatny 
w terminie do dnia 15 każdego miesią-
ca za dany miesiąc.

2. Część działki 
2624

ul. Rynek

29934 8 m.kw. Ustawienie stolików 
dla klientów kawiarni

Od dnia 02.04.2010 r.
do dnia 30.09.2010 r.

Czynsz miesięczny 100,00 zł + 22 % 
VAT tj. łącznie 122,00 złote,  płatny 
w terminie do dnia 15 każdego miesią-
ca za dany miesiąc.

Gostynin, dnia 02.04.2010 r. 

o g Ł o s z e N I e
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 

położonych w Gostyninie przy ulicy Wacława Kujawy, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina. 

Lp. Działka nr, 
lokalizacja

Pow. 
w ha

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

w zł.
1. 2810/9

Gostynin
ul. Wacława Ku-

jawy

0,0116 17933
Sąd Rejo-
nowy w 

Gostyninie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospo-
darowania przestrzennego teren zlokalizowany na obsza-
rach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej 
o funkcji centrum.

81 200,00

2. 2810/10 Gostynin
ul. Wacława Ku-

jawy

0,0152 17933
Sąd Rejo-
nowy w 

Gostyninie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospo-
darowania przestrzennego teren zlokalizowany na obsza-
rach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej 
o funkcji centrum.

106 400,00
 

3. 2810/11 Gostynin
ul. Wacława Ku-

jawy

0,0146 17933
Sąd Rejo-
nowy w 

Gostyninie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospo-
darowania przestrzennego teren zlokalizowany na obsza-
rach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej 
o funkcji centrum.

102 200,00
 

do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 22 % podatek VAT.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Budowę należy zakończyć w ciągu 48 miesięcy od dnia zakupu. W przypadku nie dotrzymania terminu zabudowy nieruchomości, 

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

Informujemy, że na działce ozn. nr ewid. 2810/11 znajduje się rura kanalizacji sanitarnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2010 roku o godz. 11-tej w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki należy wpłacić w terminie do dnia 21 maja br. (włącznie) na konto nr 89 1020 

3974 0000 5302 0006 6258 w Banku PKo BP sA II roK w warszawie lub w kasie Urzędu Miasta gostynina do godziny 13-tej.
Każda nieruchomość stanowi odrębny przedmiot przetargu. Zatem zachodzi konieczność wpłaty wadium ze wskazaniem numeru 

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

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

włodzimierz ŚniecikowskiGostynin, dnia 19.04. 2010 r.
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Na radzie o sporcie i kulturze
W dniu 30 marca 2010 roku, 

w sali posiedzeń Urzędu 
Miasta Gostynina, odbyła się XLIV 
sesja Rady Miejskiej V Kadencji. 
Radni wysłuchali sprawozdań doty-
czących rozwoju sportu, turystyki, 
rekreacji, czytelnictwa i kultury w 
Gostyninie. 

GOSTyNIńSKI SZKOLNy 
ZWIĄZEK SPORTOWy –  spra-
wozdanie z działalności za okres 
01.09.2009 - 30.03.2010 r. odczytał  
Lucjan Ogłodziński:                                                    

Głównym zadaniem stowarzy-
szenia była i jest popularyzacja i upo-
wszechnianie sportu wśród dzieci 
i młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
miasta i powiatu gostynińskiego. 
Powyższe zadanie jest realizowane 
głównie poprzez organizowanie mię-
dzyszkolnych imprez sportowych bę-
dących jednocześnie eliminacją do 
zawodów wyższego szczebla, zawo-
dów rejonowych, wojewódzkich.

W minionym okresie w realizacji 
programu wzięło udział łącznie 30 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych miasta i po-
wiatu.

Rozegrane zostały 33 imprezy, 
zawody o randze Mistrzostw Po-
wiatu w grach i mini grach zespoło-
wych, w tenisie stołowym i unihoke-
ju. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszą się międzyszkolne zawody 
pływackie o „Puchar Burmistrza” 
i Mistrzostwa Powiatu. W tych ostat-
nich pływało 156 uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych.

Wzorowo przeprowadzoną im-
prezą był finał rejonu płockiego w te-
nisie stołowym o puchar redaktora 
Janusza Strzałkowskiego z udzia-
łem 90 najlepszych tenisistów repre-
zentujących Płock, Sierpc, Socha-
czew, Żyrardów i Gostynin. GSZS 
był współorganizatorem razem 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji zawodów międzypowiato-
wych w sztafetowych biegach prze-
łajowych. W zawodach tych udział 
wzięli uczniowie z kilkudziesięciu 
szkół reprezentujących Płock i po-
wiat płocki, Sierpc, Gostynin i powiat 
gostyniński. Wszyscy uczestnicy 
podkreślają zawsze wysoki poziom 
organizowanych zawodów. Zwycię-
skie zespoły w zawodach powia-
towych nagradzane są pucharami 
dyplomami i medalami. Najmłodsi 
otrzymują także nagrody w postaci 
sprzętu sportowego. 

Realizacja Programu GSZS 
możliwa jest dzięki wzorowo układa-
jącej się współpracy z dyrektorami 
szkół miasta Gostynina, Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Go-
styninie poprzez nieodpłatne korzy-
stanie ze stadionu i hali sportowej. 
Wspólnie organizowanych jest wiele 
imprez. Wzorowo układa się współ-
praca z Pływalnią Miejską w zakresie 
organizacji zawodów sportowych i 
stwarzania możliwości doskonalenia 
umiejętności pływackich najmłod-
szych uczniów. Duże wsparcie w po-
czynaniach GSZS otrzymuje ze stro-

ny Urzędu Miasta. Dobrze układa się 
współpraca z lokalnymi mediami.                                        

Środki finansowe jakimi dyspo-
nuje dziś GSZS, są wystarczające na 
realizację podstawowych zadań sta-
tutowych. Stowarzyszenie wspierane 
jest głównie przez Urząd Miasta (10 
tys.) Urząd Gminy Gostynin (1 tys.) 
Starostwo (1 tys.) Znaczące środki 
(15 tys. zł.) pozyskane zostały z ty-
tułu wygranego przetargu na zajęcia 
i organizację imprez sportowych dla 
dzieci ze środowisk patologicznych. 

Gostyniński Szkolny Związek 
Sportowy jest stowarzyszeniem, któ-
re w pełni realizuje swoje zadania 
statutowe. Oferta w zakresie organi-
zacji imprez i zawodów zostanie roz-
szerzona dzięki pozyskaniu nowych 
obiektów sportowych, jakimi są „Orli-
ki 2012”. Informacje, wyniki i zdjęcia 
z przeprowadzonych imprez można 
zobaczyć na portalu GSZS www.
gszsgostynin.pl. GSZS jest stowa-
rzyszeniem, które stwarza również 
warunki właściwego zagospodaro-
wania czasu wolnego w szczegól-
ności dzieciom z rodzin dotkniętych 
patologiami rodziców. Realizowane 
jest hasło „wychowanie przez sport”. 

MIEJSKA BIBLIOTEKA Pu-
BLIcZNA im. Jakuba z Gostynina 
– sprawozdanie dyr. MBP Jolanty 
Bigus:

W roku 2009 przybyło w placów-
kach bibliotecznych – Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, Oddziale dla dzieci 
i Filii nr 1 – ogółem 1070  woluminów. 
Z budżetu MBP zakupionych zostało 
594 wol. na kwotę  12 044,00 zł.  

W znacznej części są to po-
zycje z literatury popularnonauko-
wej, a więc pozycje drogie. Są one 
jednak niezbędne, przynajmniej 
w jednym egzemplarzu, bo jest na 
nie duże zapotrzebowanie, głównie 
studentów. Pozostałe wpływy to za-
kupy dokonane z wpłat czytelników 
na zakup nowości wydawniczych 
oraz dary czytelników. Biblioteka 
otrzymała dotację Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na zakup 
księgozbioru w wysokości 6 000,00 
zł. Dotacja ta pokryła zakup 307 wo-
luminów. Wartość księgozbioru na 
dzień 31 XII 2009 r. wyniosła 315 
048,47zł. We wszystkich placów-
kach bibliotecznych prenumerowana 
była prasa w ilości 22 tytułów, w tym 
dwa dzienniki. Na zakup prasy prze-
znaczona została kwota w wysoko-
ści 4111,00 zł.

W 2009 roku zarejestrowanych 
zostało w placówkach bibliotecznych 
–  3029 czytelników. Z tej liczby 1324 
to uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, i średnich. Stanowi 
to blisko 50 proc. ogółu zarejestro-
wanych czytelników. Liczba zare-
jestrowanych odwiedzin w placów-
kach bibliotecznych wyniosła 22 868 
czytelników. Wypożyczonych zosta-
ło ogółem 52 660 woluminów. Z tej 
liczby 10 639 to literatura piękna dla 
dzieci, 35 270 wol. to literatura pięk-
na dla dorosłych oraz 6751 wol. to 
literatura popularnonaukowa.

Biblioteki udostępniają księ-
gozbiór podręczny w czytelniach. 

Udostępnianie prezencyjne w czytel-
niach przedstawia się następująco: 
zarejestrowano w czytelniach - 4241 
osób, 5540 udostępnionych wol. 
i 5034 udostępnionych czasopism.

W czytelni Wypożyczalni dla do-
rosłych z udostępnionych trzech sta-
nowisk komputerowych z dostępem 
do Internetu skorzystało 1528 osób. 
Filia nr 1 prowadzi również wypo-
życzenia książki mówionej, z której 
korzystają głównie osoby niewidome 
lub słabo widzące. W 2009 r. zareje-
strowano 90 tytułów wypożyczonych 
książek. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gostyninie prowadzi zgodnie ze 
statutem działalność kulturalną, słu-
żącą upowszechnianiu książki i czy-
telnictwa wśród mieszkańców miasta 
i okolic. Organizacja imprez, spotkań 
autorskich, konkursów i prowadzo-
nych w placówkach bibliotecznych 
zajęć dla dzieci wymaga znacznych 
nakładów finansowych. Z czytelni-
kami najmłodszymi pracuje Oddział 
dla dzieci oraz Filia nr 1 (obsługują 
11 grup). Te cykliczne zajęcia to: lek-
cje biblioteczne, „Spotkania z bajką” 
oraz zajęcia literackie. Prowadzone 
są zawsze w roku szkolnym od wrze-
śnia do czerwca. Uczestniczą w nich 
dzieci od czwartego roku życia (a 
więc przedszkolaki) oraz uczniowie 
szkół podstawowych (klasy I-III). Są 
one przygotowywane w postaci cykli 
tematycznych, np. Przygody z liter-
kami, Czytajmy i bawmy się, Z ba-
śnią przez świat – to dla najmłod-
szych czytelników oraz w postaci 
lekcji bibliotecznych dla klas I-III, np. 
Z przysłowiami za pan brat, Źródła 
zawierające informacje popularno-
naukowe. 

Nowy rok kalendarzowy MBP 
i działające przy niej Koło Przyjaciół 
Biblioteki oraz Gostyniński Klub Po-
etycki rozpoczęli spotkaniem przygo-
towanym na dzień 11 lutego. Było to 
coroczne spotkanie sprawozdawcze 
i organizacyjne. W ramach corocznej 
Czwartkowej Biesiady Poetyckiej, 
26 marca Biblioteka gościła poetkę 
Marylę Ścibor Marchocką. Opraco-
wanie muzyczne biesiady, jak zwykle 
przygotowane zostało przez uczniów 
Szkoły Muzycznej w Gostyninie. W 
Biesiadzie udział wzięło 60 osób.W 
miesiącu kwietniu, przeprowadzone 
zostały dwa konkursy recytatorskie. 
16 kwietnia, po raz trzydziesty przy-
gotowano rejonowe eliminacje kon-
kursu recytatorskiego im. Janusza 
Korczaka „Pięknie być człowiekiem” 
dla dzieci szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Wzięło w nim udział 27 
osób. W tym też dniu odbył się dru-
gi konkurs recytatorski „Z poezją na 
ojczystych ścieżkach” przygotowany 
we współpracy z Zespołem Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wzię-
ło w nim udział 36 recytatorów ze 
szkół gimnazjalnych i szkół średnich 
naszego miasta i okolic.W miesiącu 
maju organizowane są coroczne Ma-
jowe Spotkania z Biblioteką. W tym 
roku odbyły się w dniach od 14 do 
22 maja. Przygotowane zostały w ra-
mach ogłoszonego przez Stowarzy-

szenie Bibliotekarzy Polskich Tygo-
dnia Bibliotek. Jest to impreza promu-
jąca czytelnictwo i bibliotekę wśród 
mieszkańców miasta a połączona z 
Dniem Bibliotekarza. Na spotkanie 
autorskie z młodzieżą przybyła pisar-
ka Ewa Nowak, podczas którego na-
stąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego 
wcześniej przez Oddział dla dzieci 
konkursu literackiego „Śladami bo-
haterów Ewy Nowak”. Dla najmłod-
szych czytelników przygotowane 
zostały zajęcia z udziałem cieka-
wych ludzi naszego miasta: Teresą 
Wojno, która opowiadała o polskich 
tradycjach ludowych oraz Grażyną 
Dutkiewicz na temat poezji dla dzie-
ci. Na spotkanie z młodzieżą i czytel-
nikami dorosłymi zaproszony został 
podróżnik Krzysztofa Dworczyk. 
Uczestniczyło w nim 65 osób. Majo-
we Spotkania z Biblioteką zakończył 
koncert Teresy Lipowskiej, której 
akompaniował Janusz Tylman.  

MBP włączyła się w organiza-
cję Dni Gostynina poprzez przygo-
towanie konkursu literackiego pt. 
„Legenda o Zamku Gostynińskim”. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 24 maja. W tym też dniu człon-
kowie Gostynińskiego Klubu Po-
etyckiego uczestniczyli w spotkaniu 
z ludźmi kultury z zaprzyjaźnionego 
miasta Pyrzyce. Dnia 2 czerwca na 
zakończenie zajęć z dziećmi, po raz 
drugi, Oddział dla dzieci przygotował 
Piknik z Biblioteką dla uczniów klas 
O i III ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Gostyninie, uczestniczących w za-
jęciach bibliotecznych w roku szkol-
nym 2008/2009.

W miesiącu październiku po raz 
trzeci zaproszono młodzież szkół 
średnich na konkurs recytatorski im. 
Jana Pawła II „Zatrzymaj się - masz 
we mnie przystań”. Wzięło w nim 
udział 45 recytatorów.

Kolejnym wydarzeniem w ka-
lendarzu imprez MBP był XII Tur-
niej Jednego Wiersza, w którym 
udział wzięło 60 osób. Odbył się on 
6 listopada. Rok 2009 ogłoszony 
był Rokiem Słowackiego, dlatego 
też włączyliśmy się w jego obchody 
w ramach Jesiennych Spotkań z Po-
ezją. Dnia 12 listopada było otwarcie 
wystawy „Kruszyć serca i patrzeć jak 
cierpią - kobiety w życiu i twórczo-
ści Juliusza Słowackiego”. Otwarciu 
wystawy towarzyszył wykład dra 
Waldemara Smaszcza „ Juliusz 
Słowacki dla swojej domowej ojczy-
zny, dla Polski i świata”. Wystawę 
zwiedziło około 150 osób, głównie 
młodzież szkół średnich. W ramach 
Roku Słowackiego na spotkanie z 
czytelnikami zaprosiliśmy dr Barba-
rę Konarską-Pabiniak z wykładem 
„Słowacki w drodze na Wawel”. 

Pracę kulturalno-oświatową 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Go-
styninie zakończyła Wieczornica 
poświęcona pamięci dra Tadeusza 
Trojanowskiego – regionalisty, ba-
dacza dziejów ziemi gostynińskiej, 
którego 30. rocznicę tragicznej 
śmierci obchodziliśmy w roku 2009.

cd. na str. 13
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W ciągu całego roku odbywały 
się spotkania działającego przy MBP 
Gostynińskiego Klubu Poetyckiego 
i Koła Przyjaciół Biblioteki.

W dniu 18 marca 2010 r. miała 
miejsce promocja nowego tomiku 
gostynińskich poetów wydana w 
serii „Biblioteczki Gostynińskiej”. 
Jej tytuł to „Blisko Boga”. W kwiet-
niu planowana jest promocja nowej 
książki dra Kazimierza Pacuskiego 
„Możnowładztwo i rycerstwo ziemi 
gostynińskiej w XIV i XV wieku”. W 
kwietniu, jak co roku, odbędą się 
eliminacje konkursu recytatorskie-
go im. Janusza Korczaka „Pięknie 
być człowiekiem”. Miesiąc maj to 
- MAJOWE SPOTKANIA Z BIBLIO-
TEKĄ, a w ramach tych dni - spo-
tkania autorskie dla dzieci z pisarką 
Agnieszką Frączek, dla młodzieży 
zaś podróżnik, Krzysztof Dworczyk 
opowiadać będzie o Chinach. W tych 
dniach planowana jest też uroczy-
stość związana z Dniem Biblioteka-
rza i 15-leciem Gostynińskiego Klubu 
Poetyckiego. W czerwcu oczywiście 
Piknik z Biblioteką dla dzieci kończą-
cych całoroczne zajęcia w Oddziale 
dla dzieci.

Jak co roku, w październiku pla-
nowany jest konkurs recytatorski im. 
JPII „Zatrzymaj się – masz we mnie 
przystań”. Planowana jest też pro-
mocja nowej monografii Gostynina. 
Trwają prace nad poszczególnymi 
rozdziałami. 

Listopad to Jesienne Spotkania 
z Poezją, który poświęcony zostanie 
Fryderykowi Chopinowi, bowiem rok 
2010 ogłoszony został Rokiem Cho-
pina. Będą – dla młodzieży wykłady 
„Chopin w poezji polskiej” połączone 
z rozstrzygnięciem konkursu po-
etyckiego dla młodzieży i dorosłych 
„Chopinowskie inspiracje”, przygo-
towywany jest też dla dorosłych po-
kaz multimedialny „Majorka – wyspa 
Chopina i G. Sand”. Towarzyszyć 
temu będzie wystawa poświęcona 
Chopinowi. W ramach Jesiennych 
Spotkań z Poezją planowany jest 
też XIII Turniej Jednego Wiersza. 
W miesiącu grudniu odbędzie III już 
konkurs recytatorski „Z poezją na oj-
czystych ścieżkach” (organizowany 
corocznie z Zespołem Szkół nr 2). 
A zakończy roczną działalność MBP 
Wieczornica Bożonarodzeniowa.

MIEJSKIE cENTRuM KuLTuRy 
– sprawozdanie dyr. Jacka Michal-
skiego:

Miejskie Centrum Kultury w Go-
styninie  realizuje zadania z dzie-
dziny wychowania, edukacji i upo-
wszechniania kultury. Prowadzi 
wielokierunkową działalność zgodną 
ze statutem placówki oraz możli-
wościami kadrowymi i finansowymi 
w oparciu o roczny plan pracy. Dzia-
łalność swoją realizuje w następują-
cych kierunkach: kino, stałe formy 
pracy (prace w sekcjach, zajęcia 
warsztatowe), imprezy własne, dzia-
łalność wystawiennicza, organizacja 
i współorganizacja  imprez miejskich 
i innych.

STAłE FORMy PRAcy McK
KLUB TAŃCA TOWARZYSKIE-

GO GOST DANCE – dwie grupy, za-

jęcia w wymiarze jednej godziny dwa 
razy w tygodniu (16 osób).

TANIEC  NOWOCZESNY – dwie 
grupy  zajęcia w wymiarze jednej  
godziny   raz w tygodniu  (12 osób).

SEKCJA SAMOOBRONY KRAV 
MAGA – jedna grupa, zajęcia w 
wymiarze  jednej godziny dwa razy 
w tygodniu  (20 osób).

SEKCJA  PLASTYCZNA –  jed-
na grupa, zajęcia w  wymiarze dwóch 
godzin raz w tygodniu  (10 osób).

GRUPA TEATRALNA „POD 
ZNAKIEM ZAPYTANIA” – zajęcia 
w wymiarze dwóch godzin raz w ty-
godniu (15 osób).

CHÓR MIEJSKI – zajęcia raz 
w tygodniu w wymiarze dwóch go-
dzin raz w tygodniu (30 osób).

MODELARNIA – jedna grupa, 
zajęcia cztery razy w tygodniu w wy-
miarze jednej godziny. 

MIEJSKA ORKIESTRA  DĘTA 
– zajęcia trzy razy w tygodniu (40 
osób).

PRACOWNIA DOKUMENTACJI 
DZIEJÓW MIASTA – zatrudniony je-
den dokumentalista. 

SEKCJA  AEROBIKU – zajęcia 
dwa razy w tygodniu w wymiarze 
jednej godziny (28 osób).

IMPREZy WłASNE McK
FERIE ZIMOWE – styczeń, spo-

tkania dla dzieci z cyklu „Zabawy ze 
Sztuką” – w zajęciach wzięło udział 
30 osób.  

KONKURS PLASTYCZNY MA-
RZANNA – marzec, na konkurs na-
płynęło 14 prac.

KONKURS PLASTYCZNY PI-
SANKA – kwiecień, w konkursie 
wzięło udział  250 prac.

KONKURS RECYTATORSKI 
im. Janusz Korczaka - eliminacje 
rejonowe dla uczniów  szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, zorganizo-
wane wspólnie z Miejską Biblioteką 
Publiczną - kwiecień (41 zgłoszeń).

XV PRZEGLĄD  MUZYCZNY 
„GAMA” – kwiecień, na przegląd 
napłynęły 52 zgłoszenia, na scenie  
prezentowało swoje umiejętności 
muzyczne 104  młodych muzyków.

BREWERIE – czerwiec, na sce-
nie wystąpiło 132 młodych tance-
rzy i aktorów biorących udział w XII 
Przeglądzie  Teatrów Dziecięcych  
i IX Przeglądzie  Dziecięcych Zespo-
łów Tanecznych.

WAKACJE z NATURĄ – lipiec, 
dwutygodniowe wakacyjne zajęcia 
dla dzieci  z cyklu „Sekrety  natury”, 
w zajęciach, których wspólnym te-
matem były wody śródlądowe, wzię-
ło udział 25 dzieci.

OGÓLNOPOLSKI PLENER MA-
LARSKI  GOSTYNIN  2009 – paź-
dziernik, w trwającym  siedem dni 
plenerze wzięło udział  jedenastu 
plastyków.

KONCERT CHOPINOWSKI - 
październik, koncert  organizowany 
wspólnie z Mazowieckim Centrum 
Kultury i Sztuki  w Warszawie  w sali 
koncertowej Zamku Gostynińskiego.

KONKURS  RECYTATORSKI  
im. Jana Pawła II  „Zatrzymaj się 
masz we mnie przystań” - paździer-
nik, organizowany wspólnie z Miej-
ską Biblioteką Publiczną  konkurs 

dla uczniów gimnazjów i szkół śred-
nich, zgromadził 37 recytatorów.

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA 
– listopad, impreza organizowana 
wspólnie z Miejską Biblioteką Pu-
bliczną. Swoje wiersze prezentowało 
42 poetów.

JESIENNE SPOTKANIA z PO-
EZJĄ – listopad, imprezy (prelek-
cje, wystawa, program  poetycko 
muzyczny) organizowane  wspólnie 
z Miejską Biblioteką Publiczną, po-
święcone życiu i twórczości Juliusza 
Słowackiego.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
TAŃCA TOWARZYSKIEGO – listo-
pad, w turnieju wzięły udział 123 
pary z 51 klubów tańca towarzyskie-
go z całej Polski.

XV PRZEGLĄD PIOSENKI PO-
DRÓŻNEJ  JESIEŃ 2009 – listo-
pad, w przeglądzie wzięło udział 60 
osób.

KONKURS PLASTYCZNY  JE-
SIEŃ 2009 – listopad, na konkurs 
napłynęło 250 prac plastycznych.

RECITAL HALINY KUNICKIEJ - 
grudzień.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIEN-
NICZA

Wystawa prac plastycznych 
uczestników  ferii zimowych „W ko-
lorach zimy” – styczeń.

„Odkrycia  archeologiczne w Go-
styninie”  wystawa historyczna – luty.

Wystawa pokonkursowa „Ma-
rzanna” – marzec.

Wystawa pokonkursowa „Pisan-
ka” – kwiecień.

Wystawa plastyczna  „Uczenni-
ce i nauczyciel” – maj.

Wystawa prac plastycznych  
uczestników wakacyjnych zajęć „Se-
krety natury” – lipiec.

Wystawa Malarstwa „Grupa nie-
formalna” – październik. 

Wystawa z okazji dwudziestole-
cia  GTPTP – październik.

Wystawa „Kobiety w życiu i twór-
czości Juliusz Słowackiego – Kru-
szyć serca i patrzeć jak cierpią …” 
– listopad.  

Wystawa pokonkursowa „Jesień” 
– listopad.

Wystawa poplenerowa  podsu-
mowująca Ogólnopolski  Plener  Ma-
larski  Gostynin 2009 – grudzień. 

ORGANIZAcJA I WSPÓłOR-
GANIZAcJA IMPREZ MIEJSKIch 
I INNych

Powitanie Nowego Roku – sty-
czeń.

Wielka  Orkiestra Świątecznej 
Pomocy – styczeń.

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” – styczeń.

Występ kabaretu „Ani Mru Mru” 
– luty.

Chopinowskie  Corso Kwiatowe 
– kwiecień.

Miejskie obchody Święta Kon-
stytucji 3 Maja.

Dni Gostynina – maj.
Muzyczne lato w mieście – li-

piec, sierpień.  
Koncerty pod Ratuszem – 8 ple-

nerowych koncertów. 
Pożegnanie Lata - wrzesień.
Od stycznia  2010 r.  Miejskie 

Centrum Kultury było współorgani-
zatorem:

- Koncertu Noworocznego „Ko-
lędy i pastorałki” w wykonaniu chó-
rów: 

Archidiecezji Warszawskiej  oraz 
Chóru  Miasta Gostynina. Koncert 
odbył się 9 stycznia w hali sportowej 
OSiR. 

- Koncertu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który odbył 
się  10 stycznia w Sali widowiskowej 
MCK.

MCK było organizatorem:
- zajęć edukacyjnych  dla dzieci 

z cyklu „Zabawy ze Sztuką” organi-
zowanych w czasie ferii zimowych 
1-12 lutego,  zakończonych wystawą 
prac plastycznych;    

- wystawy  plastycznej „Gosty-
nińskie Nokturny” w czasie której 
swoje prace prezentowali: Barbara 
Perlikowska, Anna Łuczyńska, Pa-
weł Tencer, Krzysztof Koper – 26 
lutego;

- plastycznych warsztatów mię-
dzypokoleniowych (rodzice, dziad-
kowie dzieci)    „Czekając na Wio-
snę” – 19 marca;

- konkursu plastycznego „Ma-
rzanna” (33 prace) zakończonego 
wystawą - 23 marca;

- występu  kabaretu „Marcin Da-
niec”, który odbył się w sali widowi-
skowej  MCK 26 marca.

W najbliższym czasie:
- Konkurs plastyczny  oraz wy-

stawa pokonkursowa „Pisanka” – 8 
kwietnia. 

XVI Przegląd Muzyczny „Gama” 
– 16 kwietnia

Konkurs Recytatorski im. Ja-
nusza Korczaka „Jak pięknie być 
człowiekiem” (wspólnie z MBP) - 22 
kwietnia.

II Chopinowskie Corso Kwiato-
we – 30 kwietnia.

Koncert Chopinowski – 22 maja 
i kolejne w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca (ostatni 9 października, 
wykonawca zagraniczny); cykl przy-
gotowany we współpracy z MCKiS 
Warszawa.

Dni Gostynina – 4 lipca.
- KINO „Warszawa” w 2009 

roku  wyświetliło  63 filmy, które 
obejrzało  3501 widzów.

Oprac. Małgorzata ŚWIDER-
skA na podstawie sprawozdań: 
Lucjana Ogłodzińskiego, Jolanty 
Bigus i Jacka Michalskiego.

    Na radzie o sporcie i kulturzecd. ze str. 12
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sPrAwozdANIe 
z działalności Burmistrza Miasta gostynina

za okres od dnia 16 lutego 2010 r. do dnia 29 marca 2010 r.
(przedłożone na XLIV sesji rady Miejskiej w dniu 30 marca 2010 r.)

Wykonano:
W ZAKRESIE INWESTycJI BuDOWLANych:
Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Targowej
Trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych. Wykonywane są roboty zwią-
zane z montażem elementów ślusarskich oraz wykonywane są wewnętrzne 
instalacje elektryczne i sanitarne a także montaż pokrycia dachowego. Po 
okresie zimowym przystąpiono do wykonywania dociepleń budynków oraz 
robót tynkarskich.
Budowa miejskiego przedszkola nr 4
Wyburzono stary budynek przedszkola miejskiego przy ulicy Armii Krajowej. 
Wykonawca porządkuje teren po rozbiórce oraz montuje wyposażenie placu 
zabaw.
Trwa projektowanie budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców. 
Budowa zespołu boisk w programie „Orlik 2012 –- Moje Boisko” przy ul. 
Sportowej - opracowanie dokumentacji.
Budowa konstrukcji dachowej łącznika Gimnazjum nr 1
W ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:
1. Plan miejscowy dla terenu położonego przy ul. Kolonia i przy ul. Kro-
śniewickiej - przekazano do uzgodnień.
2. Plan miejscowy dla układu komunikacyjnego miasta - przekazano do 
uzgodnień. 
INWESTycJE W ZAKRESIE DRÓG:
1. Złożono wniosek do wydziału zamówień publicznych o przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy 
Prawa Zamówień Publicznych na budowę linii kablowej oświetlenia parko-
wego w Parku im. Józefa Piłsudskiego w Gostyninie.
2. Złożono wniosek do wydziału zamówień publicznych o przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy 
Prawa Zamówień Publicznych na budowę chodnika w ul. 18 Stycznia w Go-
styninie.
3. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę dro-
gi gminnej o długości około 320 m wraz z chodnikiem oraz odwodnieniem 
powierzchniowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Dybanka do drogi we-
wnętrznej osiedlowej na działce nr ewid. 3739/12. Ustalono ostateczną wer-
sję przebiegu tej drogi.
W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowę odcin-
ka ul. Sosnowej wraz z kanalizacją i skrzyżowaniem z ulicą Kopernika.
W ZAKRESIE ZAMÓWIEń PuBLIcZNych:
Przebudowano i zmieniono sposób użytkowania poddasza budynku wieloro-
dzinnego przy ul. 3 Maja w Gostyninie.
Wykonano podbudowy i nawierzchnie drogowe na drogach gminnych i we-
wnętrznych Gminy Miasta Gostynina.
Konserwowano oświetlenie uliczne na terenie Gostynina.
Budowa chodnika i remont istniejących zjazdów w ul. 18 Stycznia w Gosty-
ninie.
Wydział ZP rozstrzygnął postępowania w następujących sprawach:
Budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Ostatniej w Gostyninie,
Budowy mostu drogowego przez rzekę Skrwę w ciągu ulicy Legionów Pol-
skich w Gostyninie, 
Wykonania podbudów i nawierzchni drogowych na drogach gminnych i we-
wnętrznych Gminy Miasta Gostynina, jako Wykonawcę przedmiotu zamó-
wienia wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych 
SA z siedzibą w Gostyninie. umowę zawarto w dniu 18.03.2010 r.
W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMuNALNEJ:
Ogłoszono na dzień 09.04.2010 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż działki ozn. nr ewid.5873 o pow. 462 mkw. przy ulicy Wyspiańskiego. 
Cena wywoławcza wynosi 23 100 zł + 22% VAT.
Ogłoszono na dzień 16.04.2010 r. III przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż działek: 2810/4 i 2810/5 o pow. 135 mkw. każda, przy ulicy S.  Wyszyń-
skiego. Cena wywoławcza wynosi 135 000 zł + 22% VAT każda.
Wszczęto postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości:

- dz. 3337/39 o pow. 269 mkw. przy ulicy 18 Stycznia 12A,
- dz. 3553 o pow. 1005 mkw. przy ulicy Dybanka 20,
- dz. 1538 o pow. 467 mkw. przy ulicy Łąkowej 22,
- dz. 5413 o pow. 458 mkw. przy ulicy S. Żeromskiego 15 

i zlecono wycenę prawa użytkowania wieczystego i prawa własności ww. 
działek, w celu ustalenia opłaty za przekształcenie,
Zawarto umowy dzierżawy na części działek:

- 950/1 o pow. 114 mkw. przy ul. Zazamcze pod parking w związku z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą dzierżawcy,

- 934 o pow. 10 mkw. przy ulicy Zazamcze pod ustawienie tablicy,
- 2626/2 o pow. 8 mkw. przy ulicy Floriańskiej pod stoisko warzywne,
- 1551/5 o pow. 220 mkw. przy ulicy Łąkowej pod uprawę warzyw,

Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy:

- cz. działki 2643 przy ulicy Rynek pod lokalizację kiosku handlowego,
- cz. działki 2646/2 przy ulicy róg Jana Pawła II i Floriańskiej pod ustawie-

nie stoiska warzywnego,
- działkę 2278 przy ulicy Spokojnej pod uprawę warzyw,
- działkę 2277 przy ulicy Spokojnej pod uprawę warzyw,

Zlecono firmie ISKRO-BUD rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z obiek-
tami towarzyszącymi na działce nr 2614 położonej w Gostyninie przy ul. S. 
Wyszyńskiego 20.
Wydzielono działkę z nieruchomości ozn. nr 3623/9 położonej w Gostyninie przy 
ul. 3 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem Prokuratury Rejonowej  
w Gostyninie.
Przygotowano protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 
nr 2 przy ul. Bierzewickiej 17 A na rzecz najemcy za kwotę 56 770,00 zł przy 
zastosowaniu 50 % bonifikaty.
Przygotowano dokumenty w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego nr 3 przy  
ul. 3 Maja 43 A z przeznaczeniem na lokal socjalny. 
Wszczęto postępowanie w sprawie przygotowania lokalu mieszkalnego nr 1 
przy ul. S. Wyszyńskiego 13 do sprzedaży na rzecz najemcy.
Podpisano trzyletnią umowę z Zakładem Energetycznym na konserwację 
oświetlenia ulicznego na terenie naszego miasta.
Zawarto umowę z firmą Ogrody Budowa-Projektowanie Tomasza Barań-
skiego z Gostynina na wykonanie nasadzeń roślin rabatowych na terenie 
miasta.
Podpisano umowę z Zakładem Projektowania i Urządzania Zieleni oraz Prac 
Geologicznych „Dendro-Geo-Service” s.c. zs .w Łodzi na wykonanie zabie-
gów pielęgnacyjnych drzew w parku Piłsudskiego w Gostyninie.
Złożono zamówienie w Centrum Ogrodniczym TRACZ na dostawę 31 sztuk 
drzew wierzby, celem wykonania nasadzeń przy ul. Dybanka.
Przesłano do Marszałka Województwa Mazowieckiego informację o ilości 
i miejscach występowania azbestu na terenie miasta Gostynina.
W ZAKRESIE DRÓG I ZIELENI MIEJSKIEJ:
na bieżąco remontowano drogi i chodniki miejskie, utrzymywano porządek 
i czystość w mieście, uzupełniano i naprawiano oznakowanie pionowe.
W ZAKRESIE STANu PRAWNEGO NIERuchOMOŚcI:
Złożono 16 wniosków do Sądu Rejonowego w Gostyninie w sprawie spro-
stowania zapisów w księgach wieczystych polegających na skorygowaniu 
numeracji i powierzchni działek oraz ujawnieniu prawa własności Gminy Mia-
sta Gostynina w miejscu dotychczasowych wpisów: Miasta i Gminy Gostynin 
lub Gminy Gostynin. Wnioski obejmują księgi wieczyste prowadzone dla 42 
działek gruntu o łącznej powierzchni 4,5489 ha, oddanych w użytkowanie 
wieczyste na rzecz Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Powyższe działanie jest skutkiem wydania przez Wojewodę Mazowieckiego 
decyzji stwierdzających nabycie przez Gminę Miasta Gostynina nierucho-
mości Skarbu Państwa w następstwie uchylenia decyzji komunalizacyjnych 
Wojewody Płockiego, rażąco naruszających prawo.
Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Gostyninie z wnioskiem o wykreślenie 
hipoteki przymusowej z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości o 
powierzchni 0,0873 ha, położonej przy ul. Rynek 16, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Gostynina.
Podjęto postępowanie w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wie-
czystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego w odniesieniu do wy-
dzielonych nieruchomości z terenu osiedla Stodólna o łącznej powierzchni 
0,1372 ha.
Złożono odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej od decyzji Woje-
wody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie na współwłasność, w częściach 
po 1/2, przez Gminę Miasta Gostynina i Gminę Gostynin z mocy prawa nie-
odpłatnie własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położnej 
przy ul. Rynek 26, oznaczonej jako działka nr 2642/1 o powierzchni 01629 ha 
(siedziba Urzędu Miasta Gostynina).
Ze zgromadzonej dokumentacji jednoznacznie wynika, że nieruchomość sta-
nowi własność Miasta. 
Zapoznano się ze zgromadzonym przez Starostę Gostynińskiego materia-
łem dowodowym w sprawie o zwrot nieruchomości o powierzchni 0,3490 
ha, położonej przy ul. Płockiej na rzecz spadkobierców byłego właściciela. 
Przedmiotowy grunt został wywłaszczony na rzecz Skarbu Państwa z prze-
znaczeniem pod budowę bazy Centrali Nasiennej. 
W związku z faktem, iż cel warunkujący wywłaszczenie nie został zrealizo-
wany, zachodzą przesłanki do zwrotu nieruchomości, po uprzednim zwrocie 
zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego w decyzji o wywłaszczeniu.
Podjęto postępowanie regulacyjne mające na celu doprowadzenie do zgod-
ności zapisów hipotecznych z rzeczywistym stanem prawnym w odniesieniu 

cd. na str. 15
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do nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1206 ha, stanowiących własność 
osób fizycznych, które błędną decyzją komunalizacyjną Wojewody Płockiego 
zostały przejęte na rzecz Miasta.
Kontynuowano czynności w zakresie doprowadzenia do zgodności zapisów 
hipoteczno-ewidencyjnych z posiadanymi tytułami własności w odniesieniu 
do nieruchomości położonej przy ul. Dybanka. 
Dokonano analizy stanu hipotecznego i ewidencyjnego działek położonych 
pomiędzy ul. Płocką i ul. J. Słowackiego, wydzielonych z nieruchomości 
o łącznej powierzchni 5,3850 ha. 
Dokonano badania ksiąg wieczystych obejmujących nieruchomości zlokali-
zowane w rejonie osiedla 18 Stycznia oraz ul. Ziejkowej.
W ZAKRESIE ROZWOJu MIASTA i POZySKIWANIA ŚRODKÓW FINAN-
SOWych:
Opracowano i złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofi-
nansowanie budowy kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” 
przy ul. Sportowej 1.
Opracowano i złożono wnioski do BGK na dofinansowanie w ramach pro-
gramu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat na 
zadania:- Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Gosty-
ninie przy ul. Krośniewickiej; Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami 
socjalnymi przy ul. Kościuszkowców;- Kupno lokalu z przeznaczeniem na 
lokal socjalny w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43 a; 9. Przygotowano i złożono 
wniosek o wypłatę II transzy finansowego wsparcia w kwocie 900 000 zł na 
realizowane zadanie pn. „ Budowa dwóch budynków z lokalami socjalnymi 
w Gostyninie przy ul. Kościuszkowców / Targowa.
W ZAKRESIE SPRAW OByWATELSKIch:
Przeprowadzono postępowania wyjaśniające i wydano 7 decyzji.
Sporządzono miesięczne sprawozdanie z dyscypliny meldunkowej do Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku.
Od 22. 03. 2010 r. trwa kwalifikacja wojskowa mężczyzn (rocznik 1991) przed 
Powiatową Komisją Lekarską w Gostyninie. Na terenie powiatu gostynińskie-
go kwalifikacja zostanie przeprowadzona do dnia 07 kwietnia 2010 r.
Skierowano sześciu członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na 
szkolenie strażaków-ratowników OSP. 
W ZAKRESIE PROMOcJI MIASTA:
Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizację „Programu profilaktyki raka 
szyjki macicy na rok 2010” oraz przygotowano projekt umowy określa-
jącej zakres i warunki realizacji zadania.
Sporządzono grafik dyżurów dla Miejskiego Punktu Konsulatcyjno-Informa-
cyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu.
W związku z przystąpieniem Gminy Miasta do konkursu „Mazowiecka Gmina 
Roku 2010”opracowano materiały niezbędne do uczestnictwa w tym kon-
kursie.
Przygotowano pierwszy numer Biuletynu Samorządowego „Nasz Gostynin”.
W ramach współpracy z Państwową Agencją Prasową aktualizowano infor-
macje o Gostyninie.
W ANALIZOWANyM OKRESIE BuRMISTRZ WyDAł ZARZĄDZENIA:
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina,
w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położo-
nej w Gostyninie przy Alei Ks.J. Popiełuszki w celu powiększenia i poprawy 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul.3 Maja 43 A,
w sprawie odwołania dr. Jarosława Domagały ze stanowiska dyrektora Miej-
skiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie,
w sprawie powierzenia Tamarze Kowalowej-Rutkowskiej obowiązków dyrek-
tora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie,
w sprawie karty audytu wewnętrznego,
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego,
w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzy-
gnięcie ofert na realizację „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 
2010”.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na 2009 r.,

w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina.
INFORMAcJA Z DZIAłALNOŚcI SPÓłEK MIEJSKIch: Przedsiębior-
stwo Komunalne Sp. z o.o. w Gostyninie: 
1. Odebrano sieć wodociągową w ul. Kościuszkowców. 2. Kontynuowano 
projektowania kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowa, Kowalska, Krośniewic-
ka, Kościuszkowców.
Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Sp. z o.o. w Gostyninie:
1. Kontynuowano budowę obiektów PEC – budynek biurowy przy ul. Kolejo-
wej 24 (prace wykończeniowe).
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Gostyni-
nie:
Wykonano następujące remonty i naprawy bieżące budynków:
ul. Wojska Polskiego 10, ul. 3 Maja 7, ul. Nowa 1, ul. Parkowa 2, ul. Parkowa 
4, ul. 3 Maja 12B, ul. Bierzewicka 17C, 17E, ul. Zazamcze 19B – usunięto 
awarię kanalizacyjną;
ul. Kruk 2 (I piętro - wspólna łazienka) – częściowo wymieniono rury kana-
lizacyjne;
ul. Armii Krajowej 35; Parkowa 6; R. Dmowskiego 10; T. Kościuszki 31; Kruk 
3 – usunięto śnieg z dachu oraz lodu z rynien;
ul. 3 Maja 26 – wymieniono przepalony przewód kominowy mocowany na 
elewacji budynku;
ul. Kruk 1 – naprawiono drzwi wejściowe do budynku (I klatka);
ul. Zazamcze 19E – wymieniono naczynie wzbiorcze;
ul. Bierzewicka 17A – docieplono ściany mieszkania na poddaszu styropia-
nem;
ul. A. Czapskiego 12C – naprawiono drzwi wejściowe w I klatce, zamontowa-
no samozamykacz, wymieniono dwie pompy hydrauliczne w studzienkach 
zbierających wodę gruntową;
ul. Kościuszkowców 7B i 7C – wymieniono samozamykacze i zamontowano 
skrzynki pocztowe;
ul. Wojska Polskiego 45/5 – wykonano instalację wodno-kanalizacyjną do 
lokalu nr 5;
ul. Kruk 1 – usunięto drzewo rosnące przed wejściem do kotłowni (magazyn 
paliwa) zgodnie z decyzją 7635/192/09 Wójta Gminy Gostynin;
ul. J. Ozdowskiego 3A/40 – usunięto awarię instalacji CO (demontaż podłogi 
w pokoju, naprawa przewodu, montaż podłogi);
ul. 3 Maja 12 – wykonano i zamontowano drzwi do stajenki;
ul. S. Wyszyńskiego 13 (II klatka) – wymieniono samozamykacz i wkładki 
zamka drzwi wejściowych do budynku;
ul. J. Ozdowskiego 3A/26 – wymieniono głowice zaworu grzejnika w łazien-
ce;
ul. Zazamcze 19A, 19B, 19C, 19D – naprawiono orynnowania budynków;
ul. Polna 12; 12A – wykonano i zamontowano 2 sztuki ławek;
ul. 3 Maja 12 – przeprowadzono remont stolarki okiennej i drzwiowej w piw-
nicy;
ul. J. Ozdowskiego 3A (III klatka) – naprawiono drzwi wejściowe i wymienio-
no samozamykacze;
ul. Kościuszki 31 – ułożono wykładzinę PCV w korytarzu;
ul. 3 Maja 21/6 – przeprowadzono remont dachu;
ul. Ziejkowa – posadzono krzewy ozdobne wzdłuż ulicy;
w dniu 17 i 18.02.2010 r. – odśnieżano wszystkie chodniki i parkingi admini-
strowane przez MTBS;
bieżące usuwanie awarii elektrycznych, sprzątanie posesji oraz dowóz wody 
na ul. Kutnowska 100.
Zakład Oczyszczania Miasta:
Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie w ww. terminie realizował wywóz 
nieczystości stałych i pozyskiwał nowych klientów. Obecnie Zakład obsługuje 
580 kontrahentów, w tym zawarto umów pisemnych 371 z osobami indywidu-
alnymi i 146 z podmiotami gospodarczymi.
Zakład przekazał do utylizacji 4,95Mg odpadów niebezpiecznych.

Oprac. ł.K.N. 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2004r.  Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp. Nr działki, lokalizacja KW Powierzchnia Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu, terminy płatności
1. Część działki 

2013/85
ul. Płocka

5775 36 m.kw. Sklep z częściami 
samochodowymi

3 lata Czynsz miesięczny w wysokości 100,00 
złotych + 22% VAT tj. łącznie 122,00 zło-
tych,  płatny w terminie do dnia 15 każdego 
miesiąca za dany miesiąc.

Gostynin, dnia 02.04.2010 r.  
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drugie narodziny Kazimierza wielkiego

Kowal jest miejscem urodze-
nia ostatniego z rodu Pia-

stów króla Kazimierza III Wielkiego. 
W dniu 30 kwietnia br. przypada jubi-
leusz 700-lecia urodzin tego władcy. 

Na wniosek samorządu miasta 
Kowala Sejmik Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego podjął uchwałę 
o ogłoszeniu roku 2010 rokiem króla 
Kazimierza Wielkiego. Z inicjatywy 
władz miasta powstał Komitet Budo-
wy Pomnika Króla Kazimierza Wiel-
kiego w Kowalu. Komitet postawił so-

bie za cel wzniesienie uhonorowania 
pomnikiem największego z naszych 
rodaków, według projektu artysty 
plastyka Artura Jeziorskiego.

W Hiszpanii zakupiony został 
blok granitowy o wymiarach 4,5 m 
x 2,20 m x 1,60 m i wadze 50 ton, 
przeznaczony na pomnik, który, 
zgodnie z planem, będzie miał wraz 
z cokołem około 7 metrów wysokości 
i będzie największym w naszym kra-
ju pomnikiem wykonanym z jednej 
bryły granitu.

Trudnego zadania wyrzeźbie-
nia króla Kazimierza podjął 

się gostyniński rzeźbiarz Tadeusz 
Biniewicz, który, choć jest samo-
ukiem, ma talent i bardzo często 
w rozmowach podkreśla swoją fa-
scynację dziełami Jana Matejki, 
uważając go za mistrza detalu i 
znawcę ludzkiej anatomii.                  

Praca nad wykuwaniem postaci 
Kazimierza Wielkiego trwała około 
dwóch lat.

- Jestem bardzo zadowolony 
z efektu mojej pracy, chociaż nie 
ukrywam, że były także nerwy, gdyż 
przedsięwzięcie jest ogromne. Obec-
nie trwają prace kosmetyczne, które 
wymagają wielkiej dbałości o szcze-
góły. Tym bardziej, że dokonane 
były zmiany w projekcie, aby postać 
była zgodna historycznie z dziełami 

Jana Matejki. Dzięki temu dokładniej 
widać siłę, majestat i godność króla 
Kazimierza – mówił Tadeusz Binie-
wicz.                  

Przewożenie monumentu z po-
stacią Kazimierza Wielkiego  z Go-
stynina do Kowala stało się niema-
łym  wydarzeniem. Mogli je obser-
wować mieszkańcy naszego miasta 
15 kwietnia br. około godziny 16.00. 
Transport przebiegał ulicami: Zakła-
dową, Kutnowską, 3 Maja, Rynek, 
Zamkową i Kowalską.

Ogromny, ważący ponad 17 ton 
pomnik, ustawiony był w taki sposób, 
aby król tryumfalnie wjeżdżając do 
Kowala, patrzył na miasto, z którego 
pochodził. „Ojciec” tego ogromnego 
dzieła, Tadeusz Biniewicz, uczestni-
czył w całym przedsięwzięciu i przy-
glądał się transportowi z pewnym 
rozrzewnieniem. 

Przy Urzędzie Miasta Gostynina 
na chwilę zatrzymała się kolumna 
samochodów, jadąca z polskim mo-
narchą. Burmistrz Gostynina Wło-
dzimierz Śniecikowski przekazał 
Burmistrzowi Kowala Eugeniuszo-
wi Gołembiewskiemu, obecnemu 
podczas całej operacji związanej 
z transportem, list gratulacyjny, 
w którym życzył dalszych sukcesów 
i ogromnej satysfakcji z tak ważnego 
przedsięwzięcia. - Dzisiejsze spotka-

nie ma dla mieszkańców Gostynina 
i Kowala wymowę symboliczną. Go-
stynianie żegnają króla Kazimierza 
Wielkiego po blisko dwóch latach 
przebywania w naszym mieście. 

Burmistrz Kowala zaprosił Wło-
dzimierza Śniecikowskiego oraz 
mieszkańców Gostynina do wzięcia 
udziału w uroczystości odsłonięcia 
pomnika wraz z otwarciem parku, 
które odbędzie się dnia 30 kwietnia 
2010 roku w godzinach wieczornych.

Maria ZIĘTEK
Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śnieckiowski wręcza list gratulacyj-
ny burmistrzowi Kowala Eugeniuszowi Gołembiewskiemu

Kazimierz Wielki w kamieniu

Przed pomnikiem stoją: Eugeniusz Gołembiewski - burmistrz Kowala, Wło-
dzimierz Śniecikowski - burmistrz Gostynina, Tadeusz Biniewicz - rzeźbiarz 
i Marek Pieńkowski - przewodniczący Rady Miasta Kowala.


