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Nareszcie obwodnica
Dziesiąty lutego 2010 r. był 

dniem niezwykle ważnym dla Go-
stynina. Dopuszczona bowiem 
została do ruchu obwodnica Go-
stynina. Budowa trasy o długości 
około 8,8 km trwała dwa lata, a jej 
koszt wyniósł około 120 mln zł. 
Obwodnica znajduje się w ciągu 
drogi Krajowej nr 60, po wschod-
niej stronie Gostynina na trasie 
Płock–Kutno. Prowadzi przez Li-
sicę, Gaśno, Legardę oraz Bole-
sławów. Z drogą nr 60 łączy się 
ponownie w Rogożewku. 

Mieszkańcy Gostynina długo 
czekali na wybudowanie obwodnicy. 
Potrzebę jej budowy zgłaszano już 
w latach 70. Temat ten podejmowa-
ły różne władze, ale wówczas mało 
skutecznie. Myślano też o tzw. „ma-
łej obwodnicy”, która miała przebie-
gać ulicami: Płocką, Jana Pawła II, 
Aleją, J. Bema, A. Mickiewicza, Ma-
zowiecką wzdłuż torów kolejowych 
przed przejazdem przy Elgo. Był 
to zupełnie nietrafiony pomysł, bo 
zablokowałoby budowę prawdziwej 
obwodnicy. 

Nową koncepcję programową 
budowy obejścia Gostynina opraco-
wano w 1991 r., ale dopiero w dniu 
2 czerwca 1997 r. zgłoszona zosta-
ła do programu zadań rządowych, 
sporządzonego przez Ministerstwo 
Transportu Gospodarki Morskiej. Za-
danie to przewidywano do realizacji 
po 1999 r.

„Głos Gostyniński” od 1997 r. 

systematycznie śledził starania o 
budowę obwodnicy. Pierwsza na 
łamach tego pisma informacja pod 
tytułem „Kiedy obwodnica?” ukazała 
się w 1997, a potem kolejno poja-
wiały się tytuły: „Będzie obwodnica” 
1999, „Obwodnica bardziej realna” 
2001, „Obwodnica już przesądzona” 
2002, „Obwodnica nieco później” 
2003 „Obwodnica Gostynina – etap 
realizacji” 2004, „Obwodnica coraz 
bliżej” 2006, „Obwodnica odbloko-
wana” 2007. Na ten temat często 

wypowiadał się burmistrz Włodzi-
mierz Śniecikowski w swoich wy-
wiadach udzielanych redakcji „Głosu 
Gostynińskiego” a także w telewizji 
kablowej.

W maju 1997 r. w Radziejowicach 
doszło do spotkania wojewodów 
makroregionu centralnego (łódzkie, 
płockie, skierniewickie, piotrkowskie, 
sieradzkie), na którym dyskutowano 
o projekcie wspólnej strategii rozwo-
ju tego makroregionu. 

Drodzy 
Mieszkańcy!

W historii prasy gostynińskiej 
pojawił się nowy tytuł – „Nasz Go-
stynin”. Samorząd gostyniński po-
stanowił rozpocząć wydawanie biu-
letynu miejskiego pod tą wdzięczną 
nazwą. 

Wraz z reaktywowaniem przed 
dwudziestu laty samorządu lokal-
nego pojawiło się zapotrzebowanie 
na prasę lokalną, która jest częścią 
systemu społecznego, jest motorem 
napędowym oraz inicjatorem licz-
nych działań na rzecz miasta. Prasa 
kształtuje silne więzi i formy życia 
zbiorowego, jako Burmistrz mam 
tego świadomość i poprzez media 
staram się docierać do mieszkań-
ców Gostynina z jawnością informa-
cji, dając tym samym naszej spo-
łeczności możliwość reagowania, 
podpowiadania, oceniania i utożsa-
miania się ze swoim miastem. 

Wiadomości, które wypełnią 
szpalty pisma „Nasz Gostynin”, 
będą dotyczyły działań samorządu 
miejskiego łącznie z informacjami 
na temat funkcjonowania i pracy 
wszystkich jednostek budżetowych. 
Biuletyn nie będzie wydawnictwem 
komercyjnym, będzie zaś w wyso-
kim nakładzie bezpłatnie kolporto-
wany w wyznaczonych punktach 
miasta tak, aby trafił do jak najwięk-
szej liczby odbiorców. Mam nadzie-
ję, że zostanie życzliwie przyjęty i 
zyska sobie licznych sympatyków.

Burmistrz Miasta Gostynin
Włodzimierz Śniecikowski
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Moment przecięcia wstęgi na obwodnicy. Na pierwszym planie burmistrz 
Włodzimierz Śniecikowski, imię Nowakowski – poseł PO, Konrad Jaskuła  - 
szef firmy Wakoz, Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, 
w imieniu własnym i pracowników Urzędu Miasta, 
życzę wszystkim Mieszkańcom Gostynina 
zdrowia, spełnienia oczekiwań 
i wszelkiej pomyślności. 
Niech te święta będą dla Państwa 
czasem radości, miłości, rodzinnych
spotkań i upłyną w klimacie
serdeczności, pojednania 
i staropolskiej gościnności.

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski



Pani Krystynie Rymon-Lipińskiej 
wyrazy żalu i współczucia 
z powodu śmierci Męża 

składają 
Włodzimierz Śniecikowski Burmistrz Miasta Gostynina 

i pracownicy Urzędu Miasta
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP
JERZEgO StaNISłaWa WOJCIECHOWSKIEgO 

pracownika Urzędu Miasta Gostynina 

Hubertowi Wojciechowskiemu, Rodzinie 
oraz Wszystkim Bliskim 

serdeczne wyrazy współczucia składają 
Włodzimierz Śniecikowski Burmistrz Miasta Gostynina 

i Pracownucy Urzędu Miasta

STYCZEŃ
- 10 stycznia – organizatorzy 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Gostyninie zebrali 27 tys. 
złotych.

- ukazała się książka na 50-lecie 
Gostynińskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej pt. „Gostynińska    Spół-
dzielnia Mieszkaniowa 1958-2008” 
opracowana przez Barbarę Konar-
ską-Pabiniak.

- w Zespole Szkół im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie i w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki odbyły się warsztaty 
zorganizowane przez policjantów z 
sekcji prewencji KPP w Gostyninie 
w ramach akcji Świadomość i Odpo-
wiedzialność (ŚiO).

- 18 stycznia – Obchody zakoń-
czenia II wojny światowej w Gosty-
ninie. 

- 29 stycznia – w hali sportowej 
odbył się występ zespołu pieśni i tań-
ca „Śląsk”.

LUTY
- 2 lutego w Miejskim Centrum 

Kultury odbył się koncert charytatyw-
ny na rzecz chorych chłopców Kac-
pra Kujawy i Przemka Zasady.

- 6 lutego w siedzibie Szkoły Mu-
zycznej odbyła się uroczysta promo-
cja „Rocznika Gostynińskiego”.

- 9 lutego – jubileusz 102. uro-
dzin Gabrieli Biernackiej, emeryto-
wanej nauczycielki Liceum Ogólno-
kształcącego.

- 15 stycznia – I Regionalny 
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości 
Stanisława Moniuszki w Szkole Mu-
zycznej w Gostyninie.

- ukazał się tom II „Rocznika Go-
stynińskiego”, wydany przez Stowa-
rzyszenie Kulturalno       -Naukowe 
w Gostyninie. Zawiera 22 artykuły 
napisane przez 15 autorów i ma 398 
stron objętości.

- 27 lutego w Miejskim Centrum 
Kultury odbyło się otwarcie wystawy 
pt. „Odkrycia archeologiczne w Go-
styninie”. 

MARZEC
- Straż Miejska została wyposa-

żona w fotoradar produkcji rosyjskiej 
„Iskra”.

- 2 marca III Wydział Rodzinny i 
Nieletnich Sądu Rejonowego w Go-
styninie rozpoczął funkcjonowanie w 
siedzibie przy ul. Stodólnej 3.

- 10 marca – Komenda Powia-
towa Policji przygotowała dla mło-
dzieży Liceum Ogólnokształcącego 
projekt „Razem Bezpieczniej”.

- 17 marca Rada Miejska podję-
ła jednomyślnie uchwałę dotyczącą 
przyjęcia „Programu profilaktyki raka 
szyjki macicy na rok 2009”.   

- 22 marca w hali sportowej 
MOSiR odbył się VII Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej Halowej Stowa-
rzyszeń i Klubów Abstynenckich – 
Gostynin 2009. 

- 24 marca na łamach „Głosu 
Gostynińskiego” zaprezentowany 
został najstarszy odpis aktu lokacyj-
nego Gostynina z 1382 r.

KWIECIEŃ
- 18–19 kwietnia – V Jubileuszo-

wy Ogólnopolski Rajd do Miejsc Pa-

mięci Narodowej Turystów Zmotory-
zowanych „Gostynin 2009”.

- 29 kwietnia Michał Fajbusie-
wicz spotkał się w Starostwie Powia-
towym w Gostyninie z młodzieżą.

- 30 kwietnia – Chopinowskie 
Corso Kwiatowe zorganizowane 
przez Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego. 

MAJ
-  8–9 maja – obchody zakoń-

czenia II Wojny Światowej.
- 21 maja – do Gostynina przy-

jechał burmistrz Pyrzyc Kazimierz 
Lipiński. W Pyrzycach mieszkają lu-
dzie pochodzący z Gostynina.

- 24–25 maja – oddanie do użyt-
ku Zamku Gostynińskiego. 

- 26 maja – Burmistrz Włodzi-
mierz Śniecikowski odznaczył preze-
sa Fundacji z Holandii Jana Deguel-
le. Fundacja działa charytatywnie na 
rzecz Gostynina.

- 30–31 maja – szachiści Gost-
matu Gostynin brali udział w Mistrzo-
stwach Polski Mężczyzn w Bydgosz-
czy.

CZERWIEC
- 3 czerwca zmarł Mirosław Ba-

nach – dyrektor Banku Spółdzielcze-
go w Gostyninie.

- 4 czerwca – w Miejskim Cen-
trum Kultury odbył się przegląd te-
atrów dziecięcych „Brewerie”. 

- 6 czerwca – obchody 20. rocz-
nicy działalności Koła Miłosierdzia 
im. Brata Alberta.

- 10 czerwca – uczennica Gim-
nazjum nr 2 zdobyła II miejsce w 
Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym 
Konkursie Kultury Klasycznej w War-
szawie.

- 12 czerwca – Obchody X-lecia 
Powiatu Gostynińskiego.

- 27 czerwca –  Pomnik Walki i 
Zwycięstwa został przeniesiony z 
Rynku na plac przed Miejskim Cen-
trum Kultury przy ulicy 18 Stycz-
nia 2.

- 27 czerwca – odbyła się impre-
za dla dzieci „Karawana Europa”, 
przygotowana przez Miejskie Cen-
trum Kultury i Sztuki w Warszawie. 

- 28 czerwca – Pożegnanie dzie-
kana ks. prałata Jerzego Niestęp-
skiego.

- 30 czerwca – przyjęcie oferty 
konsorcjum firm Vamed i Polaqua 
ubiegających się o udzielenie Kon-
cesji przez Gminę Miasta Gostynina 
na roboty budowlane i przyszłe za-
rządzanie obiektem Termy Gostyniń-
skie. 

LIPIEC
- 4 lipca – Burmistrz Włodzimierz 

Śniecikowski gościł w Ambasadzie 
USA w Warszawie.

- 4–5 lipca – pierwszy w Gosty-
ninie zjazd rodzinny. Do Gostynina 
przyjechało 48 osób klanu Szlezyn-
gierów.    

- 16 lipca – odbyła się pierwsza 
tura rozmów negocjacyjnych miedzy 
konsorcjum firm Vamed i Polaquą a 
Urzędem Miasta.

- 20 lipca – zmarł Jan Gospoda-
rowicz – prezes Koła nr 2 Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-

skiej i Byłych Więźniów Politycznych 
w Gostyninie.

- 21 lipca – uroczyste obchody 
Dnia Policjanta w przeddzień 90. 
rocznicy powołania Policji Państwo-
wej.

- 23 lipca – druga tura rozmów w 
sprawie Term Gostynińskich.

- 24 lipca – w sali Zamku Gosty-
nińskiego wystawiona została śpie-
wogra Wojciecha Bogusławskiego 
„Cud mniemany, czyli Krakowiacy i 
Górale”. 

- 27 lipca – w Gostyninie reali-
zowany był program „Kawa czy her-
bata”.    

SIERPIEŃ
- 2 sierpnia – na gostynińskim 

Rynku odbył się koncert uczestników 
letnich warsztatów lokalnych.

- 3 sierpnia – w kościele pw. Naj-
świętszej Marii Panny Matki Kościoła 
odbyła się 40. rocznica rozpoczęcia 
budowy Kościoła. 

WRZESIEŃ
- 6 września – święto miejskie 

„Pożegnanie lata 2009”.
- 15 września – wystawa gosty-

nińskich plastyków w Miejskim Cen-
trum Kultury.

PAŹDZIERNIK
- 9 października – trzecia uroczy-

sta inauguracja w Wydziale Zamiej-
scowym Wyższej Szkoły Turystyki i 
Hotelarstwa w Gostyninie. Wykład 
inauguracyjny wygłosiła dr Beata 
Krakowiak.

- 9 października – w Miejskim 
Centrum Kultury swoje prace za-
prezentowali plastycy gostynińscy z 
Grupy Nieformalnej.

- 14 października – uroczyste 
obchody Dnia Edukacji w gostyniń-
skim Zamku.

- 15 października – odbył się po-
grzeb Gabrieli Biernackiej.

- 16 października – odbyło się 
spotkanie Członków Gostynińskiej 
Wspólnoty Samorządowej i wybór 
nowych władz. Nowym przewodni-
czącym został Dariusz Lewandow-
ski.

- 18 października – w Wydziale 
Zamiejscowym WSTH w Gostyni-
nie odbyło się spotkanie profesora 

z Czerniowców na Ukrainie ze stu-
dentami. 

- 18 października – w Zamku 
odbył się Koncert Chopinowski zor-
ganizowany przez Burmistrza Miasta 
Gostynina, Miejskie Centrum Kultury 
oraz Mazowieckie Centrum Kultury i 
Sztuki.

- 23 października – nadanie 
imienia Jana Pawła II dla Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego przy ul. 
Krośniewickiej.

LISTOPAD
- 12 listopada – otwarcie wysta-

wy w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
poświęcone Juliuszowi Słowackie-
mu.

- 14 listopada – Burmistrz Mia-
sta Gostynina odebrał podczas gali 
w hotelu „Gromada” nagrodę w kon-
kursie zorganizowanym przez Euro-
pa 2000 Consulting oraz Mazowiec-
kie Zrzeszenie Handlu Przemysłu 
i Usług „Mazowiecka Gmina Roku 
2009”. Nagroda została przeznaczo-
na w kategorii Gmina Miejska-Bu-
downictwo, Infrastruktura Inżynieryj-
na i Drogowa. 

- otwarta została Przychodnia 
Rejonowa w Gostyninie. 

- 24 października – wieczornica 
ku czci Juliusza Słowackieg. Prelek-
cję wygłosiła dr Barbara Konarska-
Pabiniak.

- 29 października – odbyła się w 
podziemiach kościoła NMP uroczy-
sta promocja książki ks. prof. Hen-
ryka Seweryniaka pt. „Nikt nie ma 
większej miłości …”.

GRUDZIEŃ
- 1 grudnia – uroczyste urodziny 

stuletniej gostynianki Natalii Józefo-
wicz.

- 1 grudnia – złożenie wieńców 
pod pomnikiem pomordowanych 1 
grudnia 1939 r. w Woli Łąckiej.

- 4 grudnia – IV Gostynińskie 
Spotkania z Onkologią.  

- 9 grudnia – wieczornica po-
święcona pamięci regionalisty Tade-
usza Trojanowskiego.   

- 11 grudnia – oddanie do użyt-
ku w Gostyninie dwóch boisk „Orlik 
12”.

Oprac. (bkp)  
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Nowa obwodnica – nowe problemy
- W dniu 10 lutego 2010 roku  

udostępniono dla użytkowników 
obwodnicę Gostynina  w ciągu dro-
gi  krajowej nr 60.  Jak Pan  ocenia 
ten  fakt?

- Niewątpliwie otwarcie obwod-
nicy Gostynina to duży sukces samo-
rządu lokalnego, mieszkańców Gosty-
nina i okolicznych miejscowości. Po 
kilku tygodniach funkcjonowania nowo 
oddanej do użytku obwodnicy już dało 
się odczuć dobroczynne skutki od-
ciążenia miasta od ruchu ciężkiego. 
Jednak użytkownicy drogi szybkiego 
ruchu muszą się teraz umiejętnie do-
stosować do obowiązujących zasad 
poruszania się na tego typu arterii ko-
munikacyjnej. 

- Proszę powiedzieć, jakie 
nowatorskie rozwiązania zastoso-
wano na obwodnicy w drodze kra-
jowej nr 60, na odcinku Rogożewe-
k–Lisica?

- Nowy obiekt, jak każdy wytwór 
ludzki, wprowadza szereg zmian w lo-
kalnym środowisku. Dobrym przykła-
dem zmian, jakie do otoczenia wpro-
wadziła obwodnica, jest choćby spo-
sób poruszania się wokół Gostynina. 
Sam fakt jej istnienia generuje nowe 
zagadnienia wynikające z właściwości 
nowo powstałej infrastruktury. Jednym 
z nich jest zastosowany na obwodni-
cy rozdział ruchu na 2+1 (dwa pasy 
ruchu w jedną stronę i jeden pas w 
drugą – naprzemiennie). Rozwiązanie 
takie stwarza konieczność umiejętnej 
jazdy w nowych warunkach, które do-
tychczas w tej części Mazowsza nie 
występowały. Jeden kierunek ruchu 
na dwóch pasach pozwala na swo-
bodne wyprzedzanie po pasie z lewej 
strony pojazdów wolno poruszających 
się, które powinny korzystać z prawe-
go pasa. Sytuacja taka zmienia się, co 
kilkaset metrów dając na odcinku, w 
którym nastąpiła zmiana organizacji 
ruchu, taką samą możliwość pojaz-
dom poruszającym się w przeciwnym 
kierunku. Rozwiązanie komunikacyj-
ne tego typu niesie za sobą duże nie-
bezpieczeństwo swobody interpretacji 
możliwości wyprzedzania w sytuacji, 
gdy z jakichś względów pasy rozdzia-
łu są niewidoczne, np. zimą po dużych 
opadach śniegu, wiosną do czasu od-
nowienia oznakowania poziomego 
etc. Taka organizacja ruchu wyklucza 
w zasadzie możliwość lewoskrętów. 
Zjazd z drogi lub zawrócenie jest moż-
liwe tylko na skrzyżowaniach dróg. 

Organizacja ruchu na zasadzie 
2+1 stosowana jest często na dro-
gach głównych w Europie Zachodniej, 
szczególnie we Francji. Poprawia 
przepustowość drogi tam, gdzie ist-
niejący ruch lub programy na najbliż-
sze lata nie przewidują konieczności 
przebudowy drogi na drogę szybkiego 
ruchu z czterema pasami ruchu (dwa 
pasy ruchu w jedną stronę i dwa w 
drugą) lub zmiany odcinków na auto-

stradowe.
- Czy poprawnie zostały roz-

wiązane wszystkie skrzyżowania 
na obwodnicy?

- Istniejące skrzyżowania na ob-
wodnicy zapewniają właściwe funk-
cjonowanie komunikacyjne ciągu i 
spełniają podstawowe wymogi bez-
pieczeństwa ruchu. Wyjątkiem, moim 
zdaniem, jest skrzyżowanie z drogą 
powiatową w miejscowości Legarda 
(kierunek Kruk, kierunek Korzeń). W 

tym miejscu wjazd na skrzyżowanie 
przy lewoskręcie stanowi duże za-
grożenie z uwagi na brak sygnalizacji 
świetlnej. Sądzę, że właściwym było-
by monitorowanie tego skrzyżowania, 
by w odpowiednim czasie dokonać 
właściwych korekt dla poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 

- Uruchomiono obwodnicę Go-
stynina, ale co ze „starym” przebie-
giem drogi nr 60?

- Mimo oddania obwodnicy sta-
ry ciąg drogi nr 60 funkcjonuje. Po 
zmianach przebiegu trasy i zmianach 
w organizacji ruchu nastręcza okolicz-
nym mieszkańcom i użytkownikom 
drogi problemów. Mieszkańcy zgła-
szają problem braku odpowiedniego 
oświetlenia starego ciągu drogi nr 60 
z drogą powiatową w miejscowości 
Legarda (kierunek Gaśno–Kruk). W 
tym miejscu mało widoczne są wysep-
ki segregujące ruch przed skrzyżowa-
niem z obu stron byłej drogi krajowej 
nr 60 (Gostynin–Łąck). Należy w try-
bie pilnym oświetlić całe to skrzyżo-
wanie lub przynajmniej oznakowanie 
wysepek zmienić na aktywne (zapala-
jące się po otrzymaniu sygnału świetl-
nego z nadjeżdżającego pojazdu). 
Takie aktywne oznakowanie wysepek 
zastosowano na nowej obwodnicy 
Gostynina.

Kolejną istotną sprawą sygnalizo-
waną przez użytkowników lokalnych 
starego ciągu drogi nr 60 jest koniecz-
ność dodatkowego oznakowania zna-
kami aktywnymi U–3a (tzw. „sierżant”) 
dojazdu do ronda w Stefanowie. 

- Natężenie ruchu przy dotych-
czas spokojnych posesjach może 
wywołać niezadowolenia ze strony 
mieszkańców? 

- Sporym obciążeniem dla miesz-
kańców posesji bezpośrednio sąsia-
dujących z obwodnicą przy pełnym 
obciążeniu trasy będzie hałas, jaki ge-
neruje ruch samochodowy. W związku 
z tym należy liczyć się z petycjami lub 
nawet protestami mieszkańców. Praw-
dopodobnie zajdzie konieczność mon-

tażu barier dźwiękochłonnych. Miesz-
kańcy z bezpośredniego sąsiedztwa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 
573 (Gostynin–Szczawin) i obwodnicy 
już zgłaszają ten problem, a należy 
zauważyć, że trasa jest obecnie ob-
ciążona w niewielkim stopniu.  

- Czy w związku z uruchomie-
niem obwodnicy Gostynina, w sa-
mym mieście nastąpi zmiana zasad 
ruchu?

- Zmiany komunikacyjne, jakie 
wprowadziło oddanie do użytkowania 
obwodnicy, pociągają za sobą ko-
nieczność i możliwość wprowadzenia 
zmian w układzie komunikacyjnym 
miasta, w tym wyznaczenia dodatko-
wych miejsc parkingowych. Przykła-
dem może być ul. T. Kościuszki, która 
po skierowaniu znacznej części ruchu 
na obwodnicę nie wymaga dwóch pa-
sów ruchu w jednym kierunku. Jeden 
z tych pasów z powodzeniem można 
wykorzystać na miejsca postojowe, 
których deficyt widać w Gostyninie na 
każdym kroku. 

Nowa sytuacja niesie koniecz-
ność innego spojrzenia komunikacyj-
nego na szereg zagadnień wynika-
jących z faktu, że Gostynin z miasta 
tranzytowego staje się miastem „przy 
obwodnicy” – ważnego ciągu komuni-
kacyjnego generującego ruch krajowy 
na linii Północ–Południe.

- Kto będzie administrował w 
przyszłości „starym” ciągiem drogi 
nr 60?

- Po uzyskaniu przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
pozwolenia na użytkowanie obwodni-
cy, stary ciąg drogi nr 60 począwszy 
od Lisicy przez miasto aż do ronda w 
Stefanowie, na mocy obowiązujących 
przepisów prawa, stanie się drogą 
gminną administrowaną odpowiednio 
przez miasto i gminę Gostynin. Po-
ciągnie to za sobą zmianę poziomu 
utrzymania tego odcinka z uwagi na 
fakt, że ani miasto, ani gmina Go-
stynin nie będą dysponowały na tyle 
wysokim budżetem, by zachować do-
tychczasowe standardy.

- Dziękuję za rozmowę 

Barbara KONARSKA-PABINIAK

Rozmowa z Mirosławem Kaczmarkiem, dyrektorem Rejonu Drogowego Gostynin-Płock 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

1% PODATKU  DOCHODOWEGO  
NA POLSKI  ZWIĄZEK  NIEWIDOMYCH

MOŻESZ WSPOMÓC TYCH, KTÓRZY TEJ POMOCY BARDZO PO-
TRZEBUJĄ – NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH: DZIECI, DORO-
SŁYCH I OSOBY STARSZE

Każdy może zadecydować czy 1% podatku dochodowego wesprze Skarb 
Państwa, czy wybraną Organizację Pożytku Publicznego.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o pożyt-
ku publicznym i wolontariacie dają taką możliwość.

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1% PODATKU DOCHODOWEGO?
Po wyliczeniu podatku do zapłacenia prosimy wpisać w odpowiednią 
rubrykę zeznania podatkowego np. w PIT 37 rubryka 124 nazwę naszej 
organizacji, czyli dla PZN w Gostyninie oraz w rubryce 125 numer pod 
jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000163347 I nie 
potrzeba wpisywać nr-u konta bankowego.

Należy także wpisać kwotę, nie może ona przekraczać 1%podatku wyni-
kającego z zeznania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiąt-
ków groszy w dół). 

Pozyskane w ten sposób pieniądze zamierzamy wydać na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego (zegarki mówiące, białe laski itp.) oraz na zorganizowa-
nie spotkania integracyjno–rekreacyjnego.

DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE NAM SERCE I ZAUFANIE!  
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W SP ZOZ – dobrze i źle
Najważniejszym punktem 

XXVIII Sesji Rady Powia-
tu Gostynińskiego w dniu 24 lutego 
2010 r. była informacja Dyrektora 
SPZ ZOZ o sytuacji finansowej Szpi-
tala i Przychodni Rejonowej oraz za-
warte kontrakty z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. 

Obecna Dyrekcja SPZ ZOZ bory-
ka się z przejętym po poprzednikach 
długiem w kwocie 23 mln zł, którego 
powiat nie był w stanie udźwignąć, a 
który narastał w ciągu 10 lat. Nowa 
Dyrekcja zapewnia, że nie zwiększy-
ła go ani o złotówkę. 

Szpitalowi potrzebna jest re-
strukturyzacja. Przeniesienie Szpita-
la z Gostynina na Kruk było jedynie 
zmianą strukturalną. Restrukturyza-
cja przeprowadzona była raz w 2008 
r. Polegała ona na odnowieniu sprzę-
tu, zakupach. Teraz Szpital wymaga 
dalszego remontu, np. wymiany da-
chu na neurologii i kardiologii. Spo-
rządzony został audyt wewnętrzny, 

placówki służby zdrowia. 

W dyskusji wypowiadali się 
radni, ich opinie były zróż-

nicowane. Radnego Piotra Bomba-
łę dziwiło, że na sesji nie ma dwóch 
radnych lekarzy, dla których sprawy 
Szpitala powinny być szczególnie 
ważne. Szpital w Kruku co roku ho-
spitalizuje 11 tys. pacjentów i zatrud-
nia 400 osób. Nie można dopuścić 
do jego upadku, musi poprawić się 
współdziałanie między kierownic-
twem Szpitala a Zarządem. Radny 
Andrzej Kujawski również apelował 
do Zarządu, aby jak najszybciej zna-
leźć rozwiązanie. Z kolei Bolesław 
Justyński sceptycznie nastawiony 
jest do pomysłu przekształcenia 
Szpitala w spółkę. Nie ma pewno-
ści, czy zmiana formy uchroni Szpi-
tal przed długami. Niepokojące są 
wysokie koszty pracy, bo stanowią 
one aż 82 proc. Przy takim stosunku 
kosztów do budżetu żadna spółka 
nie zagwarantuje zysku. Natomiast 

   Nareszcie obwodnica
Tematem wyjściowym dla wspól-

nej strategii rozwoju były drogi, z 
tego dwie najważniejsze: autostrada 
A1 „północ–południe” i autostrada 
A2 „zachód–wschód”. Obok nich 
widziano potrzebę modernizacji 
dróg prowadzących do autostrad, a 
głównie drogi Krajowej nr 60 (Cie-
chanów–Kutno), która powinna być 
przynajmniej poszerzona na odcinku 
między Płockiem a Gostyninem. Do-
celowo zaś planowano umieścić ją w 
strategii jako czteropasmową drogę 
szybkiego ruchu oraz obwodnicę wo-
kół Płocka i Gostynina. 

W 1998 r. Naczelny Dyrektor 
Bronisław Bremer informował, że 
w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicz-
nych w Warszawie sporządzono 
„Program budowy obejść na sieci 
dróg krajowych na lata 1999–2015”, 
w którym budowa obejścia Gostyni-
na znajduje się na czołowym miej-
scu obok obwodnicy Sochaczewa 
i Ostrowi Mazowieckiej, z plano-
wanym okresem realizacji na lata 
2000–2002. Program ten został skie-
rowany do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych z prośbą o uzgodnienie 
oraz podjęcie koniecznych działań 
dla zagwarantowania niezbędnych 
środków finansowych.

W 2000 r. trwały już przygotowa-
nia do opracowania dokumentacji a 
na rok 2001 planowano wykup zie-
mi. 

W dniu 19 stycznia 2000 r. bur-
mistrz Gostynina Włodzimierz Śnie-
cikowski zorganizował spotkanie w 
Urzędzie Miasta w sprawie budowy 
obwodnicy dla Gostynina, na które 
przybyli m.in.: Mirosław Koźlakie-
wicz – ówczesny sekretarz stanu 
w Kancelarii Premiera, posłowie: 
Andrzej Piłat, Waldemar Pawlak, 
senator Adam Struzik a także wi-
cewojewoda mazowiecki i starosta 
gostyniński. Wszyscy parlamenta-
rzyści byli zgodni co do konieczno-

ści budowy obwodnicy i deklarowali 
swoją pomoc. Przewidywano, że wy-
budowanie przeprawy mostowej w 
Płocku spowoduje zwiększenie prze-
pustowości, a tym samym utworzy 
zator komunikacyjny w Gostyninie. 
Burmistrz Włodzimierz Śniecikow-
ski apelował do samorządowców o 
wsparcie tej tak potrzebnej miastu 
arterii komunikacyjnej. 

W dniu 9 października 2001 r. 
odbyło się w Urzędzie Miasta Gosty-
nina wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Oceny Przedsięwzięć Inwestycyj-
nych przy Generalnym Dyrektorze 
Dróg Publicznych na temat koncep-
cji programowo-przestrzennej budo-
wy obejścia Gostynina w ciągu drogi 
Krajowej nr 60. Koncepcję progra-
mowo-przestrzenną opracowała fir-
ma Sir Alexander Gibb z Warszawy. 
Zaproponowano trzy rozwiązania. 
Miasto Gostynin optowało za wersją 
tańszą – bez estakady i utwardza-
nych poboczy. 

W dniu 4 marca 2002 r. w Go-
styninie odbyło się czwarte już spo-
tkanie na temat budowy obwodnicy. 
W spotkaniu wzięli udział m.in. wice-
minister Transportu i Infrastruktury 
Lądowej Mieczysław Muszyński i 
dyrektor Oddziału Centralnego Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Publicznych 
Wojciech Dąbrowski. Zaprezen-
towany został harmonogram prac, 
według którego rozpoczęcie budowy 
przewidywano na połowę 2003 r. Za-
decydowano wówczas, że obwodni-
ca będzie miała cztery skrzyżowania 
i utwardzone pobocza. Środki na 
budowę będą pochodziły z Banku 
Światowego w 50 proc., drugie 50 
proc. wyasygnuje GDDP oddział 
Centralny w Warszawie. 

W 2003 r. w Urzędzie Miasta 
Gostynina – 29 sierpnia doszło do 
kolejnego spotkania władz miasta z 
wicewojewodą mazowieckim, dyrek-
torem GDDPA i zastępcą dyrektora 

GDDPA. Okazało się, że nie można 
wykonać decyzji lokalizacyjnej, po-
nieważ gmina wiejska Gostynin nie 
ma aktualnego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. W tej sytuacji 
podjęto decyzję o budowie obwod-
nicy na podstawie obowiązującej 
od 17 maja 2003 r. Ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg 
krajowych, potocznie zwanej spec 
Ustawą. W 2004 r. „Głos Gostyniń-
ski” publikował już etapy realizacji 
budowy obwodnicy. 

Dwa lata później, w 2006 r., do 
Urzędu Miasta wpłynęło pismo z Mi-
nisterstwa Transportu i Budownictwa, 
w którym informowano m.in.: 1. (…) 
Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad nabyła 169, 
spośród 382 działek, co stanowi 44 
proc. całości wykupu. 2. Wykonanie 
projektu budowlanego przewiduje się 
na 28 lutego 2006 r., a dokumentacji 
wykonawczej na 30 kwietnia 2006 r. 
W tym samym roku na łamach „Gło-
su” pojawił się optymistyczny tytuł 
„Obwodnica coraz bliżej”. W dniu 14 
września 2006 r. burmistrz Włodzi-
mierz Śniecikowski skierował pismo 
do ministra transportu Jerzego Po-
laczka w sprawie zaawansowania 
prac dotyczących obwodnicy. Odpo-
wiedzi udzieliła Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. W pi-
śmie czytamy: Budowa obwodnicy 
Gostynina została wprowadzona do 
planu robót inwestycyjnych GDDKiA 
na lata 2006–2008. (…) Planowany 
termin podpisania umowy z wyko-
nawcą i rozpoczęcie robót, to kwie-
cień 2007 roku.

W 2007 r. na łamach gazet lo-
kalnych pojawiły się niepokojące 
doniesienia, że budowa obwodnicy 
została zablokowana, co miało zwią-
zek z protestami mieszkańca Bole-
sławowa Wojciecha Brzozowskie-
go, który twierdził, że decyzja usta-

cd. ze str. 1
lająca warunki lokalizacji obwodnicy 
wraz z drogą gminną uniemożliwia 
mu dojazd pojazdami ciężkimi do 
stanowiącej jego własność działki 
w Bolesławowie, na której realizuje 
inwestycję pn. Zakład Przemysłu 
Drzewnego.  

Ostatecznie budowę obwodnicy 
rozpoczęto 16 stycznia 2008 r. W 
ramach przedsięwzięcia wybudowa-
no pięć skrzyżowań, dwa mosty i trzy 
wiadukty. Wybudowano 186 metrów 
ekranów akustycznych, system od-
wodnienia obwodnicy, oświetlenie 
na wszystkich skrzyżowaniach oraz 
dokonano rozbiórki mostu na Oset-
nicy. 

Wykonawcą inwestycji było Kon-
sorcjum firm: Polimex, Mostostal SA 
i Wakoz Sp. z o.o. Nadzór inwestor-
ski prowadziła firma ZBM Inwestor 
Zastępczy Sp. z o.o., a wykonawcą 
dokumentacji projektowej była firma 
Jacobs Polska Sp. z o.o.

Obwodnica – to skrót omijają-
cy miasto. Pozwala łatwiej żyć, ale 
czasami powoduje, że miasto zo-
staje jakby na uboczu. Obwodnicą 
powinny jeździć głownie TIRy i inne 
samochody o wysokim tonażu, które 
blokują ruch na jezdniach, jednocze-
śnie je niszcząc. W Gostyninie już 
daje się odczuć mniejsze natężenie 
ruchu.

Obwodnica była oczkiem w gło-
wie burmistrza Włodzimierza Śnie-
cikowskiego. Co prawda było to 
zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, ale bez jego 
determinacji, ciągłych wyjazdów do 
Warszawy, organizowania spotkań 
a nawet zagrożenia zorganizowania 
blokady dróg, podobnie jak niegdyś 
w Sochaczewie – długo jeszcze 
pozostawałaby jedynie w planach 
GDDKiA.

Barbara 
KONARSKA-PABINIAK                   

z którego wynika, że na unowocze-
śnienie Szpitala potrzeba następ-
nych 20 mln, w tym 8 mln na zakup 
sprzętu, gdyż obecny w 70 proc. jest 
wyeksploatowany. Aby ten problem 
rozwiązać, należy podjąć decyzję 
o przekształceniu Szpitala albo w 
spółkę prawa handlowego, albo w 
inną formę zarządzania. Taką de-
cyzję musi podjąć Zarząd Powiatu, 
która notabene miała być podjęta do 
końca ubiegłego roku. Dla Zarządu 
jest to problem, gdyż w przypadku 
przekształcenia Powiat będzie mu-
siał przejąć dług i systematycznie go 
spłacać.

Ten szpital jest ciągle do urato-
wania – twierdzi wicedyrektor Ma-
rian Rodzeń, ale decyzję trzeba 
podjąć szybko, bo długi rosną. W 
1999 r. Zakłady Opieki Zdrowotnej 
zostały zamienione w Samodzielne 
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowot-
nej i umorzono długi, ale nie ozna-
cza to, że Rząd ponownie oddłuży 

radna Zofia Korycka przypomnia-
ła, że to dzięki obecnym dyrektorom 
ten Szpital jeszcze istnieje. Nikt nie 
chciał po odejściu dyr. Marka Kieł-
czewskiego przystąpić do konkursu. 
Oni podjęli się tego zadania. Dzięki 
nim funkcjonują wszystkie oddziały, 
pracują poradnie a pacjenci są za-
dowoleni z usług. Dyrekcji udało się 
w tym roku wynegocjować kontrakt 
z NFZ o jeden milion zł większy, ale 
trzeba mieć świadomość, że lawi-
nowo wzrastają koszty utrzymania. 
Radna jest przekonana, że Spółka 
sobie poradzi. Pamiętać też trzeba, 
że mieszkańcy ubożeją, a ten Szpital 
musi im służyć. 

Problem z utrzymaniem Szpi-
tala musi rozwiązać organ 

założycielski, jakim jest Starostwo. 
Oby jednak nie zaczęto grać na 
zwłokę – do końca kadencji, a kłopot 
zostawić następnej Radzie Powiatu. 

BKP        
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stwowej Straży Pożarnej w Gostyni-
nie mł. bryg. Roman Kossobudzki, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin 
Jacek Liziniewicz, Komendant Stra-
ży Miejskiej w Gostyninie Sylwester 
Lewandowski, komendanci powia-

towi policji z Płocka, Sochaczewa i 
Żyrardowa.

Podczas uroczystości nie zabra-
kło słów wdzięczności i podziękowań 

za odpowiedzialną i skuteczną pracę 
złożonych komendantowi Zbignie-
wowi Strońskiemu.

M. ZIĘTEK

Pożegnanie Komendanta KPP w gostyninie
Z Komendą Powiatową Policji w 

Gostyninie pożegnał się 9 lutego 
br. dotychczasowy komendant mł. 
insp. Zbigniew Stroński. Staż pra-
cy komendanta w Policji wynosił 31 
lat, z czego trzy lata w gostynińskiej 
komendzie.

Nowym komendantem został 
mł. insp. Piotr Leonarcik, który do 

tej pory pełnił funkcję komendanta w 
Sierpcu.

Uroczystość odbyła się w świe-
tlicy Komendy Powiatowej Policji w 
Gostyninie, a przekazanie sztandaru 
odbyło się w obecności Mazowiec-
kiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji insp. Ryszarda Szkotnickie-
go.

Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi Burmistrz Miasta Go-
stynina Włodzimierz Śniecikowski, 
władze samorządowe Gminy i Po-
wiatu Gostynińskiego, Prokurator 
Rejonowy w Gostyninie Urszula Le-
śniak-Jaworska, Komendant Pań-

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 prze-
znaczonych do wydzierżawienia z gminnego zasobu nieruchomości:

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

ewid. 2643
ul. Rynek

29934 10 m.kw. Ustawienie kiosku 
handlowego

1 rok Czynsz miesięczny 166,00 złotych + 22 % VAT, płat-
ny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za dany 
miesiąc

2. Część działki ozn. nr 
ewid. 2646/2
ul. Rynek

29934 8,84 m.kw. Ustawienie kiosku 
handlowego

1 rok Czynsz miesięczny 146,74 złotych + 22 % VAT, płat-
ny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za dany 
miesiąc

3. Działki ozn. nr ewid. 
772, 773, 774/3
ul. Krośniewicka

11746 10,30 ha Uprawy rolne 4 miesiące Czynsz miesięczny 247,20 złotych, płatny w terminie 
do 15 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc

Gostynin, dnia 11.03.2010 r.  

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 prze-
znaczonych do wydzierżawienia z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp. Nr działki, lokalizacja KW Powierzchnia Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu, terminy płatności
1. Część działki 2183

ul. J. Słowackiego
17638 100 m.kw. Zieleń przydomowa 3 lata Czynsz kwartalny 36.60 złotych,  płatny w termi-

nie do 15 dnia pierwszego miesiąca w kwartale 
za dany kwartał.

Gostynin, dnia 11.03.2010 r.  
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OŚWIATA

Dla siebie 
i środowiska
Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. 

Polskich Noblistów w Gostyninie 
wzięli udział w piątej edycji Powiato-
wego Konkursu Ekologicznego, or-
ganizowanego przez Starostwo Po-
wiatowe pt. ”Chrońmy środowisko, 
odzyskując surowce wtórne”. Od 9 
marca do 30 listopada 2009 roku 
gimnazjaliści zgromadzili imponują-
cą ilość różnych materiałów.

W ramach działań konkurso-
wych uczniowie zebrali 2400 kilo-
gramów odpadów. Niektóre z nich, 
dzięki procesowi recyklingu, zosta-
ną wykorzystane do powtórnego 
użycia.

A oto surowce zebrane przez 
młodych ekologów:

-baterie – 147 kg (niebezpiecz-
ne odpady, które zostaną zutylizo-
wane i nie będą wydzielać szkodli-
wych substancji zanieczyszczają-
cych powietrze);

-metale – 106 kg (puszki alu-
miniowe, które zostaną ponownie 
użyte i przetworzone na nowe opa-
kowania – w ten sposób zostanie 
zaoszczędzona energia i woda 
potrzebna w znacznie większej ilo-
ści do wytworzenia puszek po raz 
pierwszy);

-tworzywa sztuczne – 550 kg 
(po sprasowaniu otrzymamy masę 
plastyczną, a z niej nowe butelki lub 
inne plastikowe wytwory – w środo-
wisku naturalnym rozkładałyby się 
co najmniej 400 lat);

-makulatura – 1597 kg (zakłady 
celulozowe wytworzą z niej nowy 

Z podwórka 
na stadion

Rozpoczęły się zapisy na Ogól-
nopolski Turniej Piłki Nożnej pt. „Z po-
dwórka na stadion o Puchar Tymbar-
ku” dla dzieci do lat dziesięciu. Zapisy 
potrwają do 28 marca br. Trenerzy 
lub nauczyciele wychowania fizycz-
nego mogą zgłaszać maksymalnie 
12-osobowe zespoły dziewcząt lub 
chłopców, wysyłając formularz zgło-
szenia przez Internet – strona www.
zpodworkanastadion.pl.

Najlepsze drużyny, które zdo-
będą Puchar Tymbarku oraz tytuł 
Mistrzostw Polski w nagrodę spełnią 
swoje marzenia i wyjadą na legendar-
ny stadion San Siro w Mediolanie. Po 
drodze czeka na nich fantastyczna 
piłkarska przygoda oraz wiele nieza-
pomnianych atrakcji.

Organizatorem Turnieju jest Pol-
ski Związek Piłki Nożnej, a głównym 
sponsorem firma Tymbark.

Młodzi piłkarze zmierzą się naj-
pierw na etapie gminnym i powia-
towym. Drużyny zwycięskie wezmą 
udział w 16 finałach wojewódzkich. 
Najlepsze zespoły z poszczególnych 
województw wyjadą na cztery kil-
kunastodniowe obozy szkoleniowe, 
podczas których będą doskonalić 
swoje umiejętności i rywalizować o 
awans do Wielkiego Finału.

Ogólnopolski Finał Turnieju zo-
stanie rozegrany we wrześniu. O 
Puchar Tymbarku będzie walczyć 16 
najlepszych drużyn (po osiem zespo-
łów chłopców i dziewczynek).

Turniej jest doskonałą okazją do 
wyłonienia piłkarskich talentów. Dla 
najzdolniejszych zawodników udział 
w Turnieju może stać się pierwszym 
krokiem ku przyszłej karierze piłkar-
skiej.

Maria ZIĘTEK

papier – dzięki temu uratowano 
przed ścięciem wiele drzew, które w 
procesie fotosyntezy wzbogacą po-
wietrze w tlen).

Konkurs „Chrońmy środowisko, 
odzyskując surowce wtórne” został 
uroczyście podsumowany 15 stycz-
nia 2010 roku w siedzibie Starostwa 

Powiatowego. Za zajęcie II miejsca 
w kategorii zbiórki baterii uczniowie 
Gimnazjum nr 2 otrzymali cenne na-
grody. 

Ogromna radość dla nas i jedno-
cześnie satysfakcja, że w ten sposób 
mogliśmy pomóc środowisku.

Alicja WRÓBLEWSKA 

Remonty zakończone
W listopadzie 2009 r. rozpo-

częły się prace remontowe w Gim-
nazjum nr 2 im. Polskich Nobli-
stów. Środki finansowe na ten cel 
przekazał Urząd Miasta.

Do stycznia br. zostały wyremon-
towane dwie łazienki uczniowskie w 
budynku II. Wymieniono armaturę, 
umywalki, drzwi a ściany i posadz-

ki wyłożono płytkami ceramicznymi. 
Stare podłogi (PCV) w budynku I i 
II zastąpiono kolorowym, miodowo-
bordowym tarkettem. 

Dzięki remontowi szkoła zyskała 
nowe oblicze, stała się ładniejsza, 
bardziej estetyczna. Uczniowie na 
pewno docenią te zmiany i nie będą 
niszczyli odnowionych pomieszczeń 

– taką nadzieję ma dyrektor Gim-
nazjum nr 2 dr Joanna Syska. 

Nasza redakcja odwiedziła 
szkołę i mogła potwierdzić z au-
topsji, że staje się coraz bardziej 
zadbana.

bkp  

EKSPERYMENTY CHEMICZNE 
W GIMNAZJUM NR 1 W GOSTYNINIE

Chemia w małej skali (small-scale-chemistry –SSC, często określana 
jako mikrochemia) jest techniką wspomagającą doświadczalne naucza-
nie chemii w szkołach i na uczelniach wyższych. Polega na pracy z nie-
wielkimi ilościami substancji chemicznych, co zwiększa bezpieczeństwo 
eksperymentu, zmniejsza czas jego przeprowadzenia i umożliwia jego 
dokładniejsze omówienie. Innowacyjna technika Small-Scale-Chemistry 
pozwala na nowoczesne, całościowe, przejrzyste, przyjazne i aktywizu-
jące podejście do eksperymentalnej strony nauczania chemii uczniów.

trwały 1,5 godziny oprócz efektow-
nej i ciekawej pracy, były na bieżąco 
opisywane w rozdawanych kartach 
pracy. Najważniejszym elementem 
warsztatów jest indywidualizacja 
pracy każdego uczestnika. Następ-
nie odbył się pokaz doświadczeń 
wykonywanych przez pracowników 
UMK, który trwał kolejne 1,5 godziny. 
Prowadzący utrzymywali cały czas 
kontakt z odbiorcami. Wszystkie eks-
perymenty były wykonywane przez 
uczniów pod kontrolą laboranta.

Uczniowie byli bardzo zado-
woleni z pokazu, dziękowali przed-
stawicielom UMK oraz Urszuli 
Karpińskiej, która organizowała to 
spotkanie. Byli zachwyceni, że mo-
gli zobaczyć i wykonać samodzielnie 
wiele doświadczeń. Dzięki dobrej 
zabawie na pewno wiele się nauczyli 
oraz pogłębili swoją wiedzę na temat 
chemii.

W dniu 5 października 2009 r. 
uczniowie gostynińskiego Gimna-
zjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego 
Siemowita IV wybrali się na wyciecz-
kę do Torunia na Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika, gdzie uczestniczyli 
w doświadczeniach chemicznych i 
warsztatach Centrum Chemii w Ma-
łej Skali. Po wyjściu z UMK ucznio-
wie wraz z nauczycielkami nie kryli 
swego zadowolenia ze spotkania, 
więc z przyjemnością zaprosili ka-
drę Centrum SSC do Gimnazjum, by 
przedstawić swój pokaz dla uczniów 
całej szkoły.

Pracownicy Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika chętnie przybyli do 
Gimnazjum nr 1 dnia 22 stycznia 
2010 r., by zaprezentować doświad-
czenia chemiczne pt. „Eksperymen-
tuj z nami”. Podczas pokazu uczest-
nicy warsztatów wykonywali bardzo 
ciekawe i zaskakujące doświad-
czenia chemiczne. Warsztaty, które Urszula KARPIŃSKA

nauczyciel chemii
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KULTURA

„gostynińskie Nokturny”

Panorama Libery w Berlinie

Licytacja dzieł sztuki dla Orkiestry
W niedzielne popołudnie 10 stycznia 2010 roku odbyła licytacja prac 

gostynińskich artystów oraz orkiestrowych upominków takich, jak kubki, 
koszulki, a także prezentów od indywidualnych darczyńców.

Mimo niesprzyjającej pogody na salę wystaw Miejskiego Centrum Kul-
tury zawitali sympatycy malarstwa i rzeźbiarstwa gostynińskich twórców. 
Można było podziwiać i licytować prace Joanny Cedro, Teresy Wojno, 
Eleonory Baranowskiej, Zdzisława Grada, Wiktora Kazimierskiego, 
Stanisława Augustyniaka, Zbigniewa Ligockiego, Zdzisława Jaszcza-
ka, Elżbiety Helak, Anny Łuczyńskiej, Anny Michalak, Krzysztofa Ra-
deckiego, Jerzego Serwy, Andrzeja Szpejnowskiego, Ewy Włodarczyk, 
Zenobii Ogrodzińskiej, Barbary Perlikowskiej, Krzysztofa Kopra.

Zebranych na aukcji gości powitał szef sztabu Wielkiej Orkiestry 
Krzysztof Kiereś, który przypomniał, że w tym roku podczas XVIII Finału 
Wielkiej Orkiestry zbierane są pieniądze na onkologię dziecięcą.

Na licytacji nie zabrakło obrazów z prywatnych zbiorów Burmistrza 
Miasta Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego, który ofiarował je na 
aukcję.

Wystawione eksponaty – obrazy, rzeźby, kubki, koszulki itp. cieszyły 
się ogromną popularnością. 

W tym roku został pobity kolejny Orkiestrowy rekord, gdyż z aukcji ze-
brano około 2200 złotych. 

Tekst i foto Maria ZIĘTEK

Taki tytuł nosi wystawa ob-
razów wykonanych przez 

gostynińskich malarzy, należących 
do nieformalnej grupy twórców zwią-
zanych z malarską pasją. Grupę tę 
tworzą: Anna Łuczyńska, Barbara 
Perlikowska, Krzysztof Koper i Pa-
weł Tencer. Jest to już druga wysta-
wa tej grupy. Pierwszą zainicjował 
Paweł Tencer i nosiła tytuł „Pejzaż z 
elementami abstrakcji”.

Tytuł obecnej wystawy nie jest 
przypadkowy. Terminem nokturn – 
nazywany jest utwór instrumentalny, 

najczęściej fortepianowy, o spokoj-
nym, sentymentalnym charakterze, 
także utwór liryczny o marzycielskim 
nastroju, oparty na motywach nocy 
oraz obraz malarski nastrojowy, w 
którym główny nacisk położony jest 
na efekty świetlne. 

Obrazy, które zostały zaprezen-
towane na wystawie w sali wystaw 
Miejskiego Centrum Kultury, mają 
wszystkie te cechy po trosze. Są 
liryczne, ciepłe, nastrojowe, sen-
tymentalne. A przede wszystkim 
tytułem nawiązują do nokturnów 

Fryderyka Chopina, w których 
kompozytor się lubował. W ten spo-
sób autorzy wnieśli swój „skromny 
wkład” w tegoroczny jubileusz 200. 
rocznicy urodzin tego największego 
w naszych dziejach Polaka. 

Inicjatorka wystawy napisała 
w przewodniku: Mam nadzieję, że 
nastrój nocnych kompozycji, pre-
zentowanych na wystawie, nasunie 
oglądającym muzyczne skojarzenia. 
Być może, patrząc na nasze obra-
zy, usłyszą oni echo chopinowskich 
fraz. 

Otwarcie wystawy nastąpiło 26 
lutego 2010 r. Wśród licznych przy-
byłych osób był burmistrz Włodzi-
mierz Śniecikowski, który pogra-
tulował twórcom sukcesu, mówiąc 
m.in.: Jesteśmy dumni z Waszej 
działalności, (…) niezwykle szanu-
jemy naszych twórców wybijających 
się na niwie artystycznej. 

W najbliższej przyszłości odbę-
dzie się kolejny wernisaż. O temacie 
zadecydują pozostali członkowie 
grupy – Anna Łuczyńska i Krzysztof 
Koper. bkp        

Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski wylicytował pracę 
Wiktora Kazimierskiego.

W galerii Kunst-Werke In-
stitute for Contemporary 

Art w Berlinie, 27 lutego br. odbył 
się wernisaż wystawy „Early Years”, 
przygotowany w ramach projektu 
The Promised City. Wystawa pre-
zentowana będzie do 2 maja 2010 
roku. Celem artystów i pracowników 
naukowych z Polski, Niemiec, Indii 
i Rumunii jest odkrywanie nowych 
interdyscyplinarnych dzieł, które po-
ruszają tematy snu, iluzji, obietnic 
stawianych przez nowoczesne me-
tropolie.

Do projektu przystąpili i swoje 
prace zaprezentowali m.in. Anna 
Molska, Oskar Dawicki, a także 
Zbigniew Libera. Zdjęcie Libery 
“Wyjście ludzi z miasta” przedsta-
wiało sytuację mieszkańców miasta, 
gdy już nie ma w nim wody, prądu i 
są oni zmuszeni opuścić to miejsce, 
bo nie warto w nim mieszkać. Inspi-
racją dla artysty była książka Doris 
Lessing „Pamiętnik przetrwania”, 
opisująca sytuację upadłych miast.  

Scenografia do fotografii pano-
ramicznej była wykonana w grudniu 
2009 roku, w Gostyninie na odcinku 

„małej” obwodnicy. W projekcie brało 
udział około 30 modeli, jednak zaan-
gażowanych w tworzeniu planu zdję-
ciowego było znacznie więcej osób.

Autor „Wyjścia ludzi z miasta” 
powiedział m.in. o swoich wraże-
niach z pracy w naszym mieście: - 
Dla mieszkańców Gostynina, gdzie 
to się wszystko działo, to chyba była 
wielka frajda.

Fotografia Libery, to połowa pa-
noramy o długości ponad 10 metrów 
i wysokości 3,30 metra. Artysta wy-
jaśnił, że: Panorama, to XIX-wieczny 
wynalazek, pokazywany w wielkich, 
specjalnie w tym celu wznoszonych 
budynkach. Były one widowiskiem 
masowym, poprzedzającym kino.

Należy wspomnieć, że sztuka 
nowoczesna obecnie przeżywa w 
naszym kraju swoje odrodzenie. Po-
wstają licznie nowe muzea, ośrodki 
kultury państwowe, ale też prywat-
ne. Nazwiska młodych artystów są 
coraz szerzej rozpowszechniane, a 
ich prace, często do tej pory nie ro-
zumiane, uzyskują akceptację i wy-
wołują podziw.

Maria ZIĘTEK



Zamek Gostyniński jest XIV 
wiecznym historycznym obiektem, 
któremu Siemowit IV nadał prawa 
miejskie. Na Mazowszu jedynie Go-

stynin zdobył się na odbudowę zam-
ku, który symbolizuje wielowiekową 
historię naszego miasta. Odbudowa-
ny zamek będzie służył społeczności 
Gostynina przez wiele kolejnych lat.

Maria ZIĘTEK

WYDARZENIA

NR 1/2010 R.8  NASZ GOSTYNIN

gostynin w czołówce
W sali Domu Technika w Płocku 

odbyła się, w dniu 10 marca uroczy-
sta Gala „Tygodnika Płockiego”, pod-
czas której zostały ogłoszone wyniki 
Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza”. 
Uroczystość zaszczycili parlamenta-
rzyści: Jolanta Szymanek-Deresz, 
Andrzej Nowakowski i Wojciech 
Jasiński. W imprezie uczestniczy-
li także: prezydent miasta Płocka 
Mirosław Milewski, wiceprezydent 
miasta Płocka Piotr Kubera, prze-
wodniczący Rady Miasta Tomasz 
Korga, starostowie i burmistrzowie 
miast, wójtowie gmin, zaprzyjaźnio-
nych z „Tygodnikiem Płockim”.

Kulminacyjnym momentem Gali 
było ogłoszenie wyników Plebiscytu. 
– Trzeba pamiętać, że za to co się 
dzieje odpowiedzialne są konkretne 
osoby i firmy, To właśnie dzięki nim, 
nasze miasto ma nadzieję na lepszy 
rozwój. Dlatego postanowiliśmy uho-
norować przedstawicieli tych firm i 
urzędów, a także osoby prywatne, 
które są sprawcami tego pozytywne-
go zamieszania – powiedział redaktor 
naczelny TP Tomasz Szatkowski. 
Kapituła Plebiscytu, przy pomocy 
czytelników, przyznała nagrody w 
następujących kategoriach: „gospo-

darka”, „kultura i rozrywka”, „sport” 
oraz „w regionie” – w której nomina-
cję otrzymał Burmistrz Miasta Gosty-
nina Włodzimierz Śniecikowski  za 
odrestaurowanie i otwarcie dla zwie-
dzających  Zamku Gostynińskiego.

Nominowani, byli także:
- Marek Kośmider burmistrz 

Sierpca za VI Regionalną Wystawę 
Zwierząt Hodowlanych oraz Targi 
Rolnicze,

- Krzysztof Jadczak burmistrz 
miasta i gminy Gąbin za rozbudowę 
Zespołu Szkół w Gąbinie wraz z od-
daniem przez szkołę „Orlika”,

- Zbigniew Białecki przewodni-

czący zarządu Stowarzyszenia Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostyniń-
skiego za Festiwal Folkloru i Kultury 
Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od 
kujawiaka do oberka”,

- Andrzej Drozdowski dyrektor 
Gostynińsko-Włocławskiego Parku 
Krajorazowego oraz Mirosław Kry-
siak wójt Nowego Duninowa za I 
Rajd Gwiaździsty w Nowym Dunino-
wie, czyli zlot turystów z Mazowsza 
i Kujaw,

- Grzegorz Woźniak komen-
dant Chorągwi Mazowieckiej ZHP 
za zorganizowany bezpłatny wypo-

czynek dla kilkuset dzieci z rodzin 
niewydolnych wychowawczo,

- Ewa Nowakowska dyrektor 
LO za renowację przez uczniów Li-
ceum Ogólnokształcącego w Sierp-
cu cmentarza ewangelickiego w 
Osówce,

- Jarosław Dąbrowski prezy-
dent Klubu Motocyklowego Free 
Group Szlif oraz Piotr Stefaniak 
prezydent Chapter Szlif FG Płock za 
36 litrów krwi oddanej przez sierp-
czan podczas ogólnopolskiej akcji 
„Moto Serce” i zajęcie 8 miejsca w 
kraju,

- Mariusz Cichocki prezes 
spółki CS Recycling za rozpoczęcie 
działalności przetwórstwa tworzyw 
sztucznych w gminie Stara Biała i 
zatrudnienie 50 osób,

- Jan Rzeszotarski dyrektor 
skansenu za dwie stałe wystawy 
w sierpeckim skansenie „Kolekcja 
rzeźby” oraz „Transport dworski”.

Spośród dziesięciu nominowa-
nych, to właśnie Burmistrz Gosty-
nina otrzymał I nagrodę. Już sama 
nominacja była ogromnym wyróżnie-
niem dla działań gospodarza miasta, 
a zdobyta główna nagroda pokazała, 
że doceniona została praca włożona 
w realizację tak dużego przedsię-
wzięcia i determinacja w dążeniu do 
zachowania tego zabytku.

Nominowani w kategorii W regionie od lewej: burmistrz Gąbina Krzysztof 
Jadczak, burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski, burmistrz 
Sierpca Marek Kośmider.

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski 
z I nagrodą plebiscytu - Z Tumskiego 
Wzgórza - „Tygodnika Płockiego”, w 
kategorii „W regionie”.

Wyeksponowane główne nagrody plebiscytu „Tygodnika Płockiego” w po-
szczególnych kategoriach.

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. 2277

ul. Spokojna
6438 74 m.kw. Uprawa warzyw 3 lata Czynsz miesięczny 10.00 złotych   płat-

ny w terminie do dnia 15  każdego mie-
siąca za dany miesiąc.

Gostynin, dnia 11.03.2010 r.  
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gostynin wyróżniony certyfikatem
InfoMonitor Biuro Informacji 

Gospodarczej SA, Związek Ban-
ków Polskich oraz Biuro Informacji 
Kredytowej wyróżnili 27 stycznia 
2010 roku certyfikatem Gostynin, za 
udział w programie „Gmina dbająca 
o finanse mieszkańców 2009”. 

Przygotowywany jest także dla 
Jednostek Samorządu Terytorial-
nego „Program Ochrony Finansów 
Samorządów”, który jest jednym z 
elementów wspierających certyfika-
ty dla Gmin, ale przede wszystkim 
jest to program wspierający finanse 
JST, szczególnie w zakresie mobili-
zacji dłużników do spłaty zaległości 
w stosunku do Gminy.

Program uruchomiono w związ-
ku ze zmianami wprowadzonymi do 
ustawy o udostępnianiu informacji 
gospodarczych. Nowe zapisy obo-
wiązują od dnia 1 października 2008 
i dzięki nim jednostki samorządu 
terytorialnego mogą przekazywać 
do BIG-ów informacje o dłużnikach 
alimentacyjnych, a co za tym idzie, 

egzekwować należności z tytułu 
świadczeń alimentacyjnych. Dzięki 
wykorzystywaniu systemu wymia-
ny informacji gospodarczych gminy 
biorące udział w programie odzy-
skały ponad 245 milionów złotych.

M. ZIĘTEK

Komunikat Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych

Uprzejmie informujemy mieszkańców Miasta i Powiatu Gostynińskiego, 
iż sygnatariusze OPZZ powołali Radę OPZZ Powiatu Gostynińskiego na lata 
2009 – 2013. W skład Rady wchodzą; 
1. Ostrowska Zofia jako przewodnicząca Rady, reprezentująca Związek Za-
wodowy Pracowników PKS w Gostyninie Sp. z o.o. 
2. Durma Stanisław jako wiceprzewodniczący Rady reprezentujący Zarząd 
Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie.
3. Małkowski Marek jako członek Rady, reprezentujący Związek Zawodowy 
Pracowników ELGO Lighting Industries S.A. METALOWCY w Gostyninie.
4. Osiak Andrzej jako członek Rady reprezentujący Zarząd Oddziału Powia-
towego ZNP w Gostyninie.

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

www.kinogostynin.ecom.net.pl

Marzec 2010
 19-22 marca
 17.00 „Alvin i wiewiórki 2”
  88’ familijny / animowany / DUBBING PL
 19.00 „Nine.Dziewięć” 
  112’ musical
26-29 marca
 17.00/19.00”Randka w ciemno” 
  95’ komedia

O g ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych poło-

żonych w Gostyninie przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina. 

Lp. Działka nr, lokalizacja Pow. w m.kw Nr KW Przeznaczenie w p.z.p. Cena wywoławcza 
nieruchomości w zł.

1. 2810/4
Gostynin ul. Kard. S. Wy-
szyńskiego

0,0135 17933
Sąd Rejonowy 
w Gostyninie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospoda-
rowania przestrzennego teren zlokalizowany na obszarach 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji 
centrum.

135 000,00

2. 2810/5
Gostynin ul.Kard. S Wy-
szyńskiego

0,0135 17933
Sąd Rejonowy 
w Gostyninie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospoda-
rowania przestrzennego teren zlokalizowany na obszarach 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji 
centrum.

135 000,00
 

Do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 22 % podatek VAT.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Budowę należy zakończyć w ciągu 48 miesięcy od dnia zakupu. W przypadku nie dotrzymania terminu zabudowy nieruchomości, 
kupujący zwraca nieruchomość sprzedającemu za cenę aktualną na dzień zwrotu, przy czym przez zabudowę rozumie się oddanie bu-
dynku do użytkowania.

Informujemy, że na działkach ozn. nr ewid. 2810/5 i 2810/4 znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2010 roku o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 12 kwietnia 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 Śniecikowski

Gostynin, dnia 23.10. 2009 r.

Zofia Ostrowska 
Przewodnicząca Rady  



NR 1/2010 R.10  NASZ GOSTYNIN

KRONIKA POLICYJNA
Przedstawiciele gostynina na konferencji 
„Policjanci – ofiary zbrodni katyńskiej”

W dniu 5 marca 2010 r w Wyż-
szej Szkole Policji w Szczytnie odbyła 
się konferencja naukowa „Policjanci – 
ofiary zbrodni katyńskiej” inspirowana 
70. rocznicą tragicznych wydarzeń 
katyńskich. Wzięli w niej udział poli-
cjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Gostyninie i uczniowie I LO Płoc-
kiego Uniwersytetu Ludowego w Go-
styninie im. Bohaterów Gostynina.

Konferencja miała na celu upo-
wszechnienie wiedzy o losie pomor-
dowanych polskich policjantów oraz 
przybliżeniu najnowszych dziejów 
formacji policyjnej. Zaproszenie 
skierowane do Komendanta Powia-
towego Policji w Gostyninie mł. insp. 
Piotra Leonarcika wystosowane 
przez przedstawiciela Komendanta 
Głównego Policji mł. insp. Grzego-
rza Jacha związane było z projektem 
Młodzieżowe Patrole Obywatelskie. 
Konferencję otworzył Komendan-
t-Rektor Wyższej Szkoły Policji w 
Szczytnie mł. insp. dr hab. Arka-
diusz Letkiewicz. List Komendanta 
Głównego Policji do uczestników 
konferencji odczytał insp. Grzegorz 
Jach, który swoje późniejsze wystą-
pienie poświęcił policyjnym znakom 
pamięci. Udział w konferencji wzięli 
m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Mi-
siuk, dr hab. Piotr Majer, ks. prof. dr 
hab. Edward Wiszowaty, dr Maciej 
Wyrwa z Ośrodka Karta, przedstawi-
ciele stowarzyszeń Rodzina Policyjna 

1939 z Warszawy i Katowic.
Honorowy patronat nad konferen-

cją objęli Adam Rapacki, Podsekre-
tarz Stanu Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz gen. 
insp. Andrzej Matejuk, Komendant 
Główny Policji. Gostynin reprezento-
wali nadkom. Krzysztof Krasilewicz, 
podkom. Zbigniew Bartosiak oraz 
uczennice ILO PUL Patrycja Koryc-
ka i Ewelina Tomczyk.

Projekt „Młodzieżowe Patrole 
Obywatelskie” został opracowany 
wspólnie przez Płocki Uniwersytet Lu-
dowy, Komendę Powiatową Policji w 
Gostyninie przy znaczącym wsparciu 
Mazowieckiej Komendy Wojewódz-
kiej Policji z s. w Radomiu i skierowa-

ny z wnioskiem o dofinansowanie do 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

W swoich założeniach ma on 
wiele elementów związanych z kul-
tywowaniem tradycji Policji Państwo-
wej. Jednym z punktów projektu jest 
powołanie grupy rekonstrukcyjnej Po-

licji Państwowej i umundurowanie w 
stroje historyczne 20 uczniów z klas o 
profilu policyjno-prawnym. W projek-
cie ważnym elementem ma być także 

krzewienie wiedzy o policyjnej forma-
cji przy wsparciu takich stowarzyszeń 
jak Rodzina Policyjna 1939.

Pomysły gostynińskich policjan-
tów zawarte w tym projekcie, mocno 
nawiązujące do historii, przedstawił w 
swoim wystąpieniu pt. „Od profilaktyki 
w tradycję” podkom. Zbigniew Barto-
siak. W prezentacji nie zabrakło na-
wiązania do gostynińskich przykładów 
poświęcenia policjantów Policji Pań-
stwowej. Prelegent przybliżył postać 
zamordowanego przez hitlerowców 1 
grudnia 1939 r. w Woli Łąckiej kom. 
Mariana Budzyńskiego, komendan-
ta powiatowego policji. 

podkom. 
Zbigniew BARTOSIAK

 Kobieta bezpieczna
W dniu 8 marca br. o godzinie 

17.00 w sali gimnastycznej LO im. 
T. Kościuszki w Gostyninie rozpo-
częła się kolejna edycja kursu samo-
obrony dla kobiet zorganizowanego 
przez Komendę Powiatową Policji w 
Gostyninie i Wyższą Szkołę Gospo-
darki Krajowej w Kutnie pod patrona-
tem Starosty Gostynińskiego.

Swój udział w kursie zadeklaro-
wało niemal 45 pań z Gostynina, po-
wiatu gostynińskiego a także z Kutna 
i Gąbina. Zainteresowanie kursem 
było tak duże, że zgłoszenia na nie-
go policjanci przyjmowali niemal do 
godz. 16.00. 

O t w a r c i a 
kursu dokonali 
Rektor Wyższej 
Szkoły Gospo-
darki Krajowej w 
Kutnie dr Sławo-
mira Białobłoc-
ka oraz Komen-
dant Powiatowy 
Policji w Gosty-
ninie mł. insp. 
Piotr Leonarcik. 
W czasie trenin-

gów oprócz zajęć z zakresu technik 
samoobrony prowadzonych przez 
instruktorów Sekcji Mieszanych 
Sztuk Walki Akademickiego Związku 
Sportowego WSGK w Kutnie Toma-
sza Białobłockiego i Macieja An-
drysiewicza uczestniczki zapozna-
ne zostaną z aspektami prawnymi 
samoobrony.

Otwarciu kursu 
towarzyszył pokaz 
umiejętności zawod-
ników z AZS, który 
zrobił na publiczno-
ści ogromne wra-
żenie. Po pokazie 
i omówieniu spraw 
organizacyjnych pa-
nie pod kierunkiem 
instruktorów rozpo-
częły pierwszy tre-
ning. Dzięki uprzej-
mości dyrektora LO 
im. T. Kościuszki w 
Gostyninie Anny 

Banach-Latoszek następne treningi 
kursu również będą mogły odbywać 
się w obiekcie tej szkoły.

podkom.
Zbigniew BARTOSIAK

Nadkom. Krzysztof Krasilewicz i 
uczennice PVL – klasa o profilu po-
licyjno-prawnym w Szczytnie przed 
tablicą ku czci pomordowanych po-
licjantów.

Uczestnicy konferencji.

Działania „trzeźwość”
Ósmego marca 2010 r. na terenie powiatu gostynińskiego przeprowa-

dzone były działania pn. „Trzeźwość”. Okazało się, że na drogach spotkać 
można przede wszystkim nietrzeźwych rowerzystów.

Wyniki policyjnych kontroli, to trzech nietrzeźwych rowerzystów i je-
den trzeźwy, ale za to z orzeczonym sądowym zakazem kierowania ro-
werami. „Rekordzistą” w niechlubnej statystyce dnia okazał się 39-latek 
z gminy Pacyna, który kierował rowerem mając 2,38 promila alkoholu w 
organizmie. Zdarzenie miało miejsce około godziny 17.20 w Modelu.

Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawie-
nia wolności do jednego roku.

podkom. Zbigniew BARTOSIAK

Gostynińskie ŚiO w Wilanowie 
Młodzież zaangażowana w akcję 

profilaktyczną gostynińskiej Komen-
dy Powiatowej Policji - Świadomość 
i Odpowiedzialność oraz młodzieżo-
we patrole obywatelskie została wy-
różniona za swoją działalność i 15 
stycznia 2010 roku wystąpi w Pałacu 
Muzeum w Wilanowie. Zaprezento-
wane zostaną tam programy profi-
laktyczno-edukacyjne, które zostały 
już zrealizowane bądź są w trakcie 
realizacji.

Ważnym punktem programu bę-
dzie zaprezentowanie naszego mia-
sta i jego różnorodnych walorów. 

Częścią projektu jest przygoto-
wanie krótkiego filmu o tym, co robi 
gostynińska młodzież. W tym celu 
osoby zaangażowane w to przedsię-
wzięcie, udały się na Zamek Gosty-
niński, aby nagrać część filmu rekla-
mowego.

Maria ZIĘTEK
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Z PRAC BURMISTRZA

SPRaWOZDaNIE 
z działalności Burmistrza Miasta gostynina

za okres od dnia 29 grudnia 2009 r. do dnia 15 lutego 2010 r.
(przedłożone na XLIII sesji Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2010 r.)

WYKONANO:
W zakresie inwestycji budowlanych
Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Targowej.
Trwa budowa dwóch budynków mieszkalnych. Wykonywane są roboty 

związane z montażem elementów ślusarskich oraz wykonywane są we-
wnętrzne instalacji elektryczne i sanitarne.

Budowa miejskiego przedszkola nr 4
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowego budynku przedszkola 

miejskiego wraz z elementami małej architektury. Dostarczane są nowe me-
ble do sal przedszkolnych oraz rozpoczęto przenoszenie wyposażenia ze 
starego budynku przedszkola.

Projektowany budynek socjalny przy ul. Kościuszkowców
Podpisano umowę na opracowanie projektu dla budowy budynku miesz-

kalnego wielorodzinnego na działce ewid. nr 911 zlokalizowanej przy skrzy-
żowaniu ul. Kościuszkowców i ul. Targowej. 

Budowa zespołu boisk w programie „Orlik 2012- Moje Boisko ” przy 
ul. Sportowej.

Przygotowano postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicz-
nego na opracowanie dokumentacji projektowej zespołu boisk na terenie 
MOSiR. Zespół boisk tworzy boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyj-
ne do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykową i tenisa ziemnego.

Remont budynku szkoły Gimnazjum nr 2
Zakończono, odebrano i przekazano do eksploatacji prace związane z 

remontem dwóch łazienek, oraz wymianą wykładzin na posadzkach koryta-
rzy  w budynku Gimnazjum nr 2.

Budowa instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 1
Dokonano odbioru prac związanych z budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej z dostawą nowych urządzeń gazowych do bloku żywieniowego. 
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie tej instalacji i przekazano ją do eks-
ploatacji.   

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku 
przy ul. 3 Maja 43A

Złożono wniosek do wydziału zamówień publicznych o przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy 
Prawa Zamówień Publicznych na przebudowę i zmianę sposobu użytkowa-
nia poddasza budynku wielorodzinnego położonego w Gostyninie przy ul. 3 
Maja 43A na cele mieszkalne (6 lokali).

W zakresie gospodarki przestrzennej :
1. Plan miejscowy dla terenu położonego przy ul. Kolonia i przy ul. 

Krośniewickiej
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna pozytywnie zaopinio-

wała przedłożony projekt planu miejscowego dla obszaru przy ul. Kolonia. 
Projekt planu zostanie teraz przesłany do uzgodnień zewnętrznych.

2. Plan miejscowy dla układu komunikacyjnego miasta 
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna pozytywnie zaopinio-

wała projekt planu miejscowego dla układu komunikacyjnego miasta.
Inwestycje w zakresie dróg 
1. Zakończono, odebrano i przekazano do eksploatacji prace związane z 

budową kanalizacji deszczowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 573, ul. 18 
Stycznia    w Gostyninie od km 18+550 do km 19+302.                                                                      

2. Zrealizowano budowę chodnika z kostki brukowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 przy ul. J. Ozdowskiego od strony wschodniej szkoły o po-
wierzchni 347 m2.  

3. Złożono wniosek do wydziału zamówień publicznych o przeprowadze-
nie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy 
Prawa Zamówień Publicznych na budowę linii kablowej oświetlenia uliczne-
go w ul. Ostatniej w Gostyninie.

4. Złożono wniosek do wydziału zamówień publicznych o przeprowadze-
nie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepi-
sy Prawa Zamówień Publicznych na budowę mostu drogowego przez rzekę 
Skrwę w ciągu ulicy Legionów Polskich w Gostyninie wraz z rozbiórką istnie-
jącej kładki i umocnieniem dna i skarp rzeki.  

W zakresie Zamówień Publicznych
Wydział Zamówień Publicznych informuje, że działając w trybie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm.) wszczął postępowania w nw. sprawach:

Dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzę-
du Miasta Gostynina.

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowego budynku Przed-
szkola nr 4 przy ul. Armii Krajowej 7 w Gostyninie.

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Ostatniej w Gostyni-
nie.

Budowa mostu drogowego przez rzekę Skrwy w ciągu ulicy Legionów 
Polskich   w Gostyninie.

Wydział ZP rozstrzygnął postępowania w następujących sprawach:
Dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzę-

du Miasta Gostynina, jako Wykonawcę przedmiotu zamówienia wybrano: 
Zakład Handlowo–Usługowy Kazimierz Majchrzak z siedzibą w Gostyni-

nie przy ul. Krośniewickiej 3, umowę zawarto w dniu 11.01.2010 r.
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowego budyn-

ku Przedszkola nr 4 przy ul. Armii Krajowej 7 w Gostyninie, jako Wy-
konawcę przedmiotu zamówienia wybrano firmę: „COBRABID–
PWD” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 32 
umowę zawarto w dniu 25.01.2010 r.

W zakresie Gospodarki Komunalnej
Zawarto umowę na rok 2010 z firmą DSS Recykling Sp. z o.o. z siedzibą  

ul. Walcownia 1, 41-260 Sławków w zakresie zbierania i transportu odpadów 
z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych szkło, plastik i 
metal, makulatura), rozmieszczonych na terenie miasta Gostynina, w spo-
sób zapewniający możliwość ciągłego z nich korzystania przez mieszkańców 
miasta oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

Przystąpiono do opracowania aktualizacji „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie mia-
sta Gostynina w latach 2008-2032” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Go-
styninie Nr 142/XXIII/08 z dnia 21 lipca 2008 r. Aktualizacja będzie polegała 
m.in. na włączeniu do programu obiektów, które nie były dotychczas w nim 
ujęte.

Zawarto umowę na rok 2010 ze Zbigniewem Szczechowiczem, prowa-
dzącym firmę Usługową „Herkules” w zakresie wyłapywania bezdomnych i 
wałęsających się zwierząt domowych z terenu miasta Gostynina.

Zawarto umowę na rok 2010 ze Zbigniewem Moraczewskim, prowadzą-
cym działalność gospodarczą pod nazwą: Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt Domowych „Przyjaciel”.

Wydano decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości:

- ozn. nr ewid. 3337/7 i 3337/8 o łącznej pow. 1204 m.kw. położonej przy 
ulicy Sosnowej za kwotę 2.215,10 zł przy zastosowaniu 90 proc. bonifikaty,

- ozn. nr ewid. 5569 o pow. 509 m.kw. położonej przy ulicy Leśnej za 
kwotę 914,10 zł przy zastosowaniu 90 proc. bonifikaty,

 Wydano decyzję w sprawie wygaszenia prawa zarządu do nieruchomo-
ści ozn. nr ewid. 114 o pow. 4 9388 ha położonej przy ulicy Ziejkowej.

 Wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu 
podziału nieruchomości ozn. nr ewid.:

- 5307/7 przy ulicy Kolejowej,
- 4774/5 przy ulicy Hubalczyków,
- 1220 przy ulicy Ziejkowej,
- 963/1 przy ulicy Kościuszkowców,
- 2888/2 przy ulicy Czapskiego,
 Podano do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprze-

daży na rzecz najemcy lokalu  mieszkalnego nr 2 przy ulicy Bierzewickiej 
17A.

W ZAKRESIE DRÓG I ZIELENI MIEJSKIEJ
 - Zbieranie worków ze śmieciami z miasta, opróżnianie śmietniczek.
 - Roboty techniczne przy organizacji koncertu noworocznego.
  - Naprawa sprzętu potrzebnego do zimowego utrzymania dróg.
 - Posypywanie, w miarę potrzeb, chodników mieszanką piasku i soli.
 - Odśnieżanie placów i ulic znajdujących się w zarządzie gminnym.  
 - Ładowanie i wywożenie zalegającego śniegu z bazaru miejskiego, ulic 

i parkingów.
 - Ładowanie i wywożenie zalegającego śniegu z ulicy Kościelnej.
 - Ładowanie i wywożenie zalegającego śniegu z ulicy Rynek.
 - Ładowanie i wywożenie zalegającego śniegu z ulicy Floriańskiej.
 - Odśnieżanie terenu wokół zamku.
 - Wykonanie łopat ze sklejki do odśnieżania chodników – 18 sztuk.
  - Naprawa uszkodzonych znaków drogowych.
 - Ręczne odśnieżanie i posypywanie chodników przylegających do dzia-

łek Urzędu Miasta.
W ZAKRESIE REGULACJI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
Dokonano darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa 

Mazowieckiego z przeznaczeniem pod budowę odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 265 (obwodnicy) w Gostyninie pomiędzy ulicami: Jana Pawła II i Zamkową 
– etap II i IV. Przekazano grunt o łącznej powierzchni 0,7003 ha.

Złożono 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Gostyninie w sprawie 
sprostowania zapisów w księgach wieczystych polegających na ujawnieniu 
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prawa własności Gminy Miasta Gostynina w miejscu dotychczasowych wpi-
sów: Miasta i Gminy Gostynin lub Gminy Gostynin. Wnioski obejmują księgi 
wieczyste prowadzone dla 24 działek gruntu o łącznej powierzchni 3 4907 
ha, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Gostynińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Regularnie, w miarę wydawania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji 
komunalizacyjnych, prowadzi się szczegółowe porównania treści ww. decyzji 
ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz podejmuje działania zmie-
rzające do ujednolicenia zapisów ewidencyjnych z zapisami hipotecznymi.  

Rozliczono numerację i powierzchnię oraz pozyskano tytuły własności 
do 15 działek Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1,7017 ha, które z mocy 
prawa stały się własnością Gminy Miasta Gostynina. 

Wystąpiono do Starosty Gostynińskiego z pismem w sprawie podjęcia 
działań mających na celu sprostowanie rozbieżności pomiędzy stanem praw-
nym ujawnionym w ewidencji gruntów a treścią księgi wieczystej w odnie-
sieniu do nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,3926 ha, 
zajętych pod drogi miejskie.

Powyższe jest niezbędne do stwierdzenia nieodpłatnego nabycia wła-
sności przedmiotowych gruntów przez Gminę Miasta Gostynina.

Zawnioskowano do Starosty Gostynińskiego o wykreślenie z rejestru 
gruntów wpisu dotyczącego Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budow-
lanych “BUDOPOL- GOSTYNIN” w upadłości jako dysponenta nieruchomo-
ści Skarbu Państwa o powierzchni 0 2500 ha, położonej przy ul. J. Słowac-
kiego.

Przygotowywano dokumentację niezbędną do stwierdzenia nabycia wła-
sności przedmiotowej działki na rzecz Miasta.

Ustalono stan prawno-własnościowy nieruchomości o powierzchni 
0,0062 ha, położonej przy ul. Stodólnej. Przedmiotowy grunt został pominię-
ty przy wywłaszczaniu na rzecz Skarbu Państwa w latach 80. pod budowę 
osiedla mieszkaniowego.

Podjęto wstępne rozmowy z właścicielami w sprawie wykupu ww. działki 
na rzecz Miasta.

Ustalono stan hipoteczny i ewidencyjny nieruchomości o powierzchni 
0,0250 ha, położonej przy ul. Wojska Polskiego. Podjęto czynności mające 
na celu wykreślenie z księgi wieczystej ciężarów i ograniczeń obciążających 
tę nieruchomość.

Podjęto działania zmierzające do wykreślenia z księgi wieczystej hipoteki 
przymusowej, ustanowionej na nieruchomości o powierzchni 0,0873 ha, sta-
nowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej przy ul. Rynek 16.

Ustalono pochodzenie gruntów w odniesieniu do nieruchomości o po-
wierzchni 0,1206 ha, położonej przy ul. Dybanka. Dla ww. gruntu prowadzo-
ne są podwójne księgi wieczyste.

W ZAKRESIE ROZWOJU MIASTA I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FI-
NANSOWYCH

- Wydał  33 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej;

- Wydał 20 decyzji o wykreśleniu podmiotów z prowadzonej ewidencji 
działalności gospodarczej;

- Wydał 29 zaświadczeń o zmianie treści wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej;

- Wydał 21 zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności go-
spodarczej na wniosek zainteresowanego.

- Zostały sporządzone i przesłane do Urzędu Marszałkowskiego i Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki sprawozdania z zakończenia i rozliczenia budowy 
dwóch kompleksów boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – 
Orlik 2012”.

- Został złożony wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków 
Fundusz Dopłat na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
poddasza na cele mieszkaniowe w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43 a”. Przy-
znana została dotacja w kwocie 207 918,11 zł, co stanowi 40% wartości za-
dania.

W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH
W analizowanym okresie wykonywano zadania nałożone ustawą o ewi-

dencji ludności i dowodach osobistych m.in. wydano 167  dowodów oso-
bistych, przyjęto 172 wnioski o wydanie dowodu osobistego, dokonano 62 
przemeldowanń na pobyt stały, wprowadzono 59 pobytów czasowych, za-
rejestrowano: 9 urodzeń, 28 zgonów, 11 małżeństw, nadano 23 numery ewi-
dencyjne PESEL. Wprowadzono ogółem 1941 zmian i korekt w ewidencji 
ludności.

Rozpoczęto prace przygotowawcze do przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej mężczyzn (rocznik 1991) przed Powiatową Komisją Lekarską w 
Gostyninie. Na terenie powiatu gostynińskiego kwalifikacja zostanie przepro-
wadzona w dniach od 22 marca 2010 r. do 7 kwietnia 2010 r.

Skierowano 13 członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na 
profilaktyczne badania lekarskie.

W ZAKRESIE PROMOCJI MIASTA 
Opracował projekt i nawiązał współpracę z Karkonoskim Domem Numi-

zmatycznym w celu wydania dukata miejskiego, Siemowita gostynińskiego
Opracowuje materiały niezbędne w celu wydania krótkiego informatora 

miejskiego wraz z planem miasta. W tym zakresie Współpracuje z Firmą 
Renoma Bis z Bydgoszczy.

 Przygotowywał projekt Uchwały i Regulamin w sprawie funkcjonowania 
kompleksu Boisk Orlik 2012.

 Sporządził wniosek na dofinansowanie ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego na realizację projektu „Termy Gostynińskie – szan-
są dla Mazowsza   i Polski”.

 Współpracuje z firmami zajmującymi się budową strony internetowej. 
Wydział prowadzi konsultacje, negocjacje oraz analizuje oferty.

 Przygotował projekt umowy na 2010 r. zawierane z osobami dyżurują-
cymi w Miejskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii z członkami Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz z biegłymi lekarzami sądowymi 
przeprowadzającymi badania skierowanej przez Komisję osoby w celu spo-
rządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz ewentualnego 
wskazania rodzaju leczenia i zakładu leczniczego.

 Rozstrzygnął konkurs na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (na reali-
zację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami pro-
filaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz organizowanie imprez i zawodów 
sportowych dla dzieci w wieku 8–12 lat z rodzin dysfunkcyjnych), oraz zawarł 
umowę określającą zakres i warunki realizacji zadania publicznego;

 Przygotował projekt konkursu ofert na realizację „Programu profilaktyki 
raka szyjki macicy na rok 2010”;

 Sporządził grafik dyżurów dla Miejskiego Punktu Konsulatcyjno-Informa-
cyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu.

W ANALIZOWANYM OKRESIE WYDAŁEM ZARZĄDZENIA:
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości grunto-

wych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina na 2010 rok,
w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok,
w sprawie wyłączenia z administrowania nieruchomości przy ul. Legio-

nów Polskich nr 19 w Gostyninie,
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/05 Burmistrza Miasta Gostynina z 

dnia    9 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Pu-
blicznych w Urzędzie Miasta Gostynina i Regulaminu Komisji Przetargowej,

w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej po-
łożonej w Gostyninie przy ul.Krośniewickiej w celu powiększenia i poprawy 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

w sprawie  powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest roz-
strzygnięcie ofert na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sporto-
wych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz organizowa-
nie imprez i zawodów sportowych dla dzieci w wieku 8-12 lat         z rodzin 
dysfunkcyjnych,

w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabu-
dowanej położonej w Gostyninie przy ul. Wyspiańskiego, przeznaczonej do 
zbycia        w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 06 lutego 2006 roku w sprawie powołania Miejskiej komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych,

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostyni-
na,

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz 
najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości 
lokalowej, położonej przy ul. Bierzewickiej 17 A w Gostyninie.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami miastu Gostynin 
na 2010 rok,

w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 
2010 rok.

INFORMACJA  Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK MIEJSKICH:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gostyninie
1.Wykonywanie sieci wodociągowej w ul. Kościuszkowców.
2.Wykonywanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Targowa, Krośniewicka, Zamkowa, Kowalska, Kościuszkowców.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gostyninie
1. Kontynuacja budowy obiektów PEC – budynek biurowy przy ulicy Ko-

lejowej 24.
2. Zakończenie budowy budynku warsztatowo - garażowego oraz wagi 

samochodowej przy ul. Kolejowej 24 - oddanie do użytkowania w styczniu 
br.

3. Zakończenie prac montażowych w węźle cieplnym przy ul. 3 Maja 39 
(izolacja termiczna).

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.  w Gostyni-
nie

Działania Spółki polegały na wypełnieniu zadań wynikających z umowy o 
administrowanie komunalnymi budynkami mieszkalnymi. 

Wykonano następujące remonty i naprawy bieżące budynków:
ul. Kruk 2 – usunięcie awarii kanalizacyjnej wraz z wymianą urządzeń 

sanitarnych we wspólnej łazience (II piętro);
ul. Kruk 2/40 – wymiana zaworów grzejnikowych;

Z PRAC BURMISTRZA
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SESJA RADY MIASTA
W dniu 16 lutego 2010 roku o godzinie 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Gostyninie odbyła się XLIII Sesja 

Rady Miejskiej V Kadencji, na której podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 235/XLIII/10 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 
z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca 
Uchwałę Budżetową Miasta Gostyni-
na na rok 2010

UZASADNIENIE
1. Dochody budżetu Miasta 

zwiększa się o kwotę 329 016 zł, w 
związku z art. 16 ustawy z dnia 20 
listopada 2009 r. o zmianie ustawy - 
Prawo ochrony środowiska oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U.nr 215, 
poz. 1664), mocą którego z dniem 
1 stycznia 2010 roku zlikwidowane 
zostały gminne fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, a 
środki pieniężne zgromadzone na 
rachunkach bankowych gminnych 
funduszy stały się dochodami budże-
tów gmin i podlegają przekazaniu na 
rachunki budżetów gmin. Na kwotę 
329 016 zł składa się: stan środków 
zgromadzonych na rachunku banko-
wym Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na dzień 31.12.2009 r. w kwocie 
177 016 zł oraz planowane w 2010 
roku wpływy z opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska w kwo-
cie 152 000 zł. Środki te zwiększają 
plan wydatków przeznaczonych na 
finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej: w rozdziale 
90003 w kwocie 50 000 zł na wydat-
ki związane z oczyszczaniem miasta 
(wywóz odpadów segregowanych, 
zakup koszy ulicznych i worków), w 
rozdziale 90004 w kwocie 120 516 zł 
na wydatki związane z utrzymaniem 
zieleni w mieście (zakup drzewek 
i krzewów do nasadzeń, ochronę 
drzew kasztanowca), w rozdziale 
90095 w kwocie 93 500 zł na wydatki 
związane z aktualizacją planu ochro-
ny środowiska, realizację progra-
mu usuwania azbestu, analizę wód 
deszczowych, edukację ekologiczną 
i inne wydatki związane z ochroną 
środowiska, w rozdziale 80101 w 
kwocie 65 000 zł na wykonanie in-
stalacji gazowej węzła kuchennego 
w Szkole Podstawowej nr 1 (kon-
tynuacja zadania inwestycyjnego, 
którego realizacja rozpoczęła się w 
2009 r.).

2. Dochody budżetu Miasta 
zwiększa się o kwotę 143 612 zł, 
stanowiącą dotację na wydatki reali-
zowane w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki - Siła tkwi w 
tobie - pomożemy ci ją wydobyć. Na 
kwotę dotacji składa się dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej w kwocie 
136 391 zł oraz dofinansowanie z 
budżetu państwa w kwocie 7221 zł. 
Całkowita wartość realizowanego 
projektu wynosi 160 463 zł, zatem 
wkład własny Miasta to kwota 16 
849 zł, która pochodzi ze zmniej-
szenia planu wydatków bieżących w 
rozdziale 85228.

3. W planie wydatków bieżą-
cych w rozdziale 85219 zwiększa się 
wydatki na dodatkowe wynagrodze-
nie roczne pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej o kwo-

tę 1250 zł, która pochodzi ze zmniej-
szenia planu pozostałych wydatków 
bieżących Ośrodka.

4. W planie wydatków bieżą-
cych w rozdziale 92601 zwiększa 
się wydatki na wynagrodzenia oso-
bowe, wynagrodzenia bezosobowe 
oraz składki od nich naliczone dot. 
pracowników zatrudnionych przy 
dozorze obiektów boisk Moje boisko 
- Orliki 2012 o kwotę 51 000 zł, która 
pochodzi ze zmniejszenia planu po-
zostałych wydatków bieżących zwią-
zanych z funkcjonowaniem zaplecza 
tych boisk.

5. Przeniesienie zadań inwe-
stycyjnych z załącznika nr 13 do 
Uchwały Budżetowej do załącznika 
nr 14 Uchwały Budżetowej wynika z 
faktu, iż są to zadania rozpoczęte w 
latach poprzednich w ramach wielo-
letnich programów inwestycyjnych.

UCHWAŁA NR 236/XLIII/10 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 
z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projektu 
systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UZASADNIENIE 
We wrześniu 2007 r. Komisja 

Europejska zatwierdziła Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki służą-
cy realizacji założeń Europejskie-
go Funduszu Społecznego (EFS) 
w Polsce, którego celem jest m.in. 
wykorzystanie potencjału ludzkiego 
poprzez wzrost zatrudnienia, pod-
niesienie poziomu wykształcenia 
społeczeństwa, zmniejszenie obsza-
rów wykluczenia społecznego. Pro-
gram finansowany jest w 85 proc. ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz w 15 proc. ze 
środków krajowych. 

Przedkładany projekt realizowa-
ny będzie ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 
VII „Promocja integracji społecznej”, 
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji”, Poddzia-
łanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej”, który

zakłada realizację projektów sys-
temowych mających na celu rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i wzmacnianie sektora 
ekonomii społecznej.  

Zgodnie z przyjętym przez Sa-
morząd Województwa Mazowiec-
kiego i Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego Planem 
działania na rok 2010 w ramach 
Poddziałania 7.1.1 zaplanowano 
realizację projektów systemowych, 
których beneficjentami są ośrodki 
pomocy społecznej z terenu woje-
wództwa mazowieckiego.  

W dniu 15 grudnia 2009 r. Zarząd 
Województwa Mazowieckiego przy-
jął informację o podziale środków, na 
realizację projektów systemowych 
pomiędzy jednostki samorządu te-
rytorialnego województwa mazo-
wieckiego na rok 2010. Zgodnie z tą 

informacją kwota na realizację pro-
jektu przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gostyninie w 2010 r. 
wynosi 169 459,88 zł. Warunkiem 
udziału w projekcie jest spełnienie 
wymogów finansowych, co oznacza 
poniesienie wkładu własnego w wys. 
10,5 proc. wartości projektu tj. 16 
848,29 zł. Jednostki samorządu te-
rytorialnego ubiegające się o wspar-
cie finansowe w ramach Podziałania 
7.1.1 zobowiązane są złożyć wraz z 
wnioskiem o dofinansowanie reali-
zacji projektu uchwałę organu wyra-
żającą zgodę na realizację projektu 
oraz o wniesieniu określonego wkła-
du własnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gostynie po raz pierwszy zaapliko-
wał o środki z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Podzia-
łania 7.1.1. w 2008 r. tworząc projekt 
pt. „ Siła tkwi w Tobie – pomożemy 
Ci ją wydobyć”. Projekt realizowa-
ny był w latach 2008–2009. Skiero-
wany był do osób korzystających z 
pomocy społecznej, nie pracujących 
zawodowo, w wieku aktywności za-
wodowej należących do osób niepeł-
nosprawnych, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. Ogólna liczba uczest-
ników projektu to 21 osób.

W roku bieżącym działania 
przewidziane w ramach projektu 
mają na celu pobudzenie aktywno-
ści społecznej i zawodowej wśród 15 
kobiet długotrwale bezrobotnych, w 
tym kobiet samotnie wychowujących 
dzieci, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

W ramach wsparcia uczestni-
ków programu przewidziano:

- warsztaty psychologiczne in-
dywidualne i grupowe 

- zajęcia z logopedą i pedago-
giem

- warsztaty komputerowe
- psychoterapię grupową
- doradztwo zawodowe grupo-

we
- szkolenia podstawowych 

umiejętności 
- zajęcia terenowe
- szkolenia zawodowe
- kurs wizażu w gabinecie ko-

smetycznym – trenowanie autopre-
zentacji

- spotkania informacyjne dla BO 
w obecności pracodawców.

Realizację projektu zaplanowa-
no od marca do grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 237/XLIII/10 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 
z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Miasta Gosty-
nina do Lokalnej Grupy Rybackiej: 
Stowarzyszenia POJEZIERZE GO-
STYNIŃSKIE z siedzibą w Łącku na 
prawach członka zwyczajnego.

Uzasadnienie
Warunkiem ubiegania się o 

dofinansowanie w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Zrównoważo-
ny Rozwój Sektora Rybołówstwa i 
Nadbrzeżnych Obszarów Rybac-
kich 2007 – 2013” (PO RYBY) Oś 

4 „Zrównoważony rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa” jest utwo-
rzenie Lokalnej Grupy Rybackiej 
(LGR).

W ramach Osi Priorytetowej 4 
umożliwiono tworzenie lokalnych 
grup działania zwanych Grupami 
Rybackimi, które poprzez przygoto-
wanie i wdrożenie Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Rybackich będą 
sprawowały pieczę nad tym sektorem 
gospodarki na poziomie lokalnym, a 
fundusze pozyskane w ramach PO 
RYBY pozwolą na przeprowadzenie 
niezbędnych inwestycji oraz działań 
związanych z rozwojem rybactwa 
(promocja, turystyka, tworzenie lo-
kalnych przetwórni, hodowla ryb itp.) 
na obszarze gmin objętych LSROR. 
Lokalne grupy działania mogą przy-
jąć formę stowarzyszenia, związku 
stowarzyszeń bądź inną formę praw-
ną. Oddolne podejście ma zapewnić 
jak najlepsze wykorzystanie środków 
finansowych i wpływ mieszkańców 
oraz lokalnych organizacji i przedsię-
biorców na kierunki rozwoju obszaru 
objętego działania. 

UCHWAŁA NR 238/XLIII PRO-
JEKT RADY MIEJSKIEJ W GO-
STYNINIE z dnia 16 lutego 2010 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu ko-
rzystania z boisk sportowych „Moje 
Boisko-Orlik 2012” należących do 
Gminy Miasta Gostynina.

W związku z zakończeniem bu-
dowy kompleksu boisk sportowych 
„Moje Boisko – Orlik 2012” w Gosty-
ninie przy ul. Gen. Józefa Bema 23 
i ul. Józefa Ozdowskiego 2 w celu 
prawidłowego korzystania z tego 
obiektu przez użytkowników nie-
zbędne jest opracowanie i wdroże-
nie regulaminu korzystania z wyżej 
wymienionych kompleksów boisk

Regulamin korzystania z kom-
pleksu boisk sportowych „Moje 
Boisko –Orlik 2012” w Gostyninie 
przy ul. Gen. Józefa Bema 

1. Administratorem kompleksu 
boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 
2012” jest Gmina Miejska Gostynin.

2. Użytkownikami kompleksu 
boisk mogą być grupy zorganizowa-
ne jak również osoby indywidualne. 

3. Kompleks boisk jest dostęp-
ny:

a) w dniach od poniedziałku do 
piątku:

- od godz.8.00 do 15.00 - pierw-
szeństwo korzystania z boisk mają 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Obrońców Westerplatte w Gosty-
ninie oraz Gostyniński Szkolny Zwią-
zek Sportowy – organizator imprez 
międzyszkolnych,

- od godz. 15.00 do 21.30 – obiekt 
dostępny dla wszystkich chętnych, z 
zastrzeżeniem pierwszeństwa dla 
grup zorganizowanych w organiza-
cjach szkolnych, pozaszkolnych, ze-
społach i klubach sportowych.

b) w sobotę obiekt dostępny dla 
wszystkich chętnych od godz. 10.00 
do 21.30,

c) w niedzielę obiekt dostępny 
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dla wszystkich chętnych od godz. 
12.00 do 21.30. 

4. W czasie zajmowania obiek-
tu przez Szkołę za stan techniczny 
obiektu i bezpieczeństwo osób ko-
rzystających z obiektu odpowiada 
Dyrektor szkoły.

5. Osoby korzystające z boisk 
zobowiązane są do okazania doku-
mentu tożsamości lub legitymacji 
szkolnej i wpisywania się do rejestru 
użytkowników prowadzonego przez 
instruktora sportu. 

6. Warunkiem korzystania z 
obiektu jest posiadanie odpowied-
niego stroju i obuwia sportowego.

7. W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa użytkownikom i korzysta-
nia z boisk zgodnie z ich przezna-
czeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich 
na wysokich i metalowych korkach 
oraz kolców, 

b) wprowadzania i użytkowania 
sprzętu innego niż zgodnego z prze-
znaczeniem boisk, na przykład ro-
wer, motorower, deskorolka, rolki itp.

c) niszczenia urządzeń sporto-
wych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i 
urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania 
alkoholu,

f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach 

lub grze,
h) zakłócania porządku i używa-

nia słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody 

instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z 

obiektów poza godzinami otwarcia.
8. Nad prawidłowym korzy-

staniem z obiektu czuwa instruktor 
sportu.

9. Osoby korzystające z obiektu 
mogą korzystać z pomieszczeń so-
cjalnych w porozumieniu z instruk-
torem. Za rzeczy pozostawione w 
szatni administrator obiektu nie po-
nosi odpowiedzialności.

10. Wyposażenie i sprzęt spor-
towy znajdujący się na obiekcie na-
leży użytkować zgodnie z przezna-
czeniem. Sprzęt sportowy wydaje 
instruktor sportu. Pobierający sprzęt 
po skończonych zajęciach zobowią-
zany jest zwrócić pobrany sprzęt w 
stanie niezniszczonym.

11. Za zniszczenia powstałe 
w czasie korzystania z boisk oraz 
pomieszczeń socjalnych odpowie-
dzialność materialną ponoszą osoby 
korzystające, a w przypadku osób 
niepełnoletnich – ich prawni opieku-
nowie.

12. Osoby przebywające na te-
renie kompleksu i korzystające z bo-
isk w sposób niezgodny z niniejszym 
regulaminem, na żądanie instruktora 
zobowiązane są do natychmiastowe-
go zaprzestania działań niezgodnych 
z regulaminem bądź bezzwłocznego 
opuszczenia terenu obiektu.

13. Notoryczne niestosowanie 

się do zapisów regulaminu skutko-
wać będzie zakazem wstępu na te-
ren obiektu.

14. W razie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych o możli-
wości korzystania z obiektu decydu-
je instruktor sportu.

15. Dopuszcza się możliwość 
rezerwacji korzystania z boisk u in-
struktora sportu.

16. Korzystanie z boisk jest bez-
płatne.

17. Administrator kompleksu nie 
ponosi odpowiedzialności za wypad-
ki powstałe w trakcie korzystania z 
obiektu. 

Użytkownicy korzystają z boisk 
na własną odpowiedzialność i odpo-
wiadają materialnie za wyrządzone 
szkody w 100 proc. wartości znisz-
czeń.

Instruktor sportu zobowiązany 
jest powiadomić administratora o 
każdym zaistniałym wypadku lub 
kontuzji ćwiczącego. 

18. Korzystajacy z obiektu są 
zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania regulaminu, przepi-
sów ppoż. i bhp, a w szczególności 
zastosowania się do uwag instrukto-
ra sportu lub gospodarza obiektu. 

19. Gmina Miejska Gostynin 
zastrzega sobie prawo czasowego 
wyłączenia obiektu z użytkowania z 
uwagi na organizowane imprezy.

20. Niezastosowanie się do ni-
niejszego regulaminu rozpatrywane 
będzie w drodze postępowania kar-
no-administracyjnego, a w szczegól-
nych wypadkach w drodze postępo-
wania karnego.

Regulamin korzystania z kom-
pleksu boisk sportowych „Moje 
Boisko – Orlik 2012” w Gostyninie 
przy ul. Józefa Ozdowskiego 

1. Administratorem kompleksu 
boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 
2012” jest Gmina Miejska Gostynin.

2. Użytkownikami kompleksu 
boisk mogą być grupy zorganizowa-
ne jak również osoby indywidualne. 

3. Kompleks boisk jest dostęp-
ny:

a) w dniach od poniedziałku do 
piątku:

- od godz. 8.00  do 15.00 - pierw-
szeństwo korzystania z boisk mają 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Armii Krajowej w Gostyninie oraz 
Szkolny Klub Sportowy „Olimpus” 
–organizator imprez międzyszkol-
nych,

- od godz. 15.00 do 21.30 – obiekt 
dostępny dla wszystkich chętnych, z 
zastrzeżeniem pierwszeństwa dla 
grup zorganizowanych w organiza-
cjach szkolnych, pozaszkolnych, ze-
społach i klubach sportowych.

 b) w sobotę obiekt dostępny dla 
wszystkich chętnych od godz. 10.00 
do 21.30,

c) w niedzielę obiekt dostępny 
dla wszystkich chętnych od godz. 
12.00 do 21.30. 

4. W czasie zajmowania obiek-
tu przez Szkołę za stan techniczny 

obiektu i bezpieczeństwo osób ko-
rzystających z obiektu odpowiada 
Dyrektor szkoły.

5. Osoby korzystające z boisk 
zobowiązane są do okazania doku-
mentu tożsamości bądź legitymacji 
szkolnej i wpisywania się do rejestru 
użytkowników prowadzonego przez 
instruktora sportu. 

6. Warunkiem korzystania z 
obiektu jest posiadanie odpowied-
niego stroju i obuwia sportowego.

7. W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa użytkownikom i korzysta-
nia z boisk zgodnie z ich przezna-
czeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich 
na wysokich i metalowych korkach 
oraz kolców, 

b) wprowadzania i użytkowa-
nia sprzętu innego niż zgodnego z 
przeznaczeniem boisk, na przykład 
rower, motorower, deskorolka, rolki 
itp.

c) niszczenia urządzeń sporto-
wych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i 
urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania 
alkoholu,

f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach 

lub grze,
h) zakłócania porządku i używa-

nia słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody 

instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z 

obiektów poza godzinami otwarcia.
8. Nad prawidłowym korzy-

staniem z obiektu czuwa instruktor 
sportu.

9. Osoby korzystające z obiektu 
mogą korzystać z pomieszczeń so-
cjalnych w porozumieniu z instruk-
torem. Za rzeczy pozostawione w 
szatni administrator obiektu nie po-
nosi odpowiedzialności.

10. Wyposażenie i sprzęt spor-
towy znajdujący się na obiekcie na-
leży użytkować zgodnie z przezna-
czeniem. Sprzęt sportowy wydaje 
instruktor sportu. Pobierający sprzęt 
po skończonych zajęciach zobowią-
zany jest zwrócić pobrany sprzęt w 
stanie niezniszczonym.

11. Za zniszczenia powstałe 
w czasie korzystania z boisk oraz 
pomieszczeń socjalnych odpowie-
dzialność materialną ponoszą osoby 
korzystające, a w przypadku osób 
niepełnoletnich – ich prawni opieku-
nowie.

12. Osoby przebywające na te-
renie kompleksu i korzystające z bo-
isk w sposób niezgodny z niniejszym 
regulaminem, na żądanie instruktora 
zobowiązane są do natychmiastowe-
go zaprzestania działań niezgodnych 
z regulaminem bądź bezzwłocznego 
opuszczenia terenu obiektu.

13. Notoryczne niestosowanie 
się do zapisów regulaminu skutko-
wać będzie zakazem wstępu na te-
ren obiektu.

14. W razie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych o możli-
wości korzystania z obiektu decydu-
je instruktor sportu.

15. Dopuszcza się możliwość 
rezerwacji korzystania z boisk u in-
struktora sportu.

16. Korzystanie z boisk jest bez-
płatne.

17. Administrator kompleksu nie 
ponosi odpowiedzialności za wypad-
ki powstałe w trakcie korzystania z 
obiektu. 

Użytkownicy korzystają z boisk 
na własną odpowiedzialność i odpo-
wiadają materialnie za wyrządzone 
szkody w 100 proc. wartości znisz-
czeń.

Instruktor sportu zobowiązany 
jest powiadomić administratora o 
każdym zaistniałym wypadku lub 
kontuzji ćwiczącego. 

18. Korzystający z obiektu są 
zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania regulaminu, przepi-
sów ppoż. i bhp, a w szczególności 
zastosowania się do uwag instrukto-
ra sportu lub gospodarza obiektu.

19. Gmina Miejska Gostynin 
zastrzega sobie prawo czasowego 
wyłączenia obiektu z użytkowania z 
uwagi na organizowane imprezy. 

20. Niezastosowanie się do ni-
niejszego regulaminu rozpatrywane 
będzie w drodze postępowania kar-
no-administracyjnego, a w szczegól-
nych wypadkach w drodze postępo-
wania karnego. 

UCHWAŁA NR 239/XLIII/10 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 
z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie 
zbycia udziałów i wystąpienia Gminy 
Miasta Gostynina z „ERA-GOST” 
Spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Gostyninie.

UZASADNIENIE
„ERA-GOST” Sp. z o.o. została 

utworzona uchwałą nr 213/XXXIII/01 
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 
5 kwietnia 2001 r. w sprawie utwo-
rzenia Spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością p.n. Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „ERA-GOST”, 
popartą aktem notarialnym rep. A nr 
1765/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 r. 
w sprawie zawiązania Spółki z o.o. 
W dniu 28 marca 2002 r. aktem no-
tarialnym rep. A nr 1049/02 kapitał 
zakładowy Spółki a 50 000 zł został 
podwyższony do 300 000 zł i objęty 
w następujący sposób: Gmina Mia-
sta Gostynina objęła 100 udziałów 
(16,7 proc. kapitału zakładowego), 
Zakład Energetyczny Płock – Cen-
trum Techniki Energetycznej Sp. z 
o.o. objął 452 udziałów (75,3 proc. 
kapitału zakładowego) oraz P.P.U. 
OMEGA Sp. z o.o. – 48 udziałów 
(8 proc.) o wartości nominalnej 500 
zł za każdy udział. Głównym przed-
miotem działalności Spółki jest pro-
dukcja mierników elektrycznych: 
analogowych i cyfrowych. Przedmiot 
ten przestał być zbieżny z działalno-
ścią prowadzoną przez wspólników, 

cd. na str. 15
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SAMORZĄD

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
POPRaWa ZDOLNOŚCI DO ZatRUDNIENIa ORaZ PODNOSZENIE 

POZIOMU aKtYWNOŚCI ZaWODOWEJ OSÓB BEZROBOtNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zawiadamia, że od dnia 01.01.2010 r. re-
alizuje Projekt „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt nawiązuje do założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 — 
2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

Pomoc w ramach Projektu adresowana jest do osób bezrobotnych zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w gostyninie, a w szczególności:

1. bezrobotnych do 25 roku życia,
2. bezrobotnych długotrwale,
3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
4. bezrobotnych niepełnosprawnych,

zwanych dalej osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach Projektu realizowane będą:
• staże,
• przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności go-

spodarczej.

Wymienione typy Projektu realizowane będą łącznie z pośrednictwem pracy i 
grupową lub indywidualną informacją zawodową.

Okres wdrażania Projektu od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
Ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin, 
tel. 24 269 7159, 24 235 4833
e-mail: wago@praca.gov.pl
www.pup-gostynin.pl

nie jest również działalnością zwią-
zaną z zaspokajaniem zbiorowych 
potrzeb wspólnoty samorządowej 
należących do zadań własnych Gmi-
ny Miasta Gostynina, dlatego w dniu 
27 marca 2009 r. wspólnicy podpisali 
list intencyjny w sprawie sprzeda-
ży przedsiębiorstwa w trybie zbycia 

XLIII Sesja Rady Miejskiej V kadencji
stosowanym przez Gminę Miasta 
Gostynina. Starania wspólników o 
wyłonienie podmiotu zainteresowa-
nego kupnem „ERA-GOST” Sp. z 
o.o. zakończyły się złożeniem oferty 
przez zainteresowany podmiot, któ-
rym jest spółka Senator i który za-
oferował kupno całego przedsiębior-

stwa za wartość nominalną 300 000 
zł, w tym 100 udziałów Gminy Miasta 
Gostynina za cenę 50 000 zł. Zgod-
nie natomiast z art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), do 
wyłącznej kompetencji Rady Miej-

skiej należy podejmowanie uchwał w 
sprawach występowania ze spółek 
gminnych. W związku z powyższym 
podjęcie uchwały w sprawie zgody 
Rady Miejskiej w Gostyninie na zby-
cie udziałów i wystąpienie Gminy 
Miasta Gostynina ze Spółki „ERA-
GOST” jest uzasadnione. Senator 
zajmujący się galwanicznym powle-
kaniem przedmiotów stalowych za-
mierza połączyć się z Erą. 

UCHWAŁA NR 240/XLIII/10 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 
z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie 
przyjęcia rocznego planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Gostyninie na 2010 rok.

UCHWAŁA NR 241/XLIII/10 
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 
z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej 
w Gostyninie na 2010 rok.

ZAPYTANIA
Na zapytania radnych Burmistrz 

udzielił następujących odpowiedzi:
Kiedy wznowiona zostanie bu-

dowa „małej obwodnicy” ?
Wkrótce zostanie ogłoszony 

przetarg, ale nie wiadomo czy na 
dokończenie całości, czy tylko na 
budowę jednego odcinka. Wiado-
mo natomiast, że są zabezpieczo-
ne środki na 2010 r. i na 2011 r. ale 
przetarg może być ogłoszony do wy-
sokości środków na dany rok. Budo-
wa rozpocznie się od ronda przy ul. 
Zamkowej i Targowej.

Co z Termami Gostynińskimi?
Uzgodnienia z firmami „Vamed” 

i „Polaqua” są co prawda mocno za-
wansowane, ale występują też po-
ważne rozbieżności.    

Finał rozmów według harmono-
gramu, powinien nastąpić 31 marca 
br. Jeśli nie dojdziemy do porozumie-
nia, podejmiemy rozmowy z innymi 
oferentami. A takich mamy. Partner-
stwo musi być korzystne dla obydwu 
stron, a miasto nie może wziąć na 
siebie większego ryzyka niż 50 proc. 
Gostynin jest pierwszym miastem w 
Polsce, które zamierza skorzystać 
z ustawy o partnerstwie publiczno-
prywatnym. Ponieważ jest to ustawa 
nowatorska w naszym kraju, zaczęły 
się problemy interpretacyjne. Po-
trzebna jest w wielu punktach wła-
ściwa wykładnia i w tym celu odby-
wam liczne wyjazdy do Ministerstwa 
Finansów. 

Jak zakończyła się sprawa z 
firmą „Ragost” ?

Proces trwał długo i Sąd Okręgo-
wy w Płocku wydał wyrok niekorzyst-
ny dla miasta więc został zaskarżo-
ny. Dwa miesiące temu miasto wy-
grało proces w Sądzie Apelacyjnym. 
Wyrok jest prawomocny. 

Oprac. bkp
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Mamy Uniwersytet
Z przyjemnością informujemy, 

że w naszym mieście przy 
Wydziale Zamiejscowym w Gosty-
ninie Wyższej Szkoły Turystyki i Ho-
telarstwa w Łodzi rozpoczął działal-
ność UNIWERSYTET OTWARTY.

W dniu 14 lutego br. o godz. 
12:00 w siedzibie szkoły przy ul. Po-
lnej 36, odbyło się spotkanie inaugu-
racyjne. 

Otwarcia dokonał rektor WSTH 
w Łodzi dr Andrzej Stasiak, a 
uczestnicy otrzymali indeksy. Jak się 
okazało potrzeba wiedzy jest silniej-
sza u kobiet, bo na pierwsze zajęcia 
wyłącznie one się zgłosiły. 

Myśl o uruchomieniu Uniwersy-
tetu Otwartego w Gostyninie kieł-
kowała od roku – Sekcja emerytów 
przy ZNP już w 2008 r. wystąpiła z 
takim zapotrzebowaniem. Urzeczy-
wistnienie tej idei stało się możliwe 
dzięki inicjatywie pana Rektora Sta-
siaka, który jest założycielem takie-
goż Uniwersytetu przy WSTH w Ło-
dzi. W Gostyninie zapowiedział dzie-
sięć wykładów w semestrze letnim. 
Zajęcia będą tematycznie związane 
z turystyką, hotelarstwem, rekreacją, 
gastronomią, ale możliwe są i inne 
zagadnienia w zależności od wykła-
dowców. Możliwe jest również zor-
ganizowanie zajęć wyjazdowych. 

Swoje zadowolenie z okazji 
uruchomienia Uniwersytetu Otwar-
tego w Gostyninie wyraził burmistrz 
Włodzimierz Śniecikowski, który 
był gościem honorowym inauguracji. 
- Życie jest tym ciekawsze, jeśli dużo 
się wie o świecie, a świat jest postę-
powy, ciągle gna do przodu, żyjemy 
w dobie elektroniki i cyfryzacji. Mu-
simy więc zdobywać nową wiedzę, 
która pozwoli nam w tym świecie 
się odnaleźć a przy tym pożytecznie 
i przyjemnie spędzić czas. To wła-
śnie daje nam formuła Uniwersytetu 
Otwartego – powiedział Burmistrz.

Idea Uniwersytetu Otwartego, 
nazywanego też Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, zrodziła się w 1972 
r. we Francji. W tym też czasie pro-
fesor Uniwersytetu w Tuluzie Pierre 
Vellas zorganizował spotkanie 40 
seniorów, aby zorientować się czego 
oczekują od uniwersytetu. W wyniku 
współpracy i kontaktów naukowych 
Polki, profesor Haliny Szwarc, z pro-

fesorem Pierrem Vellasem, doszło 
do utworzenia Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Warszawie. Pod nazwą 
Studium III Wieku, 12 listopada 1975 
roku, inaugurowano pierwszy rok 
akademicki UTW. Celem pierwszego 

UTW było:
•  w łączenie 

osób starszych do 
systemu kształce-
nia ustawicznego, 

• aktywizacja 
intelektualna, psy-
chiczna i fizyczna 
słuchaczy, 

• opracowa-
nie metod edu-
kacji i wdrożenie 
profilaktyki geron-
tologicznej, 

• prowadze-
nie obserwacji i 
badań naukowych 
(Informator Sekcji 
UTW przy PTG, 
1987).

Polska była trzecim krajem na 
świecie (za Francją i Belgią), w któ-
rym rozwinął się ruch UTW. Nasz 
pierwszy UTW zaczął funkcjonować 
równocześnie z pierwszym UTW w 
Szwajcarii, we Włoszech i Kanadzie 
już w roku 1975. W Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego w Warszawie 
rozpoczęto szkolenie w zakresie ge-

rontologii – klinicznej, eksperymen-
talnej i społecznej.

Intensywny rozwój UTW przy-
padł na lata 1975–1979 (powstały 
UTW we Wrocławiu, Opolu, Szczeci-
nie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi). Po 
kilkuletniej przerwie, po roku 1982, 
zaczęły znów powstawać nowe tego 
typu instytucje. Po 1989 roku zaś 
nastąpił dalszy rozwój UTW w wyni-
ku zmian systemowych, jak również 
rosnącej populacji ludzi starszych w 
kraju. W ostatnich kilku latach doko-
nało się przyspieszenie w rozwoju 
ruchu UTW w Polsce. Obecnie w 
Polsce działa blisko 110 Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku, które łącz-
nie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy. 
Na stronie internetowej poświęco-

nej uniwersytetom trzeciego wieku 
możemy szerzej zapoznać się z ich 
działalnością. 

W Gostyninie pierwszy wykład w 
dniu 14 lutego wygłosiła dr Grażyna 
Bezkowska, pracownik naukowy 
Wyższej Szkoły 
Turystyki i Hote-
larstwa w Łodzi, 
podróżniczka. 
Prelegentka w 
niezwykle cie-
kawy sposób 
mówiła o afry-
kańskich ludach 
Dogonów, za-
mieszkujących 
górzyste rejony 
rzeki Niger w 
Republice Mali. 
P o k a z y w a ł a 
krajobraz, stro-
je, mówiła o ich 
zajęciach i oby-
czajach. Plemię 
to, liczące około 250 tysięcy osób, 
zajmujące się od stuleci rolnictwem, 
nie znające pisma, stało się punk-
tem zainteresowania uczonych już 
w latach 30-tych XIX-stulecia ze 
względu na ich niezwykłą wiedzę ko-
smologiczną. Doskonale odróżnia-
ją gwiazdy, planety, satelity planet. 
Mają wiedzę o Słońcu, Księżycu, 
Jowiszu, ale największą sensacją 

jest ich wiedza na temat gwiazdy 
Syriusz z gwiazdozbioru Wielkiego 
Psa. Wiedzą o trzech gwiazdach mu 
towarzyszących, choć uczeni odkry-
li je całkiem niedawno za pomocą 
potężnych teleskopów i skompliko-
wanych obliczeń matematycznych. 
Dogoni zaś obserwują Syriusza z ja-
skini, której miejsce zachowane jest 
w tajemnicy. 

Duże zainteresowanie słucha-
czy wzbudziły zdjęcia i eksponaty, 
którymi dr Bezkowska ubarwiła swój 
wykład a szczególnie przypadła do 
gustu biżuteria kobieca.

W dniu 20 lutego ze słuchacza-
mi Uniwersytetu Otwartego spotkał 
się podkomisarz Zbigniew Barto-
siak z Powiatowej Komendy Policji 

w Gostyninie i przeprowadził wy-
kład wraz z krótkim filmem na temat 
bezpieczeństwa. Podczas wykładu 
poruszane były aspekty prawne róż-
nego rodzaju przestępstw i metody 
stosowane przez oszustów. Zapre-

zentowane zostały sposoby, jak nie 
zostać oszukanym oraz zawierać 
bezpieczne transakcje w Internecie. 
Szczególne rodzaje sprzedaży kon-
sumenckiej omówiła rzecznik praw 
konsumenta Aleksandra Bielecka. 
Słuchacze zapoznali się również z 
działaniami realizowanymi przez go-
stynińską Policję na rzecz podniesie-
nia bezpieczeństwa osób starszych.

Trzeci wykład pt. „Między Łem-
kowszczyzną a Tatarszczyzną – nie-
znane zakątki Polski Wschodniej” 
odbył się 7 marca. Magister Marek 
Lawin z Łodzi powiódł słuchaczy 
wzdłuż wschodniej granicy Polski, 
począwszy od Beskidu Niskiego 
przez Bieszczady, piękne Roztocze 
aż do Białowieży, pokazując budow-
le, głównie sakralne ludów czterech 
narodowości – Łemków, Prawosław-
nych, Żydów i Tatarów. Na barwnych 
slajdach pokazał najstarsze unikalne 
drewniane kościoły kryte gontem, 
monastyry, ikonostasy, symbole ju-
daizmu, meczety, renesansowe bu-
dowle w stylu renesansu mauretań-
skiego, zaułki w Lublinie niczym w 
Hiszpanii, zamki równie piękne jak te 
we Francji nad Loarą, meczety i mi-
zary w Bochnikach i Kruszynianach. 
Ci, którzy nie znali tych terenów, 
mogli wzbogacić swoją wiedzę, inni 
zaś mogli odświeżyć w pamięci uroki 
tych miejsc.

Na kolejnych wykładach słu-
chacze dowiedzą się o różnych ro-
dzajach zabiegów SPA w hotelach 
uzdrowiskowych – powie o tym mgr 
Beata Michałkiewicz z Kutna w dniu 
21 marca o godz. 13.00, a 17 kwiet-
nia o godz. 12. 30 dr Małgorzata Do-
broniak z Łodzi zaprezentuje szlaki 
tematyczne w Polsce.

Uniwersytet Otwarty jest otwar-
ty nie tylko z nazwy, wszystkich za-
interesowanych uczestnictwem w 
zajęciach serdecznie zapraszamy. 
Przypominamy, że dziekanat czynny 
jest w każdy piątek od godz. 8.00 do 
16.00, tel. 24 235 23 70, email: Be-
ata.malkowska@wsth.edu.pl

Barbara KONARSKA-PABINIAK 

Rektor Andrzej Stasiak i burmistrz Włodzimierz 
Śniecikowski.

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski i dziekan Wydziału 
Zamiejscowego WSTH w Gostyninie Brabara Konarska-
Pabiniak.

Słuchacze i goście podczas inauguracji.


