
33. rocznica wyboru PaPieża Jana Pawła ii

wieczornica w zamku
Gostynińscy Plastycy

w lanGenfeld

W sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego w dniu 16 października 
br. odbył się koncert przygotowany dla uczczenia rocznicy wyboru 

Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. To właśnie w tym dniu, 33 lata temu, 
nasz rodak wybrany został kolejnym papieżem.

Na początku spotkania głos zabrała Jolanta Bigus – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina. - To był jeden z najpiękniej-
szych i najważniejszych dni w naszej historii – podkreśliła, witając licznie 

zgromadzonych gości. Na-
stępnie głos zabrał burmistrz 
miasta Włodzimierz Śnieci-
kowski, który przypomniał, 
jak ogromną rolę odegrał ten 
pontyfikat w historii nie tylko 
naszego kraju, ale i świata. 
Zaznaczył też, że  spotkania, 
jak dzisiejsze, odbywać się 
będą każdego roku w naszym  
Zamku, bo wydaje się, że jest 
on najbardziej godnym miej-
scem, by wspominać tamte 
piękne chwile. Zaprezento-
wał też wykonawców koncer-

tu, a więc gościa spotkania poetę, aktora Teatru Dramatycznego w Płocku, 
Witolda Jana Mierzyńskiego, gostynińskich poetów, Chór Miejski i mło-
dzież Miejskiej Szkoły Muzycznej w Gostyninie.

Przed  koncertem swoje wiersze, poświęcone Janowi Pawłowi II, czytali 
gostynińscy poeci: Anna Łuczyńska, Grażyna Dutkiewicz, Julianna Sy-
ska, Urszula Pieniążek, Zenona Radzka, Zbigniew Ligocki. Natomiast 
W. J. Mierzyński przeczytał fragment Tryptyku Jana Pawła II i dwa własne 
wiersze: Witaj Biały Pielgrzymie i Na śmierć Jana Pawła II. Biografię na-
szego rodaka przedstawił Mieczysław Sitek, prezes Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich w Płocku przy parafii św. Jadwigi w Płocku.

Oprawę muzyczną przygotowała młodzież Miejskiej Szkoły Muzycznej 
w Gostyninie. Wystąpili: Dominik Kobuciński  (trąbka), Julia Paszkiewicz 
(skrzypce), Weronika Rutkowska (absolwentka klasy fortepianu), Wero-
nika Justyńska (fortepian) oraz orkiestra kameralna pod kierunkiem mgr. 
Andrzeja Tomaszewskiego. Chór Miejski pod dyrekcją Andrzeja Sitka 
zaśpiewał  dwie pieśni „Gaude Mater Polonia” i „Locus iste”.

Koncert zakończyły podziękowania burmistrza miasta Włodzimierza 
Śniecikowskiego wypowiedziane pod adresem organizatorów i występu-
jących artystów.

Jolanta BIGUS

Nad ranem, 8 października br. do Gostynina wróciła z Langenfeld gru-
pa artystów  Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości 

Plastycznej, którzy gościli w partnerskim mieście od wtorku 4 październi-
ka. Gostynińscy plastycy zaproszeni zostali przez Stowarzyszenie plasty-
ków KICK z Langenfeld.

W Langenfeld zaprezento-
wana została wystawa prac 
Anny Łuczyńskiej, Eleono-
ry Baranowskiej, Ewy Po-
lańskiej, Ewy Włodarczyk, 
Doroty Augustyniak, Tere-
sy Wojny, Zenobii Ogro-
dzińskiej, Andrzeja Szpej-
nowskiego, Pawła Tence-
ra, Stanisława Augusty-
niaka, Zbigniewa Ligoc-
kiego i Zdzisława Grada. 
Gostynińscy artyści zosta-
li gorąco przyjęci zarówno 

przez członków Stowarzyszenia KICK z dr. Alfonsem Gummersbachem 
na czele, panią Erną Funk, jak i przez gospodarzy miasta.

Otwarcia wystawy dokonał 
zastępca burmistrza Langen-
feld Dieter Braschoss, który 
w swoim wystąpieniu podkre-
ślił potrzebę dalszych kontak-
tów nie tylko w zakresie oświa-
ty i kultury, ale również i na 
gruncie współpracy grup ar-
tystycznych. Podczas pobytu 
w Langenfeld gostynińscy pla-
stycy zwiedzili miasto z Was-
serburg Haus Graven, a tak-
że katedrę w Kolonii. Burmistrz 
Langenfeld Frank Schneider podczas spotkania z gostynińskimi artysta-
mi przypomniał historię współpracy Gostynina i Langenfeld oraz nadmie-
nił, że liczy na dalszy jej rozwój z naciskiem na kontakty wśród młodzie-
ży polsko-niemieckiej. Gostynińscy twórcy w podziękowaniu za serdecz-
ne przyjęcie i opiekę, podarowali burmistrzowi Langenfeld płaskorzeźbę 
Zamku Gostynińskiego autorstwa Stanisława Augustyniaka. Uczestnicy 
tego spotkania zapewniali, że te kontakty i owocna współpraca będą kon-
tynuowane w przyszłości.

Maria ZIĘTEK
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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

Zbigniew Ligocki i zastępca burmistrza Langenfeld Dieter 
Braschoss (z prawej)

Otwarcie wystawy w Bibliotece Miejskiej w Langenfeld

Gratulacje od Burmistrza przyjmują: Andrzej Sitek (od 
lewej), Jolanta Bigus, uczniowie Szkoły Muzycznej      
w Gostyninie, Witold Mierzyński i Mieczysław Sitek

rodzina HiGersberGerów - patronem ronda
Radni Miejscy podjęli w dniu 

28 września 2011 r. uchwa-
łę o nadaniu nazwy dla ronda na 
skrzyżowaniu ul. Targowej i Zam-
kowej. Jednogłośnie przyjęto, że 
rondo otrzyma imię Rodziny Hi-
gersbergerów. Burmistrz Włodzi-
mierz Śniecikowski odczytał uza-
sadnienie do uchwały.

Higersbergerowie to stara arysto-
kratyczna rodzina o niemieckich ko-
rzeniach. Prawdopodobnie pierwsi 
Higersbergerowie pojawili się w Pol-
sce w drugiej połowie XVIII w. za 

czasów saskich. Królowie Sakso-
nii August II Mocny i August III, jed-
nocześnie panujący na dworze sa-
skim i polskim w latach 1699–1763, 
sprowadzali do naszego kraju dwo-
rzan, oficerów, urzędników, duchow-
nych i nadawali im na własność kró-
lewszczyzny. 

W „Herbarzu szlachty polskiej” 
Uruskiego jako pierwszy wymienio-
ny jest Andrzej Higersberger, cho-
rąży wojsk koronnych, dziedzic dóbr 
Ożochówka na kresach wschodnich, 
które sprzedał w 1763 r. Prawdo-

podobnie w 1812 r. zrzekł się nie-
mieckiego tytułu szlacheckiego graf 
i przepisał się do Heroldii Warszaw-
skiej – urzędu prowadzącego księgi 
szlachty polskiej. Wnukiem  Andrzeja 
był Feliks Higersberger, ur. 1820r., 
właściciel dóbr: Skrzany w powiecie 
gostynińskim, które nabył w 1856 r., 
Rataje 1866 r., Piotrów k. Białotar-
ska, Choceń w powiecie włocław-
skim i Głębokie k. Kłodawy.

Po śmierci Feliksa w 1888 r. ma-
jątki podzielone zostały pomiędzy 
jego synów. W powiecie gostyniń-

skim dziedzicem Skrzan został syn 
Tomasz, Piotrowa – Stefan, Ra-
taj – Roman. 

Higersbergerowie czuli się za-
wsze Polakami, nosili polskie imio-
na, walczyli za ojczyznę i nierzadko 
w jej ofierze składali swoje życie. 
Oto przykłady:

W wojnie 1920 r. i w Kampanii 
Wrześniowej brali udział synowie 
Stefana, właściciela Piotrowa: Jó-
zef Stefan, Stefan, Zbigniew, Fe-
liks i Jan Higersbergerowie.

(cd. str. 3)
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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
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NR 11/2011 NASZ GOSTYNIN 

TU I TERAZ
PKS w Gostyninie Spółka  z o.o. informuje, że uruchomione zostaną  kursy na CMENTARZ  
z n/a przystanków w dniach:

1 XI 2011 r. Wszystkich Świętych /z n/a przystanków w dniach:

Powrót z CMENTARZA do ul. Czapskiego godz. 9.20, 10.00, 10.40, 11.30, 12.35, 13.40, 13.45, 
14.10, 14.50, 15.30

Powrót z CMENTARZA do ELGO godz. 9.35, 10.20, 11.00, 11.45, 12.50, 13.35, 14.20, 15.10, 15.50

PONADTO ZOSTANĄ URUCHOMIONE KURSY: 
a) ZALESIE - NAGODÓW - CMENTARZ w godz. z Zalesia 10.07, 18-go Stycznia 10.12, Kolonia 10.15, Kutnowska 10.19, 3-go Maja 
10.24
Wojska Pol. 10.26, Aleja 10.28, Dworzec 10.31. Powrót z Nagodowa do Zalesia o godz. 13.00.
b)  ZALESIE - GOSTYNIN - CMENTARZ w godz. z Zalesia 11.15, 18-go Stycznia 11.16, Kościuszki 11.18. Powrót z Cm. do Zalesia 
14.15.
c)  ZWOLEŃ - CMENTARZ o godz. 10.50. Powrót z Cmentarza do Zwolenia o godz. 14.00.
Cena biletu 2 zł

BIAŁE- MIAŁKÓWEK-GORZEWO-KRUK-BIERZEWICE-GOST.CMENTARZ o godz. 10.05. Powrót z Cmentarza o godz. 14.00.
Cena biletu 3 zł

Podziękowania
Pani ordynator Barbarze Szablińskiej i całemu personelowi 

oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego 
w Gostyninie – Gorzewie 

serdeczne podziękowanie za troskliwą i fachową opiekę do ostatnich 
chwil życia 

nad naszym Mężem i Ojcem 

MARCELIM SZYMCZAKIEM 
składa żona Jolanta Syska-Szymczak

z Synami.

Drogiej Koleżance Krystynie Brzezik
działaczce Związku Nauczycielstwa Polskiego
gorące wyrazy współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY

DANUTY JĘDRZEJAK
Składają Zarząd i Sekcja

Emerytów ZNP w Gostyninie

Panu
Włodzimierzowi Śniecikowskiemu

Burmistrzowi Miasta Gostynina
szczere kondolencje z powodu 

śmierci Siostry

IZABELLI BĄBAŁY
składają pracownicy

Urzędu Miasta Gostynina

Panu
Włodzimierzowi Śniecikowskiemu

Burmistrzowi Miasta Gostynina
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci Siostry

IZABELLI BĄBAŁY
składają członkowie

Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej

Pogrążona w smutku rodzina zmarłego 

Marcelego Szymczaka 
składa podziękowanie Burmistrzowi Miasta Gostynina, 

Radnym Rady Miejskiej w Gostyninie, 
Zarządowi Powiatu Gostynińskiego, Radnym Rady Powiatu 
Gostynińskiego, pracownikom Urzędu Miasta i Starostwa 

Powiatowego, pracownikom i uczniom Zespołu Szkół im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, członkom stowarzyszeń 

żeglarskich, motorowodnych i łowieckich, 
przyjaciołom i znajomym za współuczestniczenie 

w uroczystościach pogrzebowych 
i ostatniej drodze naszego ukochanego 

Męża i Ojca 
Żona z Synami

2

Czapskiego 9.00 9.40 10.20 11.10 + bis 12.15 13.15 13.50 14.30 15.15

Mickiewicza 9.01 9.41 10.21 11.11 12.16 13.16 13.51 14.31 15.16

Bema Osiedle 9.03 9.43 10.23 11.13 12.18 1318 13.53 14.33 15.18

Aleja Popiełuszki 9.04 9.44 10.24 11.14 12.19 13.19 13.54 14.34 15.19

 

Gost.ELGO 9.15 10.00 10.45 11.20 12.30 13.15 14.00 14.45 15.35

Kutnowska 9.17 10.02 10.47 11.22 12.32 13.17 14.02 14.47 15.37

3-go Maja 9.19 10.04 10.49 11.24 12.34 13.19 14.04 14.49 15.39

Kościuszki 9.21 10.06 10.51 11.26 12.36 13.21 14.06 14.51 15.41
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SAMORZĄD
Sprawy budżetu, oświaty i term GoStynińSkich

 na Xiii sesJi rady mieJskieJ
Na dzień 28 września br. zwo-

łana została XIII Sesja Rady 
Miejskiej VI kadencji. Jednym z punk-
tów obrad były sprawozdania dyrek-
torów miejskich placówek oświato-
wych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Armii Krajowej, Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. Obrońców Westerplatte, 
Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazo-
wieckiego Siemowita IV, Gimnazjum 
nr 2 im. Polskich Noblistów i Miejskiej 
Szkoły Muzycznej I stopnia.

Przyjęta także została informacja 
o przebiegu wykonania budżetu Mia-
sta Gostynina za I półrocze 2011 r. 

Radni zaś podjęli cztery uchwały:
Uchwała nr 67/XIII/2011 zmie-

niająca Uchwałę Budżetową Mia-
sta Gostynina na rok 2011. Ustalo-
no dochody budżetu w łącznej kwo-
cie 93.590 098 zł. 

Uchwała nr 68/XIII/2011 zmie-
niająca uchwałę nr 30/V/2011 Rady 
Miejskiej z dnia 10 lutego 2011 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2011–2045.

Uchwała nr 69/XIII/2011 w sprawie 
nadania nazwy dla ronda na skrzy-
żowaniu ul. Targowej i Zamkowej im. 
Rodziny Higersbergerów.

Uchwała nr 70/XIII/2011 w spra-
wie powołania zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych. 
W skład zespołu weszli: 
Jolanta Syska-Szymczak – prze-
wodnicząca zespołu, Arkadiusz 
Górski, Arkadiusz Szulczewski, 
Zbigniew Jakubaszek. Zespół 
przedstawi opinię o zgłoszonych kan-
dydatach na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej, uwzględniając postulowa-
ną przez Sąd liczbę kandydatów: 
1. Do Sądu Okręgowego w Płoc-
ku – 3 osoby.
2. Do Sądu Rejonowego w Gostyni-
nie – 2 osoby.

3. Do Wydziału Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych Sądu Rejono-
wego w Płocku – 1 osoba.

Burmistrz Włodzimierz Śnieci-
kowski udzielił wyczerpującej infor-
macji na temat postępu prac związa-
nych z realizacją Centralnego Parku 
Rekreacji Balneologii Turystyki i Wy-
poczynku „Termy Gostynińskie” w od-
powiedzi na zapytanie radnego An-
drzeja Redera o proces uzyskania 
pozwolenia na budowę „Term Go-
stynińskich”. 

Z wypowiedzi tej wynika, że wy-
danie pozwolenia zostało zawieszo-
ne na wniosek wykonawcy. Postę-
powanie zostanie wznowione, gdy 
będzie podpisana umowa na „płat-
ność”. Wcześniej nie można roz-
począć żadnych robót. Marszałek 
Adam Struzik wyjaśnia, że tak dłu-
gie oczekiwanie na płatność spo-
wodowane jest tym, że wniosek jest 
bardzo trudny i kosztowny, wymaga 

szczegółowej analizy. Wniosek prze-
szedł już m.in. przez Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, któ-
ra ma akredytację Komisji Europej-
skiej do zajmowania stanowisk i wy-
dawania opinii. Oceniło go też Euro-
pejskie Centrum PPP. 

Powołana została firma ekspercka, 
która pomaga w realizacji projektu. 
Pieniądze unijne są bardzo trudne do 
pozyskania. Przy końcu 2008 r. pod-
pisana została tzw. preumowa, a w 
2009 r. rozpoczął się proces realiza-
cji, sporządzony został biznesplan. 

Projekt nie jest objęty pomocą pu-
bliczną, jest jedynie wsparty środ-
kami unijnymi. Gdy podpisana zo-
stanie druga umowa na płatność, 
wówczas wykonawca będzie mógł 
wejść na budowę. Jest szansa, że 
jeszcze w tym roku umowa zosta-
nie podpisana.

B.K.P.

Feliks Higersberger zginął w szar-
ży pod wsią Radziechów w pobliżu 
Bugu, w rejonie Lwowa  8 VIII 1920 
r. Pochowany został w grobie rodzin-
nym w Białotarsku. Miał przeczucie 
śmierci. W ostatnim dniu swego życia 
napisał wiersz pożegnalny i wręczył 
swemu bratu Józefowi Stefanowi.

Stefan Higersberger,  był ranny 
w walce 1920 r., poległ w powsta-
niu warszawskim.

Józef Stefan Higersberger, póź-
niejszy właściciel majątku Rataje, 
walczył w wojnie polsko-bolszewic-
kiej w stopniu starszego szeregow-
ca, podchorążego w 2. i 9. pułku uła-
nów. Za męstwo w walkach w 1920 
r. otrzymał Krzyż Walecznych. Pod-
czas II wojny światowej działał w Ar-
mii Krajowej. 

Zbigniew Higersberger walczył 
w Kampanii Wrześniowej, później 
jako lotnik służył w  artylerii prze-
ciwlotniczej i zginął w obronie Lon-
dynu w 1940 r.

Jan Higersberger jako młody 
chłopak rozbrajał Niemców w cza-
sie I wojny światowej, a potem go-
spodarował w majątku Piotrów k. 
Białotarska

W Kampanii Wrześniowej polegli: 
Tadeusz Higersberger – ostatni wła-
ściciel Skrzan; zginął w bitwie o wieś 
Krynice k. Tomaszowa Lubelskie-
go, a jego brat Witold Higersber-
ger, spadkobierca Głębokiego, zgi-
nął od zabłąkanej kuli w drodze  m. 
Głębokim a Warszawą.

W Gostyninie
Roman Higersberger – spadko-

bierca dóbr Rataje k. Gostynina, żył 
w latach 1865–1933. Był kawalerem. 
W 1929 r. przekazał notarialnie ma-
jątek Rataje swemu bratankowi Jó-
zefowi Stefanowi, synowi dziedzica 
Piotrowa. Zarówno w okresie zabo-
rów jak i w wolnej Polsce angażo-

wał się w różne ważne dla Gostyni-
na inicjatywy społeczne. Dzięki jego 
staraniom 31 I 1901 r. w nowym bu-
dynku przy Rynku otwarto półśrednią 
szkołę miejską, tzw. Gostynińskoje 
Gorodskoje Uczyliszcze. W 1903 r. 
został prezesem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej i funk-
cję tę pełnił do 
1925 r. W 1915 
r. (okres I wojny 
światowej) wspól-
nie z pastorem Fi-
lipem Schmidtem 
zabiegał u ówcze-
snych władz oku-
pacyjnych o na-
uczanie  w gimna-
zjum w języku pol-
skim.  Wspólnie 
z ks. Edwardem 
Szczodrowskim 
starał się o zało-
żenie w Gostyni-
nie Stowarzyszenia Spożywców 
„Gostyniak”. W 1912 r. został pre-
zesem Zarządu tego Stowarzysze-
nia. W 1916 r. w Gostyninie zostało 
odtworzone koło Polskiej Macierzy 
Szkolnej z 1905 r., w której prezesu-
rę objął również Roman Higersber-
ger. W 1927 r. zawiązał się w Gosty-
ninie Oddział Stowarzyszenia Wła-
ścicieli Nieruchomości. Roman Hi-
gersberger był członkiem Zarządu 
tego Stowarzyszenia. Do połowy 
1927 r. był przewodniczącym Zarzą-
du Kasy Oszczędnościowej powiatu 
gostynińskiego. 

Był człowiekiem powszechnie sza-
nowanym. Gdy zmarł, kondukt po-
grzebowy ciągnął się z trzech stron 
– od kościoła na ul. Płockiej, od Kozic 
i Bud Kozickich. Pochowany został 
na cmentarzu w Gostyninie, notabe-
ne leżącym w dużej części  na prze-
kazanej przez Higersbergerów bez-

interesownie ziemi należącej do ma-
jątku. Grób usytuowano tak, zgodnie 
z życzeniem Romana, by był widocz-
ny z tego miejsca pałac w Ratajach.

Ostatnim właścicielem Rataj był 
bratanek Romana Józef Stefan Hi-
gersberger. Majątek za jego cza-

sów dobrze pro-
sperował, prze-
trwał wielki kryzys 
lat trzydziestych. 
Nie był objęty par-
celacją reformy rol-
nej z 1920 i 1925 
r., ponieważ nie 
przekraczał usta-
wowej powierzch-
ni 400 ha. W mająt-
ku, wyposażonym 
w nowoczesne ma-
szyny, prowadzono 
m.in. na skalę eks-
portową  hodowlę 
trzody chlewnej, 

była ferma drobiu, odstawiano mle-
ko do mleczarni za ok. 7000 zł rocz-
nie,  działała też kopalnia torfu.  Sta-
li pracownicy w majątku mieli dobre 
warunki, mieszkali w murowanych, 
dwuizbowych i zelektryfikowanych 
domach, tzw. czworakach. 

Józef Stefan, podobnie jak jego 
stryj Roman, działał w różnych stowa-
rzyszeniach i związkach. Był człon-
kiem Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, działał w Zarządzie Związku 
Ziemian Kutnowsko-Gostynińskich, 
a od 1927 r. był członkiem Komisji 
Rolnej Sejmiku Powiatowego w Go-
styninie. Obydwaj Higersbergowie pi-
sali artykuły o tematyce rolnej do lo-
kalnej prasy.

Po wybuchu II wojny światowej 
Higersbergowie odrzucili propozy-
cję przyjęcia niemieckiego obywa-
telstwa. Za tę postawę Józef Stefan 
Higersberger został uwięziony wraz 

z innymi obywatelami Gostynina w li-
stopadzie 1939 r. Po zwolnieniu udał 
się do Warszawy. Pozostała rodzi-
na: żona Bronisława i dzieci: Ire-
na, Roman i Józef junior, w pośpie-
chu opuścili majątek i dom rodzinny 
w Ratajach. Nie zabrali prawie nic, 
Bronisława Higersberger wzięła tyl-
ko relikwie, które jej babka dostała, 
gdy była chrzczona w Rzymie. Po-
wozem udali się do Kutna, a potem 
pociągiem do Warszawy. 

Od października 1940 r. do 15 
stycznia 1945 r. dobra ziemskie Ra-
taje przejęła i użytkowała firma Ost-
deutscheland Bewirtschafturgs Ges-
sellchaft „Ostland”.

Higersbergowie nie powrócili już 
do Rataj. Dziś żyje tylko Irena z Hi-
gersbergerów Smoleńska, brata-
nek Józef Higersberger, lekarz, or-
dynator jednego z oddziałów szpita-
la zakaźnego w Warszawie i bratani-
ce Hanna oraz Elżbieta w Australii.

W Gostyninie pozostawili swoje 
dobra (366 ha), o które nigdy się już 
nie upominali, a które służą miastu 
do dziś. Przykładem tego jest m.in. 
siedziba Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego, który mieści się w daw-
nym pałacu. Wcześniej budynek ten 
służył Milicji Obywatelskiej, Gminie 
Rataje i internatowi Liceum Peda-
gogicznego.  

Postawa Higersbergerów, za-
równo tych z Rataj, jak i Piotrowa 
czy Skrzan, zasługuje na trwałą pa-
mięć gostynian”.

Oprac. na podstawie publikacji:
B. Konaarska-Pabiniak, Higersber-

gerowie, Saga z Rataj, [w:], Gostynin. 
Szkice z przeszłości. Gostynin 2004, s. 
207–217. 

B. Konarska-Pabiniak, Walczyli tak, 
jak było trzeba, „Głos Gostyniński” 2008, 
nr 8, s.5.

rodzina HiGersberGerów - patronem ronda (dok. ze str 1)

Roman Higersberger ( z lewej) i jego 
bratanek Józef Stefan
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CZASY I LUDZIE

Piękne nauczycielstwo

konkurs „naJPoPularnieJszy dzielnicowy 2011 roku” w Gostyninie

Maria Helena Kotarska z d. 
Tyczyńska c. Mieczysła-

wa i Adeli z d. Bassarab urodziła 
się 26 stycznia 1906 r.  w Rzeszo-
wie, w rodzinie inteligenckiej. Szko-
łę Powszechną w Samborze koło 
Lwowa ukończyła w roku 1922, a w 
roku 1927 Seminarium Nauczyciel-
skim w Samborze. Pracę rozpoczę-
ła 15 lutego 1928 r. w Kątach, pow. 
Kutno i pracowała tam do 31 sierp-
nia 1932 r. Następnie przeniosła się 
do Bedlna, pow. Kutno, pracując do 
wybuchu wojny. W styczniu 1932 r. 
złożyła egzamin z  wynikiem dobrym 
przed Państwową Komisją Egzami-
nacyjną dla nauczycieli publicznych 
szkół powszechnych we Włocławku 
(okręg szkolny warszawski) i uzyska-
ła tym samym kwalifikacje zawodo-
we do nauczania w publicznych szko-
łach powszechnych.

W Bedlnie zawarła związek mał-
żeński z nauczycielem Stanisławem 
Czajkowskim. W roku 1934 urodził 
się syn Renard. Gdy wybuchła woj-
na, mąż por. Stanisław Czajkowski 
został powołany do armii i skierowa-
ny na front. Z frontu przysyłał syste-
matycznie listy, które były nadawane 
z miejscowości coraz bardziej odda-
lonych na Wschód. Po kilkunastu ty-
godniach korespondencja się urwała.

Maria Czajkowska znalazła się na 
liście osób wytypowanych do pracy 
przymusowej w Prusach. Musiała się 
ukrywać. W 1942 r. zmieniła miejsce 
zamieszkania. Przeniosła się z sy-
nem do Piotrowa w powiecie  gosty-
nińskim i pracowała tu jako robotni-
ca w ogrodzie u dziedzica. W czasie 
okupacji nie zaprzestała swej działal-
ności pedagogicznej i z narażeniem 
życia prowadziła tajne nauczanie.  
Po wyzwoleniu Maria Czajkowska za-
częła pracę od marca 1945 r. w Bia-
łotarsku na stanowisku kierownika 
szkoły. Po przeprowadzeniu koniecz-
nego remontu budynków zgromadzi-
ła najbardziej potrzebne meble i po-

moce naukowe. Brakowało jednak 
nauczycieli. Żeby pozyskać dobrych 
nauczycieli, kierowniczka starała się 
zapewnić im w miarę dobre warunki 
mieszkaniowe. Nauka odbywała się 
w dwóch budynkach, z których jeden 
był dzierżawiony od OSP w Biało-
tarsku. W jednym 
z nich zamieszki-
wała kierownicz-
ka z synem. Zaję-
cia lekcyjne odby-
wały się na dwie 
zmiany w pięciu 
izbach. W jednej 
małej izbie mie-
ściła się kance-
laria i pokój na-
uczycielski. Wa-
runki lokalowe 
były katastrofal-
ne. Maleńkie izby 
lekcyjne z trudem  
mieściły 25–32 
uczniów. Wąziut-
kie nieogrzewane 
korytarzyki pełni-
ły rolę szatni. O zmianie obuwia nie 
było mowy. Z trudem znajdowało się 
miejsce na ustawienie szaf z pomo-
cami naukowymi. Uciążliwe było pro-
wadzenie zajęć wychowania fizycz-
nego w czasie opadów deszczu lub 
śniegu. Małe boisko sportowe było 
oddalone o 400 metrów.

Kierowniczka wyremontowała 
budynek gospodarczy i uzy-

skane trzy izby przeznaczyła na bi-
bliotekę szkolną oraz na prowadze-
nie zajęć w Szkole Przysposobienia 
Rolniczego, którą założyła w 1960 
r. W roku 1969  SPR została  prze-
kształcona na Zasadniczą Szkołę 
Rolniczą .

W 1952 r. zawarła związek mał-
żeński z Aleksandrem Kotarskim 
i przyjęła jego nazwisko. Wspólnie 
wybudowali dom i dzięki temu dwa 
pomieszczenia w budynku szkolnym 

zostały przeznaczone na izby lek-
cyjne.

Potrafiła współżyć z nauczyciela-
mi, uczniami i rodzicami. Cieszyła 
się autorytetem wśród nauczycieli. 
Była wymagająca w stosunku do sie-
bie, nauczycieli i uczniów. Jednocze-

śnie cechowa-
ła ją wyrozu-
miałość i życz-
liwość. Stara-
ła się służyć 
radą i pomo-
cą osobom, 
z  k t ó r ym i 
się stykała. 
Troszczyła się 
o wysoki po-
ziom naucza-
nia w szko-
le. Dopingo-
wała nauczy-
cieli do pra-
cy z ucznia-
mi mający-
mi trudności 
w nauce. Jako 

nauczycielka języka polskiego i bi-
bliotekarka mobilizowała uczniów do 
czytania lektur. Uzdolnieni ucznio-
wie osiągali wysokie lokaty, a nawet 
zwyciężali w konkursach przedmio-
towych na szczeblu gminy i powiatu. 
Wysoko oceniali pracę szkoły wizy-
tatorzy Wydziału Oświaty i Wycho-
wania w Gostyninie. 

Absolwenci z wynikiem pozytyw-
nym zdawali wstępne egzaminy do 
szkół średnich. Później wielu z nich 
studiowało w szkołach wyższych. 
Maria Kotarska nie kryła zadowo-
lenia, że wielu jej wychowankom 
szczególnie powiodło się w życiu.

Maria Kotarska wychowała i wy-
kształciła jedynego syna Renarda, 
wybitnie uzdolnionego muzycznie. 
Studiował dyrygenturę symfonicz-
ną w Katowicach, jednak prawie całą 
swoją artystyczną działalność zwią-
zał z Poznaniem.

Lista wychowanków, z których kie-
rowniczka była dumna, jest długa. 
Okazało się, że rozpoczynając edu-
kację nawet w trudnych warunkach, 
można było dzięki wytrwałości w ży-
ciu wiele osiągnąć, zwłaszcza jeżeli 
miało się tak wspaniałą nauczyciel-
kę, jaką był Maria Kotarska.

Przyjaźnie ustosunkowana była 
również do miejscowych rol-

ników. Pamiętała, że  ludzie ci po-
magali jej i synowi przetrwać trud-
ny okres okupacji, kiedy brakowało 
jej środków do życia. Chciała spła-
cić dług wdzięczności. Po wojnie or-
ganizowała kursy, na których doro-
śli uzupełniali wykształcenie w za-
kresie szkoły podstawowej. Dopro-
wadziła do powstania Szkoły Przy-
sposobienia Rolniczego w Białotar-
sku, w której przyszli rolnicy uzyski-
wali konieczne kwalifikacje. W cza-
sie bardzo długiego okresu aktywno-
ści zawodowej wychowała kilka po-
koleń. Przez cztery kadencje pełniła 
rolę  radnej GRN w Solcu i w Rata-
jach. Od 1928 r. należała do Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, a od 
1945 r. była członkiem Zjednoczo-
nego Stronnictwa Ludowego. Na 
podstawie akt osobowych Inspektor 
Oświaty i Wychowania Gminy Gosty-
nin ocenił całokształt jej pracy jako 
szczególnie wyróżniającą.

Po śmierci męża Aleksandra 
w 1993 r. zamieszkała u syna w Po-
znaniu. Ponieważ syn i synowa pra-
cowali w orkiestrze, często wyjeżdża-
li i z koncertów wracali późnym wie-
czorem, czuła się tam osamotniona. 
Potrzebowała kontaktu z ludźmi, tę-
skniła za nauczycielami i wychowan-
kami. Po roku wróciła do rodzinnego 
domu w Białotarsku. Zmarła 30 maja 
1998 r. i została pochowana w gro-
bie rodzinnym na cmentarzu w Bia-
łotarsku. Weszła na stałe do lokal-
nego panteonu nauczycielskiego.

Zygmunt DZIĘCIOŁOWSKI 

Maria Helena Kotarska primo voto Czajkowska 
– zasłużona nauczycielka, wychowawczyni kilku 
pokoleń.

Wzorem ubiegłych lat za-
praszamy mieszkań-

ców powiatu gostynińskiego do 
udziału w kolejnej edycji konkur-
su „Najpopularniejszy Dzielnico-
wy 2011r.”. Podstawą do oceny 
będzie opinia społeczna wyrażo-
na za pomocą anonimowej ankie-
ty (str. 7). Głosy można oddawać 
przez cały październik br.

Dzielnicowy, jako policjant 
pierwszego kontaktu ze społe-
czeństwem lokalnym w rejonie 
służbowym, odgrywa ważną rolę 
w działaniach profilaktycznych. 
Jest pierwszą osobą rozpozna-

jącą i diagnozującą zjawiska pa-
tologiczne i kryminalne w środo-
wisku. Podstawą pracy dzielni-
cowego jest utrzymanie bezpo-
średniego kontaktu z mieszkań-
cami, przez co ma możliwość po-
znania ich potrzeb, problemów i 
obaw. Dzięki temu może precy-
zyjnie podjąć działania zaradcze 
zmierzające do zapewnienia bez-
pieczeństwa mieszkańcom swo-
jego rejonu.

Już po raz kolejny mieszkańcy 
powiatu gostynińskiego mogą wy-
razić swoją opinię i zagłosować 
na „Najpopularniejszego Dziel-

nicowego 2011r.”. Ważnym ele-
mentem oceny jest opinia spo-
łeczna wyrażona za pomocą ano-
nimowych ankiet. Konkurs będzie 
trwał przez cały październik br., a 
laureata poznamy w listopadzie 
po podliczeniu zebranych ankiet.  
Głosy na poszczególnych dziel-
nicowych mogą oddawać miesz-
kańcy miasta i powiatu poprzez 
wypełnianie kuponów konkurso-
wych i dostarczenie ich osobiście 
do skrzynek lub pocztą do ko-
mendy. Ponadto ankiety zamiesz-
czone zostaną m.in. na stronach 
internetowych lokalnych mas-

s-mediów oraz Komendy Powia-
towej Policji w Gostyninie, w po-
mieszczeniach dyżurki komendy, 
rewiru dzielnicowych oraz poste-
runków policji KPP w Gostyninie. 
Skrzynki na ankiety oprócz wyżej 
wymienionych miejsc będą rów-
nież wystawione w siedzibach lo-
kalnych urzędów administracji sa-
morządowej.

Sylwetki dzielnicowych z całe-
go powiatu są zamieszczone na 
stronie internetowej www.policja.
gostynin.eu w zakładce „dzielni-
cowi” i „jednostki podległe”. 
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Gostynińskie macewy odnalezione
Późną jesienią 2010 roku, pod-

czas zbierania grzybów, Jan 
Żuchowski znalazł na leśnej drodze 
kawałek płyty nagrobnej z hebrajski-
mi znakami. Szybko się okazało, że 
jest to fragment zaginionych macew 
z gostynińskiego kirkutu. Obiegowa 
opinia o tym, że Niemcy kazali wy-
brukować chodniki i drogi zdawała 
się potwierdzać tą tezę.

Cmentarze żydowskie stanowią 
kontynuację gminy żydowskiej. Są 
zarówno sacrum, jak i profanum. Ma-
cewy to stele nagrobne, na których 
oprócz inskrypcji znajdują się rów-
nież płaskorzeźby. To właśnie one 
zostały odnalezione przez grzybia-
rza. Wykonano je z piaskowca. Po-
chodzą z cmentarza przy ul. Kutnow-
skiej, gdzie do dnia dzisiejszego nie 
zachowała się żadna stela.

Wiadomość o znalezisku dotarła 
do miejscowych regionalistów Ra-
dosława Rękawieckiego i Piotra 
Głowackiego. Po okresie zimowym, 
w kwietniu 2011 roku przeprowa-
dzono wizję lokalną w terenie, po-
twierdzając fakt odnalezienia ma-
cew. Na drodze leśnej, przy trasie 
Gostynin-Skrzany, znajdowały się 
setki kawałków nagrobków.

We wrześniu 2011 roku zawiązał 
się Społeczny Komitet ds. Macew 
Gostynińskich, który powołał trzy-
osobowe prezydium w składzie: Ra-
dosław Rękawiecki, Piotr Głowac-
ki i Krzysztof Zadrożny. Członka-
mi Komitetu zostali: Jacek Lizinie-

wicz, Jarosław Barczyński, Marek 
Osmałek, Adam Kotkiewicz i Pa-
weł Mieszkowicz. 

Po uzyskaniu stosownych zezwo-
leń na eksplorację od Nadleśnic-
twa Gostynin, w dniu 24 września 
2011 roku, przystąpiono do prac. Już 
pierwsze minuty pokazały, iż cała 
droga usłana jest kawałkami ma-
cew. Niestety, skutecznie rozbijano 
je na mniejsze części, a pod warstwą 
wierzch-
nią nie 
znajdo-
wały się 
całe ma-
cewy. Na 
wielu ka-
wałkach 
w i d a ć 
ślady po 
uderze-
n i a c h 
metalowymi narzędziami. 

Na fragmentach stel zachowały się 
hebrajskie napisy, ale są też polskie 
litery. Jednak w tym drugim przypad-
ku kawałki są tak małe, że nie po-
zwalają na odczytanie nawet jedne-
go wyrazu. Jest to więc analogicz-
ny przypadek do Gąbina, gdzie do 
dzisiejszego dnia na tamtejszym kir-
kucie zachowały się macewy z pol-
skimi inskrypcjami. Wśród płasko-
rzeźb dominują ornamenty roślinne 
i zwierzęce. Są też charakterystycz-
ne kompozycje rzeźbiarskie: książ-
ki – symbolizujące mężczyzn uczo-

nych w piśmie, studiujących Torę 
i Talmud; ręce złożone w geście bło-
gosławieństwa – oznaczają kapła-
nów, potomków arcykapłana Aaro-
na; złamana świeca – symbol nie-
szczęśliwie przerwanego życia; go-
łąb – interpretujący duszę ludzką czy 
dzban z wodą – określający pomoc-
nika kapłana, potomka rodu Lewiego.

Pierwsze godziny prac utwier-
dzały nas w przekonaniu, że 

nie jest to 
jedyne miej-
sce, gdzie 
zeskłado-
wano ma-
cewy. Ta 
droga, pro-
w a d z ą c a 
w czasie 
wojny do 
d r e w n i a -
nych gara-

ży wybudowanych przez okupanta, 
kryje tylko część nagrobków cmen-
tarza żydowskiego w byłym gostyniń-
skim sztetlu. Z informacji zebranych 
przez Piotra Głowackiego od miej-
scowej ludności, pojawiła się pogło-
ska, iż macewy znajdują się również 
pod obecnym parkingiem przy skle-
pie Lidl (ul. Zamkowa).

Wszystkie wydobyte stele zosta-
ły zabezpieczone, a następnie prze-
prowadzona będzie ich konserwacja. 
W sobotnich pracach udział wzięli re-
gionaliści z Gostynina i Płocka: Ra-
dosław Rękawiecki, Piotr Głowacki, 

Zdzisław Żuchowski, Marcin Mar-
kowski, Fryderyk Głowacki, Jaro-
sław Burasiński, Tomasz Stobnic-
ki, Wojciech Woźnicki, Adam Kot-
kiewicz, Krzysztof Zadrożny, a tak-
że leśnicy z Nadleśnictwa Gostynin.
Oprócz kawałków macew droga ob-
fitowała także w duże ilości lastry-
ka oraz czerwonej cegły. Być może 
jest to cegła pochodząca z rozbiórki 
kościoła św. Marcina w latach 1941-
1942. Znaleziono także nieliczne 
fragmenty granitu i betonowych, fre-
zowanych elementów stanowiących 
ozdobny element cokołu.

Od kwietnia 2011 roku, po wstęp-
nym rozpoznaniu, o znalezisku zo-
stały powiadomione organizacje ży-
dowskie: Żydowski Instytut Historycz-
ny oraz Fundacja Ochrony Dziedzic-
twa Żydowskiego. Właścicielem tere-
nu przy ul. Kutnowskiej, gdzie znaj-
duje się cmentarz, jest Żydowska 
Gmina Wyznaniowa, którą repre-
zentuje wspomniany FODŻ. Posia-
da on wszystkie pełnomocnictwa do 
zarządzania terenem kirkutu. 

Po konserwacji macew wystąpi-
my o zgodę na wybudowanie lapi-
darium na cmentarzu, a w jego eks-
pozycję wkomponowane będą frag-
menty odnalezionych stel. Kolejnym 
krokiem będzie wykonanie projektu 
oraz pozyskaniu funduszów na reali-
zację działań Społecznego Komitetu 
ds. Macew Gostynińskich.

Krzysztof ZADROŻNY

dzień edukacji narodowej w naSzym mieście
Do tradycji przeszło obchodzenie Dnia Edukacji Narodowej w Zamku 

Gostynińskim. W tym roku również dnia 13 października 2011 roku, 
w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyło się spotkanie z okazji 
święta braci nauczycielskiej placówek oświatowych podległych administra-
cyjnie samorządo-
wi gostynińskiemu. 
Do Zamku przyby-
li dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, pra-
cownicy administra-
cji i obsługi. 

Uroczystość pro-
wadziła inspektor 
oświaty Grażyna 
Pączek. Otwiera-
jąc spotkanie, Bur-
mistrz Miasta Go-
stynina Włodzi-
mierz Śniecikow-
ski przedstawił 
krótki rys historyczny tego święta i złożył życzenia pracownikom oświaty: 
Obecność Państwa dzisiaj w tym Zamku jest dla mnie okazją do wyrażenia 
wdzięczności i uznania dla Waszej pracy. Wiem, jaka jest  ona trudna i od-
powiedzialna, jak wielu wyzwaniom musicie sprostać, jak wiele pomysłów 
i inicjatyw realizujecie. To dzięki Waszej pracy, szkoły są wyjątkowe i panuje 
w nich niepowtarzalna atmosfera. Proszę o przyjęcie życzeń zdrowia, po-

myślności, wielu osiągnięć i sukcesów, dużo zapału i cierpliwości w działa-
niu oraz realizacji w stawianych sobie celach i zadaniach. Dziękuję nauczy-
cielom w stanie spoczynku – emerytom, życząc Wam dużo zdrowia i życz-
liwości od innych ludzi. Najlepsze życzenia składam pracownikom admini-

stracji i obsługi, aby Wa-
sza praca zawsze była 
doceniana. 

Podczas uroczystości 
wręczone zostały nagro-
dy i odznaczenia Burmi-
strza oraz dyrektorów 
szkół i przedszkoli. 

Następnie głos zabra-
li goście: Barbara Gieru-
la, reprezentująca „Soli-
darność” nauczycielską 
w Gostyninie oraz Stani-
sław Durma, prezes Od-
działu Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Go-

styninie, którzy skierowali do zebranych najserdeczniejsze życzenia z oka-
zji tak ważnego święta.

W części artystycznej wystąpili z programem słowno-muzycznym ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie oraz ucznio-
wie i nauczyciele z Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Maria  ZIĘTEK

Kwiaty od burmistrza otrzymują nagrodzeni nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej nr 1

Popis muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Przy fortepianie
Tomasz Sarniak 
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Po raz szósty zadbano o nasze zdrowie!
VI GostynIńskIe DnI onkoloGIczne

W dniach od 3 do 8 paździer-
nika odbyły się VI Gosty-

nińskie Dni Onkologiczne, których 
głównymi orga-
nizatorami byli 
Burmistrz Go-
stynina Wło-
dzimierz Śnie-
cikowski oraz 
radny powiatu  
gostynińskie-
go z Gostyniń-
skiej Wspólno-
ty Samorządo-
wej Piotr Bom-
bała.

Głównym założeniem organizato-
rów była profilaktyka i edukacja zdro-
wotna, w tym szczegól-
nie onkologiczna miesz-
kańców miasta i powiatu 
Gostynińskiego. Chodzi-
ło także o to, aby chwi-
lę własnego czasu nasi 
mieszkańcy poświęcili 
temu co najważniejsze 
– własnemu zdrowiu. 
Poprzez przypomnienie 
o konieczności przepro-
wadzenia niezbędnych 
badań i wyrabiania nawyków dba-
łości o własne zdrowie można i na-
leży poprawiać  ogólny stan zdrowia 
naszego społeczeństwa.  Propozy-
cji było wiele. 

Porad w zakresie znamion barw-
nikowych udzieliła lek. Anna Sobie-
ska, a w zakresie chirurgi onkologicz-
nej lek. Paweł Sobieski. 

Panie w określonym wieku (50–69 
lat) mogły wykonać badania mam-
mograficzne i cytologiczne, a po-

zostałe USG piersi ze wskazania-
mi medycznymi.

Z uwagi na bardzo niską tempe-
raturę ze-
w n ę t r z -
ną pomiar 
c iśnienia 
tę tn icze-
go, zawar-
tości cu-
kru, chole-
sterolu wy-
konywano 
w budyn-
ku Urzędu 

Miasta Gostynina. Badaniom tym 
poddało się 105 osób. Wiele z tych 
osób, które od wielu lat nie robiło 

tego typu badań, było zaskoczonych 
(negatywnie) ich wynikiem. Bada-
nia słuchu przeprowadziło 40 osób. 
Bardzo udana była akcja pobierania 
krwi. Ogółem 34 krwiodawców od-
dało 14,4 litra krwi. 

W zakresie oświatowej edukacji 
zdrowotnej przeprowadzono szereg 
pogadanek na temat okresu dojrze-
wania dziewcząt klas trzecich gim-
nazjum „Będę kobietą – świadome 
i odpowiedzialne wkraczanie w do-

rosłość” i klas trzecich szkół ponad-
gimnazjalnych „Skutki i konsekwen-
cje sięgania w młodym wieku po al-
kohol, papierosy, narkotyki i dopala-

cze”. Z młodzieżą spotkali się lekarze 
med.: Anna Żurawik i Marek Brze-
ziński oraz dr n. med. Aleksandra 
Szafrańska-Barańska. 

Dziewczęta klas trze-
cich gimnazjów Gmi-
ny Gostynin spotkały 
się w Zamku Gostyniń-
skim i wysłuchały bar-
dzo ciekawego wystą-
pienia lek. ginekologa 
Roberta Kowacza na 
temat dorastania i dr 
Barbary Konarskiej-
Pabiniak ta temat hi-
storii Zamku Gostyniń-
skiego. Spotkaniu temu 
przewodniczył wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zieliński. 

Bardzo interesujące, starannie 
przygotowane i przeprowadzone 
było seminarium dla środowiska 
medycznego i osób zainteresowa-
nych, przeprowadzone w sali kolum-
nowej naszego Zamku. Dr n. med.                 

Tadeusz Żurawik mówił o krwa-
wieniach w okresie okołomenopau-
zalnym, a lek. med. Anna Sobieska 
o wstępnej diagnostyce czerniaka – 

różnicowanie ze zna-
mionami.

Bardzo profesjo-
nalne było wystąpie-
nie mgr Jolanty Ro-
bak na temat wcze-
snej diagnostyki la-
boratoryjnej w cho-
robach nowotworo-
wych.

Na zakończenie 
należy zaznaczyć, 
że akcja ta była ak-

cją społeczną, dlatego też wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do 
jej przeprowadzenia organizatorzy 
składają serdeczne podziękowanie.

Szczególne podziękowanie skła-
damy dr. Tadeuszowi Kozubskie-
mu z NZOZ „Medicus” w Gostyninie.

Piotr BOMBAŁA
PS. Z opinii mieszkańców naszego 
miasta  wywnioskujemy, że takie ak-
cje są bardzo potrzebne i pożytecz-
ne. Należy je nadal organizować.

Barbara Konarska-Pabiniak i wójt Edmund Zieliński na spotkaniu 
z uczennicami gimnazjów  z terenu Gminy Gostynin

Ambulans do poboru krwi

Badania na zawartość cukru, cholesterolu i ciśnienia tętniczego 
wykonują pielęgniarki Jolanta Majchrzak (z prawej) i Iza 
Piotrowska.

Wykład dr. n. med. Tadeusza Żurawika 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 
2011 r. zaczęła funkcjonować Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo-
darczej, która jest prowadzona w systemie te-
leinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Organy ewidencyjne zobowiązane są do prze-
niesienia danych Przedsiębiorców wykonują-
cych działalność gospodarczą oraz Przedsię-
biorców, którzy zawiesili wykonywanie działalno-
ści gospodarczej, do systemu teleinformatycz-
nego Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej w terminie do dnia 31 
grudnia 2011 r.

Przed przeniesieniem danych z wpisów ist-
niejących w gminnej ewidencji konieczne jest 
ich zweryfikowanie i uzupełnienie o informacje, 

które dotychczas nie podlegały wpisowi bądź 
zmiana tych, które uległy dezaktualizacji.

W związku z powyższym, przypominamy 
Przedsiębiorcom, zarejestrowanym w tutejszej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej, o obo-
wiązku aktualizacji danych zawartych we wpi-
sach do ewidencji.
Aktualizacja dotyczy wpisów, które nie zawie-
rają numeru NIP, numeru PESEL, aktualnego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz określenia przedmiotu wykonywanej dzia-
łalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działal-
ności (PKD 2007).W przypadku, gdy Przedsię-
biorca zakończył działalność gospodarczą i nie 
zgłosił jej zamknięcia w tutejszym urzędzie, pro-
simy o złożenie wniosku z informacją o zaprze-

staniu wykonywania działalności gospodarczej. 
Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiado-
mienia o zaprzestaniu wykonywania działalno-
ści gospodarczej jest wolne od opłat.

Niezłożenie informacji o aktualizacji danych 
we wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej skutkować będzie wykreśleniem przez or-
gan wpisu z ewidencji działalności gospodarczej 
w trybie art. 7f Prawo działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu 
Miasta Gostynina telefonicznie pod nr 24 236 07 
28 lub osobiście – ul. Parkowa 22, pokój nr 1, 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 
7.30 do 15.30, wtorek od godz. 9.00 do 17.00.

6    

PRZEDSIĘBIORCO, ZAKTUALIZUJ SWOJE DANE W EWIDENCJI !
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Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Mazowieckiej stanowiącej własność Gminy Miasta 
Gostynina.  

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

Burmistrz Miasta Gostynina
 Włodzimierz Śniecikowski

Burmistrz Miasta Gostynina
 Włodzimierz Śniecikowski

Lp. Działka nr
Lokalizacja

Powierzchnia
w m kw. Nr KW Przeznaczenie 

w p.z.p.

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
w zł

1.
2307, 2269/3, 
2071/2, 2071/3

Gostynin 
 ul. Mazowiecka

0,0525 30208
Sąd 

Rejonowy w 
Gostyninie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Teren nieruchomości może być wykorzystany pod zabudowę tymczasowym 

obiektem budowlanym typu kiosk uliczny, pawilon sprzedaży ulicznej.
Na działkę nr 2307 zawarta jest umowa dzierżawy na czas nieoznaczony.

49 875,00

Lp. Działka nr
Lokalizacja

Powierzchnia
w m kw. 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. 50 m. 

49 875,00

Gostynin,  dnia 26.09. 2011 r.     

Gostynin,  dnia 19.09. 2011 r.     

Do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

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 10 listopada 2011 roku o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki należy wpłacić w gotówce
w terminie do dnia 7 listopada br. (włącznie) na konto Bank PKO BP  w Warszawie nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258  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. 

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2011 roku o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki należy wpłacić w gotówce
w terminie do dnia 31 października br. (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. 

Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie

MIESZKAŃCY MIASTA GOSTYNINA
Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie informuje, iż w dniach od 02.11.2011 r. do 30.11.2011 r. 

przy ulicy 18 Stycznia 36 (teren Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej) będzie zorganizowana 
nieodpłatna

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.
W punkcie będą odbierane odpady pochodzące z gospodarstw domowych typu:

1. Sprzęt AGD i RTV
2. Zużyte baterie
3. Odpady elektryczne i elektroniczne

Punkt będzie czynny od godziny 7.00-14.00
telefon: 24 2353202
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…………………………………………………………………………………………….
(stopień, imię i nazwisko dzielnicowego)

…………………………………………………………………………………………….
(jednostka organizacyjna Policji)

…………………………………………………………………………………………….
(dlaczego oddał/a Pan/Pani głos właśnie na tego dzielnicowego)

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
(czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać miejsca najbardziej zagrożone Pana/Pani zdaniem  w miejscu zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

„Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2011”

A
N

K
IE

T
A

Burmistrz Miasta Gostynina
 Włodzimierz Śniecikowski

Lp. Działka nr
Lokalizacja Pow. Nr KW Przeznaczenie Okres 

dzierżawy Wysokość czynszu i terminy płatności

1.
772, 773, 774/3 
ul. Krośniewicka 10,27 ha 11 746 Uprawy rolne 1 rok

Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 675,00 
złotych płatny do 15 dnia każdego miesiąca za dany 

miesiąc

2.
770

ul. Krośniewicka 1,0382 ha 18 101 Uprawy rolne 1 rok
Czynsz dzierżawny za cały okres dzierżawy

w wysokości 155,25 złotych, płatny w terminie do dnia  
15 grudnia 2011 r. 

3. Część działki 435
ul. Kowalska 1245 m.kw. 6604

Składowanie materiałów 
niezbędnych do 

prowadzenia działalności 
gospodarczej

1 rok
Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 1 038,62 zł 
+ obowiązujący podatek VAT  płatny do 15 dnia każdego 

miesiąca za dany miesiąc

4. Część działki 2011
ul. Bema 600 m.kw. 6438

Parkowanie pojazdów w 
związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą
1 rok

Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 212,10 zł + 
obowiązujący podatek VAT  płatny do 15 dnia każdego 

miesiąca za dany miesiąc

5. Część działki 2011
ul. Bema 669 m.kw. 6438

Parkowanie pojazdów w 
związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą
1 rok

Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 258,75 zł + 
obowiązujący podatek VAT płatny do 15 dnia każdego 

miesiąca za dany miesiąc

Gostynin, dnia 23.09.2011 r.  

Burmistrz Miasta Gostynina
 Włodzimierz Śniecikowski

Lp. Działka nr
Lokalizacja

Powierzchnia Nr KW Przeznaczenie Okres 
dzierżawy Wysokość czynszu i terminy płatności

1. Garaż nr 23 znajdujący 
się na działce 
nr 3245/9 przy  

ul. J. Ozdowskiego

Garaż 17,54 m.kw.
Działka 30 m.kw.

PL1G/00020047/3 Garażowanie 
samochodu

1 rok Miesięczny czynsz dzierżawny w 
wysokości 135,74  złotych + obowiązujący 
podatek VAT, płatny do 15 dnia każdego 

miesiąca za dany miesiąc

Gostynin, dnia 23.09.2011 r.  

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) Burmistrz Miasta Gostynina podaje 
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z gminnego zasobu nieruchomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
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szkoła Podstawowa nr 1 szkołą PromuJącą zdrowie

rePertuar kina „warszawa”

Nasza „droga do certyfi katu” 
rozpoczęła się w 2007 roku 

od przystąpienia do realizacji euro-
pejskiego projektu: „Szkoła Promu-
jąca Zdrowie”. Pracę nad progra-
mem rozpoczęliśmy od powołania 
Szkolnego Zespołu Szkoły Promu-
jącej Zdrowie (nauczyciele, przed-
stawiciele samorządu uczniowskie-
go, pracowników administracji i ob-
sługi i rady rodziców) i określenia 
problemów priorytetowych. Realizo-
wane przez nas problemy prioryteto-
we: Problem hałasu na przerwach, 
Zdrowe Odżywianie, Kształtowanie 
zdrowego trybu życia.

Pierwszy projekt „Problem hała-
su na przerwach” miał za zadanie 
uświadomić uczniom wpływ pozio-
mu hałasu na ich zachowanie i zdro-
wie. W ramach tego projektu zorga-
nizowaliśmy kącik ciszy dla uczniów 
klas I - III oraz kącik relaksacyjny dla 
uczniów klas IV - VI. Przeprowadzi-
liśmy w całej szkole „Ćwiczenia ci-
szy”, zorganizowaliśmy konkurs na 
„Króla i Królową ciszy” oraz opraco-
waliśmy scenariusze zajęć dotyczą-
ca hałasu. Projekt ten nie należał do 
najłatwiejszych. Hałas z mniejszym 
lub większym natężeniem zawsze 
będzie obecny w tak dużej szkole 
jak nasza. Mimo, że program ten zo-
stał zakończony nadal podejmujemy 

działanie zmierzające do zmniejsze-
nia poziomu hałasu.

Realizację drugiego projektu 
„Zdrowe Odżywianie” rozpoczę-
liśmy w roku szkolnym 2008/2009. 
W ramach tego programu zorgani-
zowaliśmy Szkolny Tydzień Promo-
cji Zdrowego Odżywiania. Był on re-
alizowany zgodnie  z Piramidą Zdro-
wego Odżywiania. Poniedziałek był 
dniem produktów zbożowych., wto-
rek warzyw, środa owoców, czwar-
tek to dzień nabiału.  Nasze działa-
nia podsumowaliśmy w piątek pod-
czas szkolnego happeningu, na który 
zaprosiliśmy, dzieci z Przedszkolna  
nr 2 i nr 5, uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Gościliśmy również 
przedstawicieli władz miasta, służ-
by zdrowia, prasy, telewizji. W ra-
mach tego projektu zorganizowali-
śmy kącik śniadaniowy dla uczniów 
klas I - III, przeprowadziliśmy szko-
lenie „Zdrowe Odżywianie”. Zorga-
nizowaliśmy konkurs „Jem kolorowe 
warzywa i owoce”. Uczniowie biorą 
udział w programie „Pijmy mleko” 
i „Owoce i warzywa w szkole”. Na-
sza szkoła jest współorganizatorem 
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu wraz 
z Powiatową Stacją Sanitarno - Epi-
demiologiczną w Gostyninie. 

Realizacja projektu sprawiła, że 
uczniowie zaczęli przywiązywać 

większą uwagę do tego, co, na co 
dzień jadają. Zaczęli zwracać więk-
szą uwagę na zabieranie drugiego 
śniadania jak i spożywania większej 
ilości owoców i warzyw. Poznali naj-
ważniejsze zasady żywienia.

W ramach kolejnego projektu 
„Kształtowanie zdrowego trybu 
życia” przeprowadziliśmy następują-
ce działania: Organizujemy rajdy ro-
werowe, wyjścia na basen, Powiato-
wy Turniej „Dwa ognie usportowione”, 
Szkolne Mistrzostwa Szkoły w pły-
waniu, „Pływamy, zdrowie wygrywa-
my”. Nauczyciele wychowania fi zycz-
nego od kilku lat organizują wywia-
dówkę z gimnastyki korekcyjnej z ro-
dzicami dzieci grupy przedszkolnej 
na temat: „Przyczyny powstawania 
i korekcji wad postawy”. Obchodzi-
my Święto Polskiej Niezapominajki, 
uczestniczymy w akcji „lekki plecak”. 
Od roku szkolnego 2008/2009 orga-
nizujemy Festyn Szkolny. Podczas 
festynu wspólnie bawią się i miło 
spędzają czas uczniowie, rodzice, 
pracownicy szkoły i mieszkańcy na-
szego miasta. Propagujemy zdrowy 
tryb życia: zdrową żywność i aktyw-
ność fi zyczną. 

Naszym kolejnym krokiem 
„w drodze do certyfi katu” była 

Publiczna Prezentacja Osiągnięć 
Szkoły i Wyników Autoewaluacji 

(8.12.2010r.). Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele społeczności szkol-
nej i lokalnej przedstawiciele społecz-
ności lokalnej: Rejonowy Koordyna-
tor Sieci Szkół Promujących Zdro-
wie - Agnieszka Żurawicz, Burmistrz 
Miasta Gostynina, dyrektorzy przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimna-
zjów z delegacjami uczniów i nauczy-
cieli, pracownicy P.S.S.E, Sekretarz 
Rady Rodziców oraz lokalne media. 

Podczas prezentacji przedstawili-
śmy wszystkie nasze dotychczaso-
we działania. W przygotowanie pu-
blicznej prezentacji zaangażowała 
się społeczność szkolna: nauczy-
ciele i uczniowie (wiersze, piosenki, 
inscenizacje, dekoracje), pracowni-
cy administracji i obsługi (stoisko ze 
zdrową żywnością, pomoc w deko-
racji), rodzice (przygotowali przebra-
nia dla uczniów i dekoracje). 

Każda szkoła może być Szkołą 
Promującą Zdrowie. Zachęcamy 
do pracy nad programem, jesteśmy 
otwarci na współpracę, chętnie po-
możemy innym szkołom, podzielimy 
się swoim doświadczeniem, przeka-
żemy potrzebne materiały.   

Elżbieta MARCINIAK

28 -31 października
„O północy w Paryżu”
Godziny projekcji: 17.oo  /  19.oo

4 - 7 listopada
„1920 Bitwa Warszawska”
Godziny projekcji:  17.oo  /  19.oo
Czas projekcji: 110’

11 - 14 listopada
„Elita zabójców”
Godziny projekcji:  17.oo  /  19.oo
Czas projekcji: 100’

18 - 21 listopada
„Trzej muszkieterowie”
Godziny projekcji:  17.oo
Czas projekcji: 106’
„Porwanie”
Godziny projekcji:  19.oo
Czas projekcji: 110’

Dnia 14 lipca 2011r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły przyznającej „Certyfi katy Szkoły Pro-
mującej Zdrowie”. Nasza szkoła jako jedyna z delegatury płockiej otrzymała Wojewódzki Certyfi kat Szkoły Promującej Zdrowie.

Z A P R A S Z A M Y !!!
Kino zastrzega sobie możliwość 
zmian w  repertuarze. 
www.kinogostynin.ecom.net.pl
24 235 3447;  24 235 2295

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
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Polacy z kanady z rewizytą w solcu 

W dniach 23–25 września 2011 
r. w Tuszynie k. Łodzi odbył 

się XV Zlot Szkół Reymontowskich 
i VI Ogólnopolski Konkurs Recyta-

torski ,,Mówimy Reymontem”.
W ramach wymiany pomiędzy Fun-

dacjami im. Władysława Reymonta 
z Lipiec Reymontowskich  i z Kana-
dy do Polski co roku przyjeżdżają 
laureaci konkursu Reymontowskie-
go. Do Kanady – zgodnie z regula-
minem – za zajęcie I miejsca jadą 
polscy uczniowie. Przypomnę, że 

w 2008 r. ogólnopolski konkurs wy-
grała Ilona Lewandowska, a rok 
temu Aleksandra Wojciechowska. 
Obie dziewczyny zwiedziły piękną 

Kanadę. 
W tym roku Szko-

łę Podstawową Ze-
społu Szkół im. Wła-
dysława Stanisława 
Reymonta w Solcu 
reprezentowała Iza-
bela Bobrowycz, 
a Gimnazjum Nata-
lia Smyczyńska. Do 
konkursu przygoto-
wywały je nauczy-
cielki języka polskie-
go: Ewa Nyckow-
ska i Katarzyna 
Smyczyńska. Dy-

rektor Szkoły, Anna Wojciechow-
ska, twierdzi, że uczennice wspa-
niale reprezentowały Solec. Recyto-
wały fragment powieści Chłopi Rey-
monta. Nie znalazły się jednak w gro-
nie laureatów. 

Po pobycie w Gimnazjum nr 2 
w Tuszynie, wycieczce do Łodzi 
i zwiedzaniu miejsc związanych z  

Wł. ST. Reymontem Kanadyjczy-
cy przyjechali do Solca. Opiekunką 
grupy była Ewa Pachowicz, sekre-
tarz finansowy Fundacji Wł. Reymon-

ta z Toronto. Goście najpierw zwie-
dzili gostyniński zamek. Wysłuchali 
prelekcji dr Barbary Konarskiej-Pa-
biniak o historii Gostynina i zamku. 

Następnego dnia przebywali 
w szkole. Spotkali się z uczniami.  
Karolina Jakubiak z Mississauga 
i Dominik Lutera z Montrealu re-
cytowali wiersze. Największe bra-

wa otrzymał najmłodszy gość – Pa-
tryk Lutera za wiersz „Tadek nieja-
dek”. Młodzi ludzie doskonale znają 
język polski. W Kanadzie dodatkowo 

uczęszczają do polskiej 
szkoły, a w domu mówią 
w języku swych rodziców. 

Delegacja kanadyjska 
złożyła też wizytę w Urzę-
dzie Gminy Gostynin, spo-
tkała się z wójtem Edmun-
dem Zielińskim i dyrek-
torem Gminnego Cen-
trum Kultury i Tradycji Wsi 
Krystyną Janiszewską. 
Opiekunka grupy opo-
wiedziała historię Funda-
cji oraz jak żyją polskie ro-
dziny w Kanadzie, podzię-
kowała też za gościnność. 

Stwierdziła, że zostali przyjęci „po 
królewsku”. Na koniec goście zwie-
dzili kopalnię soli w Kłodawie. 

Bardzo cieszymy się, że należymy 
do wielkiej Rodziny Reymontowskiej. 
Dzięki temu mamy wspólnych zna-
jomych nie tylko w Polsce, ale rów-
nież w Kanadzie. 

Katarzyna SMYCZYŃSKA

Słynna „Opera za trzy grosze” 
Bartolda Brechta, wystawia-

na od 1928 r. blisko 80 lat na sce-
nach całego świata, pojawiła się na 
scenie Teatru Polskiego  w Bydgosz-
czy. Premiera tej sztuki odbyła się 24 
września br.

Reżyser i zarazem dyrektor TPB 
Paweł Łysak nieprzypadkowo wy-
brał ten właśnie utwór na otwarcie 
nowego sezonu teatralnego. Aktu-
alna sytuacja społeczno-ekonomicz-
na współczesnego świata jest zbli-
żona do czasów, kiedy Brecht pisał 
swoją „Operę”. Były to lata wielkie-
go kryzysu. Atmosferę niezadowole-
nia i buntu londyńskiego półświatka 
lat 30. ukazanych w sztuce można 
odnieść do czasów współczesnych. 
Bezrobocie, drożyzna, brak perspek-
tyw dla młodych, protesty, bankruc-
two państw, korupcja, haracze, bur-
dy kiboli, świat rządzony przez pie-

niądz czy ostatnio ruch „Oburzonych” 
to jakby powrót do tamtejszej  rze-
czywistości. I taki był zamysł reżyse-
ra. Współczesny człowiek nie może 

w tej rzeczywistości odnaleźć dla sie-
bie miejsca. Rządzący muszą zdać 
sobie z tego sprawę. Narastający 
gniew coraz większych mas spo-
łecznych jest groźny.

Wyraźną aluzją do współczesno-
ści jest też przywołanie najważniej-
szych wydarzeń w ostatnich mie-
siącach w Anglii – ślub księcia Wil-
liama i Kate, pozdrowienia dla ludu 
od książęcej pary i zamieszki w Lon-
dynie. Koronacji Królowej w drama-
cie Brechta też towarzyszyły ulicz-
ne protesty.

Ale nie tylko tekst i filmowe wstawki 
są aluzyjne. Klimat szarej rzeczywi-

stości oddaje oszczędna scenogra-
fia, gagi, choreografia, świetne wyko-
nanie muzy-
ki Kurta We-
illa brechtow-
skich son-
gów.

Insceniza-
cja opraco-
wana zosta-
ła z dużym 
rozmachem, 
akcja dyna-
miczna, tra-
fione subtelne oświetlenie, dosko-
nałe wyczucie momentu dziejowe-

go, dobre aktorstwo – słowem dwie 
i pół godziny dobrej zabawy i zara-
zem refleksji.

Wśród szczelnie wypełnionej wi-
downi spektakl oglądała pisząca te 

słowa. Do teatru zaproszona została 
przez Pawła Sztarbowskiego, za-

stępcę dyrek-
tora ds. pro-
gramowych 
i kierownika li-
terackiego Te-
atru Polskiego 
w Bydgoszczy. 

Przypomnij-
my – Paweł 
Sztarbowski 
jest absolwen-
tem Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Kościusz-
ki w Gostyninie, rocznik 2000. Jego 

drogę do sukcesu prezentowaliśmy 
na łamach naszego pisma – „Nasz 
Gostynin” 2011, nr  7, s.5. Jeszcze 
raz gratulujemy.

Barbara KONARSKA-PABINIAK
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Przedstawienie na czasie 

Delegacja z Kanady w Zamku Gostynińskim

Od lewej: Katarzyna Smyczyńska, Karolina Jakubiak, 
Dominik Luter, Patryk Luter (niżej), Ewa Pachowicz, Anna 
Wojciechowska.

Paweł Sztarbowski z siostrą Elżbietą           
Sielaczek (z lewej) i Barbarą Konarską-
Pabiniak przed premierą

Owacje dla aktorów po spektaklu

Dyrektorzy: Paweł Łysak (z lewej) i Paweł Sztarbowski otwierając bankiet, dziękują 
wykonawcom

Teatr Polski w Bydgoszczy

,,Życie nie daje nam tego co chcemy,  tylko to, co ma dla nas”.
             Wł. St. Reymont


