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Duchowy gostynianin
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Moja znajomoœæ z Gostyninem
ma swoj¹ historiê. Nie przeczê, ¿e na
pocz¹tku by³o to oczarowanie prze-
piêknym po³o¿eniem miasta, urokiem
jego okolicy, dziejami które do dzi-
siaj pozostawi³y trwa³e i intryguj¹ce
mnie œlady.  Niewiele wiedzia³em o 
¿yciu i problemach spo³ecznoœci go-
styniñskiej. Ale przyszed³ moment, ¿e
i ta problematyka sta³a siê mi bardzo
bliska. Wydarzy³o siê to w czasie, gdy
piastowa³em zaszczytn¹ funkcjê po-
s³a Ziemi Mazowieckiej w Sejmie III
kadencji. Pozna³em wówczas burmi-
strza Gostynina Pana W³odzimierza
Œniecikowskiego.    Znajomoœæ    ta
sprawi³a, ¿e coraz czêœciej zacz¹³em
odwiedzaæ ten œredniowieczny gród,

ws³uchiwaæ siê w têtno jego ¿ycia.
Zwróci³ moj¹ specjaln¹ uwagê fakt,

¿e Gostynin rozbity jest jakby na dwie
czêœci przebiegaj¹c¹ przez jego cen-
trum drog¹ nr 60.  Trasa taka przy
wzmo¿onym dzisiaj ruchu samochodo-

jest oczywiœcie utrapieniem dla
sprawnego funkcjonowania miasta. To
nie tylko decybele, nie tylko nadmierna
emisja spalin, to nie  tylko brak bezpie-
czeñstwa, szczególnie dla dzieci. To
równie¿ fatalne ograniczenie w nor-
malnej integracji i rozwoju aglomera-
cji. We wspó³pracy z burmistrzem W³o-
dzimierzem Œniecikowskim, rozpocz¹-
³em wówczas, z dobrym skutkiem, pra-
cê, której celem by³o zatwierdzenie
budowy obwodnicy gostyniñskiej. Pra-

cê tê trzeba dokoñczyæ, obwodnicê -
koniecznie zbudowaæ.

Wiem tak¿e o problemach mia-
sta wynikaj¹cych z deficytu ciep³a.
Zafascynowa³y mnie doskonale
umotywowane plany wykorzystania
w tym zakresie, ekologicznych Ÿró-
de³ ciep³a. Plany te równie¿ mo¿na
i trzeba zrealizowaæ. Pozwol¹ one
Gostyninowi i jego okolicom pod-
trzymaæ i polepszyæ swoj¹ unikato-
w¹ pozycjê    zielonych  p³uc” Ma-
zowsza.  Gdyby  bowiem  uda³o siê
wykorzystaæ mo¿liwoœci jakie tkwi¹
w geotermalnych Ÿród³ach ciep³a -
realny do uzyskania dla Gostynina
staje siê status uzdrowiska. Aby
wykonaæ te nadzwyczajnie ambitne
plany, konieczne jest wspó³dzia³a-
nie wielu osób i instytucji. Ja rów-
nie¿ jestem zaanga¿owany w te

dzia³ania. Ma-
j¹c na wzglê-
dzie nie tylko
ekologiê, ale
po prostu nor-
malne standar-
dy ¿ycia miesz-
kañców, aktyw-
nie     uczestni-
czy³em w pozy-
skiwaniu œrod-
ków    finanso-
wych  potrzeb-
nych na reali-
zacjê gazyfika-
cji miasta. Nie
by³a to praca
prosta.  Œrodki
bowiem by³y
ograniczone, a
chêtnych - iloœæ
w³aœciwie  nie-
ograniczona.
Efekty - mo¿ecie
Pañstwo odczuæ
sami.

Jestem   pod
wielkim wra¿e-
niem zaanga¿o-
wania w³adz i mieszkañców Gostyni-
na w sprawê rekonstrukcji i odbudo-
wy  zamku  gostyniñskiego.  Konse-
kwentna realizacja tej strategii stwo-
rzy klimat niepowtarzalnego miasta
w Polsce i w Europie.

Od wielu lat biorê udzia³ w wa¿-
niejszych œwiêtach spo³ecznoœci go-
styniñskiej.   Z  wielk¹   satysfakcj¹
wspominam wszystkie  Dni Gostyni-
na”. Dlaczego? Dlatego, ¿e mog³em
podziwiaæ œwietn¹ organizacjê im-
prezy, doskonale dopracowany pro-
gram. Ale równie¿ dlatego, ¿e w spo-
sób nieomal namacalny zrozumia³em
co znaczy s³owo  Gostynin”. I nie
zdziwi³em siê wcale, kiedy burmistrz
miasta Pan W³odzimierz Œniecikow-
ski  powiedzia³  mi, ¿e  Ÿród³os³ów
Gostynina tkwi w s³owie  GOŒCIN-

NOŒÆ”. Nie mo¿na znaleŸæ lepsze-
go, dos³ownego, logo promocyjmego
w ca³ej Polsce. Z opini¹ moj¹ na ten
temat zgadzaj¹ siê równie¿ goœcie
z zaprzyjaŸnionego miasta Langen-
feld. Mówi¹, ¿e odwiedzaj¹c Was,
czuj¹ siê tak,jak u siebie w domu.
I nie tylko komplementuj¹. Doskona-
le dostrzegaj¹ dobre zmiany, jakie
codziennie z uporem i humorem two-
rzycie w swojej ma³ej ojczyŸnie.

Moje  kontakty  z  Gostyninem,
szczególnie te po 1997 roku, spra-
wi³y,  ¿e  Wasze  sprawy,  sta³y  siê
tak¿e  moimi   sprawami.   Emocje, 
jakie we mnie wywo³uj¹, s¹ silne.
Czêsto mam wra¿enie,  ¿e ukszta³towa³ 
siê we mnie duchowy gostynianin.
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