nasz

Gostynin

www.gostynin.pl

Nr 3 (51)

BIULETYN MIEJSKI

ISSN 2081-4364 Wydawnictwo bezpłatne

wrzesień-październik 2020

Dybanka w nowej odsłonie
Kąpielisko miejskie Dybanka jest jedną
z wizytówek naszego miasta. Kolejne prace
remontowe przyczyniają się do coraz lepszego wyglądu tego miejsca.
W dniu 2 października odebrano prace związane z remontem nawierzchni jezdni i odcinka
chodnika przy ul. Dybanka.
Wykonano sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 500 metrów i ułożono
nową nawierzchnię bitumiczną. Utwardzono także destruktem ul. Górną (drogę o nawierzchni gruntowej).
Dybanka i tereny wokół niej stają się coraz
ładniejsze zapewniając bezpieczeństwo mieszkańców Gostynina i przybywających turystów.

Zakończono prace
na ulicy Prusa i Kochanowskiego
Miło nam poinformować Państwa, że kolejna
inwestycja w naszym mieście dobiegła końca.
W dniu 16 września br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania „Przebudowa drogi miejskiej ul. Prusa wraz
ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”.
Prace zrealizowała firma Global Systems
z Gostynina. Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną jezdni i skrzyżowań, nawierzch-
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nię chodników i zjazdów z kostki betonowej,
nowe odcinki chodników i poszerzenie chodników oraz utwardzeń, nowe zjazdy oraz oznakowanie poziome i pionowe.
Koszt inwestycji wyniósł: 1.417.028,40 zł.
Projekt został dofinansowany w 70% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Zrealizowana inwestycja przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników
ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę tej części miasta.
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Podjęte
uchwały
podczas
XXV sesji
Rady
Miejskiej
Podczas XXV sesji Rady Miasta, która
odbyła się 29 września 2020 r. w sali kolumnowej Zamku gostynińskiego radni
miejscy podjęli następujące uchwały:
1. Uchwałę nr 192/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020
r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina
w roku szkolnym 2020/2021.
2. Uchwałę nr 193/XXV/2020 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września
2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Miasta Gostynina.
3. Uchwałę nr 194/XXV/2020 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września
2020 r. w sprawie uchwalenia Programu
profilaktyki zakażeń meningokokowych
na lata 2020-2022.
4. Uchwałę nr 195/XXV/2020 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września
2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Gostynina.
5. Uchwałę nr 196/XXV/2020 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września
2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Gostynina na rok 2020.
6. Uchwałę nr 197/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.
Szczegóły dotyczące wymienionych
uchwał można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
http://umgostynin.bip.org.pl/index//id/4395
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Sprzątanie świata
w naszym mieście
W dniu 18 września 2020 r. Gostynin włączył się w największą polską akcję ekologiczną „Sprzątanie świata”. Jest ona częścią
międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony
środowiska Clean Up the World, wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989
roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.
W tej akcji chodzi o to, aby promować nieśmiecenie oraz inicjować działania, dzięki

którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ
na środowisko naturalne.
Uczniowie gostynińskich szkół, nawet w dobie pandemii z zastosowaniem środków ostrożności, chętnie uczestniczyli, jak co roku, w akcji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom „Sprzątania Świata”. Mamy nadzieję, że
tego typu inicjatywy przyczynią się do poprawy stanu środowiska i sprawią, że nasze miasto będzie zawsze czyste i zadbane.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest na terenie miasta
Gostynina
w 2020 roku

„Bajkowy Zakątek”
obchodził
5-lecie
istnienia

Zadanie to w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających
azbest na terenie Województwa Mazowieckiego wykonano dzięki 100% dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie 16.969,81 zł.
Głównym celem programu jest doprowadzenie do całkowitego usunięcia do 2032 roku wyrobów zawierających azbest z terenu województwa poprzez stopniową eliminację tych wyrobów
oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie.
Łączna suma masy odpadów odebranych,
przetransportowanych i unieszkodliwionych
w 2020 roku to 53,03 Mg.
W 2021 roku Gmina Miasta Gostynina planuje
ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, odbiór, transport oraz
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z budynków (pokrycia dachowe), które są własnością osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych
wsparciem finansowym do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu
Miasta Gostynina (ul. Parkowa 22, tel. 24 236
07 42) w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.

Minęło już pięć
lat od powstania
Punktu opieki nad
dziećmi do lat 3
„Bajkowy Zakątek”.
Zaproszeni
na
uroczystość goście
wspominali dzień 26 sierpnia 2015 r., kiedy
dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu MALUCH 2015 został oficjalnie uruchomiony Punkt, w którym opiekę nad 40 dziećmi
w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, miało
sprawować 10 opiekunów dziennych.
Głównym celem powstania Punktu była
pomoc rodzicom w podjęciu nowej pracy lub
powtrotu do podjętych wcześniej obowiązków zawodowych. Zapewniono dzieciom
bezpieczne miejsce pobytu i opiekę wykwalifikowanej kadry.
Wychowawcy i pracownicy obsługi dokładają wszelkich starań, aby zagwarantować
maluchom jak najlepsze warunki, wywołać
uśmiech na ich twarzach oraz sprawić by
rodzice byli spokojni i zadowoleni z dokonanego wyboru.
Punkt pracuje prężnie i cieszy się dobrą opinią rodziców i mieszkańców naszego miasta.
Życzymy wszystkim pracownikom „Bajkowego Zakątka” wytrwałości, siły i motywacji
w codziennej pracy.
UMGostynin
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Walczymy Nietypowa inauguracja
ze smogiem. roku szkolnego. Nauka
Ewidencjono- w czasie epidemii
wanie kotłów
rozpoczęte

Wielka inwentaryzacja dotycząca spisu
kotłów, w której udział biorą samorządy, ma
na celu przede wszystkim zewidencjonować
wszystkie źródła ogrzewania w całym kraju.
Jest ona przeprowadzana od 15 września do
31 października br.
Przystąpienie naszego miasta do realizacji
działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, finansowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, pozwoli na wprowadzenie programów
dofinansowań, które umożliwią zastąpienie
pieców starej generacji, piecami o wyższej
sprawności wytwarzania ciepła, a tym samym polepszenie jakości życia mieszkańców
Gostynina.
Inwentaryzacja
jest
przeprowadzana
przez pracowników Urzędu Miasta, którzy wykonują pracę w terenie, posiadają
imienne identyfikatory oraz upoważnienia
z numerem dowodu osobistego podpisane
przez Burmistrza Miasta Gostynina.
O co są pytani mieszkańcy podczas przeprowadzania ankiety? Przede wszystkim
o typ budynku, jego powierzchnię użytkową,
źródła ogrzewania budynku i źródła ogrzewania ciepłej wody (dane z tabliczki znamionowej na piecu), orientacyjne zużycia paliw
i energii na cele ogrzewania, wykonanej
i planowanej termomodernizacji budynku.
W razie wątpliwości osoby dokonujące
spisu udzielą wszystkich wyjaśnień w przedmiocie informacji zawartych w ankiecie.
Ankietę, zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta, można także przesłać
w wersji elektronicznej na adres: komunalny@gostynin.pl, bądź dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul.
Parkowej 22 w Gostyninie, tel. kontaktowy
24-236-07-41 lub 42.
Warto pamiętać, że zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający
indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie
przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia, zostaną zakwalifikowani
do grupy posiadającej źródła pozaklasowe,
tzw. „kopciuchy”.
Do końca stycznia 2021 r. raport końcowy z przeprowadzonych ankiet zostanie
wysłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
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1 września 2020 r. w gostynińskich szkołach odbyło się rozpoczęcie nowego roku
szkolnego 2020/2021. Powrót do normalnej
nauki odbył się w nietypowych okolicznościach wynikających z ograniczeń sanitarno
-epidemiologicznych.
W szkołach nie było uroczystych apeli
z udziałem grona pedagogicznego i uczniów.
Tym razem spotkania z wychowawcą w salach
lekcyjnych i tradycyjny pierwszy dzwonek
oznajmiły początek szkolnej nauki po przerwie
spowodowanej pandemią koronawirusa.
Wszyscy odczuwali ogromną radość na myśl
o powrocie do tradycyjnej, stacjonarnej formy
lekcji. Uczniowie chętnie notowali plany zajęć,
mogli cieszyć się bezpośrednią rozmową ze
swoimi koleżankami i kolegami. Aby zapewnić bezpieczne zajęcia w miejskich szkołach
i przedszkolach, władze miasta przygotowały
wszystkie placówki oświatowe do funkcjonowania w nowych warunkach. Zapewniono
środki zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa m.in. płyny i urzą-

dzenia do dezynfekcji, maseczki, przyłbice
czy termometry. Dodatkowo każda miejska
placówka - zgodnie z rządowymi, ministerialnymi i sanitarnymi wytycznymi - została
zobowiązana do przygotowania i wdrożenia
wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.
Niektóre kwestie pozostały do rozstrzygnięcia w gestii samych dyrektorów, w zależności
od możliwości szkoły czy przedszkola. Wszyscy uczniowie i pracownicy w trosce o zdrowie swoje i innych zobowiązani zostali do
przestrzegania wymogów sanitarnych.
Z okazji inauguracji roku szkolnego, burmistrz Paweł Kalinowski zaapelował do rodziców o zachowanie zdrowego rozsądku
i przestrzeganie obowiązku posyłania do
szkoły dziecka zdrowego, a dziecku choremu
zapewnienie opieki w domu. Życzył uczniom
fascynujących przygód w szkole podczas zdobywania wiedzy, odnajdywania siebie oraz
rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.
Wyraził pragnienie, aby szkoła była dla nich
miejscem radości i wielu przyjaźni.

„Polish Wings”
drużynowym zwycięzcą
biegu przez Saharę
W grupie biegaczy „Polish Wings” jest
Kazimierz Zawiślak, związany zawodowo
z Gostyninem.
Zespół wygrał żmudny i wyczerpujący
bieg Ultra Mirage El Djerid 100k, czyli 100
km przez pustynię Sahara. Właśnie dlatego
szczególne słowa uznania należą się pierwszej
polskiej drużynie, która dokonała tego w szlachetnym celu.
Sukces jest tym większy, bo w biegu Ultra Mirage wystartowało 13 drużyn. Polacy sięgnęli
po niemożliwe, aby wesprzeć chorującego na
stwardnienie rozsiane i nowotwór mnogi rdzenia szermierza Jacka Gaworskiego, wicemistrza
paraolimpijskiego z Rio de Janeiro.
W skład polskiej grupy weszli: Dariusz
Wojda, Karolina Warchulska, Piotr Błoński,
„Kristo” Krzysztof Talarczyk, Kazimierz Zawiślak i Zenon Olszak.
Drużyna „Polish Wings” pobiegła z zamiarem wygrania Ultra Mirage, aby zwrócić uwagę na zbiórkę pieniędzy na rzecz Jacka Gaworskiego. Koszt leku, który szermierz musi
codziennie przyjmować, by żyć i funkcjonować to 5.500,00 złotych miesięcznie. Dlatego celem zbiórki jest zebranie 300.000,00
złotych. Biegacze bardzo zbliżyli się do celu,
ponieważ w czasie biegu Ultra Mirage zebrana
kwota przekroczyła 200.000,00 zł.

Pamiętajmy, że nadal trwa zbiórka na
zrzutka.pl/dtwd5e
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Gostynińscy szachiści wśród
najlepszych w Polsce.
Miłośnicy królewskiej gry odnoszą
sukcesy i są ambasadorami Gostynina
Od wielu lat działalność gostynińskich szachistów to pasmo sukcesów, nie tylko na zawodach regionalnych, a przede wszystkim krajowych. To także ponad 16 lat działalności na
rzecz rozwoju tego sportu i promocji Gostynina
w różnych regionach Polski i za granicą.
W kończącym się sezonie drużyna seniorów
Klubu Szachowego Gostmat w Gostyninie grała w I Lidze Szachowej. Rozgrywki przeprowadzono systemem kołowym, każdy z zespołów
rozegrał dziewięć pojedynków, zdobywając
podczas tej rywalizacji 13 punktów. Szachiści
Gostmatu odnieśli 5 zwycięstw oraz zanotowali 1 porażkę i 3 remisy. Wynik ten pozwolił zająć
im III miejsce i tym samym zdobyć kolejny już
medal w rozgrywkach rangi mistrzostw Polski.
Mistrzostwa szachów klasycznych trwały od 4
do 13 września 2020 r. w Ustroniu - Jaszowcu
(woj. śląskie). Organizatorem był Polski Związek
Szachowy. Wśród gostynińskich szachistów
znalazły się także panie.
Indywidualnie z zawodników Gostmatu w tych
mistrzostwach najlepiej zagrali: Damian Lewtak
(złoty medal na szachownicy nr 2) i Krzysztof
Budrewicz (złoty medal na szachownicy nr 3),
którzy znaleźli się w najlepszej „szóstce” I Ligi.
Poza nimi medale zdobyli także Kamil Plichta
(srebrny medal na szachownicy nr 1) i Wojciech
Reza (srebrny medal na szachownicy nr 4).
W ogólnopolskich rozgrywkach szachowych zespół z Gostynina uczestniczy od
wielu lat, regularnie zdobywając wyróżnienia
i nagrody. Warto przy tej okazji przypomnieć,
że Klub Szachowy Gostmat powstał w 2004 r.
z inicjatywy Waldemara Dudzińskiego, który
został jego prezesem. Powołanie klubu nawiązywało do istniejących w naszym mieście
tradycji szachowych.
W latach 70. wielu gostyninian oddawało
się szachowej pasji, a na początku lat 80. drużyna z Gostynina wygrała Puchar Polski w szachach korespondencyjnych. Wśród głównych
osiągnięć Gostmatu na przestrzeni 16 lat wymienić należy kilka najważniejszych: brązowy
medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski
w Szachach Korespondencyjnych (2012), zawodnik Gostmatu Arkadiusz Skawiński grał
w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski
w Szachach Klasycznych (2014), zawodnik
Michał Paterek wygrał Mind Sports Olympiad
w Londynie (2015), a także brązowy medal
w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Błyskawicznych w Lublinie (2015), szachistka Gostmatu Liliana Leszner wygrała
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek
w Szachach Klasycznych (2017). W sezonie
2017/2018 i 2018/2019 drugi zespół wygrał
Otwartą Ligę Mazowiecką, w 2018 r., startował w Indywidualnych Mistrzostwach Europy
w Szachach Klasycznych w Batumi (Gruzja),
a w 2019 r. w Skopje (Macedonia). W 2019 r.
reprezentant Gostynina Kamil Plichta zdobył
III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach
4
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Polski w Szachach Szybkich, drużyna zajęła IV
miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski
w Szachach Klasycznych.
Do czołowych i najbardziej utytułowanych
obecnych zawodników należą: Damian Lewtak
(I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w Szachach Klasycznych w 2020 r. i wygrana w turnieju na Słowacji w Presov) oraz Kamil Plichta
(zwycięzca XVI Międzynarodowego Festiwalu
Szachowego „Perła Bałtyku” w lipcu br.). Ponadto zawodnicy Gostmatu wielokrotnie zajmowali
czołowe miejsca w krajowych i zagranicznych
otwartych turniejach szachowych. W październiku br. reprezentowali nasze miasto na XII. Memoriale Stanisława Sobolewskiego w Strzelinie
i w Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich
w Trzciance (woj. wielkopolskie).
Gostmat corocznie jest organizatorem mistrzostw Gostynina w szachach. Wyjątek w całej działalności stanowił obecny rok, w którym
ze względu na pandemię, turniej odwołano.
Obecnie klub zrzesza 50 dorosłych członków.
Choć klub nie prowadzi szkolenia juniorskiego,
otacza opieką młodzież i zaprasza do rozgrywek. W lutym 2020 r. wspólnie z warszawskim
klubem KS Metro zorganizował dla dzieci dwudniowy otwarty turniej w Koszelówce. Na zawodach część z dzieci zdobyło swoje pierwsze
„kategorie” szachowe - potwierdzające posiadanie określonych umiejętności szachowych.
Staraniem prężnie działającego zarządu pozyskiwane są fundusze na działalność Gostmatu. Głównym obciążeniem finansowym klubu
są koszty dojazdów na zawody, opłaty za pobyt na turniejach oraz wpisowe na rozgrywki.
Około 20 proc. kosztów finansowanych jest
z funduszy pozyskanych od prywatnych sponsorów, 10 proc. finansuje miasto Gostynin.
Ze środków przekazanych przez burmistrza
Gostynina Pawła Kalinowskiego, częściowo
sfinansowany został tegoroczny występ gostynińskich szachistów w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Szachach Klasycznych. Pieniądze zostały zdobyte w ramach
otwartego konkursu ofert. Pozostałe koszty
związane z udziałem w zawodach pokrywają
sami zawodnicy i członkowie klubu.

Szachiści Gostmatu już przygotowują się do
kolejnych startów w turniejach. Życzymy wielu sukcesów.
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Klub HALS złapał wiatr
w żagle. Sezon pod znakiem
sukcesów żeglarzy i szkolenia
adeptów sportów wodnych

Dobiegający końca sezon okazał się niezwykle udany dla Klubu Żeglarskiego HALS
w Gostyninie. Jego reprezentanci występując
w prestiżowych regatach zdobyli wiele medali, rozsławiając nasze miasto w tej dziedzinie
sportu. Klub prowadzi także szkolenie żeglarskiego „narybku”, co pozwala przypuszczać,
że pasmo sukcesów będzie się powiększać.
Zawodnicy gostynińskiego Klubu Żeglarskiego HALS coraz częściej stają się bohaterami ważnych imprez żeglarskich w Polsce.
Grupa seniorów po raz kolejny reprezentowała w dniach 5-6 września br. nasze miasto
w najstarszych w kraju - 50. Regatach o Puchar Prezydenta Miasta Płocka - Wrzos 2020,
współzawodnicząc z ponad setką żeglarzy
z naszego okręgu. Wspólnie z drużyną Legia
Sailing Team, gostynińscy żeglarze seniorzy
wzięli także udział w dwóch rundach I Ligi Żeglarskiej rozgrywanych w Szczecinie.
Także najmłodsi gostyninianie prezentują wyrównaną walkę w regatach gromadzących najlepsze drużyny w kraju. Reprezentujący Hals młodzicy z klasy Optimist
w pierwszy weekend września brali udział
w ogólnopolskich regatach w Żninie, rywalizując w stawce ponad 60 jachtów.
Mieszane drużyny młodzików i seniorów
wzięły także udział w XXX jubileuszowych
regatach Orlen Cup w klasie Omega, które
odbyły się 12 września br. na Wiśle w Płocku.
Gostynińskim zawodnikom z Halsu udało się
nawiązać wyrównaną walkę z czołowymi załogami z Orlen Teamu, zajmując w pojedynczych
biegach pierwsze miejsca. Zwłaszcza najmłodsi żeglarze osiągnęli znakomite wyniki, stając
się bohaterami regat. W rezultacie gostynińskie zespoły uplasowały się na 3 i 4 miejscu.
W kończącym się sezonie żeglarskim 2020,
dzięki systematycznej pracy na treningach i wielu godzinach spędzonych na wodzie dla dosko-

nalenia umiejętności, żeglarzom Halsu udało się
osiągnąć świetne wyniki. Udział w cyklu regat
żeglarskich dał im możliwość sprawdzenia własnych umiejętności, stwarzając jednocześnie
szansę na podpatrywanie najlepszych.
Klub Żeglarski HALS nie spoczął na laurach.
Jego zarząd troszczy się o kolejnych adeptów
tej dyscypliny sportu i stara się pozyskać najmłodszych wychowanków. Prowadzi szkolenia
dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 7-18 lat.
Jesienią br. zorganizował dla grupy 15 osób kolejny projekt edukacyjny pn. „Młodzi Aktywni”.
Zaproszonych do udziału zostało 15 osób. Kandydaci, aby zakwalifikować się do grupy szkoleniowej, musieli m.in. pozytywnie rozwiązać
dostępny na stronie organizatora test wiedzy.
W ramach projektu odbyło się bezpłatne szkolenie żeglarskie. Umożliwiło ono poznanie zalet
tej dyscypliny sportu, zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do uprawiania żeglarstwa.
Jednocześnie pozwoliło pokazać uczestnikom
walory przyrodnicze i możliwości uprawiania
sportów wodnych w naszym regionie.
W minionym sezonie w działalności klubu
nie zabrakło także propozycji dla osób dorosłych, pragnących rozpocząć swoją przygodę
z żeglarstwem. Zorganizowano kurs z egzaminem na patent żeglarza jachtowego, w którym
kilkunastoosobowa grupa osób w systemie
weekendowym, w okresie od maja do września, zdobyła pełen zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do żeglowania.
Na działalność edukacyjną, udział w zawodach
sportowych, szkoleniach zarząd HALS-u zdobywa fundusze od podmiotów zewnętrznych. Od
lat składa wnioski do projektów ogłaszanych
przez Burmistrza Miasta Gostynina, stara się
o współfinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego oraz Ministerstwa
Sportu. Oprócz środków publicznych, pozyskuje
sponsorów, aby zapewnić żeglarzom jak najlepsze możliwości startu i treningu.
Dzięki sukcesom zawodników i staraniom
władz Klubu Hals, żeglarstwo, jako element turystyki kwalifikowanej, staje się alternatywą dla
tradycyjnych form wypoczynku w Gostyninie.
Wspaniałe walory naturalne Gostynina i ziemi
gostynińskiej czynią nasz rejon wymarzonym
miejscem do uprawiania sportów wodnych.

Jesienny bieg
terenowy. Zdrowa
rywalizacja i dobra
zabawa dla amatorów
czynnego wypoczynku
Tradycyjnie od lat, w naszym mieście w okresie jesiennym odbywają się biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Początkowo była to impreza
sportowa pod nazwą „Polska biega”, ostatnio
nazwana „Jesiennym Biegiem Terenowym”.
W tym roku podczas rywalizacji, dodatkowym atutem mobilizującym uczestników do
pokonania wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie była słoneczna, piękna pogoda.
W biegu w open udział wzięli zawodnicy
z Płocka, Żychlina i oczywiście Gostynina. Panie biegły na dystansie 2000 metrów, panowie zaś na 3000 m.
Jak co roku, udział w biegu wziął gospodarz
naszego miasta Burmistrz Paweł Kalinowski,
który uplasował się na 10 miejscu. Finiszując
pokazał ducha walki i sportowe zacięcie.
Za zajęcie czołowych miejsc zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami oraz dyplomami.
Lista najlepszych zawodników przedstawia
się następująco:
dziewczęta 600 m - rocznik 2009/młodsi
1. Nadia Machała - SP1 Gostynin
2. Zuzanna Grzelecka - SP Zwoleń
3. Katarzyna Myszkowska - SP3 Gostynin
chłopcy
1. Bartek Brudnicki - SP3 Gostynin
2. Olaf Markus - SP3 Gostynin
3. Stanisław Bruliński - Szkoła Muzyczna Płock
dziewczęta 800 m - rocznik 2008-2007
1. Natalia Sarzała - SP3 Gostynin
2. Kornelia Pakuła - SP Iłów
3. Magdalena Lewandowska - SP3 Gostynin
chłopcy
1. Adam Dubielak - SP Lucień
2. Piotr Ziółkowski - SP1 Gostynin
3. Oliwier Misztal - SP1 Gostynin
OPEN
kobiety - 2000 m
1. Roksana Rękawiecka - SP3 Gostynin
2. Monika Brulińska - Płock
3. Magdalena Staniszewska- Bielsk
mężczyźni - 3000 m
1. Kamil Goszczyński - Płock
2. Hubert Jaśkiewicz - Gostynin
3. Przemysław Dobrzyński – Gostynin
Zawodnikom gratulujemy postawy fair play.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w biegu terenowym. Zapraszamy na jesienne
bieganie już za rok.

Gostynin na drugiej pozycji listy rankingowej
Fundacja ORLEN opublikowała wyniki konkursu w ramach Programu „Zdrowie dla Płocka”. Na drugim miejscu listy rankingowej znalazła się Gmina Miasta Gostynina.
Na realizację projektu pn: „Gostynińskie
weekendy sportowe” otrzymaliśmy dotację
w wysokości 18.000,00 zł.
W ramach tych działań naszym lokalnym
zadaniem będzie zorganizowanie cyklu wyUMGostynin

darzeń sportowych w czasie wiosenno-letnim 2021 r. dla mieszkańców miasta i powiatu gostynińskiego.
Poprzez aktywność fizyczną taką jak np. pływanie, nordic walking, joga, bieganie czy jazda
na rowerze, będziemy zachęcać społeczeństwo
do aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie pasjonatów kultury fizycznej, pragnących
wziąć udział w ciekawej inicjatywie sportowej.

W ramach projektu zostaną również zorganizowane warsztaty zdrowego żywienia z wykwalifikowanym dietetykiem, co zapewne będzie
stanowiło atrakcję dla wielu osób zajmujących
się tym zagadnieniem. Piknik na
sportowo zakończy Projekt.
Serdecznie zapraszamy Państwa już dzisiaj do udziału
w wydarzeniu.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Promocja książki
„Ulice Gostynina
z historią w tle”
Polska jest bogata w historię – tę dużą i tę
„małych ojczyzn”, którą należy utrwalać w różny sposób, m.in. pokazując ludzi, miejsca, miasta i wydarzenia. Taką formą tworzenia historii
są słowniki, roczniki, a także publikacje regionalne. W tę ostatnią formę wpisała się książka
„Ulicami Gostynina z historią w tle”, wydana
przez Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno
-Naukowe. 29 września 2020 r. w Zamku gostynińskim odbyła się promocja książki, którą
pod redakcją dr Barbary Konarskiej-Pabiniak
opracował zespół autorów w składzie:
dr Barbara Konarska-Pabiniak, dr Elżbieta
Szubska-Bieroń, Jolanta Bigus i Marek
Osmałek.
Prace wydawnicze trwały ponad
dwa lata, wymagały dużego nakładu pracy, penetracji wielu zbiorów archiwalnych i bibliotecznych,
a także aktów notarialnych i kancelaryjnych, rozmów z najstarszymi
mieszkańcami Gostynina, odszukiwania aktów prawa miejscowego. Wszyscy autorzy pracowali
społecznie – powiedziała w swoim wystąpieniu pomysłodawczyni
i redaktor naczelna opracowania.
Książka składa się z czterech
rozdziałów: Rozwój przestrzenny Gostynina od XI do XXI
wieku, Ulicami dawnego Gostynina, Ulice
i uliczki osiedlowe, Z biegiem lat. Kalendarium oraz streszczenia w języku angielskim
i niemieckim. Pokazane zostały wszystkie zachowane plany miasta od 1799 r. do
1945 r., unikatowe, czarno-białe fotografie
obrazujące dawny Gostynin oraz kolorowe,
pokazujące jego współczesny wygląd. Publikacja uzupełnia dotychczasową wiedzę
o mieście i dopełnia zbiór zwany Gostynienses. Lektura książki niewątpliwie wzbudzi zainteresowanie starszego pokolenia,
które znajdzie tu informacje o współczesnych sobie czasach, dla młodszej generacji
gostynian będzie stanowić encyklopedyczny zbiór wiedzy o rodzinnym mieście. Fragmenty publikacji zaprezentował Henryk
Jóźwiak, aktor Teatru Dramatycznego im.
Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Pierwsze wydanie książki w formie przewodnika zostało całkowicie sfinansowane
ze środków Gminy Miasta Gostynina. Ze
względu na duże zainteresowanie czytelników wydawca – GTKN, zdecydowało się na
drugie, ze środków własnych i przy wsparciu
sponsorów. Druk książki wykonała Drukarnia
SZMYDT w Gostyninie.
Na uroczystość przybył Burmistrz Gostynina
Paweł Kalinowski, Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Grzegorz Raciborski, Przewodnicząca
Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz-Szewczyk. W zamku gościli także radni,
przedstawiciele gostynińskich instytucji, członkowie GTKN oraz mieszkańcy Gostynina.

Muzycznie spotkanie uświetnił chór miejski
Arce Cantores pod kierownictwem Michała
Pilichowicza. Wykonał m.in. utwory: „To miłość”, „Ci sami ludzie”, „Świeci miesiąc świeci”.
„Ulice Gostynina z historią w tle” to już szósta publikacja wydana przez Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe. Wcześniej
ukazały się cztery tomy „Rocznika Gostynińskiego” liczące po ok. 400 stron każdy i „Gostyniński słownik biograficzny” (dwa wydania),
który zawiera 530 haseł osobowych. Nakłady
tych publikacji są już całkowicie wyczerpane.
Świadczy to o dużym zainteresowaniu mieszkańców naszego miasta i potrzebie takich wydawnictw. Mając tego świadomość, Burmistrz
Miasta zachęcał dr Barbarę Konarską-Pabiniak,
prezes Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego i cały zespół redakcyjny do
kontynuacji działalności wydawniczej.

Nr 3 (51)

Czy wiesz, że ...?
Serię wywiadów pt. „Czy wiesz, że ...?” Rozpoczyna krótka rozmowa z gostynińskim artystą, rzeźbiarzem, malarzem, człowiekiem
wielu talentów – Tadeuszem Biniewiczem mieszkańcem Gostynina.
1. Od kiedy sztuka zagościła w pana życiu?
Będąc w szkole podstawowej fascynowałem się rysunkiem jak również rzeźbą. Pierwszą płaskorzeźbę króla Bolesława Chrobrego zrobiłem w marmurowej płycie, którą
po kryjomu wziąłem mamie z blatu toaletki.
Było dużo krzyku, ale ostatecznie pochwaliła
mnie i wysłała na prywatne dodatkowe lekcje rysunku. Równolegle uczęszczałem też
na lekcje rysunku w Liceum Pedagogicznym.
2. Co w pana twórczości jest ważniejsze rzeźba
czy malarstwo?
Rzeźba opiera się na dobrej znajomości
rysunku, a zatem obie dziedziny sztuki stawiam na tym samym miejscu. Dzisiaj jednak rzeźba bardziej mnie absorbuje, mimo
że jest to praca, która wymaga oprócz talentu bardzo dużego wysiłku fizycznego.
3. Nad czym ostatnio pan pracuje?
Obecnie kończę pomnik wysokości 260
cm zawierający popiersie św. Jana Pawła II.
W mojej pracowni stoi, już w dużej części
obkuty granitowy głaz wys. 470 cm, w którym będę rzeźbił Dawida wg Michała Anioła. Będzie to najwyższa rzeźba na świecie
wykonana z jednego kamienia. Na wykonanie tego dzieła potrzebuję jeszcze 1 rok.
4. Czy wykonał pan już pracę swojego życia, która jest spełnieniem marzeń?
Cieszę się zawsze z możliwości wykonania
ciekawej i skomplikowanej rzeźby i jak rzeźbiłem posąg Neptuna - Boga Mórz i Oceanów,
to miałem wrażenie, że moje marzenie spełnia
się, ale w międzyczasie otrzymałem zlecenie
na wykonanie Dawida, mimo to, czekam na
jeszcze większe wyzwanie.

„Balladyna” w Narodowym Czytaniu
5 września 2020 r. zaprosiliśmy mieszkańców Gostynina na kolejną, dziewiątą już edycję akcji Narodowe Czytanie, która przynosi
wielu osobom czytelniczą radość i satysfakcję, ponownie łącząc w przekonaniu o wartości dzieł naszych największych pisarzy, buduje poczucie wspólnoty.
Od 2012 roku Polacy czytają wspólnie.
Tym razem wybór padł na dramat "Balladyna" Juliusza Słowackiego, wybitne dzieło
polskiego romantyzmu.
6

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

Jak co roku, organizatorem tego wydarzenia w naszym mieście była Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.
Dziewiąta edycja Narodowego Czytania odbyła się galerii im. Pawła Tencera w Miejskim
Centrum Kultury. Fragmenty "Balladyny" odczytali: Burmistrz Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, Radni:
Renata Śniecikowska i Stanisław Lewandowski
oraz czytelnicy, poeci, przyjaciele biblioteki,
uczniowie szkół i bibliotekarze.

Czytaniu w Gostyninie towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu: Sylwii Kogucińskiej - śpiew solowy, której akompaniował
Maciej Milczarek.
Staramy się każdego roku hołdować temu
wielkiemu wydarzeniu. Warto, bo pokazuje,
że książka ciągle jest wartością, której nic nie
może zastąpić w procesie wychowania, prezentuje wartości bliskie każdemu człowiekowi.

UMGostynin
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Gostynin pamięta. Odsłonięcie obelisku
poświęconego ofiarom Zbrodni Katyńskiej
Pierwszy etap przygotowań do odsłonięcia obelisku upamiętaniającego ofiary
Zbrodni Katyńskiej miał miejsce 16 lipca, na
terenie posesji gostynińskiego rzeźbiarza
Tadeusza Biniewicza. Właśnie wtedy w urnie umieszczono woreczki z ziemią z Katynia
i Miednoje oraz tekst certyfikatu poświadczającego jej autentyczność.
Wśród przybyłych na spotkanie byli m.in.:
burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski, nadleśniczy Jacek Liziniewicz, wójt Edmund Zieliński i ks. dziekan Ryszard Kruszewski.
Natomiast miesiąc później, 17 września
uczestnicy tamtego spotkania, przedstawiciele
samorządów, radni oraz mieszkańcy Gostynina
przy Krzyżu Katyńskim i Pomniku Smoleńskim
przy ul. Kutnowskiej, wzięli udział w uroczystym odsłonięciu obelisku poświęconego pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Swoją obecnością wydarzenie uświetnili
m.in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej pan
Marek Martynowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Płocku pani Marlena Mazurska, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji, partii
politycznych, szkół.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego w wykonaniu Chóru Miejskiego „Arce Cantores” pod
kierownictwem Michała Pilichowicza, głos zabrał
Edmund Zieliński, wójt gminy Gostynin. Przypomniał zebranym o wydarzeniach w Katyniu
w 1940 roku. Podczas uroczystości wystąpił także Paweł Kalinowski burmistrz Gostynina. Gospodarz miasta w swoim wystąpieniu powiedział

m.in.: – „Doskonale pamiętamy dzień 10 kwietnia 2010 roku, kiedy lecąca samolotem specjalnym TU-154M z Prezydentem Rzeczypospolitej
Polskiej Lechem Kaczyńskim i jego małżonką
Marią Kaczyńską na czele, 94 osobowa delegacja państwowa miała wziąć udział w upamiętnieniu 70. rocznicy popełnionej w Katyniu zbrodni”.
W tym wyjątkowym miejscu modlitwę za poległych odmówili: ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie
i ks. Piotr Obolewski, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku, a następnie
dokonali poświęcenia obelisku.
Uroczystość zakończyło składanie kwiatów
przez licznie przybyłe delegacje.

Chór Arce Cantores zachwyca swoim śpiewem.
Amatorska działalność artystyczna –
profesjonalność twórcza
Chór Miejski Arce Cantores, mimo
krótkiego okresu działalności już
zbiera laury za swoje artystyczne dokonania. Zespół stał się jedną z kulturalnych wizytówek Gostynina.
Połączyła ich wspólna pasja i miłość
do muzyki. Członkowie działającego
od lutego 2019 r. Gostynińskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego Chór Miejski Arce Cantores śpiewają dla przyjemności swojej i słuchaczy. Wokalną
aktywność traktują także jako miłą
formę wytchnienia po pracy i sposób
na twórcze spędzenie wolnych chwil.
Na próbach spotykają się dwa razy w tygodniu. Wokalne umiejętności ćwiczą pod okiem
Michała Pilichowicza, absolwenta Salezjańskiej
Szkoły Muzycznej, uczestnika kursów dyrygenckich w Koszalinie i w Bydgoszczy, laureata wielu
światowych konkursów polskich i zagranicznych
m.in. w St. Petersburgu (Rosja) czy Kobe (Japonia) oraz współpracownika takich placówek, jak
Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Pomorska czy Dwór Artusa w Toruniu. Okazjonalnie
z chórem współpracuje również gostyninianin
Dominik Dymowski - akompaniator, student
Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Chór Arce Canotres w swoim bogatym repertuarze ma pieśni kościelne, ludowe i rozrywkowe. Mieszkańcy Gostynina wielokrotnie
UMGostynin

mieli okazję słuchać zespołu w takim właśnie
repertuarze. Chór uświetnia swoimi występami różne uroczystości miejskie oraz wydarzenia kulturalne państwowe i kościelne, koncertuje także poza Gostyninem. Podziw słuchaczy
budzą pięknie wykonywane pieśni i piosenki, a także ich ciekawe aranżacje. Chór sięga
chętnie także po utwory mniej znane. Choć
zespół skupia śpiewaków amatorów, to wielka
staranność, poziom zespołowego warsztatu
i kultury muzycznej oraz przemyślany dobór
utworów każą widzieć w Arce Cantores wykonawcę o wysokim profesjonalizmie.
Wysoki poziom artystyczny prezentowanych utworów i umiejętności wokalne członków chóru zostały zauważone przez jury te-

gorocznego II Chóralnego Festiwalu
Pieśni Wielkopostnej w Płocku, gdzie
nasz zespół został laureatem. Wcześniej chórzyści z Arce Cantores pod
batutą Michała Pilichowicza wywalczyli pierwsze miejsca na VIII Festiwalu Chórów Cantat w Rogozinie,
zarówno w kategorii chórów wielogłosowych, jak i za najlepsze wykonanie pieśni religijnej.
Chórzyści nie tylko urzekają nas
swoim śpiewem, ale i sami podziwiają artystyczne dokonania innych. We
wrześniu br. zarząd stowarzyszenia
zorganizował wyjazd do Teatru Muzycznego
w Łodzi, gdzie chórzyści obejrzeli balet „Grek
Zorba” z muzyką sławnego greckiego kompozytora Mikisa Theodorakisa. Wyjazd sfinansowano
w ramach zadania publicznego pn. „Organizacja
krajoznawczo-kulturalnej wycieczki turystycznej
dla mieszkańców miasta będących miłośnikami
muzyki”. Stowarzyszenie w ramach tzw. małego
grantu otrzymało wsparcie finansowe burmistrza Gostynina. Przekazując dotację finansową
Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski
chciał w ten sposób docenić wkład pracy chórzystów i ich zaangażowanie w życie kulturalne
Gostynina, a także przyczynić się do poszerzenia
ich wiedzy muzycznej i wzbogacenia o wspaniałe
doświadczenia artystyczne.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Program NIEPODLEGŁA by mądrze czerpać naukę i siłę z historii
naszego miasta zostali zaproszeni na Rynek,
gdzie w plenerze mogli obejrzeć bezpłatnie
projekcję niemego filmu z 1921 roku pt. „Nad
Wisłą”. Oglądaniu filmu na świeżym powietrzu,
towarzyszyła muzyka za żywo w wykonaniu
zespołu Czerwie. To zdecydowanie atrakcyjna
forma rozrywki i doskonała alternatywa dla
tradycyjnego kina. Wartościowy i godny obej-

Kino nieme z historią w tle
W kształtowaniu postaw patriotycznych,
przybliżeniu istotnych dla historii Polski wydarzeń niezwykle ważną rolę odgrywają filmy patriotyczne, które rozbudzają poczucie
odpowiedzialności za losy Ojczyzny, pogłębiają wiedzę o kraju ojczystym i jego historii,
wpajają młodym ludziom normy zachowań
w określonych sytuacjach, uczą sumienności,
rzetelności, obowiązkowości, uczą szacunku
dla ludzi starszych czy przełożonych. Tego doświadczyliśmy w sierpniu, kiedy mieszkańcy

rzenia film zachęcił wielu mieszkańców do obcowania z kulturą. Przyzwyczajeni do klasycznej sali kinowej i przyciemnionych świateł fani
kina chętnie spróbowali czegoś nowego.
Wielopokoleniowa gra miejska
To wydarzenie dostarczyło niezapomnianych wrażeń. We wrześniu młodzi mieszkańcy
naszego miasta skorzystali z zaproszenia do
udziału w wielopokoleniowej grze terenowej.
Celem projektu było rozwiązanie zagadek historycznych związanych z tematyką wokół

Biuletyn miejski
Wydawca: Gmina Miasta Gostynina, Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, ul. Rynek 26 pok. 305, 09-500 Gostynin
Zespół redakcyjny: Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, Telefon: 24 236 07 33, e-mail: promocja@gostynin.pl
Skład i druk: drukarnia SZMYDT, 09-500 Gostynin, ul. Płocka 38B, tel. 24 369 60 90; e-mail: biuro@drukarniaszmydt.com
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Bitwy Warszawskiej 1920 r. w aspekcie lokalnym. Gra pozwoliła w sposób aktywny, dynamiczny, a przede wszystkim atrakcyjny, młodym ludziom na odkrywanie Gostynina.
Międzypokoleniowa zabawa miała znamiona
przygody, wymagała jednak pewnego wysiłku intelektualnego. Przybliżyła wiele tajemnic
i ciekawostek historycznych Gostynina, pozwoliła przekonać się uczestnikom, że nasze
miasto jest piękne i unikatowe. Pomysłodawcą scenariusza był Robert Idzikowski.
W tym innowacyjnym projekcie udział
wzięły trzyosobowe zespoły ze wszystkich szkół podstawowych Gostynina. Gratulujemy zwycięskiej drużynie w składzie:
Dominika Wiśniewska, Filip Toruniewski
i Agata Oniśk. Drugie miejsce zajęli: Maja
Frankowska, Maja Dziubała i Agata Gościniak, a trzecie Julia Dobrzyńska, Łukasz
Kiełbasa i Wiktor Moraczewski.
Spacer fotograficzny
"Cudowna perspektywa" I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Ta propozycja była skierowana do tych
mieszkańców, którzy lubią aktywnie spędzać czas i oddają się pasji fotografowania.
Uczestnicy zebrali się 20 września 2020 r.
przed Miejskim Centrum Kultury. Przynieśli ze sobą aparaty fotograficzne, smartfony lub iPhony. Razem ruszyli na spacer
ulicami Gostynina, robili zdjęcia obiektom,
ludziom, przyrodzie, a przede wszystkim
miejscom pamięci. Zainteresowanym towarzyszyło troje profesjonalnych fotografów: Monika Górska, Jarosław Grabek
i Adam Szczerbicki, którzy w przystępny
i atrakcyjny sposób przekazywali swoją
wiedzę na temat robienia zdjęć. Spacer
fotograficzny był niezwykłą lekcją historii, w której można było wykazać się kreatywnością i wyobraźnią. Podkreślił też
w świadomości uczestników przenikanie
się naszego dziedzictwa kulturowego ze
współczesnymi obszarami kultury i sztuki.
Ze spaceru wybrano 30 zdjęć, które
zostały wywołane w formie fotoobrazów
i przygotowano wystawę w formie Perspektywy (fotografie amatorów i profesjonalistów). Wystawie towarzyszył pokaz
multimedialny na temat Bitwy Warszawskiej 1920 w kontekście lokalnym. Prelegentką była Anna Mrozowska – absolwentka
historii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, wieloletni pedagog. Wykład obejmował takie zagadnienia jak: odrodzenie się
państwa po 123 latach zaborów, problemy
z wytyczeniem polskich granic i inne.
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Miejskiego Arce Cantores pod kierownictwem Michała Pilichowicza uświetnił
to wyjątkowe spotkanie. Zaprezentowano
kilka pieśni patriotycznych z okresu Bitwy
Warszawskiej.
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Pielęgnowanie pamięci o naszej historii
nie musi być sztampowe i banalne. Historia to nie tylko wiedza w podręcznikach, ale
przede wszystkim element naszej tożsamości
narodowej, który w ogromnym stopniu decyduje o naszej teraźniejszości. Świętować
ważne rocznice i wydarzenia możemy nie
tylko w sposób podniosły i pompatyczny, ale
także atrakcyjnie, radośnie i rodzinnie.
Temu właśnie służyły przedsięwzięcia,
na które, dzięki staraniom burmistrza
Pawła Kalinowskiego, miasto w ramach
programu Niepodległa otrzymało dotację w wysokości 20.500,00 zł na zadanie
ŚwiętujeMY Cud nad Wisłą.
Burmistrz odszedł od powszechnie dotąd
przyjętego w mieście modelu obchodów,
organizowanych przez instytucje państwowe czy zależnych od władz miejskich. Zaproponował mieszkańcom nowoczesny
styl upamiętniania ważnych historycznych
wydarzeń - spontaniczny, kreatywny, harmonijnie łączący elementy oficjalne z radosnym świętowaniem. Tym razem położono
nacisk na działania budujące więzi lokalne,
zbliżające ludzi do siebie, włączające do
działania mieszkańców o różnych zainteresowaniach i światopoglądach, a przede
wszystkim tworzące poczucie wspólnoty.
Tegoroczne obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, były
przejawem nowocześnie pojmowanego
patriotyzmu, ukierunkowanego na miasto, jako wartości łączącej wszystkich gostyninian, od najmłodszych, po seniorów
i osoby niepełnosprawne.
Liczny udział mieszkańców w obchodach świadczy o ich akceptacji dla takiego
sposobu propagowania historii i krzewienia lokalnego patriotyzmu. Wpisuje się on
też w trendy i wytyczne unijne, podkreślające znaczenie pamięci historycznej. Zgodnie z dyrektywami unijnymi, dziedzictwo
kulturowe odgrywa ważną rolę w tworzeniu i poszerzaniu kapitału społecznego,
ponieważ inspiruje i zachęca obywateli do
udziału w życiu publicznym.
Przypomnijmy wydarzenia w ramach
programu Niepodległa, w których mogliśmy w naszym mieście uczestniczyć w minionych miesiącach:

UMGostynin

