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a co w tym roku było dla Powiatu Gostynińskie-
go najlepsze - co udało się nam zrobić zamieszcza-
my poniżej. 

Rok 2020 przywitał nas wszystkich globalnym 
problemem o nazwie COVID-19, który wywo-
łuje koronawirus (SARS-CoV-2). Przed nami, 
jako wspólnotą stanęło ogromne wyzwanie w któ-
rym wykazaliśmy ogromny spokój z zachowaniem 
wszelkich dostępnych środków ostrożności, chro-
niąc przed zakażeniem siebie, swoich bliskich i oso-
by postronne. Wszyscy potrzebujemy ludzkiej życz-
liwości i szacunku na co dzień - nie tylko od święta, 
dlatego korzystajmy z tego jak najczęściej, a wyrazić 
go możemy w prosty sposób: czasami krótka, życz-
liwa rozmowa potrafi zdziałać cuda. Pomagajmy so-
bie nawzajem, szczególnie wtedy gdy sami możemy 
dać od siebie więcej, bo tylko wtedy wygramy wszy-
scy. Apeluję do mieszkańców Powiatu Gostyniń-
skiego o rozwagę i niebagatelizowanie problemu. 
Najważniejsze jest to, by wszyscy odpowiedzialnie 
podeszli do zaistniałej sytuacji i podporządkowali 
się zaleceniom wydawanym przez służby do tego 
powołane. To szczególny moment w naszym życiu, 
w którym musimy na pewien czas zmienić swoje 
zachowanie i dostosować nasze przyzwyczajenia. 
Zwróćmy szczególną uwagę na osoby starsze i cho-
re. Nie odwracajmy się od nich nawet jeśli są z wy-
nikiem „dodatnim”. Bądźmy z nim i wspierajmy ich, 
zachowując środki ostrożności jakim jest maseczka 
i dystans społeczny. Wspierajmy ich życzliwym sło-
wem i czynem – telefonicznie nie zarazimy się. 

W związku z globalnym problemem jakim 
jest COVID-19 i podjętymi środkami ostrożno-
ści Powiat Gostyniński ograniczył w 2020 roku 
wydarzenia kulturalno-oświatowe które były 
corocznie organizowane w naszych szkołach 
i placówkach nam podległych. Czując się od-
powiedzialni za zdrowie i życie naszych uczniów 
i podopiecznych niestety z tych wydarzeń musie-
liśmy w tym roku zrezygnować. Do realizacji wy-
braliśmy tylko jedno zadanie, zachowując wszyst-

Rok 2020 
przechodzi 
do historii...
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kie wymogi sanitarne obowiązujące w tym okresie. 
W dniu 4 października w miejscowości Białe od-
było się przez wszystkich oczekiwane wydarzenie 
sportowe jakim jest Powiatowy Bieg w Szuwa-
rach. Zawody odbyły się w urokliwym miejscu – 
dookoła jeziora Białe. Trasa przebiegała zgodnie 
z przyjętą nazwą wzdłuż urokliwych - bo niczym 
nie skażonych bagien i szuwar, a czyste powietrze 
dostarczały nam wszystkim sosnowe lasy. 

Z oczywistych względów w zakresie realizacji za-
dań inwestycyjnych, szczególnie drogowych, gdzie 
oczekiwania mieszkańców są chyba największe za-
wahania z naszej strony nie było. Dlatego z dumą 
dzielę się informacją, że Powiat Gostyniński w tym 
trudnym 2020 roku wykonał następujące zadania:

1. Przebudowa - modernizacja odcinka drogi po-
wiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. 
Rybne i Zaborów Nowy - koszt zadania 339 988,85 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Su-
serz - Józefków - Trębki - granica woj. o długości 
około 5,0 km na odcinku od skrzyżowania z drogą 
gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką nr 573 - wykonanie dokumentacji pro-
jektowej – koszt zadania 84 870,00 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W 
Nowy Kamień - Lwówek do drogi 583 - wykona-
nie dokumentacji projektowej - koszt zadania 43 
050,00 zł.
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4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 
1436W Janki - Przylaski – Sejkowice- koszt zadania 
100 000,00 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sie-
rakówek - Sokołów na odcinku w miejscowości Ja-
strzębia - koszt zadania 510 356,26 zł.

6. Modernizacja - remont drogi powiatowej nr 
1404W granica województwa - Zuzinów - Krzywie 
- Górki na odcinku 1 km w miejscowości Krzywie 
– koszt zadania 283 539,60 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Bia-
łotarsk - Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie 
– koszt zadania 198 285,14 zł.

8. Przebudowa - modernizacja odcinka drogi po-
wiatowej nr 1408W gr. woj. - Rębów - Solec - Wrzą-
ca w m. Rębów- koszt zadania 146 350,32 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W od dro-
gi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica 
woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 
w m. Białka do granicy województwa (odc. m. Trębki 
- m. Białka) – koszt zadania 1 501 705,41 zł).
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10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W 
Gostynin-Skrzany-Nowa Wieś – gr. województwa 
– koszt zadania 348151,50 zł.

11. Wykonano remont cząstkowy dróg o na-
wierzchni bitumicznej w ilości 13 000m2- koszt za-
dania 271 830,00 zł.

12. Wbudowanie materiału kamiennego na dro-
dze powiatowej nr 1420W w miejscowości Zwoleń 
i Bielawy – koszt zadania 18 450,00 zł.

13. Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gostyninie – udział Powiatu Gostynińskiego 
w zadaniu 100 000,00 zł.

14. Zakup zamiatarki drogowej - koszt zadania 
33 750,00 zł.

15. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy 
Gostynińskim Centrum Edukacyjnym – koszt za-
dania 327 568,93 zł

Wizualizacja sali sportowej przy SOSS-W, ul. Krośniewicka 2

Boisko GCE
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16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn. „Rozbudowa szkoły o salę sportową 
wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 530 
położonej przy ul. Krośniewickiej 2 w Gostyninie 
– koszt zadania 119 002,50 zł.

17. Roboty i adaptacja zabudowanej części nie-
ruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 
Ozdowskiego 1 na Poradnię Psychologiczno - 
Pedagogiczną w Gostyninie z uwzględnieniem 
likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych – 
koszt zadania 1 409 949,00 zł.

18. Zakup i montaż automatycznej stacji meteo-
rologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteoro-
logicznego w Powiecie Gostynińskim- koszt zada-
nia 55 350,00 zł. Na realizację tego zadania Powiat 
Gostyniński otrzymał dofinansowanie od Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 
79% kosztów zadania.

19. Osuszenie i odwodnienie budynku dydak-
tycznego Liceum Ogólnokształcącego im. T. 
Kościuszki przy ul. 3-go Maja 15 w Gostyninie 
- Poprawa warunków korzystania przez uczniów 
z budynku – koszt zadania 153 248,57 zł.

Powiatowa Stacja Meteorologiczna L.O. im. T. Kościuszki w Gostyninie
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20. Adaptacja zabudowanej nieruchomości poło-
żonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 45 na Dom 
Pomocy Społecznej z uwzględnieniem likwidacji 
barier dla osób niepełnosprawnych;

– I Etap w 2020 roku - koszt 1 148 687,90 zł.
- II Etap w 2021 roku – koszt 2 805 449,31 zł.
- III Etap w 2022roku – 848 069,75 zł.
21. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie 
znacznie wzbogaciło swoje zasoby sprzętowe dzię-
ki Samorządowi Województwa Mazowieckiego. 
„Mazowiecki program przygotowania szkół, na-
uczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” po-
zwolił na doposażenie placówki w sprzęt o warto-
ści przekraczającej 150 tyś. zł. W ramach projektu 
nasza szkoła otrzymała: 

- 8 stacjonarnych zestawów komputerowych,
- 13 laptopów,
- 12 tabletów,
- 13 drukarek laserowych, 
- 1 urządzenie wielofunkcyjne,
– 1 monitor interaktywny,
– 1 projektor multimedialny,
- oprogramowanie.
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Zgodnie z założeniami projektu wytypowana 
grupa uczniów i nauczycieli objęta została specjali-
stycznym szkoleniem, a sprzęt został już przekaza-
ny do pracy i nauki zdalnej aby wspomóc ten pro-
ces. Tym wielkim projektem objętych jest ponad 
200 szkół z terenu naszego województwa.

22. Uczniowie wszystkich szkół ponadpodsta-
wowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński 
mają w ciągu najbliższych lat szansę na udział w tym 
programie Erasmus +. Projekt złożony przez Zespół 
Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Gostyninie 
pod nazwą „Praktyka czyni Mistrza” został zakwa-
lifikowany do realizacji uzyskując wsparcie wysoko-
ści 109 192,00 €. Wsparcie uzyskał również projekt 
Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego „Praktyki 
we Włoszech szansą na podniesienie kompetencji” 
uzyskując dofinansowanie w kwocie 109 206,00 €. 
Ponadto uczniowie obydwu szkół pojadą na zagra-
niczne praktyki w ramach wniosku złożonego przez 
Fundację Młodzieży Wiejskiej, która współpracu-
je z powiatem Gostynińskim w ramach programu 
PO WER VET. Weteranem w realizacji programu 
Erasmus+ jest Liceum Ogólnokształcące z Od-

działami Dwujęzycznymi im. 
T.   Kościuszki w Gostyninie, 
które już po raz szósty otrzy-
mało grant w wysokości 18 240 
€ na realizację projektu pod 
tytułem: „Is there a plan(et) 
B?” we współpracy z dwiema 
szkołami europejskimi: Betti-
ne-von-Arnim Gesamtschule 
z Langenfeld, Niemcy oraz Isti-
tuto DI Istruzione Secondaria 
Superiore ‘Luigi Bazoli – Mar-
co Polo’, Włochy. Projekt ma na 
celu uświadomienie młodym 
ludziom, jak ważna jest ich co-
dzienna działalność i jak duży 
mają wpływ na jakość życia, 
rozwój przyszłych pokoleń, 
zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska i naszego śladu wę-
glowego w nim.

23. Na potrzeby dzieci prze-
bywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej przekazano sprzęt 
zakupiony w ramach projek-
tu „Wsparcie dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 
lata 2014 – 2020. Na realizację projektu Powiat Go-
styniński otrzymał dofinansowanie w kwocie 229 
460,00 zł. W ramach otrzymanych środków zaku-
piono 50 laptopów, 24 urządzenia wielofunkcyjne, 
sprzęt multimedialny, środki ochrony indywidual-
nej ( maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji ) 
oraz wyposażenie do 9 miejsc kwarantanny/ izolacji.

Plan inwestycyjny na ten rok muszę przyznać 
był bardzo ambitny. Dlatego tym bardziej cieszę 
się, że problemy z jakimi musieliśmy się wszyscy 
zmierzyć nie wpłynęły na realizacje tych niezwykle 
ważnych dla mieszkańców Powiatu Gostynińskie-
go zadań inwestycyjnych.

str. 2

XIX Sesja Rady Powiatu 25.06.2020 r.

To był bardzo
pracowity rok.

    Objęcie stanowiska Starosty Powiatu Gostynińskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatu 
Gostynińskiego to ogromne wyróżnienie, zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność za rozwój naszej Małej 
Ojczyzny i pomyślność jej Mieszkańców. Rolą każdego samorządu jest uczynić wszystko, aby rozwój 
społeczny i ekonomiczny był coraz lepszy. Taki też cel przyświecał zarówno mnie jak i Zarządowi Powiatu 
Gostynińskiego w 2019 roku. Za nami bardzo pracowity rok. Wiele udało się nam zrealizować z naszych 
planów i zamierzeń. Będziecie mogli o tym poczytać na kolejnych stronach biuletynu. O dorobku 2019 roku 
świadczy fakt, iż z zaplanowanych w budżecie 200 000,00 zł na zadania inwestycyjne w zakresie dróg
i transportu wykonaliśmy inwestycje za 7 188 368,38 zł. Udało się to osiągnąć dzięki dobrej współpracy 
Powiatu Gostynińskiego z Marszałkiem i Samorządem Województwa Mazowieckiego, Wojewodą 
Mazowieckim jak i tym samorządom lokalnym, które we współpracy z powiatem widziały możliwość 
poprawy warunków na swoim terenie. Wszyscy wiemy, że każdy sukces jest wynikiem pracy wielu 
zaangażowanych osób. Dlatego też dziękuję za ten czas i jego osiągnięcia Radzie Powiatu Gostynińskiego, 
Zarządowi Powiatu Gostynińskiego oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Gostyninie i naszych 
jednostek organizacyjnych.

Zdjęcia. W. Modrzejewski / Tekst J. Brudnowski 
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gostyninie
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Powiatowa Automatyczna 
Stacja Meteorologiczna

29 października 2020 roku, dzięki finansowemu 
wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MA-
ZOWSZE 2020” zrealizowane zostało zadanie pn.: 
”Zakup i montaż automatycznej stacji meteorolo-
gicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorolo-
gicznego w Powiecie Gostynińskim”. 

Na realizację tego zadania Powiat Gostyniński 
dostał dofinansowanie w wysokości 79% poniesio-
nych kosztów (całkowity koszt zadania 55 350,00zł). 
Głównym celem realizacji w/w zadania jest za-
gęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie 
województwa mazowieckiego, z których pozyskiwa-
ne dane poza bieżącym wykorzystaniem lokalnym, 
będą stanowiły uzupełnienie krajowej sieci stacji 
meteorologicznych pracujących w Systemie Monito-
ringu Suszy Rolniczej obsługiwanym przez Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwo-
wego Instytutu Badawczego w Puławach. Wpłynie 
to na pozyskanie szeregu rzetelnych danych, dzięki 
którym prognozowanie pogody stanie się łatwiejsze 
i cechować się będzie większą sprawdzalnością.

Zdjęcia. W. Modrzejewski / Tekst J. Brudnowski 
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gostyninie
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Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny 
w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

Zatrzymanie krążenia może zdarzyć się każdemu 
bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl 
życia. To stan, w którym serce przestaje pracować 
w prawidłowy sposób, a jego skutkiem może być 
niedotlenienie organizmu. W takiej sytuacji musi-
my reagować błyskawicznie, bo po upływie około 
czterech minut od ustania krążenia dochodzi do 
nieodwracalnych w skutkach zmian w central-
nym układzie nerwowym. Mając na uwadze, jak 
ważnym elementem w ochronie ludzkiego życia 
jest właśnie defibrylator AED oraz ilość klientów 
przyjeżdżających codziennie do naszych wydzia-
łów Starostwo Powiatowe w Gostyninie rozpoczę-
ło rozmowy z potencjalnymi sponsorami. Pomoc 
w w/w zakresie przyszła z Mazowieckiego Woje-

wódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, 
skąd otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt medyczny 
AED w ramach zadania „organizowanie i udziela-
nie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach 
i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, 
służby lub pobieranej nauki”. Oprócz przekazane-
go sprzętu grupa pracowników Starostwa Powiato-
wego w Gostyninie odpowiedzialna za ewakuację 
i pierwszą pomoc została na początku paździer-
nika przeszkolona z obsługi pozyskanego sprzętu, 
który został zamontowany na korytarzu Wydziału 
Komunikacji w budynku Starostwa Powiatowego 
w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43b.

Zdjęcia. W. Modrzejewski / Tekst J. Brudnowski 
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gostyninie
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Powiatowa altana 
turystyczna

Starostwo Powiatowe w Gostyninie dzięki 
uzyskaniu finansowego wsparcia zadania pn. 
„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na Poje-
zierzu Gostynińskim” prowadzonym przez Sto-
warzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza 
Gostynińskiego w Łącku wybudowało altanę 
rekreacyjną w miejscowości Gorzewo. Widząc 
jak dużym zainteresowaniem turystycznym cie-

szy się ta część Powiatu Gostynińskiego nie mo-
gliśmy wskazać innej lokalizacji. To doskonałe 
miejsce na odpoczynek dla turystów lubiących 
piesze wędrówki jak i tych odpoczywających na 
rowerze. Każdy turysta będzie mógł znaleźć tam 
schronienie - Zapraszamy Serdecznie…

Zdjęcia. W. Modrzejewski / Tekst J. Brudnowski 
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gostyninie
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NIEZAWODOWA  
RODZINA ZASTĘPCZA
WYWIAD Z EWĄ I GRZEGORZEM TUREK
1. Od kiedy Państwo pełnią funkcję rodziców za-
stępczych i jak ten fakt wpłynął na Państwa życie?

R.Z. Funkcję rodziców zastępczych dla Julianny 
(16.l) pełnimy od lipca 2017r. To, że zostaliśmy ro-
dzicami zastępczymi odmieniło nasze życie. Mie-
liśmy dwóch swoich synów, a teraz mamy córkę. 
Rodzicielstwo zastępcze przyniosło nam wiele po-
zytywnych zmian i nowych doświadczeń.
2. Jak reszta rodziny przeżyła fakt przyjęcia no-
wego członka do rodziny?

R.Z. Julia przez wszystkich członków rodziny zo-
stała mile i serdecznie przyjęta.
3. Jak długo powstawała u Państwa decyzja o sta-
nowieniu rodziny zastępczej i co wpłynęło na 
ostateczne podjęcie decyzji w tej sprawie?

R.Z. Decyzja została szybko podjęta, ponieważ 
chcieliśmy stworzyć dla Julianny normalny dom 
po śmierci jej rodziców.
4. W jaki sposób postrzegacie Państwo rodziciel-
stwo zastępcze?

R.Z. Rodzicielstwo zastępcze to najlepsza pomoc, 
gdy zawodzi rodzina biologiczna. Bycie rodzicami 
zastępczymi wymaga dużo poświeceń i cierpliwo-
ści, ale też odpowiedzialności. To duża satysfakcja 
i możliwość obserwowania zmian w dziecku.
5. Państwa zdaniem, w czym tkwi wartość rodzi-
cielstwa zastępczego?

R.Z. Wartością rodzicielstwa zastępczego jest to, 
że można pomóc i dać miłość dzieciom, które tego 

potrzebują. Każde dziecko wnosi do nowej rodziny 
„bagaż swoich doświadczeń”, to od nas zależy jak 
odnajdzie się w naszym domu.
6. Jakich kilku dobrych rad moglibyście Państwo 
udzielić osobom, które zastanawiają się nad pro-
wadzeniem opieki zastępczej?

R.Z. Bycie rodziną zastępczą, daje nam mnóstwo 
nowych doświadczeń, czasem trudnych, ale przy 
wsparciu rodziny możliwe jest rozwiązanie wszyst-
kich problemów. Również duże wsparcie otrzymu-
jemy od pracowników PCPR-u, którzy wspierają 
i pomagają nam. Dzieci potrzebują dużo miłości 
i uwagi, potrafią być bardzo wdzięczne i dzięki nam 
rodzinom zastępczym te dzieci mogą doświadczyć 
normalnego życia oraz rozwijać swoje pasje i zainte-
resowania. Pamiętajmy jednak, iż dziecka na siłę nie 
możemy zmienić, jednak możemy mu pokazać inne 
rozwiązania radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Bardzo dziękujemy Państwu za rozmowę.

Tekst J. Brudnowski 
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gostyninie

Jednocześnie informujemy, że Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gostyninie poszukuje kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, więc jeżeli:
•	mieszkasz na stałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,
•	dajesz rękojmię należytego sprawowania pieczy za-

stępczej,
•	nie jesteś i nie byłeś/byłaś pozbawiony/a władzy ro-

dzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograni-
czona ani zawieszona,

•	stan zdrowia pozwala na sprawowanie opieki nad dziećmi,
•	jesteś w stanie zapewnić odpowiednie warunki byto-

we i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokoje-
nie jego indywidualnych potrzeb w tym rozwoju emo-
cjonalnego, fizycznego i społecznego,

•	nie jesteś i nie byłeś/byłaś skazany/a za umyślne prze-
stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•	jesteś gotów/gotowa odbyć szkolenie dla kandydatów 
na rodziny zastępcze,

•	masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na 
temat utworzenia rodziny zastępczej zapraszamy 
Ciebie do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A, 09 – 500 
Gostynin, tel. 24 235 22 92
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POWIATOWY KĄCIK ARTYSTYCZNY 
Dziś na łamach naszego Biu-

letynu Informacji Powiatowej 
będziemy chcieli przybliżyć po-
stać niezwykłej artystki, która 
żyła i tworzyła na naszej Gosty-
nińskiej Ziemi. Niestety, użycie 
czasu przeszłego nie jest błędem 
w druku tylko wstępem do wspo-
mnień o nieżyjącej już Tere-
sie Wojno (1940-2017). Inaczej 
jest gdy można usiąść ze sobą 
i porozmawiać. Podczas każde-
go spotkania pod warunkiem, 
że umówieni rozmówcy chcą ze 
sobą szczerze rozmawiać, wy-
wiązuje się wyjątkowa więź i głę-
bokie przekonanie w jakim kie-
runku artykuł będzie napisany. Szanując drugiego 
człowieka oraz znając ogromną moc przelanych na 
papier słów mam nadzieję, że wnioski wyciągnięte 
z wspomnień najbliższej rodziny, współpracowni-
ków i przyjaciół Teresy Wojno zostały przeze mnie 
właściwie sformułowane.

Teresa Wojno, z domu Kwiatkowska, urodziła się 
29 października 1940 roku w Gąbinie. Całe swoje 
dzieciństwo i młodość spędziła w rodzinnym Gą-

binie, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej 
i średniej, następnie ukończyła Studium Nauczy-
cielskie oraz Studia Bibliotekarskie w Instytucie 
Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. W zawo-

dzie pedagoga pracowała w Sen-
deniu, Sendeniu Dużym, Nowym 
Troszynie oraz w jej ukochanych 
Sannikach. Pracy pedagoga od-
dawała się bezgranicznie i zawsze 
przemycała swym wychowankom 
wiedzę z zakresu kultury, sztuki 
i tradycji. Praca ta dodawała jej 
skrzydeł, a zainteresowane dodat-
kowymi zajęciami z plastyki dzieci 
chętnie angażowała i rozwijała ich 
zdolności podczas przygotowywa-
nia wszelkich dekoracji szkolnych. 
„Tereska Wojno kochała dzieci 
i uwielbiała opowiadać im bajki, 
baśnie, czytać wiersze. Jej opowie-
ści były zawsze bardzo pouczają-

ce.” Jak każda kobieta pracowała równocześnie na 
dwóch etatach. Po zajęciach w szkole wracała do 
domu i zawsze miała czas dla swoich najbliższych 
dzieci, męża, przyjaciół, dlatego swoje zdolności 
artystyczne rozwijała na emeryturze. Przez piętna-
ście lat swojego życia należała do Gostynińskiego 
Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej, 
gdzie wystawiała swoje obrazy na wystawach indy-
widualnych jak i zbiorowych. Współpracowała też 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sannikach, Sto-
warzyszeniem Kulturalnym ”Ziarno” w Grzybowie 
oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Gąbińskiej, 
a prace artystki zostały wielokrotnie wyróżniane 

Teresa Wojno
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Teresa Wojno
i nagradzane w całej Polsce. Teresa Wojno to Am-
basadorka Kultury Naszego Regionu. Twórczość 
jej ściśle związana była ze świętami, obrządka-
mi i zwyczajami przekazywanymi na polskiej wsi 
z pokolenia na pokolenie. „Doskonale pamiętała 
co gospodynie i gospodarze robili w czasie wiosny, 
lata, jesieni czy zimy i z pieczołowitością przecho-
wywała to w swojej pamięci”, a potem z wrodzoną 
wrażliwością oddawała w poezji, obrazach czy wy-
cinankach.” Całym swym sercem propagowała to co 
powoli odchodziło w zapomnienie, czyli niezwykły 
folklor dawnej wsi mazowieckiej w tym jej ukocha-
ny - sannicki i związane z nim zwyczaje, wycinanki, 
wiersze i obrazy na których utrwalała m. in. kolęd-
ników, Noc Świętojańską, topienie marzanny.

„Terenia, tak jak każda wrażliwa dusza często 
cofała się pamięcią, aby oglądać robione sercem 
fotografie. Przypominała sobie przyjaznych ludzi 
i zdarzenia z nimi związane. Czasem były one no-
stalgiczne, a innym razem radosne. Po takiej wy-
cieczce w świat, który odszedł uśmiechała się do 
siebie, a jej oczy były pełne rozmarzenia, bo w ten 
sposób przejawiała się u niej tęsknota za tym co 
było i nie wróci …. za przeszłością.” Dzięki swej 
wrażliwości i napędzanej nią heroicznej pracy oraz 

angażowaniu osób których zawsze wokół siebie 
gromadziła, ogromne grono ludzi dowiedziało się 
po raz pierwszy o naszych ludowych zwyczajach. 
„Pisanie gwarą było dla Teresy tak samo ważne jak 
wycinanki. W ten sposób ratowała od zapomnie-
nia swój ukochany folklor. Pięknie pisała gwarą 
i równie dobrze w niej mówiła. Było to coś, co wy-
pływało z potrzeby Jej serca.”- dzięki Niej Kultura 
Sannicka przetrwała, a ona sama stała się mecena-
sem tradycji ludowych w Powiecie Gostynińskim. 
Artystka w swej twórczości bardzo wyraźnie podkre-
ślała jak ważna w jej życiu jest religia i niezaprzeczal-
ny autorytet jakim był papież Jan Paweł II. „Zawsze 
czuła obecność Aniołów”, aż przyszedł taki moment 
w jej życiu „gdy serce nakazało jej pisać o nich wier-
sze i malować je, szczególnie, jako opiekunów przyro-
dy… Zachwycały ją i wprawiały w „anielski nastrój”. 
Były z nią już do końca…, nie tylko na obrazach czy 
wierszach, ale tak blisko.…, tuż obok”.

Kim była Nasza artystka Teresa Wojno?
„Wspaniałym człowiekiem, kochającą żoną, cu-

downą mamą i babcią, wiernym i niezastąpionym 
przyjacielem, zdolną malarką, poetką. Człowie-
kiem, który jak diament lśni wśród tłumu.

Aniołem, danym nam na chwilkę….”

Tekst J. Brudnowski 
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gostyninie
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INfORMATOR POWIATOWY

Lokalizacja Wydział/biuro Telefon e-mail Portal
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Biuro Rady Powiatu 24 235 21 43

starosta@gostynin.
powiat.pl

gostynin.powiat.pl
Wydział Promocji i Rozwoju 24 235 33 20 gostynin.powiat.pl
Stanowisko ds. Zamówień 
Publicznych 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa 24 235 22 15 gostynin.powiat.pl

Wydział Finansowy 24 235 24 87
24 235 23 53 gostynin.powiat.pl

Wydział Organizacyjny 24 235 22 90 gostynin.powiat.pl
Wydział Architektury 
i Budownictwa

24 235 22 74
24 235 79 86 gostynin.powiat.pl

Wydział Edukacji i Kultury 24 235 25 44 gostynin.powiat.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego 24 235 24 32 pinbgostynin@wp.pl pinbgostynin.eu

Stanowisko ds. Archiwum 
Zakładowego 24 235 79 87 starosta@gostynin.

powiat.pl gostynin.powiat.pl

ul
. 3
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a 
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b

Wydział Komunikacji

24 235 79 82 (wydawanie 
praw jazdy)
24 235 79 84 (rejestracja 
pojazdów)
24 235 79 83
24 235 68 86

starosta@gostynin.
powiat.pl

gostynin.powiat.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Nieruchomości

24 235 24 84 (dokumentacja 
geodezyjna i kartograficzna)
24 235 55 13 (ewidencja 
gruntów i budynków)
24 235 85 08 (gospodarka 
nieruchomościami)
24 235 85 04 (zespół 
uzgodnień dokumentacji)
24 235 85 06 (klasyfikacja 
gruntów)

gostynin.powiat.pl

Wydział Ochrony Środowiska 
i Leśnictwa

24 235 20 96 (ochrona 
środowiska)
24 235 23 26 (leśnictwo)

gostynin.powiat.pl

Powiatowy Zespół Obsługi 
Ekonomicznej Szkół i Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
w Gostyninie

24 235 36 96 pzogostynin@onet.eu

StaroStwo powiatowe w goStyninie
Przewodnicząca Rady Powiatu - Katarzyna Osowicz-Szewczyk
StaroSta powiatu - Arkadiusz Boruszewski
Wicestarosta - Maria Wróblewska

Wydziały Starostwa Powiatowego w Gostyninie znajdują się 
w 2 budynkach na terenie miasta Gostynina.

Gostynin, ul. 3 Maja 43B GPS: N 52°25’, 17”, E 19°27’, 38”
Gostynin, ul. Dmowskiego 13 GPS: N 52°25’, 35”, E 19°27’, 50”

BIURO OBSłUGI: Gostynin, ul. Dmowskiego 13, czynne: pon-pt 7.30-15.30


