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 Wszystkim mieszkañcom Gostynina z okazji  nadchodz¹cych 
Świ¹t Bo¿ego Narodzenia 

wielu głêbokich i radosnych prze¿yæ, wewnêtrznego spokoju, 
wytrwałości, czasu spêdzonego bez pośpiechu i trosk

wśród Rodziny i Przyjaciół, a tak¿e
 du¿o optymizmu, wiary w pogodne jutro 

oraz pomyślności w realizacji osobistych zamierzeń 
w Nowym Roku 2012

¿yczy
Włodzimierz Śniecikowski
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Kolejne mieszkania dla gostynian

Gostynin wzbogacił się o nowe 
dwa bloki komunalne przy ulicy Tar-
gowej, w których zamieszkają 83 ro-
dziny. 

Uroczystego przecięcia wstęgi i wrę-
czenia kluczy do mieszkań w dniu 17 
listopada 2010 r. o godzinie 12.00 doko-
nał Burmistrz Miasta Gostynina Włodzi-
mierz Śniecikowski. Gospodarz Miasta 
życzył nowym lokatorom pomyślności 
i zadowolenia oraz gratulował otrzyma-
nia nowych lokali mieszkalnych. Od-

bierając klucze – mieszkańcy nie kryli 
wdzięczności i wzruszenia, które okazy-
wali Burmistrzowi, życząc mu przy oka-
zji wygrania wyborów samorządowych. 
Podczas ceremonii przecięcia wstęgi 
– Włodzimierzowi Śniecikowskiemu to-
warzyszyły rodziny wraz z najmłodszymi 
lokatorami – dziećmi.  Burmistrz jako 
pierwszy przekroczył próg nowego bloku 
i zwiedzał niektóre mieszkania, zapew-
niając, że przyniesie to szczęście.

tekst i foto Anna KWIATKOWSKA

Monografia Gostynina – wkrótce

WYBORY SAMORZĄDOWE 
– 21 listopada 2010 r.

Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski  dokonuje przecięcia wstęgi

Miło mi Państwa poinformować, że 
zbliża się dzień, kiedy trafi do sprze-
daży nowa monografia Gostynina pt. 
„Dzieje Gostynina” obejmująca czasy 
od XI do XXI wieku.

Przed rokiem zapadła decyzja o po-
trzebie wznowienia monografii Gosty-
nina, wydanej w 1990 r., gdyż tamten 
nakład jest już całkowicie wyczerpany. 
Odczuwalny był więc brak publikacji 
o charakterze monograficznym po-
święconej naszemu miastu. Pytali o nią 
nauczyciele, uczniowie, turyści i wszy-
scy, którzy interesują się historią ro-
dzinnego miasta. Burmistrz Gostynina 
wyszedł tym oczekiwaniom naprzeciw. 
W budżecie miejskim na 2010 r. zare-
zerwowana została kwota niezbędna 
na tego rodzaju publikację.

Wydawcą książki jest Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Bibliotece powierzo-
na została  koordynacja wszelkich prac 
związanych z przygotowaniem książki 
do druku. Będzie to obszerna publika-
cja, licząca około 900 stron i głównie 
poświęcona Gostyninowi. Minione 20 
lat od pierwszego wydania monografii 
zaowocowało w kolejne odkrywcze pu-
blikacje, ustalenia faktograficzne, które 
uzupełnią i wzbogacą nową edycję.

Do drugiego wydania monografii 
zaproszeni zostali poprzedni autorzy, 
a nieżyjący, jak prof. dr hab. Józef 

Kazimierski, Jan Matuszewski i Ja-
nusz Maciejewski zastąpieni zostali 
lokalnymi autorami. Mamy nadzieję, że 
sprostali tak odpowiedzialnemu zada-
niu jak napisanie naukowego tekstu. 
Ponadto monografia wzbogacona zo-
stanie o historię minionych 20 lat po 
przemianach ustrojowych w 1989 r. 
Z tego też względu zwiększona została 
jej objętość. 

Napisanie tekstu do książki, to nie 
wszystko. Teksty te wymagają iście 
benedyktyńskiej pracy redakcyjnej. 
Pierwsze wydanie do druku przygoto-
wało profesjonalne Wydawnictwo Ak-
cydensowe w Warszawie. Tym razem 
redagowana jest lokalnie, miejscowymi 
siłami. Jest to żmudna i odpowiedzial-
na praca, której podjęły się – dyr. Miej-
skiej Biblioteki Publicznej Jolanta Bi-
gus, dr Barbara Konarska-Pabiniak 
i dr Marian Chudzyński.

Prace redakcyjne dobiegają końca 
i na początku grudnia całość oddana 
zostanie do druku.

Liczymy, że włożony trud zaowo-
cuje przychylnym przyjęciem książki. 
Historia – to wspólna pamięć, która 
łączy ludzi, społeczność przynależącą 
do swej małej Ojczyzny. Świadomość 
tego przyświecała komitetowi redak-
cyjnemu. 

Barbara KONARSKA-PABINIAK

Szczęśliwa mieszkanka  otrzymuje klucze do nowego mieszkania

W wyborach bezpośrednich na Burmistrza Miasta Gostynina niekwestionowa-
nym zwycięzcą po raz kolejny został WŁODZIMIERZ ŚNIECIKOWSKI – Gostyniń-
ska Wspólnota Samorządowa, uzyskując w pierwszej turze 5513 głosów ważnych 
(76,40%). 

Drugi kandydat Piotr Pesta – Platforma Obywatelska uzyskał 1703 głosy waż-
ne (23,60%).

W wyborach na Wójta Gminy Gostynin nastąpi druga tura głosowania w dniu 
5 grudnia, ponieważ spośród czterech kandydatów na wójta Gminy Gostynin za-
kwalifikowali się: Jan K. Krzewicki, uzyskując 1750 głosów ważnych (33,49%), 
a Edmund Zieliński uzyskał 1392 głosy (26,64%). 

Szczegóły na str. 2

DZIĘKUJĘ ZA POPARCIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkań-

com Gostynina, którzy oddali na mnie swój głos 21 listopada br. 
w wyborach bezpośrednich na burmistrza miasta. Zaufanie, ja-
kim po raz kolejny Państwo obdarzyli moją osobę, zobowiązuje 
do realizacji wszystkich zamierzeń zawartych w moim programie 
wyborczym i przyczyni się do dalszego rozwoju Gostynina. 

Okazana mi życzliwość oraz wsparcie stanowią dla mnie 
jeszcze silniejszą motywację do wzmożenia wysiłku i jeszcze 
większego wkładu pracy na rzecz naszego miasta, będącego 
wspólnym dobrem.

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski

UNIWERSYTET OTWARTY ZAPRASZA
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gostyninie, 

ul. Polna 36 pragnie poinformować, iż trwa nabór na zaję-
cia Uniwersytetu Otwartego. Po zebraniu wymaganej licz-
by uczestników, planowany termin rozpoczęcia to grudzień 
ewentualnie styczeń. Prosimy o niezwłoczne podjęcie decy-
zji i zgłoszenie się do dziekanatu przy ulicy Polnej .

Z turystycznym pozdrowieniem
Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSTH

Kontakt w dniach:
wtorek od 14.00 – 16.00
oraz w czasie zjazdów w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 15.00
Tel. 24 235 23 70 lub 24 235 20 23

W dniu 6 grudnia br., 
w sali kolumno-

wej Zamku Gostynińskiego 
Burmistrz Miasta Gostynina 
Włodzimierz Śniecikowski 
wraz pracownicami Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gostyninie rozda-
wał paczki dla kobiet i dzie-
ci, wytypowanych przez pra-
cowników socjalnych. Pacz-
ki ufundowała Fundacja Sa-
men Delen z Holandii współ-
pracująca z Gostyninem od 
wielu lat. Upominki otrzyma-
ło 164 dzieci i 208 kobiet.

Gospodarz naszego miasta złożył zebranym w sali kolumnowej życze-
nia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczę-
śliwego Nowego Roku. 

Maria ZIĘTEk

Po adaptacji dwóch hal produkcyjnych – małej i dużej, pozostałych 
po byłym Budopolu, powstaje w Gostyninie Miejskie Centrum Han-

dlowo-Usługowe – Bazar wraz z przybudówkami i wiatą na potrzeby tar-
gowiska miejskiego.

W małej hali będzie 20 stanowisk pod wiatą, 11 lokali handlowych w przy-
budówce hali, 29 boksów zamykanych i 12 stanowisk otwartych na parte-
rze oraz 16 boksów zamykanych na piętrze.

W dużej hali (galerii) – zaplanowano 21 boksów zamykanych z zaple-
czami i 2 bez zaplecza, 1 kiosk, część gastronomiczną i część wielofunk-
cyjną na parterze hali, 29 boksów zamykanych i 2 kioski na piętrze hali.

Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe wewnętrzne. Wyko-
nana jest droga łącząca ulicę Bierzewicką z ulicą Płocką wraz ze zjazda-
mi do dróg dojazdowych, placami, parkingami. Przebudowie ulega też dro-
ga wojewódzka nr 573.

Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na dzień 15 lutego 2012 r.

Oprac. B.K.P. na podstawie informacji przekazanych 
 przez Włodzimierza Frontczaka Naczelnika Wydziału 

IGP Urzędu Miasta Gostynina
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dwa bloki komunalne przy ulicy Tar-
gowej, w których zamieszkają 83 ro-
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listopada 2010 r. o godzinie 12.00 doko-
nał Burmistrz Miasta Gostynina Włodzi-
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bierając klucze – mieszkańcy nie kryli 
wdzięczności i wzruszenia, które okazy-
wali Burmistrzowi, życząc mu przy oka-
zji wygrania wyborów samorządowych. 
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„Dzieje Gostynina” obejmująca czasy 
od XI do XXI wieku.

Przed rokiem zapadła decyzja o po-
trzebie wznowienia monografii Gosty-
nina, wydanej w 1990 r., gdyż tamten 
nakład jest już całkowicie wyczerpany. 
Odczuwalny był więc brak publikacji 
o charakterze monograficznym po-
święconej naszemu miastu. Pytali o nią 
nauczyciele, uczniowie, turyści i wszy-
scy, którzy interesują się historią ro-
dzinnego miasta. Burmistrz Gostynina 
wyszedł tym oczekiwaniom naprzeciw. 
W budżecie miejskim na 2010 r. zare-
zerwowana została kwota niezbędna 
na tego rodzaju publikację.

Wydawcą książki jest Miejska Bi-
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do druku. Będzie to obszerna publika-
cja, licząca około 900 stron i głównie 
poświęcona Gostyninowi. Minione 20 
lat od pierwszego wydania monografii 
zaowocowało w kolejne odkrywcze pu-
blikacje, ustalenia faktograficzne, które 
uzupełnią i wzbogacą nową edycję.

Do drugiego wydania monografii 
zaproszeni zostali poprzedni autorzy, 
a nieżyjący, jak prof. dr hab. Józef 

Kazimierski, Jan Matuszewski i Ja-
nusz Maciejewski zastąpieni zostali 
lokalnymi autorami. Mamy nadzieję, że 
sprostali tak odpowiedzialnemu zada-
niu jak napisanie naukowego tekstu. 
Ponadto monografia wzbogacona zo-
stanie o historię minionych 20 lat po 
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wszystko. Teksty te wymagają iście 
benedyktyńskiej pracy redakcyjnej. 
Pierwsze wydanie do druku przygoto-
wało profesjonalne Wydawnictwo Ak-
cydensowe w Warszawie. Tym razem 
redagowana jest lokalnie, miejscowymi 
siłami. Jest to żmudna i odpowiedzial-
na praca, której podjęły się – dyr. Miej-
skiej Biblioteki Publicznej Jolanta Bi-
gus, dr Barbara Konarska-Pabiniak 
i dr Marian Chudzyński.
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i na początku grudnia całość oddana 
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tego przyświecała komitetowi redak-
cyjnemu. 

Barbara KONARSKA-PABINIAK

Szczęśliwa mieszkanka  otrzymuje klucze do nowego mieszkania

W wyborach bezpośrednich na Burmistrza Miasta Gostynina niekwestionowa-
nym zwycięzcą po raz kolejny został WŁODZIMIERZ ŚNIECIKOWSKI – Gostyniń-
ska Wspólnota Samorządowa, uzyskując w pierwszej turze 5513 głosów ważnych 
(76,40%). 

Drugi kandydat Piotr Pesta – Platforma Obywatelska uzyskał 1703 głosy waż-
ne (23,60%).

W wyborach na Wójta Gminy Gostynin nastąpi druga tura głosowania w dniu 
5 grudnia, ponieważ spośród czterech kandydatów na wójta Gminy Gostynin za-
kwalifikowali się: Jan K. Krzewicki, uzyskując 1750 głosów ważnych (33,49%), 
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Burmistrz Miasta Gostynina wręcza dzieciom paczki

Fronton Galerii

Z okazji Świ¹t Bo¿ego Narodzenia
Wszystkim Mieszkañcom Gostynina 

¿yczê zdrowia, spokoju  oraz si³y w realizacji
planów i zamierzeñ.

Niech te Świêta up³yn¹ 
w klimacie serdeczności i pojednania

a Nowy 2012 Rok zaowocuje sukcesami
w ¿yciu zawodowym i osobistym

Jolanta Syska-Szymczak
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

w Gostyninie
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 ul. Armii Krajowej 16 (za Medicusem) 
Tel. 24 263 65 72

Zasmuceni, zawiadamiamy, 
że w dniu 24 listopada 2011 r. w Warszawie 

zmarła nasza Koleżanka

ŚP
WACŁAWA DUTKOWSKA

Wychowanka Gimnazjum i Liceum w Gostyninie 
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego 

wieloletnia, zasłużona chórzystka warszawska, 
była redaktor naczelna „Gazety Gostynińskiej”,

Członkini Koła PTTK Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej 
w Warszawie

koleżanki i koledzy

Pani
ANNIE BALCERZAK

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Armii Krajowej w Gostyninie

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy

składa
Dyrekcja i Pracownicy Szkoły

WacłaWa DutkoWska
nie żyje

Zasmuceni, żegnamy naszą Ko-
leżankę śp. Wacławę Dutkow-

ską, która tak niespodziewanie od 
nas odeszła.

Wacia była z nami zawsze – 
od pierwszej klasy gimnazjalnej 
w Gostyninie w 1945 roku, poprzez 
wszystkie lata, aż do dnia śmierci.

Po zdaniu matury w 1948 roku, wy-
jechała na studia humanistyczne do 
Łodzi, po ukończeniu których pełni-
ła wiele funkcji w insty-
tucjach wydawniczych 
w Warszawie. Ale naj-
bardziej spełniała się 
w śpiewie, któremu po-
święciła całe życie.

Występowała w wie-
lu zespołach chóral-
nych, z którymi pozna-
ła kilkadziesiąt krajów 
Europy i Świata. Trzy 
razy śpiewała przed 
obliczem Ojca Świę-
tego Jana Pawła II w kraju i w Wa-
tykanie.  Była osobą samotną, więc 
ta działalność wypełniała Jej niemal 
całe życie. Była osobą nadzwyczaj 
żywotną, toteż poświęcała się rów-
nież innym dziedzinom życia, np. 
sportowi. Będąc młodą dziewczyną, 
uprawiała lekkoatletykę i gry zespo-
łowe, natomiast z biegiem lat ukoń-
czyła kursy sędziowskie w tych dys-
cyplinach sportowych i jako sędzię 
sportowego, można było Ją spotkać 
na boiskach sportowych i stadionach. 
Sam spotkałem kiedyś Wacię na Ka-

sprowym Wierchu z nartami. W la-
tach 1996–1997, była redaktorem 
naczelnym „Gazety Gostynińskiej”.

W naszym Kole PTTK Przyjaciół 
Ziemi Gostynińskiej w Warszawie, 
bywała nie za często, ale chętnie 
wpadała. Dziękowaliśmy Waci, kie-
dy na 40-lecie naszego Koła, przy-
była na nas z całym chórem „Sur-
ma”, uświetniając naszą uroczystość.

Jednak w tym roku, była u nas 
tylko raz na wiosnę. 
Nawet z nami pośpie-
wała, ale zauważy-
łem, że miała kło-
poty z chodzeniem. 
Jakoś dziwnie cięż-
ko szła. Na spotkanie 
powakacyjne Wacia 
nie przyszła, lecz nikt 
się z nas nie dziwił, 
bowiem Wacia mia-
ła taki sposób przy-
chodzenia i nieprzy-

chodzenia.
Wszystkim, którzy znaliśmy Wacię, 

Jej brak zrobił wielką wyrwę.
ŚP Wacława była Osobą wyróż-

niającą się, a swoim życiem, pra-
cą i działalnością pozostawiła ślad.

Żegnaj droga Waciu. Niech ta Pol-
ska i Gostynińska Ziemia, którą tak 
ukochałaś, lekką Ci będzie!

Stanisław Stępień
prezes Koła PTTK 

Przyjaciół Ziemi Gostynińskiej
w Warszawie

Powitanie Nowego 2012 Roku

Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza mieszkańców
na powitanie Nowego Roku” 
w dniu 31 grudnia 2011 r.

W programie:
23.00” 23.50 – Muzyka mechaniczna

23.50” 24.00 – Życzenia Noworoczne składane przez 
Burmistrza Miasta Gostynina
Włodzimierza Śniecikowskiego

24.00” 00.10 – Pokaz  ogni sztucznych
00.10” 01.00 – Muzyka mechaniczna

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości 
na Rynek Miejski w Gostyninie

obchoDy 72. rocznicy morDu W Woli łąckiej

W dniu 1 grudnia br. w Woli 
Łąckiej odbyły się uroczy-

ste obchody 72. rocznicy pomordo-
wania przez hitlerowców mieszkań-
ców Gostynina. Przy pomniku upa-
miętniającym tę okrutną zbrodnię ze-
brały się poczty sztandarowe, przed-

stawiciele samo-
rządów miejskich, 
gminnych i powia-
towych. Wydarze-
nie z 1 grudnia 
1939 roku  przy-
pomniała zastęp-
ca burmistrza Ja-
dwiga Kaczor:  
W dniu 1 grudnia 
pragniemy uczcić 
pamięć naszych 
bohaterów, którzy 
zostali pomordo-
wani w Woli Łąc-
kiej. Zgładzonych  

zostało 29 osób, głównie przedsta-
wicieli inteligencji, jak burmistrz Go-
stynina, komendant policji, dyrek-
tor banku, nauczyciele gimnazjum, 
urzędnicy, kupcy, rzemieślnicy, dzia-
łacze społeczni. 

Po oddaniu hołdu i złożeniu wią-
zanek kwiatów zebrani udali się do 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Emilianowie, która nosi imię Boha-
terów 1 grudnia 1939 r., gdzie przy-
gotowano uroczystą akademię. Szko-
ła czci także pamięć ofiar z Woli Łąc-

kiej poprzez 
opiekę nad 
pomnik iem 
upamiętniają-
cym tę zbrod-
nię.

 Wzruszają-
cy okoliczno-
ściowy pro-
gram słow-
no-muzycz-
ny młodzie-
ży szkolnej 
został nagro-
dzony grom-
kimi brawami. 

W imieniu Burmistrza Miasta Gosty-
nina Jadwiga Kaczor na ręce dyrek-
tora Szkoły Marzenny Kozłowskiej, 
wręczyła upominki, które będą po-
mocne w procesie dydaktycznym.

Maria ZIĘTEK 

Uroczysta akademia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Emilianowie

Delegacje składają wiązanki kwiatów podczas uroczystości 
w Woli Łąckiej
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WsPieramy krWioDaWcóW! 

Po raz kolejny Gostynin na szczycie 

Przy każdej uroczystości jubile-
uszowej bądź opłatkowej Pol-

skiego Czerwonego Krzyża czy Klu-
bu Honorowego Dawców Krwi pod-
kreśla się nieocenioną rolę tych or-
ganizacji, ofi arność krwiodawców, 
cytuje różnych mądrych ludzi, a naj-
chętniej Jana Pawła II. I w zasadzie 
na tym się wszystko kończy. Podzi-
wiamy organizatorów akcji pobiera-
nia krwi, jej efekty. Niewiele jednak 
się robi, aby poza słowem – wes-
przeć tych ludzi w sposób znaczą-
cy w ich działalności. 

W Gostynińskim Polskim Czerwo-
nym Krzyżu działają dwa Kluby Ho-
norowych Dawców Krwi   „Dar Życia” 
i „Serce” przy Elgo oraz trzy szkolne 
koła PCK ,w których pobierana jest 
krew. Klub „Serce” już by nie istniał, 
gdyby nie ofi arność jego prezesa. 
Z dużym zaangażowaniem pozy-
skuje od właścicieli zakładów środ-
ki, zakupuje upominki. Klub ten jesz-
cze niedawno liczył 50 członków, dziś 
mimo wysiłków tylko 17.

Gostynińscy krwiodawcy są lide-
rem w oddawaniu krwi. Tym życio-
dajnym płynem zasilany jest przede 
wszystkim szpital w Gostyninie-Kru-
ku. Krew ważna jest przez 42 dni. 
Nadwyżki wysyłane są do Warszawy.

Duży procent krwi pozyskiwa-
ny jest od młodzieży z trzech szkół 
w Gostyninie i jednej w Gąbinie. 

Odbywa się to podczas tzw. akcji 
zewnętrznych. Dwie akcje w roku, 
w każdej szkole. Do zorganizowa-
nia akcji poboru potrzebny jest am-
bulans. Gostynin dotąd korzystał 
z ambulansu, z Płocka. Teraz wła-

dze Płocka ograniczyły  Gostyninowi 
bezpłatnego użyczania  ambulansu 
uznając, że Polski Czerwony Krzyż 
w Gostyninie  ma swoje władze sa-
morządowe i to one powinny prze-
jąć opiekę i pomoc na swoim terenie.

Koszty zorganizowania akcji i am-
bulansu do obecnej chwili były pokry-
wane przez władze Płocka. Bez am-
bulansu nie jest możliwy pobór krwi. 
Dawcę należy przebadać, przepro-
wadzić rejestrację i ściągnąć krew 

a szkoły nie dysponują dostępno-
ścią lokali.

Gostynińscy krwiodawcy nie 
mają własnego pomieszcze-

nia. Do ubiegłego roku zajmowali 
pokój w portierni dawnego Szpitala 

w Gostyninie. 
Teraz, po re-
moncie, cały 
budynek na-
leży do Po-
wiatowego 
Domu Po-
mocy Spo-
łecznej i dla 
k rw iodaw-
ców zabra-
kło tam miej-
sca.

Od kilku 
lat na spo-
tkanie opłat-
kowe użycza 

im bezinteresownie stołówki dyrekcja 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obroń-
ców Westerplatte. Ale to tylko pół-
środek.  Krwiodawcom potrzebna 
jest stała  siedziba, a jak się oka-
zuje w Gostyninie zabrakło dla nich 
przytuliska. Są komórką społeczną, 
ale podlegają pod Starostwo Powia-
towe, tymczasem to właśnie Staro-
stwo pozbawiło ich lokalu.

Bez wsparcia Polski Czerwony 
Krzyż w Gostyninie się rozpadnie. 

Krwiodawcy ubożeją, tylko 19 osób 
opłaciło składki. Generalnie słabnie 
zainteresowanie tą organizacją. Na 
wysłanych  140 zaproszeń na spo-
tkanie z okazji obchodów Dni Ho-
norowego Krwiodawstwa w Polsce 
w dniu 25 listopada przyszły tylko 42 
osoby. Zarządy na zakup upominków  
starają się więc pozyskiwać sponso-
rów. W tym roku byli to: Starostwo 
Powiatowe, Urząd Miasta i Urząd 
Gminy w Gostyninie. Ale na okazjo-
nalnym sponsoringu nie można się 
opierać. Zarządy dziękują wszyst-
kim przedsiębiorcom, którzy na spo-
tkania krwiodawców ofi arują słody-
cze i owoce.

Wyróżniający się krwiodawcy 
otrzymali, oprócz upomin-

ków, odznaki Zasłużony honorowy 
dawca krwi I, II i III stopnia.

Godna podziwu jest w tej sytuacji 
ofi arność prezesa Andrzeja Bara-
niaka, prezesa Zarządu Rejonowego 
PCK w Gostyninie, który od lat mo-
bilizuje i integruje środowisko krwio-
dawców.

W PCK szykują się przyspieszo-
ne wybory. Mamy nadzieję, że An-
drzej Baraniak utrzyma swoją funk-
cję. Mówi się, że nie ma ludzi nie-
zastąpionych, ale czasami nie ma...

Barbara KONARSKA-PABINIAK

Leszek Muszyński odbiera z rąk prezesa Andrzeja Baraniaka odznakę 
Zasłużony dawca krwi II stopnia. W głębi Robert Baraniak

W dniu 29 października 2011 
roku, w hotelu „Groma-

da” w Warszawie odbyła się Wiel-
ka Gala VI edycji  konkursu „Samo-
rząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, 
podczas której wręczone zostały na-
grody w trzech konkursach organi-
zowanych przez Mazowieckie Zrze-
szenie Handlu Przemysłu i Usług, 
Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu 
i Usług oraz Europa 2000 Consul-
ting Sp. z o. o.: między innymi Gmi-
na Atrakcyjna Turystycznie i Mazo-
wiecka Gmina Roku. Od początku ist-
nienia konkursów patronat honorowy 
nad przedsięwzięciem sprawuje Mar-
szałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik. Tegoroczny kon-
kurs objęła również patronatem ho-
norowym prezydent m. st. Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Mamy przyjemność poinformować 
Państwa, że Burmistrz Miasta Go-
stynina Włodzimierz Śniecikowski 
otrzymał na tej gali tytuł „Najlepszy 
Burmistrz 2011 Roku” za przedsię-
wzięcia proekologiczne oraz zaan-
gażowanie w rozbudowę infrastruk-
tury turystycznej, a także za działa-
nia wspierające rozwój kultury na te-
renie gminy. Organizatorzy doceni-
li zaangażowanie gospodarza mia-
sta, nowatorskie działania w pracy 
samorządowej, jego profesjonalizm 
i skuteczność.

Miło nam również donieść, że 
w czwartej edycji konkursu „Ma-
zowiecka Gmina Roku” Gostynin 
otrzymał III nagrodę. Znalezienie się 
wśród najlepszych samorządów jest 
dla miasta i jego włodarza dużą sa-
tysfakcją. Świadczy to o tym, że do-

tychczasowe działania zostały za-
uważone przez kapitułę składają-
cą się z przedstawicieli najważniej-
szych instytucji i urzędów Mazowsza.

Konkurs „Mazowiecka Gmina 
Roku” od czterech lat promuje sa-
morządy, które stwarzają dogodne 
warunki do inwestowania, prioryteto-
wo traktują ochronę środowiska na-
turalnego, dbają o edukację, inten-
sywnie przeciwdziałają bezrobociu, 
troszczą się o rozwój turystyki w swo-
im regionie oraz wykazują otwar-
tość i przychylność dla mieszkań-
ców, przedsiębiorców i inwestorów.

Gostyninowi przyznano też III na-
grodę „Gmina Atrakcyjna Tury-
stycznie 2011”. Zostaliśmy docenie-
ni, jako region zaangażowany w roz-
wój turystyki, gminę która podejmu-
je kroki w celu aktywnej promocji, 

pokazuje swoje walory turystyczne, 
stwarza możliwość rozwoju na swo-
im terenie tego sektora gospodarki.

Uczestnictwo w konkursach oraz 
wyróżnienia i nagrody są prestiżo-
wymi tytułami i doskonałym potwier-
dzeniem stałego rozwoju miasta Go-
stynina, jego atrakcyjności, duże-
go potencjału inwestycyjnego oraz 
ugruntowaniem silnej pozycji wśród 
samorządów nie tylko w wojewódz-
twie  mazowieckim, ale także na are-
nie ogólnopolskiej.

Życząc gospodarzowi naszego 
miasta satysfakcji z dotychczaso-
wych osiągnięć gratulujemy odnie-
sionego sukcesu, który ugruntowuje 
naszą silną pozycję wśród polskich 
samorządów miejskich.

Maria ZIĘTEK

przyznany decyzją Kapituły i Organizatorów Konkursu
Gmina Atrakcyjna Turystycznie

pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury

Wielka Gala ”Polska Przedsiębiorczość 2011”, Warszawa 29.10.2011 r.

Zdzisława Rodak

Naczelnik Departamentu 
Rynku Budowlanego i Techniki 

Ministerstwa Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

Minister Infrastruktury

Robert Składowski

Prezes Zarządu
Mazowieckiego Zrzeszenia
Handlu Przemysłu i Usług

Zbigniew Jarzyna

Prezes Zarządu
Naczelnej Rady Zrzeszeń 

Handlu i Usług

Patron Honorowy Przewodnicząca Kapituły Konkursu Organizatorzy

Patronat, Współpraca i Organizatorzy

CERTYFIKAT
„Gmina Atrakcyjna Turystycznie”

w kategorii

Gmina od 15 000  do 30 000 mieszkańców

Gmina Miasta Gostynina
przyznana decyzją Kapituły i Organizatorów 

Konkursu Mazowiecka Gmina Roku
pod Honorowym Patronatem 

Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

Tomasz Waźbiński

Zastępca Dyrektora
Kancelarii Marszałka

Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Marszałek Województwa
Mazowieckiego

Robert Składowski

Prezes Zarządu
Mazowieckie Zrzeszenie

Handlu Przemysłu i Usług

Patronat Honorowy Przewodniczący Kapituły Konkursu Organizatorzy

Zbigniew Jarzyna

Prezes Zarządu
 Naczelna Rada Zrzeszeń 

Handlu i Usług

Wielka Gala 
”
Polska Przedsiębiorczość 2011”, Warszawa 29.10.2011r.

Patronat, Współpraca i Organizatorzy

III Nagroda
w kategorii

GMINA MIEJSKA, MIEJSKO-WIEJSKA

Gmina 
Miasta Gostynina

Roku 2011

Wielka Gala ”Polska Przedsiębiorczość 2011”, Warszawa 29.10.2011 r.

Zdzisława Rodak

Naczelnik Departamentu 
Rynku Budowlanego i Techniki 

Ministerstwa Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

Minister Infrastruktury

Robert Składowski

Prezes Zarządu
Mazowieckiego Zrzeszenia
Handlu Przemysłu i Usług

Zbigniew Jarzyna

Prezes Zarządu
Naczelnej Rady Zrzeszeń 

Handlu i Usług

Patron Honorowy Przewodnicząca Kapituły Konkursu Organizatorzy

Patronat, Współpraca i Organizatorzy

przyznany decyzją Kapituły i Organizatorów
Konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2011

Tytuł

NAJLEPSZY BURMISTRZ ROKU 2011
otrzymuje 

Pan

Włodzimierz Śniecikowski
Burmistrz Gminy Miasta Gostynina
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ameryka PołuDnioWa Przyjechała Do buD lucieŃskich

WystaWa GruPy nieformalnej W mck 

Niedawno, z inicjatywy Jaro-
sława Fischbcha odbyło się 

w Budach Lucieńskich w Siedlisku 
„Pod Lipą” Ogólnopolskie Spotka-
nie Miłośników Ameryki Łacińskiej. 
Była to pierwsza impreza tego typu, 
a wzięło w niej udział bez mała 30 
osób. Do Bud Lucieńskich przyje-
chali ludzie w bardzo różnym wie-
ku i różnych profesji: filmowcy, geo-
grafowie, historyce, podróżnicy, an-
dyniści, autorzy książek o Ameryce 
Południowej, przedstawiciele bran-
ży turystycznej, pracownicy naukowi. 

W trakcie imprezy zaprezentowano 
kilka filmów o Ameryce Południowej, 
m.in. „Peru” i „Mój kanion” (o drugiej 
wyprawie Polaków do najgłębszego 
na świecie kanionu Colca w Peru ) 
reżyserii Mirosława Olszyckiego, 
czy film przygotowany przez Woj-
ciecha Lewandowskiego „Zamknij 
oczy i pomyśl o Andach”, opowiada-
jący o pierwszej polskiej wyprawie 
w góry wysokie, jaka zorganizowana 
została na przełomie lat 1933–1934. 
Były spotkania z autorami książek 
o Ameryce Łacińskiej: Janem Ga-
ciem, Jarosławem Fischbachem, 
Wojciechem Lewandowskim. Uczest-
nicy spotkania mogli wysłuchać in-

teresujących prezentacji o: Patago-
nii, Ziemi Ognistej, Kolumbii, Misio-
nes, o zabytkach kolonialnych, inka-

skich i preinkaskich, a także zoba-
czyć zdjęcia z wystawy „Uroki Ame-
ryki Południowej”. Największym jed-
nak zainteresowaniem cieszyło się 
wystąpienie znanego ekologa Woj-
ciecha Puchalskiego „Tradycyjna 
wiedza ekologiczna w Ameryce Po-
łudniowej i jej znaczenie dla współ-
czesnego świat”.

Dyskusje o tym frapującym kon-
tynencie trwały do późnych godzin 

nocnych. Jednym z efektów spotka-
nia było powołanie Klubu Odkryw-
ców Ameryki Południowej. Klub po-
siada już własną stronę internetową 
www.nuevomundo.pl  Kolejne spo-
tkanie członków Klubu odbędzie się 
w Siedlisku „Pod Lipą” w Budach Lu-

cieńskich w przyszłym roku. Organi-
zatorzy Zlotu myślą o rozszerzeniu 
programu i zorganizowaniu w Go-
styninie prezentacji filmów o Ame-
ryce Łacińskiej.

Zainteresowanie działalnością 
Klubu wzrasta, zgłosiły się do 

niego już kolejne osoby i instytucje. 
Poparcia tej społecznej działalno-

ści udzielili m.in. Elżbieta Dzikow-
ska, przedstawiciele Ambasady Chi-
le w Polsce, Muzeum Podróżników 
z Torunia, CESLA – Centrum Stu-
diów Latynoamerykańskich.

Jednak spotkanie nie ograniczy-
ło się tylko do rozmów o Amery-

ce Łacińskiej, 
jego uczest-
nicy mogli po-
dziwiać walo-
ry Pojezierza 
Gostynińskie-
go. W ostat-
nim dniu im-
prezy, przy 
bardzo sprzy-
jającej pogo-
dzie, zorgani-
zowano wy-
cieczkę rowe-
rową , w cza-

sie której była możliwość podziwia-
na pięknych jezior i lasów naszego 
regionu. Dzięki uprzejmości Nadle-
śnictwa Gostynin była możliwość po-
dziwiania wspaniałej panoramy Po-
jezierza Gostynińskiego z wysokiej 
wieży obserwacyjnej.

Jarosław FISCHBACH
Foto Rafał KOByŁECKI

W piątkowy wieczór 2 grudnia 
br., w sali wystaw Miejskie-

go Centrum Kultury odbyła się wy-
stawa od trzech lat działającej Gru-
py Nieformalnej, pod nazwą „Quod 
libet”. Nazwa ta w dosłownym tłuma-
czeniu oznacza „Co się komu podo-
ba”. Jest to także określenie muzycz-
ne, oznaczające utwór, w którym ze-
stawione ze sobą zostały różnorod-
ne, często popularne melodie. Po-
dobnie było na piątkowej wystawie. 
Cztery spojrzenia na świat poprzez 
twórczość malarską.

Na wystawie zaproszeni goście 
obejrzeli kolorowe pejzaże z letnich 
plenerów Anny Łuczyńskiej, roz-

wijające się malarstwo Krzysztofa 
Kopra, ekspresyjne i barwne obrazy 
i grafiki Pawła Tencera oraz pastelo-
we pejzaże Barbary Perlikowskiej.

Gospodarz naszego miasta bardzo 
ceni sobie twórczość gostynińskich 

artystów i jak zawsze przypominał, 
że artyści potrzebują środków do 
tworzenia, więc należy je kupować.
Oprócz otwarcia wystawy Burmistrz 
Miasta Gostynina Włodzimierz Śnie-
cikowski wręczył medal „Zasłużony 

dla Miasta Gostynina”, Zygmuntowi 
Rosińskiemu, instruktorowi mode-
larstwa w Miejskim Centrum Kultu-
ry, który od wielu lat pracuje w sekcji 
modelarskiej.  Wręczając medal Bur-
mistrz powiedział, że Zygmunt Rosiń-
ski jest świetnym pedagogiem ama-
torem i modelarzem, o czym mogą 
najlepiej powiedzieć jego wychowan-
kowie. Ponadto wiele pięknych mo-
deli znajduje się w modelarni MCK, 
które można podziwiać.

Uroczystość zakończyła się oglą-
daniem obrazów i rozmowami w ku-
luarach.

Maria ZIĘTEK

dr Wojciech Lewandowski geograf z Uniwer-
sytetu Warszawskiego opowiada o swojej 
wyprawie do Kolumbii

Uczestnicy spotkania słuchają prezentacji dr Wojciecha 
Lewandowskiego. Pierwszy z prawej Jarosław Fischbach

oPłatek u PlastykóW
W miłej atmosferze przebiega-

ło spotkanie opłatkowe zor-
ganizowane przez Gostynińskie To-
warzystwo Popierania Twórczości 
Plastycznej w dniu 9 grudnia 2011 
r. w Zamku Gostynińskim. 

Spotkanie uświetnili zacni goście: 
Jan Baranowski – starosta  gosty-
niński, Andrzej Kujawski – wicesta-
rosta, Włodzimierz Śniecikowski 
– burmistrz m. Gostynina, Edmund 
Zieliński – wójt gminy Gostynin, Jo-
lanta Syska-Szymczak – przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Gostyninie, 
ks. dziekan Ryszard Kruszewski 
oraz proboszcz Sławomir Wiśniew-

ski. Byli także członkowie nieformal-
nej grupy plastycznej, dyrektorzy  in-
stytucji kultury i sympatycy twórczo-
ści gostynińskich plastyków. 

Miłym akcentem była wymiana po-
darunków – plastycy obdarowali go-
ści wytworami swojej twórczości, 
a władze przydatnymi w działalno-
ści GTPTP pomocami. Było też tra-
dycyjne łamanie się opłatkiem oraz 
recytacja okolicznościowych wierszy. 
Uroczystość uświetnił występ Chó-
ru Miejskiego i młodzieży Gostyniń-
skiej Szkoły Muzycznej, którzy wy-
konali najpiękniejsze polskie kolędy. 

bkp.
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Przy opłatkowym stole

Opłatkiem dzielą się: Grażyna 
Dutkiewicz, Jolanta Bigus 
i Mirosław Bronowski – prezes  
Gostynińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

W sali wystaw stoją od lewej: Zygmunt Rosiński, Jacek Michalski, Barbara Perlikowska 
i Burmistrz Włodzimierz Śniecikowski
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„DzieŃ chemiczny” W Gimnazjum nr 2 

Ślubujemy...

Były wybuchy, były płomienie, 
były wulkany piany i inne wido-

wiskowe doświadczenia chemiczne, 
a wszystko to za sprawą zaproszo-
nego do szkoły pracownika nauko-
wego z Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu – Łukasza Spor-
nego, który poprowadził pokaz efek-
townych doświadczeń chemicznych, 
wabiących dźwiękiem, światłem, za-
pachem i barwą. Pokaz odbył się 
w sali gimnastycznej dla uczniów ca-
łej szkoły i był wspomagany multime-
dialnie. Prowadzący, dzięki bardzo 
dobremu kontaktowi z odbiorcami, 
włączył do prezentacji eksperymen-

tów wielu chętnych uczniów. Było ich 
na tyle dużo, że w pewnym momen-
cie wszyscy odnieśliśmy wrażenie, iż 
role się odwróciły. To uczniowie da-
lej wykonywali wszystkie ekspery-

menty chemiczne pod baczną kon-
trolą pracownika UMK i organizator-
ki spotkania Ewy Doroszuk. Całość 
odbywała się w ciekawej i efektow-
nej konwencji. Uczniowie byli bar-

dzo zadowoleni z pokazu, z wizyty 
pracownika Centrum Chemii w Ma-
łej Skali, jak i z pomysłu zorganizo-
wania w naszej szkole DNIA CHE-
MICZNEGO, czemu dali wyraz grom-
kimi brawami.

Dzień Chemiczny w naszym 
Gimnazjum dowiódł, że ekspery-
menty chemiczne bawiąc potra-
fią jednocześnie uczyć i kształcić. 

Ewa DOROSZUK
nauczyciel chemii

Zdjęcia: Michał Bazela IIIb,
 Mateusz Zembowicz IIIa

Na ten szczególny dzień ucznio-
wie klas pierwszych i ich ro-

dziny czekali ponad dwa miesiące. 
Najpierw były godziny prób, dni na-
uki, przygotowania, stres, pasja. Uro-
czystość pasowania na pełnopraw-
nych członków społeczności szkol-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 w Go-

styninie, na mocy złożonego ślu-
bowania, wyznaczono na 9 listopa-
da br. Przybyło wielu gości, wśród 
nich byli: Danuta Pilichowicz (w 
zastępstwie Burmistrza Włodzimie-
rza Śniecikowskiego), Li-
dia Pawikowska, radna, 
przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Stanisław Dur-
ma, prezes ZNP, ks. Sła-
womir Wiśniewski, pro-
boszcz Parafii Miłosierdzia 
Bożego, Anna Woźniak, 
dyrektor Miejskiego Przed-
szkola nr 2 i Krystyna Za-
ręba NZOZ Szkol-Med.

Rangę tego wyjątkowe-
go dnia podnosiła jeszcze pierwsza 
część akademii poświęcona 15. rocz-
nicy nadania Szkole Podstawowej nr 
1 w Gostyninie imienia Armii Krajo-
wej. Dla społeczności szkolnej ob-
chody Dnia Patrona to wielkie świę-
to i jedna z najważniejszych uroczy-
stości w roku szkolnym.  

Dziś pragniemy oddać cześć 
wszystkim, którzy zostawili ślad 

w dziejach naszej Ojczyzny, służąc 
jej z oddaniem, honorem i miłością. 
Szczególnie chcemy   przypomnieć 
najmłodszych żołnierzy Armii Krajo-
wej, naszych rówieśników. Udowod-
nili, że kochać ojczyznę można tak 
samo mocno mając 12 lat, jak i w 
wieku dorosłym. Dziękujemy za ofia-

rę krwi, za to, że 
możemy teraz 
cieszyć się wol-
nością i odważ-
nie spoglądać 
w przyszłość -   
p o w i e d z i a ł a 
uczennica pro-
wadząca to wy-
jątkowe spotka-

nie. 
Młodzi artyści, przygotowani przez 

nauczyciela Roberta Idzikowskie-
go, z powagą  recytowali utwory po-
święcone bohaterstwu Polaków, któ-

rzy ginęli w obronie naszej ojczy-
zny, a chór pod kierunkiem Toma-
sza Sarniaka zaprezentował zna-
ne pieśni patriotyczne z okresu walk 
1939–1945. Świadectwem bohater-
stwa małych żołnierzy są listy mó-
wiące o marzeniach, pragnieniach 
i radościach nieletnich uczestników 
Powstania Warszawskiego i to ich 
fragmenty, odczytywane w trakcie 

inscenizacji, najbardziej poruszy-
ły zebranych.

Teraz głos oddano już maluchom, 
które w galowych strojach z koloro-
wymi kokardkami, wyróżniającymi 
każdą klasę, cierpliwie uczestniczy-
ły w pierwszej lekcji historii. 

Najpierw odbyła się prezentacja 
przedstawicieli klas. Przed ślubowa-
niem pierwszaki musiały zdać jesz-
cze jeden egzamin,  ale i tym razem 
nie zawiedli. Udzielili odpowiedzi na 

wszystkie pytania zadane przez star-
szą koleżankę, a mianowicie: w jakiej 
miejscowości znajduje się ich szko-
ła, kto jest jej patronem i czy znają 
dyrektora szkoły? 

W końcu nadszedł ten najważniej-
szy moment – ślubowania na sztan-
dar szkoły. Z ogromnym przejęciem, 
w obecności wielu świadków, dzie-
ci wypowiedziały słowa przysięgi:

„Ślubuję być dobrym Polakiem, 
dbać o dobre imię swojej klasy 
i szkoły. 
Będę uczyć się w szkole jak ko-
chać Ojczyznę, 
jak dla niej pracować kiedy urosnę! 
Będę się starać być dobrym 
uczniem, 
swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i na-
uczycielom!”

Magiczny i niepowtarzalny nastrój 
uroczystości podtrzymali wzrusze-
ni przedstawiciele rodziców, którzy  
wnieśli symboliczny ołówek, prosząc 
panią dyrektor Edytę Mikulską o pa-
sowanie dzieci na uczniów i zapewni-
li, że wszyscy rodzice dołożą starań, 
aby ich pociechy były dumą Szkoły. 
Pani Dyrektor, przez delikatne do-
tknięcie ramienia tymże okoliczno-
ściowym ołówkiem, pasowała każde-
go pierwszaka na dumnego ucznia. 

Następnie wychowawcy 
wręczyli dzieciom dyplo-
my i pierwsze legitymacje 
szkolne, a uczniowie klas 
III własnoręcznie wykona-
ne upominki. 
. Na koniec przedstawiciel-
ki klas IV powitały młod-
szych kolegów w wielkiej 
,,szkolnej rodzinie”, za-
pewniły o wsparciu i po-

mocy, na jakie mogą liczyć malu-
chy u starszych szkolnych przyja-
ciół oraz życzyły im samych sukce-
sów. Dopełnieniem święta był wy-
stęp szkolnego zespołu taneczne-
go i słodki poczęstunek.

Nauczycielki, które przygotowały 
uczniów do tego ważnego dnia to: 
Grażyna Czarnecka, Mariola Ko-
łodziejczak,  Monika Majewska 
i Izabela Markiewicz.

Połączenie uroczystości poświęco-
nej patronowi ze ślubowaniem pierw-
szaków to niezwykle trafiony pomysł, 
to wielki i ważny dzień dla całej spo-
łeczności szkolnej. Z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich, a szczególnie tych, którzy roz-
poczynają  zdobywanie wiedzy  i od-
najdywanie swoich talentów.

Róża SZLOSOWSKA

100 lat temu – w 1911 roku – Marię Skłodowską-Curie uhonorowano Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie dwóch pierwiastków: 
polonu i radu. Stąd Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie (Rokiem Chemii). Z uwagi na ten fakt 
w dniu 18 października 2011 r. nauczycielka chemii Ewa Doroszuk – zorganizowała już po raz drugi w naszym Gimnazjum DZIEŃ CHEMICZNy.
Dzień ten dowiódł, że eksperymenty chemiczne bawiąc potrafią jednocześnie uczyć i kształcić. 
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afrykaŃskie Dzeci czekają
Bardzo Kochana Mamo, 

Twój list otrzymałem we 
wrześniu 2003 r. Sprawił mi wiel-
ką radość, że nie mogę jej wyrazić. 
Bardzo się ucieszyłem widząc w To-
bie moich rodziców, sprawiło mi wiel-
ką radość także Twoje bardzo pięk-

ne zdjęcie, święty obrazek ze świę-
tym chlebem potrzebnym przy skła-
daniu życzeń na Boże Narodzenie.

Zachwyciła mnie pomoc, którą mi 
posłaliście: dano mi ubrania, moty-
kę, nakrycia (kołdrę lub koc), bara-
na i pomoc w budowie domu. Dzię-
kuję wam również za to, że zdecy-
dowaliście się pomagać mi tak dłu-
go, jak długo będę tego potrzebował 
oraz za życzenia dobrego życia (...).

Autorem tego fragmentu listu jest 
Faustyn Manizabayo z Rwandy, 
a „kochaną mamą” Maria Raczyń-
ska z Gostynina, która w 2002 r. pod-
jęła decyzję o przystąpieniu do Ac-
tion „Adoption de Coeur”, czyli „ad-
opcji serca”.

Program adopcji na odległość re-
alizuje Pallotyński Sekretariat Mi-
syjny z siedzibą w Warszawie. Jego 
początki łączą się z wojną domową, 
która rozegrała się na kontynencie 
afrykańskim w Rwandzie w latach 
1994–1996 między plemionami Hutu 
i Tutsi, pozbawiając życia ponad dwa 
miliony osób w makabrycznych rze-
ziach. W ciągu najtragiczniejszych 
102 dni tego ludobójstwa zginęło bli-
ska milion ludzi. Najbardziej skrzyw-
dzone zostały osierocone dzieci, bę-
dące jej tragicznymi ofiarami. W dniu 
28 listopada br. TVN7 wyemitowała 
wstrząsający dramat wojenny „Cza-
sem w kwietniu”, produkcji francu-
sko/amerykańsko/rwandyjskiej, tyl-
ko w ułamku pokazującym tragedię 
tego narodu, która rozegrała się na 
oczach świata.  

Pallotyńska Adopcja Serca aktual-
nie obejmuje podopiecznych z Rwan-
dy, Konga, Wybrzeża Kości Słonio-
wej, Zambii i Brazylii. Głównym ce-
lem Adopcji Serca jest zapewnie-
nie dziecku podstawowych środków 
do życia. Pomocy potrzebują siero-

ty, półsieroty, dzieci chore i niepeł-
nosprawne oraz najuboższe z ro-
dzin wielodzietnych.

Faustyn Minizabayo jest sierotą. 
Jego rodzice zginęli w rwandyjskiej 
rzezi w 1994 r. Pozostawili troje dzie-
ci. Opiekuje się nimi kuzyn, który na-
zywa się Cleophas Ndeze. Miesz-
kają w domu zbudowanym z cegieł 
niewypalonych o wymiarach 3x4 m, 
pokrytym dachówką, z podłogą z ubi-
tej ziemi.

Gdy napisał pierwszy list do swo-
jej gostynińskiej mamy, miał 11 lat 
i chodził do piątej klasy szkoły pod-
stawowej w centrum szkolnym Mu-
caca. Marzył o studiach na uniwersy-
tecie, aby – jak  napisał – moi młod-
si bracia, z którymi prowadzę smut-
ne życie sierot, byli wspomagani.

Rok poniżej w kolejnym liście Fau-
styn pisał m.in.:

Dzisiaj otrzymałem mundurek do 
szkoły, ubrania w których będę cho-
dził do kościoła na mszę, zwierzęta 
domowe itd. W tych dniach otrzyma-
łem też zeszyty i długopisy. 

Pisał, że bardzo by chciał przyje-
chać do Polski, by poznać swoich ro-
dziców, ale nie ma nikogo, kto mógł-
by mu w tym pomóc. 

Z kolei w 2007 r. Faustyn dono-
sił, że rozpoczyna naukę w szkole 
średniej o kierunku zawodowym, by 
uczyć się zawodu spawacza i elek-
tryka, i że osiąga dobre wyniki.

O postępach w nauce systema-
tycznie informuje swoich rodziców 
(do akcji włączył się Zygmunt Ra-
czyński, mąż pani Marii). Jest im 

wdzięczny za pomoc i ciągle o tym 
pisze: Wszystko to dzięki Wam, bo 
wciąż mnie wspieracie. Mam brata, 
który też Was kocha. Dziękuję Wam, 
bo inaczej nie mogę wam  odpłacić, 
tylko sam Bóg będzie Was zawsze 
darzył radością”

Niezmiennie pamięta o życze-
niach świątecznych.

W 2007 r. afrykańska rodzina p. 
Raczyńskich powiększyła się o ko-
lejnego podopiecznego Jean Clau-
de Mukiza, urodzonego w 1996 r. 

Jego rodzice zmarli w 1997 i 1998 
r., a opiekuje się nim babka i ciotka. 

Nie jest to dziecko wojenne, ale cho-
re. Ma schorzenie żołądka i oczu. 
Mukiza po szkole podstawowej za-
czął uczyć się w szkole średniej. 
W 2010 r. napisał:

Byłem ogromnie zaszokowany wia-
domością, że Wasi Przedstawicie-
le Narodu zginęli i że macie wielką 
powódź w kraju. Jednoczymy się 
z Wami w modlitwie.

U nas w Rwandzie jest dobrze. 
Teraz przygotowujemy się do wy-
boru Prezydenta, które odbędą się 
9 sierpnia 2010 r.  Nadchodzi już 
wielka pora sucha i słońce grzeje 
od rana do wieczora.

Od 2010 r. trzecim synem adop-
cyjnym Raczyńskich został Mouni-
ce Hakizimana urodzony w 1996 r. 

Jest również sierotą. Mieszka ze 
starszą siostrą, a opiekuje się nimi 
ciotka. 

Do swoich adopcyjnych rodziców 
m.in. napisał: 

Codziennie się za was modlę. 
Chciałbym coś napisać o moim 
kraju. Rwanda jest krajem tysiąca 
wzgórz. Obecnie mamy deszczową 
porę roku. Lubię ją, ponieważ jest 
dużo owoców i warzyw. Lubię się 
modlić i uczyć. Jeszcze raz dzięku-

ję za dobro i miłość, jaką mi okazu-
jesz. Życzę pokoju Pańskiego i bło-
gosławieństwa Bożego”.

Adopcja Serca skierowana jest do 

ludzi dobrej woli. Angażują się w nią 
osoby samotne, małżeństwa, rodziny, 
grupy parafialne, firmy, grupy osób, 
klasy szkolne, a nawet całe szkoły. 
Otrzymują podstawowe informacje 
o dziecku oraz jego zdjęcie.  Mogą 
utrzymać łączność korespondencyj-
ną z podopiecznym. Za pośrednic-
twem tłumaczy każdy list podopiecz-
nego napisany jest w języku ojczy-
stym, tłumaczony na język francuski, 
następnie na język polski.

Podobną procedurę redakcyjną 
przechodzą listy od rodziców adop-
cyjnych. Ważne jest, aby w tej kore-
spondencji unikać drastycznych py-
tań o przeżycia wojenne. Adopcja po-
lega na comiesięcznych wpłatach na 
konto Sekretariatu Misyjnego kwo-
ty 16 EUR. Każdego miesiąca Se-
kretariat Misyjny Księży Pallotynów 
w Warszawie przekazuje pallotyń-
skim misjonarzom w krajach misyj-
nych, którzy pomagają konkretne-
mu dziecku, opłacając jego szkołę, 
finansują zakup niezbędnych mate-
riałów szkolnych, żywności, potrzeb-
nych leków i wszystkiego, co w da-
nym momencie jest niezbędne dla 
danego dziecka.

Pallotyni organizują też pielgrzym-
ki rodzin adopcyjnych do ziemi afry-
kańskiej, której celem jest spotka-
nie z dziećmi objętymi Adopcją Ser-
ca w różnych rejonach Rwandy lub 
Konga. Taka pielgrzymka odbyła się 
w 2010 r. Raz w roku odbywają się 
też rekolekcje dla rodziców adopcyj-
nych w Częstochowie.

Akcja Pallotynów jest wciąż 
otwarta. Liczymy, że piękna inicja-
tywa, którą podjęli  p. Raczyńscy                    

Faustyn Manizabayo z Rwandy Faustyn Manizabayo z wujem i bratem oraz 
baranami zakupionymi z przesyłanych Euro

Jean Claud Mukiza

Mounice Hakizimana z siostrą
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Prezenty z lanGenfelD
W dzień rozpoczęcia roku 

szkolnego niemieckie dzieci 
obdarowywane są prezentami przez 
swoich najbliższych. Najczęściej jest 
to ozdobna, stożkowa torebka ze sło-
dyczami. Niektórym dzieciom wkłada 
się do środka także maskotkę, 
która ma przynosić szczęście 
w poznawaniu tajników wiedzy. 
Wszystkie dzieci są tego dnia 
bardzo zadowolone i nabiera-
ją ochoty do nauki.

Podobną tradycję od trzech 
lat zainicjowało Stowarzyszenie 
Popierania Partnerstwa Gosty-
nin-Langenfeld w gostynińskich 
gimnazjach. W pierwszym dniu 
nauki szkolnej na każdego ucznia 
czekała niespodzianka. W szkolnych 
bibliotekach  znajdował się podaru-
nek powitalny w formie podręcznika 
do nauki języka niemieckiego. 

Ten piękny gest sponsora z Lan-
genfeld zrodził się z chęci wspiera-

nia nauki tego języka wśród gostyniń-
skiej młodzieży. Zamysłem darczyń-
ców jest to, aby w przyszłości młodzi 
ludzie mogli kontynuować podpisane 
w 1998 r. partnerstwo z miastem na-
szych zachodnich sąsiadów. Ofiaro-

dawca ma nadzieję, że polska mło-
dzież dozna wielu radości w odkry-
waniu  tajników języka niemieckie-
go oraz poznaniu kultury i zwycza-
jów panujących w Niemczech. Prze-
kazując prezenty uczniom – powie-
działa Prezes Stowarzyszenia Erna 

Funk – wierzymy, że będą z nich bar-
dzo zadowoleni i będą je szanować.

Dziękując za niewątpliwie piękny, 
miły i godny pochwały altruistyczny 
odruch, a przy tym nieprzerwaną 
szczodrość Zarządu Stowarzysze-

nia, młodzież powinna po-
czuć się zobowiązana i nobi-
litowana do rewanżu – wzmo-
żonej pracy w nauce języ-
ków obcych. Choć zmieni-
ły się czasy i ludzie, zasa-
da wzajemności jest jak naj-
bardziej aktualna i funkcjo-
nuje do dziś. 

Ten doskonały dobór pre-
zentów, choć mógłby wyda-

wać się bardzo tradycjonalistyczny, 
niech stanie się przesłanką dla tra-
fionych wyborów w tym utożsamia-
nym ze Świętami Bożego Narodze-
nia czasie.

Elżbieta SZUBSKA-BIEROŃ

jest taki 
DzieŃ

Jest taki dzień 

Bardzo miły 

Jezus się rodzi 

Daje nam dużo siły 

Człowiek wierzący 

To docenia 

Bo to są 

Święta Bożego Narodzenia

Jan KOTLIŃSKI

szkolne sPojrzenie na PraWa Dziecka
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Armii Krajowej  w Gostyninie 
w dniach 17 – 21 października 2011r. 
w ramach programu Comenius go-
ściła partnerów z Włoch, Portugalii, 
Hiszpanii, Słowenii i Walii. 

Podczas spotkania pracowaliśmy 
przede wszystkim nad naszym pro-
jektem, którego temat brzmi „Euro-
pejskie Prawa Dzieci”. Zaplanowa-
liśmy szereg działań, które będzie-
my realizować przez dwa 
lata jego trwania. Podzieli-
liśmy zadania i ustaliliśmy 
terminy następnych wizyt 
roboczych. 

Przedsięwzięcia jeszcze 
na ten rok, to między inny-
mi zorganizowanie w każ-
dej szkole kącika i pracow-
ni Comeniusa, przygoto-
wanie kalendarza na rok 
2012 w oparciu o temat 
projektu, a więc zawiera-
jący Prawa Dzieci wraz 
z wykonanymi przez nie rysunkami.

 Dzięki realizowanemu projekto-
wi uatrakcyjniliśmy ofertę zajęć po-
zalekcyjnych dla naszych uczniów. 
Już od września prowadzimy zajęcia 
z języka angielskiego „Europa jest 
sympatyczna” oraz warsztaty kom-
puterowe „Komputer otwiera okno 
na Europę”. Nasi partnerzy dopie-
ro będą organizować takie zajęcia 
w swoich szkołach.

Dla naszych gości przygotowali-
śmy wiele atrakcji, które spotkały 
się z bardzo życzliwym przyjęciem.
Były to m.in.: otwarta lekcja języ-
ka angielskiego, którą przygotowa-
ła i przeprowadziła Renata Zalew-
ska w klasie IIb, prezentacja ucznio-
wiów klas IV-VI wiedzy na temat praw 
dzieci, w przygotowanym przedsta-
wieniu, pod kierunkiem nauczycieli 
języka angielskiego.  

Podczas uroczystości zostały wrę-
czone nagrody za udział w zorgani-
zowanych wcześniej konkursach: na 
najładniejszy plakat o kraju jednego 
z naszych partnerów oraz na najład-
niejszy rysunek o prawach dziecka. 
Nagrodą za zajęcie I miejsca w kon-
kursach jest wyjazd do Włoch /Sycy-
lia/ w marcu 2012 roku. Do Patti po-
jadą uczniowie: Weronika Trojanow-
ska z klasy VIa, Adrianna Szafran 

z klasy VIb oraz Radosław Typko 
z VIa za wykonanie prezentacji o na-
szym mieście w języku angielskim.

Ważnym punktem tego dnia było 
spotkanie w sali kolumnowej Zamku 
Gostynińskiego z Włodzimierzem 
Śniecikowskim - Burmistrzem Mia-
sta Gostynina, który wyraził radość 
z podjęcia międzynarodowej współ-
pracy naszej placówki.
Młodzież klasy VIa brała też udział 

w wycieczce do Skansenu 
w Kłóbce oraz klas VIb i VIc 
do Warszawy, gdzie odwie-
dzili Centrum Nauki Kopernik 
oraz jeden z największych i naj-
piękniejszych w Europie ogro-
dów na dachu Biblioteki Na-
rodowej. 

Piątek to dzień pożegnania 
z naszymi partnerami. Dowo-
dem tego, jak miło spędzili oni 
czas w naszym kraju, są słowa 
Carlosa z Hiszpanii: Polacy, je-
steście przykładem ludzi wy-

kształconych i pracowitych. W imie-
niu wszystkich szczerze dziękuję za 
doskonałe przyjęcie. Macie wielkie 
i gorące serca. Wasze zachowanie 
wobec nas było wspaniałe. Dzięku-
jemy Wam bardzo. Do zobaczenia 
w następnym roku we Włoszech. 
Dziękujemy.
Koordynator programu Comenius

Renata JĘDRZEJEWSKA

zaowocuje kolejnymi rodzicami ad-
opcyjnymi. A może będzie to któ-
raś z  gostynińskich szkół? Przykła-
dem niech będzie młodzież Szkoły 
Podstawowej z Brzozowej, która od 
trzech lat uczestniczy w akcji Adopcji 
Serca, kierowanej przez Samorząd 
Szkolny, zdobywając na ten cel pie-
niądze poprzez organizowanie zbió-
rek pieniężnych, loterii fantowych, 
sprzedaż wytworów własnej pracy 
(kartki świąteczne, stroiki).

Zespół do spraw Adopcji Serca po-
wołali również uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 19 w Białymstoku. Dzięki 
ich wsparciu dziewięcioletnia dziew-
czynka z Rwandy, całkowita sierota, 
rozpoczęła naukę w szkole i została 
objęta opieką polskich misjonarzy. 

Warto pójść w ich ślady. Za 16 
EUR miesięcznie można zapewnić 
afrykańskiemu dziecku wykształce-
nie i godne życie.

Barbara KONARSKA-PABINIAK
Kontakt:
Pallotyński Sekretariat Misyjny, 
ul. Skaryszewska 12, skr. Poczt. 
255, 03-802, Warszawa 4, tel. 
22/7715129; 7715119;8184731
fax 781-67-59; biuro@sekretariat-
misyjny.pl; www.sekretariat-mi-
syjny.pl
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Jedna z kart świątecznych, którą afrykański 
syn, Faustyn, przesłał swojej gostynińskiej 
mamie
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11 listoPaDa 1918 r. W Gostyninie i okolicach

DlaczeGo ronDo roDziny hiGersberGeróW?

Odzyskanie przez Polskę nie-
podległości po 123 latach 

niewoli było wielkim wydarzeniem 
historycznym, a sama niepodle-
głość – wielkim wyzwaniem tak dla 
władz centralnych jak i całego społe-
czeństwa. Co się w tym czasie dzia-
ło w Gostyninie i na ziemi gostyniń-
skiej w latach 1914-1918?

Ziemia gostynińska została włą-
czona w bezpośrednią orbitę dzia-
łań wojennych w połowie paździer-
nika 1914 r. Huk armat słychać było 
w sąsiedztwie Sochaczewa, Iłowa  
i Gąbina. Zajęte zostały wsie Czerm-
no i Dobrzyków.  W dniach 11–13 
listopada rozegrała się zaciekła bi-
twa pod Włocławkiem  m. wojska-
mi niemieckimi i rosyjskimi. 17 li-
stopada oddziały niemieckie zaję-

ły Gostynin, a później Gąbin. Go-
stynin uniknął bombardowania ar-
tyleryjskiego, a także nalotów sa-
molotów rosyjskich. Jedyne bom-
bardowanie Gąbina miało miejsce 
w czerwcu 1915 r. 

W końcu grudnia 1914 r. cały po-
wiat gostyniński znalazł się pod oku-
pacją niemiecką. Z Gostynina i Gą-
bina wyjechali urzędnicy i nauczy-
ciele rosyjscy. W Gostyninie po-
wstała Rada Opiekuńcza Powiato-
wa, mająca zabezpieczyć porządek 
i dbać o sprawy materialne miesz-
kańców.

Niemcy zacierali wszelkie ślady 
po Rosjanach, a w zamian wprowa-
dzali napisy niemieckie i język nie-
miecki w urzędach. Władze niemiec-
kie nakładały na mieszkańców po-

wiatu liczne ciężary i daniny, a tak-
że rekwirowali przedmioty i sprzę-
ty oraz zboże, konie, trzodę chlew-
ną. Zamykano zakłady produkcyj-
ne, cukrownie, zakłady rzemieślni-
cze. Zaczęły się problemy w handlu. 
Od września 1914 r. wprowadzono 
racjonowanie artykułów żywnościo-
wych dla ludności miejskiej. Do do-
mów wkradała się bieda. Dużą ak-
tywność wykazały kobiety, które po-
wołały Obywatelski Komitet Kobiet. 
Komitet ten szczególnie troszczył 
się o dzieci. W Gąbinie i Gostyni-
nie otworzono przytułki dla ubogich. 
W akcję charytatywną włączali się 
księża.  Biedę odczuwało też śro-
dowisko żydowskie. W 1915 r. za-
łożono bezpłatną kuchnię.

Od 1916r. coraz aktywniejsza sta-
wała się młodzież. Chętnie wstępo-
wała do tajniej komórki Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej. Odrodziła się 
Polska Macierz Szkolna. 

Pod koniec wojny wśród młodzie-
ży gostynińskiej panowała niezwy-
kła atmosfera patriotyczna. Maso-
wo śpiewano piosenki na młodzie-
żowych spotkaniach. W paździer-
niku 1917 r. odbyły się liczne uro-
czystości związane z setną roczni-
cą śmierci Tadeusza Kościuszki. 
W ramach obchodów Rada Miej-
ska Gostynina (wybrana w pierw-
szej połowie 1917 r.) nadała miej-
scowemu gimnazjum męskiemu na-
zwę „Gimnazjum im. Tadeusza Ko-
ściuszki”. W 1918 r. uczniowie wzię-
li udział w obchodach kolejnej rocz-

W dniu 28 września 2011 r. 
uchwałą nr 69 Rady Miej-

skiej w Gostyninie rondo na skrzy-
żowaniu ulicy Targowej i Zamkowej 
otrzymało imię Rodziny Higersber-
gerów.

Aby przybliżyć mieszkańcom Go-
stynina, dlaczego właśnie takiego 
patrona otrzymało rondo w Gostyni-
nie, Wydział Promocji Urzędu Mia-
sta Gostynina wspólnie z redakcją 
biuletynu „Nasz Gostynin” zorgani-
zował w dniu 16 listopada br. spo-
tkanie w Zamku Gostynińskim po-
święcone rodzinie Higersbergerów. 
Oprócz zaproszonych gości i miesz-
kańców miasta na spotkanie przybyli 
przedstawiciele tej rodziny: dr Józef 
Higersberger, profesor Wojciech 
Raczkowski z żoną, Piotr Higers-
berger z dziećmi, Andrzej Higers-
berger z żoną.

Po wstępnym powitaniu zebra-
nych, jako pierwszy wystąpił bur-

mistrz Włodzimierz Śniecikowski, 
mówiąc:   

Dzisiejsze spotkanie ma na celu 
poinformowanie mieszkańców Go-
stynina o decyzji radnych miejskich, 
którzy wybrali nazwę dla nowego ron-
da w naszym mieście. 

Gostynin jest miastem, które dy-
namicznie się rozwija. Przybywa mu 
nowych ulic, dróg, a ostatnio nowo-
czesnych rozjazdów i mostów. Na 
władzach miasta i radzie miejskiej 
spoczywa obowiązek odpowiedniego 
ich oznakowania i nazwania. W róż-
nych krajach przyjmuje się różne  
tego zasady.

W Nowym Jorku np. ulice są nu-
merowane, u nas stosuje się nazew-
nictwo związane z ukształtowaniem 
terenu, nawiązujące do ważnego wy-
darzenia dziejowego lub patronem 
czyni się osobę zasłużoną dla kraju 
bądź danej miejscowości lub utrwa-
la się nazwy zwyczajowe. Wniosko-
dawcami często są sami mieszkań-
cy, organizacje lub stowarzyszenia.

Na zachowanych najstarszych pla-
nach Gostynina, z lat 1793–1806 są 
naniesione ulice: Strzelecka, Grodz-
ka, Browarna, Żychlińska, Myszew-
ska, Kościelna, Płocka. Ulice te ist-
nieją nadal, ale z historycznych ozna-
czeń przetrwały do dzisiaj tylko dwie 
nazwy: Kościelna i Płocka. Pozosta-
łe  nazwy zmieniano kilkakrotnie. 

W ciągu wieków liczba ulic w na-
szym mieście znacznie się zwiększy-
ła. Wytyczając nowe ulice, nadawa-
no im nowe nazwy, tak np. powstała 
ulica Długa (dziś Wojska Polskiego).

W okresie PRL programowo li-
kwidowano nazwy tradycyjne, na-
dając im nowe, prawomyślne. I tak 
ulicę Floriańską nazwano Mariana 

Buczka, Józefa Piłsudskiego zmie-
niono na Bolesława Bieruta, Weso-
łą przemianowano na Karola Świer-
czewskiego, a 3 Maja na Józefa Sta-
lina (dziś jest to ulica T. Kościuszki).

Rok 1989 spowodował, że zaczę-
to wracać do dawnych tradycyjnych 
nazw lub zaczęto honorować je na-
zwiskami wybitnych Polaków czy 
osób lub organizacji zasłużonych lo-
kalnie. I tak mamy  ulicę Jana Paw-
ła II, kard. Stefana Wyszyńskiego, 
a także Stefana Fabiszewskiego, 
Witolda Sadownika, Stanisława Tre-
li, Andrzeja Czapskiego i znów Flo-
riańską, a ostatnio Termalną.

Gdy padła propozycja, aby nowe-
mu  rondu w Gostyninie nadać imię 
Rodziny Higersbergerów – nie za-
wahałem się, aby poprzeć tę inicja-
tywę . To dobry wybór. Jest to rodzi-
na szczególnie zasłużona dla Gosty-

nina i ziemi gostynińskiej. W swoich 
majątkach dawali zatrudnienie oko-
licznej ludności, angażowali się spo-
łecznie, przelewali krew za ojczyzną, 
gdy była taka potrzeba.

Okupacja 1939–1945, a potem 
czasy PRL sprawiły, że Higersber-
gerowie pozbawieni zostali swojej 
własności. Dziś poprzez wyekspo-
nowanie ich nazwiska – wracają, 
choć tylko symbolicznie, do swoje-
go rodzinnego gniazda.

O odczytanie uzasadnienia 
uchwały Burmistrz poprosił 

dr Barbarę Konarską-Pabiniak, za-
razem autorkę eseju biograficznego 
poświęconego Rodzinie Higersber-
gerów. Tekst uzasadnienia drukowa-
ny był w całości w biuletynie „Nasz 
Gostynin” 2011, nr 11, s. 1–3. Uka-
zana została w nim patriotyczna po-
stawa przedstawicieli tej rodziny, po-
cząwszy od powstania styczniowe-
go, pierwszą wojnę światową, woj-
nę polsko-bolszewicką i drugą woj-
nę światową. W wydarzeniach tych, 
nierzadko poświęcając własne ży-
cie, uczestniczyli Higersberghero-
wie ze Skrzan, Rataj, Piotrowa czy 
Chocenia, bo te właśnie majątki do 
nich należały. Dla Gostynina szcze-
gólnie zasłużona była rodzina z Ra-
taj, a zwłaszcza Roman Higersber-
ger, wielki społecznik, pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Gosty-
ninie. Roman Higersberger w swo-
jej ostatniej woli miał życzenie, aby 
jego grób zwrócony był w stronę pa-
łacu. Higersbergerowie nieodpłatnie 
przekazali część swoich terenów 
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Uzasadnienie uchwały odczytuje  red. 
Barbara Konarska-Pabiniak

Józef Higersbereger (z prawej) przyjmyje dla 
Rodziny Higersbergerów medal i dyplom od 
Burmistrza za zasługi dla Gostynina
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nicy Konstytucji 3 Maja. W czerwcu 
tego roku w Gostyninie odbyły się 
obchody 100. rocznicy zgonu bo-
hatera narodowego, twórcy Legio-
nów Polskich we Włoszech, Jana 
Henryka Dąbrowskiego.

W niedzielę 10 listopada 1918 
r., stacjonujący na terenie powiatu 
gostynińskiego żołnierze niemieccy 
wykazywali wyraźne zdenerwowa-
nie i ogólny niepokój.  Docierające 
w ostatnich dniach wojny do żołnie-
rzy niemieckich wieści o wzroście 
nastrojów rewolucyjnych w Berlinie, 
abdykowaniu cesarza i proklamo-
waniu Republiki Niemiec w dniu 9 
listopada 1918 r. sprawiły, że nie 
stawiali oni oporu i jak najszybciej 
opuszczali Polskę. 

W Gostyninie już 10 listopada 
stacjonujący tu oddział bez więk-
szych incydentów wyjechał z mia-

sta. W tym czasie członkowie Pol-
skiej Organizacji Wojskowej otrzy-
mali instrukcje nakazujące rozpo-
częcie rozbrajania Niemców. Za-
pewne pod wpływem polskich 
odezw do żołnierzy niemieckich, 
aby nie stawiali oporu i jak najszyb-
ciej opuścili Polskę, 150 żołnierzy 
z oddziału stacjonującego w Go-
styninie w dniu 10 listopada 1918 
r. opuściło miasto i pomaszerowa-
ło w stronę Kutna. Już następne-
go dnia w Gimnazjum im. Tade-
usza Kościuszki w Gostyninie w sali 
konferencyjnej, odbyło się zebra-
nie członków Polskiej Organizacji 
Wojskowej i niektórych nauczycieli. 
Zebranie miało podniosły charakter, 
uczeń Kuliński recytował wówczas 
swoje wiersze, odśpiewano. „Rotę” 
Marii Konopnickiej. 

Jednak z wiadomości zebranych 
przez Tadeusza Trojanowskiego, 
historyka, badacza dziejów ziemi 
gostynińskiej, wynika, że w cza-
sie wymarszu Niemców z koszar 
w Gostyninie przy ulicy Kutnow-
skiej (dzisiaj mieszczą się tam wy-
działy Starostwa Powiatowego) sły-
szano strzały, oddane w kierun-
ku kompanii niemieckiej. Dowódca 
miał zatrzymać kolumnę i oświad-
czyć, że jeżeli będą nadal strzelać 
do odchodzących, to każe brać za-
kładników spośród Polaków z Go-
stynina i poleci ich rozstrzelać. Po 
tym ostrzeżeniu incydent już się 
nie powtórzył. Strzelającymi mie-
li być mieszkańcy Gostynina: Jó-
zef Ozdowski i Otto Rudziński. 
O tym wypadku miejscowi Niemcy 
donieśli w 1939 r. władzom okupa-
cyjnym, które aresztowały obu wy-

mienionych; rozstrzelano ich w Woli 

Łąckiej 1 grudnia 1939 r. 

Po 123 latach niewoli – 12 listo-

pada 1918 r. ziemia gostynińska 

była wolna. Wszędzie zapanowa-

ła wielka radość z faktu odzyskania 

przez Polskę niepodległości. W Gą-

binie jeszcze tego samego dnia pod 

przewodnictwem tamtejszego ko-

mendanta POW, Jerzego Taraso-

wicza, odbyło się zebranie konsul-

tacyjne 22 radnych. W czasie ze-

brania podjęto decyzję o utworze-

niu Tymczasowej Rady Miejskiej. 

Również w Gostyninie powołano 

Tymczasową Radę Miejską.

Barbara 

KONARSKA-PABINIAK 

pod cmentarz. Po wybuchu II wojny 
światowej Józef Higersberger, któ-
ry był ostatnim spadkobiercą Rataj, 
został uwięziony za odmowę przyję-
cia niemieckiego obywatelstwa. Po 
uwolnieniu z aresztu, wyjechał wraz 
z rodziną na stałe do majątku żony 
pod Warszawą.

Naczelnik Danuta Pilichowicz od-
czytała list Ireny Higersberger-Smo-
leńskiej, córki ostatnich właścicieli 
Rataj, która z uwagi na stan zdrowia 
nie mogła przybyć z Warszawy na 
uroczystość, skierowany do redak-
tor „Naszego Gostynina”: W swoim 
liście pani Irena napisała:

Szanowna Pani Redaktor
Barbara Konarska-Pabiniak
Otrzymałam Uchwałę Rady Miej-

skiej w Gostyninie w sprawie nada-
nia dla ronda imienia Rodziny Hi-
gersbergerów wraz z uzasadnieniem.

Pragnę na Pani ręce złożyć po-
dziękowanie dla Rady Miejskiej Go-
stynina za dowód pamięci dla zasług 
moich dziadków i rodziców wkłada-
nych przez wiele lat w swoje środo-
wisko jakim były Rataje i Gostynin.

Żałuję, że nie ma już wśród nas 
nikogo ze starszego pokolenia, bo 
dzień 16 listopada byłby dla nich 
dniem wielkiego wzruszenia. 

Podziwiam ogrom pracy p. Barbary 
Konarskiej-Pabiniak włożony w ze-
branie tak obszernych i dokładnych 
informacji dotyczących naszej ro-
dziny.

Dziękuje również za przysłane wy-
tworne zaproszenie w pięknej sza-
cie graficznej. Będzie dla mnie sta-
nowiło wzruszającą pamiątkę. Cie-
szę, się, że będę mogła wysłać je do 
moich bratanic, córek brata Józefa 
juniora do Australii „młodego” kra-
ju – niech pamiętają o europejskich 
tradycjach. Będą dumne, mogąc się 
nim pochwalić w swoim otoczeniu. 

Bardzo żałuję, że stan zdrowia nie 
pozwala mi na wzięcie udziału w tej 
pięknej uroczystości. Myślami będę 
w Gostyninie w tym dniu. Czynię to 
często, bo choć minęło tyle lat od 
przymusowego wyjazdu, czuję się 
ciągle obywatelką Gostynina. 

Na zakończenie zwracam się 
z prośbą o zaopiekowanie się figur-
ką św. Jakuba i przywróceniu jej daw-
nej oprawy. O figurkę bardzo dbali 
księża, którzy bywali często w domu 
moich rodziców.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
i polecam moje miasto opiece wła-
dzom Gostynina tak patriotycznie i hi-
storycznie ukierunkowanym.

Łączę wyrazy szacunku
Irena HIGERSBERGER

Kolejnym prelegentem był dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego Arkadiusz Górski, 
który od 30 lat kieruje tą placówką. 

Jego wykład poświęcony był losom 
pałacu w Ratajach po II wojnie świa-
towej. Arkadiusz Górski mówił, że 
w czasie wojny budynek użytkowali 
Niemcy. Po wojnie natomiast znaj-
dowały się tu siedziby: Milicji Oby-
watelskiej, Urzędu Gminy i interna-
tu Liceum Pedagogicznego. W ostat-
nich latach wykonano wiele prac re-
montowych i w chwili obecnej może-

my się poszczycić jego estetycznym 
i funkcjonalnym wyglądem. Należy 
podkreślić, że budynek ten przez 
cały czas służy dzieciom.

Kluczowym punktem uroczystości 
było nadanie medalu za zasługi dla 
miasta Gostynina, rodzinie Higers-
bergerów, który odebrał z rąk gospo-
darza naszego miasta w imieniu Ire-
ny Higersberger-Smoleńskiej, jej bra-
tanek Józef. W swoim wystąpieniu 
Józef Higersberger mówił, że o Go-
styninie wiele słyszał, zwłaszcza od 
swojej ciotki Ireny. Sam nosi imię 
swojego dziadka Józefa. Do Gosty-
nina przyjeżdża przeważnie 1 listo-
pada na grób Romana Higersberge-
ra. Dlatego z wielkim wzruszeniem 
i satysfakcją przybył na  spotkanie 
w Zamku Gostynińskim.

Głos zabierali także inni przedsta-
wiciele rodziny. Prof. Raczkowski mó-
wił, że jest niezmiernie wzruszony 
całą gostynińską inicjatywą, wspo-
mniał Ewelinę Pruszakową, swoją 
cioteczną babkę, właścicielkę mająt-
ku Kunki, która w czasie powstania 
styczniowego była przewodniczą-
cą Komitetu Niewiast, za co została 
skazana na 3 lata katorgi na Sybe-

rii. On sam pra-
cował w Gostyni-
nie w czasie oku-
pacji do 1943 r. 
Dziś jest zaszo-
kowany rozwo-
jem Gostynina, 
kanclerz Krzysz-
tof Szydlowiec-
ki, gdyby zmar-
twychwstał, był-
by mile tym zdu-

miony.
Uroczystość zakończyła się kon-

certem w wykonaniu uczniów Miej-
skiej Szkoły Muzycznej w Gostyni-
nie. Zebrani w zamku usłyszeli utwo-
ry w wykonaniu: Julii Paszkiewicz, 
Katarzyny Leonarcik, Justyny Ru-
dowskiej, Zuzanny Walczak, Ma-
riki Jurkiewicz, Natalii Drzewiec-
kiej, Marcina Kamińskiego i We-
roniki Justyńskiej. Nauczycielem 
prowadzącym była Tamara Kowa-
lowa-Rutkowska.  Burmistrz Wło-
dzimierz Śniecikowski podziękował 
gościom, prelegentom i młodym ar-
tystom za współudział w tej waż-
nej imprezie.

Barbara KONARSKA-PANIAK, 
Maria ZIĘTEK
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Wojciech Raczkowski dziękuje w imieniu 
Rodziny Higersbergerów za uroczystość

Na pierwszym planie Andrzej Higersberger z żoną.
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moje GostyniŃskie DzieciŃstWo
Urodziłam się w Warszawie 

w 1931 roku. Moimi rodzica-
mi byli Idalia Jadwiga Gieysztor 
oraz Karol Mikulski, doktór medy-
cyny, psychiatra. To właśnie ojcu za-
wdzięczam związki z Gostyninem. 
W 1935 roku za sprawą starszego 
kolegi z warszawskiej uniwersytec-
kiej kliniki psychiatrycznej, dra Eu-
geniusza Wilczkowskiego, przy-
był do niedawno wówczas wzniesio-
nego i uruchomionego szpitala dla 
psychicznie i nerwo-
wo chorych, położone-
go w odległości czte-
rech kilometrów od 
tego miasta. W szpi-
talu ojciec objął sta-
nowisko ordynatora 
i zastępcy dyrektora. 
Tam spędziłam 12 lat 
mego życia – sielskie 
dzieciństwo przedwo-
jenne, ciężkie, ponure 
lata okupacji niemiec-
kiej oraz dwa lata ko-
lejnego zniewolenia 
do 1947 roku, w któ-
rym wróciłam już na 
zawsze do Warszawy. Nad tymi dwu-
nastoma latami tak istotnymi dla ca-
łego przyszłego życia, latami kształ-
towania się charakteru i osobowości 
chciałabym się skupić w moich wspo-
mnieniach.

Z lat przedwojennych w Gosty-
ninie, pamiętam obszerne miesz-
kanie w tzw. budynku Administra-
cji na pierwszym piętrze, zabawy 
z moim rówieśnikiem synem dyrek-
tora Andrzejem Wilczkowskim i z 
jego o dwa lata starszą siostrą Kry-
sią, mieszkającymi dokładnie poni-
żej, na parterze, moje kolejne bony 
– Janeczkę Paluchowską i pannę 
Jenny Foerster, rodowitą Niemkę, 
która miała nas (tj. mnie i mego przy-
rodniego brata Jurka) nauczyć nie-
mieckiego, w myśl zasady, że „ję-
zyk wroga trzeba znać”. Jurek, czy-
li Jerzy Januszkiewicz, później-
szy lekarz chorób zakaźnych w kli-
nice warszawskiej, następnie profe-
sor Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie, zmarł w 1993 roku. Był 
on synem z pierwszego małżeństwa 
mojej mamy, jednakże od wczesne-
go dzieciństwa wychowywany przez 
mojego ojca, uważał go za rodzo-
nego. Starszy o niemal dziewięć lat 
był dla mnie najwyższą wyrocznią 

i prawdziwym autorytetem. Uczęsz-
czał przed wojną do Gimnazjum (a 
od 1938 roku do Liceum) w Gosty-
ninie, do którego jeździł codziennie 
tzw. brekiem konnym, razem z inny-
mi szkolnymi i gimnazjalnymi ucznia-
mi ze Szpitala.

Moja mama – poza tym, że przed 
przyjazdem do Gostynina studiowa-
ła na UW psychologię i była uczen-
nicą profesorów Witwickiego i Ba-
leya, grała naprawdę świetnie na 

fortepianie. Przed 
rewolucją bolsze-
wicką studiowała 
w Konserwatorium 
w swoim rodzinnym 
mieście – Mińsku 
Litewskim, a potem 
w Wilnie. Jej mi-
strzami byli Jerzy 
Żurawlew (pomy-
słodawca konkur-
su chopinowskie-
go) i Marcelina Ki-
mont-Jacynowa, 
wybitna pianistka. 
Toteż nasze gosty-
nińskie mieszkanie 

było zawsze pełne gości-muzyków. 
U nas spędzał wakacje, przygotowu-
jąc się do konkursu chopinowskiego 
Witold Małcużyński, często przyjeż-
dżały zaprzyjaźnione z mamą znane 
skrzypaczki – Irena Dubiska i Eu-
genia Umińska. Cała plejada arty-
stów przewinęła się przez nasz go-
ścinny dom: śpiewaków, pianistów, 
skrzypków, wiolonczelistów itp. Pa-
miętam takie postacie, jak złotowło-
sa o orzechowych oczach i olśnie-
wająco białych zębach sopranist-
ka Aniela Szlemińska, przystojny 
tenor Stefan Witas, bas Ryszard 
Bender, pięknie interpretujący bal-
ladę o dziadzie i babie, pianiści Pa-
weł Lewiecki, Zbigniew Drzewiec-
ki czy Jan Ekier i mnóstwo innych. 
Mama działała społecznie w orga-
nizacji upowszechniającej muzykę 
– ORMUZ, organizowała koncerty 
różnych wybitnych muzyków w Gim-
nazjum Gostynińskim. Udzielała się 
również w gimnazjalnym komitecie 
rodzicielskim, jeździła na wyciecz-
ki szkolne z klasą Jurka, pomaga-
ła w organizacji studniówek, balów 
maturalnych itd. Rodzice utrzymywali 
też towarzyskie kontakty z kolejnymi 
dyrektorami gimnazjum, którzy przy-
jeżdżali do nas z wizytami. Najpierw 

dyrektor Aleksander Książek, gład-
ko uczesany, w okularach, z dwoj-
giem dzieci, z którymi bawiłam się 
podczas wizyt. Następnym dyrek-
torem gimnazjalnym, który nas od-
wiedzał, był pan Michał Sokorski, 
z krzaczastą brodą, o wyglądzie pa-
triarchy. Miał on dwóch synów – Je-
rzego i Włodzimierza. O tym ostat-
nim mówiło się szeptem, że „to ko-
munista” i że „znów siedzi” (po woj-
nie był wieloletnim ministrem kultury, 
a także przewodniczącym Radioko-
mitetu). W moim antykomunistycz-
nym domu, gdzie w dzieciństwie stra-
szono mnie Wową, Babokiem, lecz 
także bolszewikiem, miało to pełne 
grozy znaczenie. Wreszcie ostatnim, 
jeszcze do początku wojny, był pan 
Stefan Char-
łampowicz, che-
mik, z malutki-
mi oczkami, za 
to z olbrzymim 
czerwono-sinym 
nosem i postaw-
ną otyłą żoną 
(po wojnie, za 
moich czasów, 
znów był dyrek-
torem). Odwie-
dzali nas także 
inni nauczyciele 
gimnazjalni, jak 
pan Jan Gad, 
polonista, blisko 
zaprzyjaźniony z moimi rodzicami, 
miły, wesoły, z zawsze uśmiechnię-
tą, trochę zezowatą żoną Janiną, też 
polonistką, również panna Jadwi-
ga Nurkiewiczówna, zwana przez 
uczniów Nurką, nauczycielka histo-
rii, która później wyszła za mąż za 
wdowca, pana Boćkowskiego, ojca 
moich koleżanek Wisi i Krysi. Go-
ścili u nas też młodzi księża prefek-
ci: ks. Stanisław Krystosik i harc-
mistrz ks. Antoni Dubas, zamordo-
wani przez Niemców jesienią 1939 
roku wraz z wieloma przedstawiciela-
mi inteligencji gostynińskiej. Do mego 
brata Jurka przyjeżdżali jego koledzy 
klasowi: Stefan Wittenberg, ewan-
gelik i potomek niemieckich koloni-
stów, Ignac Rudziński czy Stefan 
Wiśniewski, syn gimnazjalnego na-
uczyciela matematyki, rozstrzelane-
go później przez Niemców. Pomiesz-
kiwali u nas dłużej – pomagając Jur-
kowi w nauce i nieco poskramiając 
jego żywy temperament – Czesiek 

Nowogórski, starszy od Jurka o dwa 
lata i dwie klasy oraz rówieśnik Ka-
zik Pawlikowski, którego nazywałam 
PKP (Pan Kazimierz Pawlikowski). 
Wśród tych licznych gości, przeważ-
nie jednak dorosłych, w towarzystwie 
rodziców, znacznie starszego bra-
ta i bon – panny Janki lub Fraeulein 
Jenny czasem tęskniłam do rówie-
śników, czując się trochę samotna. 

Szczerze zazdrościłam bratu. Też 
bardzo chciałam chodzić do szko-
ły. Jednakże rodzice uważali, że to 
za daleko i lepiej żebym uczyła się 
w domu. W dodatku uważali mnie 
za wunderkinda, bo nauczyłam się 
sama czytać w wieku lat czterech 
(na kolorowych klockach z obraz-
kami i literami) i wprost połykałam 

książki. Jednak, gdy 
skończyłam siedem 
lat, objął mnie obo-
wiązek szkolny. Za-
tem w 1939 roku na 
wiosnę (już właśnie 
skończyłam osiem lat) 
zdałam w Szkole Po-
wszechnej w Gosty-
ninie egzamin przed 
komisją i zosta-
łam zakwalifikowa-
na do… piątej klasy 
oraz zwolniona z obo-
wiązku uczęszczania 
do szkoły pod warun-
kiem corocznego zda-

wania do kolejnej klasy. Jesienią te-
goż roku wybuch wojny zdjął ze mnie 
ten obowiązek. 

 Coraz częściej mówiło się o moż-
liwości wybuchu wojny. Trwały też 
pewne przygotowania. Rozdawano 
maseczki z gazy, które miały służyć 
w wypadku ataku gazowego, zorga-
nizowano w szpitalu obronę przeciw-
lotniczą. Kopano w ogródkach szpi-
talnych rowy, w których mieliśmy się 
chować przed bombami. Bardzo to 
było ekscytujące i powodowało, że 
w głębi ducha marzyłam o tej wojnie. 

Podczas wrześniowej ucieczki ze 
szpitala naszym polskim fiacikiem 
(oczywiście z zamiarem dotarcia do 
Zaleszczyk, Rumunii a potem Fran-
cji, przerwanej konfiskatą auta przez 
wojsko na obrzeżach Warszawy, kie-
dy przemierzaliśmy zatłoczone szo-
sy, co jakiś czas chowając się w krza-
kach, lub na polu przed nurkującymi 
myśliwcami i bombowcami.

 Izabella GALICKA

Rozpoczynamy druk wspomnień dr Izabelli Galickiej z domu Mikulskiej, wybitnego historyka sztuki, redaktora prestiżowego wydawnictwa 
Polskiej Akademii Nauk „Katalog zabytków sztuki. Województwo warszawskie”, obejmującego kilkadziesiąt zeszytów. Podczas prac inwen-
taryzacyjnych dr Izabella Galicka wraz z dr Hanną Sygietyńską dokonały odkrycia, będącego jedną z największych sensacji polskiego malar-
stwa. Na plebanii podlaskiego Kosowa Lackiego odkryły jedyny w Polsce obraz hiszpańskiego mistrza El Greco „Ekstaza św. Franciszka”. 
Obecnie po renowacji obraz eksponowany jest w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Odkrywczynie tego dzieła udekorowane zostały w 2009 
roku Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski. 

Dr Izabella Galicka jest emocjonalnie związana z Gostyninem, gdzie przed drugą wojną światową mieszkała jako dziecko w nowo zbudo-
wanym szpitalu psychiatrycznym. Jej ociec Karol Mikulski, doktor medycyny, był w latach 1935–1940 zastępcą dyrektora i ordynatorem od-
działu dla mężczyzn. Na terenie Gostynina Izabella Galicka spędziła dwanaście lat.

Wspomnienia, które zaprezentujemy na łamach „Naszego Gostynina”, mimo bardzo osobistego charakteru, stanowią niezwykle ciekawy 
przyczynek do życia polskiej inteligencji, od momentu uzyskania niepodległości do przemian politycznych i społecznych lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. Ich autorka przywołuje nie tylko mało znane wydarzenia, ale przede wszystkim ocala od zapomnienia świat, który 
odszedł w przeszłość na zawsze. Dla dziejów Gostynina jest to niezwykle cenne źródło poznawcze. 

Wspomnienia dr Galickiej w biuletynie „Nasz Gostynin” stanowią skróconą wersję wspomnień drukowanych na łamach „Naszego Płocka”.

WSpOMNIENIA
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Izabella Mikulska-Galicka z ojcem 
Karolem

Karol Mikulski z żoną Jadwigą
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W kIlkU SŁOWACH

Szanowna Redakcjo!
Być może jest za późno, ale jeśli 
jeszcze można, proszę przyjąć 
propozycję
 nazwy dla budującego się w mieście 
obiektu handlowego. 
Byłoby mi niezmiernie miło, gdyby 
spodobała się również Państwu
Centrum Handlowe „GOSTyNIA”  
lub Galeria  „GOSTyNIA”

Serdecznie pozdrawiam! 
A. K.

pROŚBA O ZDJĘCIE! 
Redakcja biuletynu „Nasz Gosty-
nin” zwraca sie z gorącą prośbą do 
mieszkańców Gostynina o udotęp-
nienie zdjęcia synagogi, jeśli takie 
zachowało się w Państwa zbiorach. 
Synagoga była zlokalizowana w Go-
styninie między dzisiejszą ul. S. Wy-
szyńskiego i Floriańską. Prawdopo-
dobnie została spalona przez Niem-
ców w 1940r. Zdjęcie potrzebne jest 
do artykułu dotyczącego historii go-
styńińskich Żydów.

Kontakt: siedziba redakcji,
ul. Rynek 1, 

tel. 024 236 07 35
lub 605 260 729

„Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych w Gostyninie przy ulicach 3 Maja 30; Parkowej 1, 2,4,6 dofi nansowana 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 
670 695,00 zł”.

„Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie Miasta Gostynina dofi nansowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 17 940,59 zł”.
W wyniku zrealizowanego zadania usunięto i zutylizowano 1 688,5 m2, co stanowi 27 016 kg płyt cementowo-
azbestowych z 15 prywatnych posesji z terenu miasta Gostynina. Przedsięwzięcie zostało sfi nansowane dzięki 
przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uwaga!
Proszę nie dzwonić na telefony 
lokalne do Pogotowia Ratunkowego 
tylko wyłącznie pod numer  999 !

5 stycznia 2012 godzina 17.oo
sala widowiskowa MCK w Gostyninie

bilety w cenie 50,00 zł do nabycia 
w kasie kina.

ZAPRASZAMy NA KABARET!

G R U D Z I E Ń
9 - 12 grudnia
„Dom snów”
Godziny projekcji:   17.oo  /  19.oo
Rodzaj fi lmu:  thriller 
Czas projekcji: 93’
Język fi lmu: angielski (napisy PL)
Opis fi lmu:
Mający na koncie szereg sukce-
sów wydawniczych Will Attenton 
(Daniel Craig) wyprowadza się 
ze swoją rodziną z Nowego Jor-
ku i zamieszkuje w malowniczym 
domu w Nowej Anglii. Gdy wraz 
z żoną Libby (nagrodzona Osca-
rem za rolę w „Wiernym ogrodni-
ku” Rachel Weisz) oraz dwiema 
córkami zaczyna się już przyzwy-
czajać do nowego lokum, dowia-
dują się, że zamordowano w nim 
poprzednią mieszkankę oraz jej 
dzieci. (opis dystrybutora kopii)
16 - 19 grudnia
„Latająca maszyna”
Godziny projekcji:   17.oo  /  18.30

Rodzaj fi lmu: familijny  animo-
wany
Czas projekcji: 80’
Język fi lmu: polski dubbing
Opis fi lmu:
Na akcję fi lmu składają się dwie 
historie, w których kluczową rolę 
odgrywa magiczna machina, uno-
sząca bohaterów w podniebną 
odyseję, godną porównań z pi-
xarowskim „Odlotem”.
W części pierwszej dwójka dzie-
ci odnajduje stary fortepian, któ-
ry skrywa niezwykłą tajemnicę. 
Instrument zamienia się w lata-
jącą maszynę i zabiera boha-

terów w pełną przygód podróż 
po Europie.
W części drugiej - londyńska biz-
neswoman Georgie, para jej dzie-
ci oraz pianista Lang Lang zosta-
ją wciągnięci do świata animowa-
nego fi lmu 3D, gdzie czeka ich 
misja sprowadzenia latającej ma-
chiny z powrotem do Polski. (opis 
dystrybutora kopii).

Kino zastrzega sobie możliwość 
zmian w repertuarze.
www.kinogostynin.ecom.net.pl
24 235 34 47;  24 235 22 95.

ZAPRASZAMy!

Redaktor naczelny: Barbara Konarska-Pabiniak.
Telefon: 24/ 236 07 35; Fax: 24/ 236 07 12; 
e-mail I: glos.gostyninski@wp.pl
e-mail II: naszgostynin@gostynin.pl
Redakcja czynna: poniedziałek - piątek 8.30-15.30
Skład i druk: Drukarnia SZMYDT; Gostynin, ul. Legionów Polskich 27a;
tel. 24 235 74 65; e-mail: szmydt@onet.pl

Biuletyn Miejski
Wydawca: Gmina Miasta Gostynina. Wydział Promocji Miasta. 
09-500 Gostynin, ul. Rynek 1 (ofi cyna)

Ważne Dla mieszkaŃcóW Gostynina!

Gmina miasta Gostynina informuje

Gmina miasta Gostynina informuje

rePertuat kina „WarszaWa”

W uzgodnieniu z Panią dr Jolantą Bury – dyrektorem Regionalnego Ośrodka 
Onkologicznego w Łodzi, ul. Paderewskiego – uprzejmie informuję mieszkańców 
miasta Gostynina i powiatu gostynińskiego, iż w każdy wtorek istnieje możliwość 
odbycia konsultacji w zakresie chorób onkologicznych u dr Jolanty Bury – gabinet 
konsultacji w godz: 9.00 – 11.00 i Włodzimierza Oliśkiewicza – gabinet nr 1 Zakładu 
Radioterapii ROO
Wizytę w Ośrodku w Łodzi można uzgadniać telefonicznie: (42) 689-55-88

Piotr BOMBAŁA

Z okazji świ¹t Bo¿ego Narodzenia, du¿o radości, 
mi³ości, spokoju oraz rozmów w gronie rodzinnym przy 

świ¹tecznym stole.
W Nowym 2012 roku 

samych s³onecznych dni i przyjaznych 
ludzi wokó³ ¿yczy 

Gostyniñskie Towarzystwo Popierania
Twórczości Plastycznej
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INFORMACJE
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 
18a, art. 19 pkt 1 lit. f  i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:
§ 1   Wprowadza się na terenie miasta Gostynina opłatę od posiadania psów.
§ 2  Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 40 zł od  
każdego psa posiadanego przez osobę fi zyczną.
§ 3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w dwóch proporcjonal-
nych ratach, w terminach: do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 września roku 
podatkowego, a w przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego opłata 
płatna jest w terminie 30 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku 
powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatko-
wego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w któ-
rych nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powsta-
nie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek. 
3. Wpłaty opłaty można dokonywać w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta Gostynina.
§ 4  Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od dnia zaadoptowania psa 
odłowionego z terenu miasta Gostynina przez Straż Miejską lub ze schroniska, 
na podstawie zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez Straż Miejską 
lub to schronisko.
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCy RADy MIEJSKIEJ
Jolanta Syska-Szymczak

U C H W A Ł A  Nr 85/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.

W zakresie inwestycji budowlanych
1. Termomodernizacja czterech budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej i bu-
dynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja 30.
Trwają roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego oraz wykonaniem de-
tali ozdobnych budynków przy ul. Parkowej 1,2,4,6. 
2. Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszkowców i ul. Krośnie-
wickiej.
Trwa budowa dwóch budynków socjalnych. Na budynku przy ul. Kościuszkowców 
wykonano strop nad piętrem, a na budynku przy   ul. Krośniewickiej wykonywany 
jest  ostatni strop (poddasza).
Inwestycje w zakresie dróg: 
1. Rozpoczęto prace związane z wymianą słupków drogowych przy ul. Wojska 
Polskiego. W miejscach starych i zniszczonych słupków biało-czerwonych U-12b 
montowane są żeliwne typ Syrenka H80 z herbem Gostynina. 
2. Wykonano podbudowę pod nawierzchnię asfaltową z tłucznia betonowego na 
działce nr ewid. 1902/18 stanowiącą pas drogowy (sięgacz od ul. Bierzewickiej).
W roku bieżącym na tym odcinku będzie położona nawierzchnia asfaltowa.
Zwrócono się do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogo-
wy Gostynin-Płock o rozwiązanie problemu oznakowania ronda na skrzyżowaniu 
ulic Targowej i Zamkowej – im. Rodziny Higersbergerów. Na tablicach E-1 przed 
skrzyżowaniem o ruchu okrężnym brak jest kierunku Płock i Kutno (jest tylko N. 
Duninów) oraz nie ma kierunku Gostynin Centrum oraz Zamek. Zamienione ozna-
kowanie ronda pozwoli skierować ruch drogowy z Włocławka i Krośniewic na małą 
obwodnicę i dalej w kierunku Płocka i Kutna co przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego i wyeliminuje ruch ciężkich 
pojazdów przez centrum Gostynina.
W zakresie Zamówień Publicznych Wydział Zamówień Publicznych przepro-
wadził następujące przetargi:
• Zapewnienia opieki dla bezdomnych zwierząt domowych z terenu miasta Gosty-
nina; podpisano umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt domowych
 „PRZYJACIEL” Zbigniew Moraczewski z siedzibą  w Kotliskach;
• Dostawy energii elektrycznej, dla oświetlenia ulicznego i obiektów należących do 
Gminy Miejskiej, jego jednostek organizacyjnych i spółek miejskich (MPEC, MPK,   
MTBS); jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ENERGA Obrót S.A. 
z siedzibą w Gdańsku;
• Usługi bankowej w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu w 
kwocie 2.095.595,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, 
termin składania ofert ustalono na dzień 5 grudnia 2011 roku.
• Na bieżąco dokonywane są przeglądy oznakowania ulic gminnych oraz kontro-
la ich nawierzchni.
• Wykonano udrożnienie krat kanalizacji deszczowej na ulicy Termalnej.
• Uzbrojono oraz zamontowano znaki na ulicy Ostatniej w związku ze zmianą or-
ganizacji ruchu na drogach dojazdowych do cmentarza.
• Zakupiono i przetransportowano około 60 ton piasku potrzebnego do zimowego 
utrzymania dróg.
• Zamontowano nowe słupki blokujące na ulicy Wojska Polskiego.
W zakresie Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych:
• Wydano łącznie 231 pism dotyczących działalności gospodarczej.
W zakresie Spraw Obywatelskich:
W analizowanym okresie wykonywano zadania nałożone ustawą o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych m.in: wydano 123 sztuki dowodów osobistych, przy-
jęto 149 wniosków o wydanie dowodu osobistego, dokonano 41 zameldowań na 
pobyt stały, wprowadzono 48 pobytów czasowych i 13 wymeldowań z pobytów 
czasowych, zarejestrowano: 16 urodzeń, 15 zgonów, 12 małżeństw, nadano 15 

numerów ewidencyjnych PESEL. W ewidencji ludności i dowodach osobistych od-
notowano ogółem 1589 zdarzeń, dokonano 21 wymeldowań z pobytu stałego, 
zweryfi kowano 513 rekordów.
Wszczęto 7 postępowań administracyjnych w sprawie o wymeldowanie,  przepro-
wadzono 3 postępowania wyjaśniające i wydano: 2 decyzje o wymeldowaniu z po-
bytu stałego i 1 decyzję o umorzeniu postępowania. Trzynaście postępowań o wy-
meldowanie jest w toku.
Udzielono 66 pisemnych informacji adresowych.
Sporządzono miesięczne sprawozdanie z dyscypliny meldunkowej do Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy 
miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego.
W analizowanym okresie wydano zarządzenia:

• 2 zarządzenia w sprawie  dostosowania planu fi nansowego Urzędu Miasta 
Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011,

• w sprawie zmian w planie fi nansowym Urzędu Miasta Gostynina na rok 2011,
Informacja z działalności Spółek Miejskich:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gostyninie:
 Zakończono budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej do budynku 
przy ul. 3 Maja 30.
 Ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kutnow-
skiej do „osiedla Budrox”.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Gostyninie:
W wyżej wymienionym okresie były prowadzone następujące prace:  
W rejonie  sieci:
I. Inwestycje: Zakończono i odebrano końcowe zadania inwestycyjne pn.: „Budo-
wa sieci cieplnej osiedlowej przy ul. Kutnowskiej  w Gostyninie  z przyłączem do 
budynku nr 1.” – wykonawca fi rma Clima Hit S.J. Płock.

„Przyłącze cieplne do budynku przy ul.3-go Maja 30 w Gostyninie.” – wyko-
nawca fi rma Clima Hit S.J. Płock

1. Realizowano zadania  inwestycyjne pn.:
  „Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Stodólnej  w Gostyninie”. 
  „Przyłącze c.o. i c.w.u. do budynku przy ul.3-go Maja 41 w Gostyninie”.
  „Przyłącze cieplne do budynku przy ul.Polnej 14 w Gostyninie”.

II. Bieżąco eksploatowano węzły cieplne.
W ciepłowni:
1. Produkowano  energię cieplną – obsługiwano urządzenia technologiczne znaj-
dujące się w ciepłowni.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gostyninie:
Biorąc pod uwagę umowę o administrowanie komunalnymi budynkami mieszkal-
nymi działania Spółki w w/w okresie polegały na wykonaniu  łącznie 17 bieżących  
remontów i napraw  budynków:
Na bieżąco obsługiwano nieruchomości w zakresie utrzymania czystości, grabie-
nia i wywożenia liści, usuwania awarii kanalizacyjnych, odpowietrzania instalacji 
CO, naprawy instalacji elektrycznych. 
Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie:
Realizowano wywóz nieczystości stałych. W okresie od 25 października  do 28 li-
stopada zawarto 2 umowy na odbiór odpadów stałych z osobami indywidualnymi 
oraz 2 umowy z podmiotami gospodarczymi . Obecnie Zakład obsługuje 675 kon-
trahentów w tym zawarto umów pisemnych 434  z osobami indywidualnymi oraz 
178 z podmiotami gospodarczymi.      
Zebrała Łucja NAKWASKA

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA
W  okresie od dnia 27 października  2011 r. do dnia 29 listopada 2011 r. wykonano m.in. 
następujące prace:
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 Włodzimierz Śniecikowski

Lp. Działka nr
Lokalizacja

Powierzchnia 
w ha Nr KW Przeznaczenie w p.z.p. Cena wywoławcza 

nieruchomości w zł

1.
975/1

Gostynin
ul. Morenowa

0,0884 19073
Sąd 

Rejonowy 
w 

Gostyninie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina działka znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem MN tj. obszarze o funkcji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działka posiada dostęp do energii elektrycznej – linia zlokalizowana na terenie 
działki sąsiedniej, bezpośrednio przy granicy działki 975/1. Przy granicy działki 
znajdują się dwa słupy napowietrznej linii elektroenergetycznej, na jednym ze 
słupów znajduje się stacja transformatorowa z doprowadzoną linią średniego 
napięcia. Utrudniony dostęp do wodociągu
i kanalizacji sanitarnej  – zlokalizowane w odległości ok. 50m. 

88 400,00

Lp. Działka nr
Lokalizacja

Powierzchnia Nr KW Przeznaczenie Okres 
dzierżawy

 Wysokość czynszu i 
terminy płatności

1. dz. 2516, 2517/6 
ul. Zamkowa

 budynek dworca autobusowego 
z wyłączeniem baru z 

salą konsumpcyjną oraz 
szaletu miejskiego i części 

parkingu przeznaczonego dla 
samochodów osobowych

5982 m.kw. 12213, 
5742

Prowadzenie działalności statutowej, 
w szczególności na potrzeby dworca 
autobusowego i obsługę ruchu pasażerskiego, z 
wyłączeniem powierzchni budynku 21,76 m.kw. 
będącej w posiadaniu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

1 rok Miesięczny czynsz 
dzierżawny  w wysokości 

3000,00 złotych + 
obowiązujący podatek VAT, 
płatny do  15 dnia każdego 
miesiąca za dany miesiąc

Gostynin,  dnia 30.11. 2011 r.      

Gostynin, dnia 05.12.2011 r.  

Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy  
Morenowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bagnistej obecnie ul. Termalnej w Gostyninie. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.w brzmieniu 
obowiązującym do dnia  21 października 2010r.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie   nr 59/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Bagnistej obecnie ul. Termalnej 
w Gostyninie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina pok. nr 301 w godz. pracy Urzędu tj.  od godz. 7.30  do godz. 
15.30   we wt.  do godz. 17.00 w dniach od  14.12.2011 r do dnia 05.01.2012 r .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  20.12.2011 r w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina sala 
nr 213 o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Gostynina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-

ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 .01. 2012 r.
              Burmistrz Miasta Gostynina 

                                                                            mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski                             

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 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.  Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Gosty-
nina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z gminnego zasobu nieruchomości:

Do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2012 roku o godz.11.00  w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 9 stycznia 2012 r.  (włącznie) na konto nr 89 1020 3974 0000 

5302 0006 6258 w Banku PKO BP SA  w Warszawie lub w kasie Urzędu Miasta Gostynina do godziny 13-tej. 
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 Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

Urzędu  Miasta  w Gostyninie,  ul. Parkowa 22, pokój. nr 2,  tel. 24 236- 07- 47. 

O G Ł O S Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

WyKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONyCH DO DZIERŻAWy

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami)  Burmistrz 
Miasta Gostynina  i n f o r m u j e:
że dnia 07 grudnia 2011 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina wywieszono na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynaję-
cia w drodze przetargu. Wykaz obejmuje lokal położony w budynku przy ul. Rynek nr 24 w Gostyninie.

BURMISTRZ MIASTA GOSTyNINA 
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

I N F O R M A C J A 
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UCHWAŁY

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ust. 1 i 
10  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) 
Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§ 1  Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dostarczaną z sieci miejskiej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Gostyninie w nastę-
pujących wysokościach:
Grupa I   - gospodarstwa domowe             -    2,50 zł. za 1 m3 + VAT 
Grupa II  - pozostali odbiorcy                    -    4,16 zł. za 1 m3 + VAT
§ 2  Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadzanych do sieci miejskiej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Gostyninie w 
następujących wysokościach:
Grupa I   - gospodarstwa domowe             -    3,27 zł. za 1 m3 + VAT
Grupa II  -  pozostali odbiorcy                   -    7,54 zł. za 1 m3  + VAT
§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

                                                                     

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 
5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 
1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na 
terenie miasta Gostynina:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
    bez względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budynków                                                                                                
    od 1 m2 powierzchni     -   0,81 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1 ha powierzchni   -  4,33 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1m2 powierzchni - 0,40 zł   
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej   - 0,68 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1m2 powierzchni użytkowej   - 21,76 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi -
kowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej   -   10,24 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej -  4,45 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej   - 7,36 zł
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 
    i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 roku.

Uchwała Nr 74/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2012 rok.

U C H W A Ł A  Nr 82/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm., w związku z art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)  i art. 6 ust. 
9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 
1682 ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. 
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) sta-
nowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieru-
chomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieru-
chomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” 
(ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

     § 2. 
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący za-
łącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 
6 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – 
„Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do ni-

niejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – 
„Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), sta-
nowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

     § 3. 
W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący za-
łącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 
10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – 
„Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do ni-
niejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – 
„Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący 
załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

     § 4. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 191/

XXXIII/05 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wzoru formularzy informacji       i deklaracji podatkowych.

     § 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UCHWAŁA Nr 83/XV/2011  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
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OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 § 1
Określa się następujące roczne stawki  podatku od środków transportowych 
obowiązujące na terenie miasta Gostynina:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
tony i poniżej 12 ton w zależności od roku produkcji środka transportowego oraz 
jego wpływu na środowisko naturalne wg poniższej tabeli:

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go - 900,00
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem  związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu po-
jazdów oraz rodzaju zawieszenia wg poniższej tabeli:

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1470,00
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów równej lub wyższej niż 12 ton  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu pojazdów oraz rodzaju zawieszenia wg poniższej ta-
beli:

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia wg poniższej tabeli:

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, roku produkcji 
środka transportowego oraz jego wpływu na na środowisko naturalne wg po-
niższej tabeli:

                       § 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.  
                       § 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec-
kiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

U C H W A Ł A   Nr 84/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2012.

Rok produkcji pojazdu i                          Stawka podatku w złotych
dopuszczalna masa całkowita
 w tonach

Posiada certyfikat EURO III, IV lub V Pozostałe
1 2 3

Wyprodukowane przed 2001 rokiem
powyżej.3,5 do 5,5 włącznie 490,00 520,00
powyżej 5,5 do 9 włącznie 730,00 750,00
powyżej 9 i poniżej 12 900,00 920,00

Wyprodukowane w 2001 roku i później
powyżej.3,5 do 5,5 włącznie 490,00 520,00
powyżej 5,5 do 9 włącznie 730,00 740,00
powyżej 9 i poniżej 12 900,00 910,00

   Liczba osi i dopuszczalna                          Stawka podatku w złotych
   masa całkowita w tonach
nie mniej mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy
niż pneumatycznym lub z zawieszeniem zawieszenia

uznanym za równoważne osi jezdnych
1 2 3 4

Dwie osie
12 13 910,00 920,00
13 14 920,00 930,00
14 15 920,00 930,00
15 940,00 1 460,00

Trzy osie
12 17 970,00 1 020,00
17 19 970,00 1 020,00
19 21 1 450,00 1 520,00
21 23 1 810,00 1 860,00
23 25 1 810,00 1 900,00
25 1 810,00 1 900,00

Cztery osie i więcej
12 25 1 460,00 1 520,00
25 27 1 470,00 1 530,00
27 29 1 720,00 1 980,00
29 31 1 980,00 2 790,00
31 1 980,00 2 790,00

   Liczba osi i dopuszczalna
   masa całkowita zespołu 
    pojazdów: ciągnik
  siodłowy + naczepa,                          Stawka podatku w złotych
   ciągnik balastowy
 + przyczepa (w tonach)
nie mniej mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy
niż pneumatycznym lub z zawieszeniem zawieszenia

uznanym za równoważne osi jezdnych
1 2 3 4

Dwie osie
12 18 1 690,00 1 800,00
18 25 1 700,00 1 810,00
25 31 1 800,00 2 150,00
31 1 800,00 2 150,00

Trzy osie
12 40 1 830,00 2 200,00
40 2 070,00 2 800,00
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   Liczba osi i dopuszczalna                          Stawka podatku w złotych
    masa całkowita zespołu
    pojazdów: naczepa/
    przyczepa + pojazd
   silnikowy (w tonach)
nie mniej mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy
niż pneumatycznym lub z zawieszeniem zawieszenia

uznanym za równoważne osi jezdnych
1 2 3 4

Jedna oś
12 18 850,00 900,00
18 25 850,00 990,00
25 900,00 1000,00

Dwie osie
12 28 900,00 1000,00
28 33 900,00 1000,00
33 38 1060,00 1500,00
38 1350,00 1970,00

Trzy osie
12 38 1100,00 1300,00
38 1130,00 1500,00

Rok produkcji pojazdu i                          Stawka podatku w złotych
ilość miejsc do siedzenia

Posiada certyfikat EURO III, IV  lub V Pozostałe
1 2 3

Wyprodukowane przed 2001 rokiem
mniejsza niż 30 984,00 1230,00
równa  lub wyższa niż 30 1230,00 1590,00

Wyprodukowane w 2001 roku i później
mniejsza niż 30 984,00 1106,00
równa  lub wyższa niż 30 1230,00 1354,00

Rada Oddziału Gostynin  NSZZ „Solidarność” 
informuje, że 18 grudnia 2011 roku o godz. 13:00 w Kościele 

pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła
w Gostyninie zostanie odprawiona 
Msza Święta w intencji 30. rocznicy 
wprowadzenia „Stanu Wojennego”

W nawach  kościoła będą eksponowane 
wystawy:

„Stan wojenny w dokumentach historycznych”
„Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko”

  PRZEWODNICZĄCA
RADy MIEJSKIEJ

Jolanta Syska-Szymczak
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coraz Więcej Wiemy o słaWnym Gostynianinie

złote GoDy W zamku
CZASY I lUDZIE

Redakcja „Nasz Gostynin” otrzy-
mała dodatkowe dokumen-

ty i zdjęcia dotyczące sławnego go-
stynianina Franciszka Ksawere-
go Wakulskiego, zasłużonego dla 
światowego kolejnictwa w drugiej 
połowie XIX w.

Wcześniej na łamach „Naszego 
Gostynina” prezentowaliśmy biogra-
fię Wakulskiego, jego udział przy bu-
dowie kolei wysokogórskiej w Peru, 
działalność naukową w Limie i  po 
powrocie z Peru w Galicji.

Franciszek Ksawery Wakulski uro-
dził się 30 III 1842 r. w Gostyninie, 
a zmarł 11 IX 1925 r. w Warszawie. 
Studia ukończył w Szkole Głów-
nej w Warszawie w 1867 r., a w la-
tach 1869–1873  studiował w słyn-
nej Szkole Budowy Dróg i Mostów 
w Paryżu  (École Nationale des Ponts 
et des Chaussées). 

W archiwach tej Szkoły zachował 
się wpis do Rejestru studenta Fran-
ciszka Ksawerego Wakulskiego z wy-
raźną nazwą  naszego miasta jako 
miejsce jego urodzenia.

Szkoła Budowy Dróg i Mostów 
w Paryżu, istniejąca do dziś, za-
łożona została przez Ludwika XV 
w 1747 r. pod kierownictwem Szwaj-
cara Jana Perroneta. Wkrótce ab-
solwenci tej Szkoły stali się kadrą 
przodującą w europejskim budow-
nictwie drogowym. 

Ksawery Wakulski był także człon-
kiem Towarzystwa Nauk Ścisłych 
w Paryżu, założonego w 1870 r. na 
podstawie statutu opracowanego rok 
wcześniej przez założycieli Towarzy-
stwa: hr. Jana Działyńskiego, Ada-
ma Prażmowskiego i Władysława 
Folkierskiego. Towarzystwa istnia-

ło 12 lat do 1882 r. Wydało 12 to-
mów „Pamiętnika”, pisma zbiorowe-
go, w którym prace naukowe opubli-
kowało około 40 osób. Towarzystwao 
powstało na bazie Szkoły Montpar-
nawskiej, w której profesorami byli 
m.in.; Grach Henryk Piotr Niewę-
głowski, Adolf  Sągajło, Włady-
sław Folkierski, Władysław Kluger, 
Edward Habich. Trzej ostatni pra-
cowali później z Wakulskim w Peru.

Udało się także nawiązać kontakt 
z wnuczką brata Ksawerego, panią 
Krystyną Wakulską, mieszkającą 
w Radomiu. Pani Wakulska przy-
słała nam kilka zdjęć dotyczących 
Franciszka Ksawerego Wakulskie-
go i jego rodziny.

Dnia 22 października br. w Zam-
ku Gostynińskim odbyła się 

uroczystość złotych godów. 50 lat 
w małżeństwie obchodziło 12 par 
spośród mieszkańców naszego mia-
sta, którzy swym przykładnym życiem 
i pracą na rzecz społeczności mia-
sta Gostynina, wpisali się na trwałe 
w kartę jego historii. Jubileusz ob-
chodzili Państwo Leokadia i Eu-
geniusz Bartosiewiczowie, Maria 
i Eugeniusz Dzięgielewscy, Zofia 

i Henryk Kędzierscy, Halina i Jó-
zef Kotarscy, Kazimiera i Bole-
sław Krysiewiczowie, Jan i Jadwi-
ga Kwiatkowscy, Sławomira i Wal-

demar Mazia-
rzowie, Ma-
rianna i Józef 
Mąkowscy, 
Zofia i Ma-
rian Prza-
nowscy, Ga-
briel i Zuzan-
na Radeccy, 

Janina i Janusz Słowińscy, Józe-
fa i Marian Świtkowie.. W dowód 
uznania za trud pracy i wyrzeczeń 

dla założonej przed pół wiekiem ro-
dziny Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski 
przyznał im odznaczenia za długo-
letnie pożycie małżeńskie, a dekora-
cji Jubilatów dokonał Burmistrz Mia-
sta Gostynina Włodzimierz Śnieci-
kowski. Po części oficjalnej odbył się 
koncert w wykonaniu uczniów Miej-
skiej Szkoły Muzycznej w Gostyninie. 

Maria RENDZIKOWSKA 

Oprac. 
Barbara KONARSKA-PABINIAK
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Franciszek Ksawery Wakulski – ojciec

Ksawery Wakulski w wieku 22 lat

Pierwsza żona Ksawerego Wakulskiego - 
Francuzka

Brat Ksawerego – Aleksander Wakulski

Brat Ksawerego – Kazimierz Wakulski 
z żoną

Siostra Ksawerego – Józefa Wakulska

Strona z Rejestru studentów Szkoły Budowy Druk i Mostów w Paryżu z nazwiskiem 
Ksawerego Wakulskiego

Córka Ksawerego Wakulskiego


