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PODPISANO UMOWĘ na modernizację
oświetlenia ulicznego
W dniu 10 października br. w sali posiedzeń
Urzędu Miasta została podpisana umowa na
modernizację systemu oświetlenia ulicznego
wraz z systemem redukcji mocy, sterowania
i zarządzania oświetleniem na terenie mia
sta Gostynina.
W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu
Centrum Zaopatrzenia Enegretyki ELTAST Sp.
z o. o. Stefan Tatarek, dyrektor generalny - Sła
womir Pałczyński, Inspektor Nadzoru Autor
skiego Jarosław Rejlich i główny specjalista ds.
Sprzedaży Energa Oświetlenie Piotr Juckiewicz
oraz przedstawiciele Urzędu Miasta z burmi
strzem Pawłem Kalinowskim na czele.
O korzyściach miasta po modernizacji oświe
tlenia powiedział burmistrz: - Na modernizację
systemu oświetlenia ulicznego Gmina Miasta
Gostynina uzyskała dofinansowanie w formie
pożyczki ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska zgodnie z zasadami okre
ślonymi w Regulaminie Programu priorytetowe

go Nr 3.3 Ochrona atmosfery SOWA - oświe
tlenie zewnętrzne w kwocie do 3.456.123,00
zł. W ramach tej inwestycji zaplanowano mon
taż 1644 punktów świetlnych w tym montaż
nowoczesnych opraw LED w ilości 1483 szt.
w zamian za istniejące energochłonne oprawy
oraz wymiana w 161 oprawach
istniejących źródeł światła na
zamienniki LED. Ważne są także
idące za tym oszczędności finan
sowe, około 680 MWh rocznie,
co oznacza, że każdego roku
zmniejszy się emisja szkodliwych
substancji.
Prezes Zarządu Centrum Za
opatrzenia Enegretyki ELTAST
Sp. z o. o. Stefan Tatarek za
pewnił o wysokiej jakości opraw
oświetleniowych.
Umowę na modernizację
systemu oświetlenia podpisa-
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li: prezes ELTAST Stefan Tatarek, burmistrz
Paweł Kalinowski i skarbnik miejski Bożena
Sokołowska.
Według harmonogramu rzeczowo-terminowo-fmansowego realizacja zadania plano
wana jest od 7.01.2020r. do 28.02.2020r.

Kolejne drogi miejskie Z RZĄDOWYM GOSTYNIN
DOFINANSOWANIEM
OTRZYMA
Jak już informo
wierzchni bitumicznej
2,5 MLN ZŁ na
waliśmy 30 sierpnia
jezdni i skrzyżowań, po
2019 r. Prezes Rady
demontażu istniejącej
Ministrów
zatwier
nawierzchni betonowej
modernizację
dził listę wniosków
chodników i zjazdów,
rekomendowanych do
wykonanie nowej na
stadionu
dofinansowania w ra
wierzchni chodników
mach Funduszu Dróg
Samorządowych,
zgłoszonych do do
finansowania w naborze przeprowadzonym
w dniach 13 marca -12 kwietnia 2019 r. Środ
ki, które otrzymała Gmina Miasta Gostynina
wyniosły 1.461.413,00 zł.
Miasto skorzysta z dofinansowania przy
trzech inwestycjach na drogach miejskich:
przebudowie ul. Bolesława Prusa wraz ze zjaz
dami i skrzyżowaniami, ul. Jana Kochanow
skiego wraz ze zjazdami oraz przebudowie ul.
Mikołaja Kopernika.
Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława
Prusa, ul. Jana Kochanowskiego - uzyskała
dofinansowanie ze środków Funduszu w wy
sokości 1.228.645,OOzł, co stanowi 70% kosz
tów inwestycji.
W zakres przebudowy ul. B. Prusa wchodzi:
sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
jezdni i skrzyżowań, zabezpieczenie rurami osło
nowymi sieci telekomunikacyjnej, energetycznej
i gazowej, wykonanie po wyrównaniu i uzupeł
nieniu istniejącej podbudowy drogi nowej na
U UMGostynin

i zjazdów z kostki beto
nowej, wykonanie no
wych odcinków chod
ników wraz z poszerzeniem i utwardzeniem,
wykonanie nowych zjazdów. Podobny zakres
prac przewidziany jest na ul. J. Kochanowskiego.
Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika - kwota
dofinansowania ze środków Funduszu wynosi
232.768,OOzł, co stanowi również 70% kosztów
zadania i obejmuje: rozbiórkę elementów drogo
wych i wykonanie robót ziemnych, odcinka ka
nalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, kon
strukcję i nawierzchnię drogi, chodnika i zjazdów.
Zwieńczeniem otrzymanego dofinansowania
była uroczystość wręczenia symbolicznych cze
ków na realizację zadań drogowych z udziałem
Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza, która miała miejsce 24 września br. w De
legaturze Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.
Burmistrz Paweł Kalinowski wyraził zadowo
lenie z tego, że kolejne odcinki dróg na tere
nie naszego miasta są realizowane przy udziale
środków rządowych, co znacznie przyspieszy
realizację kolejnych inwestycji w Gostyninie.

10 października 2019 r. na stronie interneto
wej Ministerstwa Sportu i Turystyki opubliko
wano Protokół z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków
o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Jak wynika z zapisów protokołu inwestycja
Gminy Miasta Gostynina pod nazwą: „Mo
dernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji w Gostyninie polegająca na budowie
zaplecza socjalno-sanitarnego oraz boiska
treningowego na potrzeby Miejskiego Klubu
Sportowego Mazur Gostynin wraz z niezbęd
ną infrastrukturą i urządzeniami" otrzyma do
finansowanie w wysokości 2.500.000,00 zł.
Łączny koszt planowanego zadania to
5.837.134,00 zł. Pierwszy etap inwestycji na
terenie MOSiR w Gostyninie obejmie budowę
zaplecza socjalno-sanitarnego oraz budowę
boiska treningowego wraz z dojściami, dojazda
mi, niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym
instalacją oświetleniową, wodno-kanalizacyjną
realizowaną w miejscu rozbiórek istniejących
budynków gospodarczych i kortów tenisowych.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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140-lecie
GOSTYNIŃSKIEJ OSP

serce Polski

Uroczysta rocznica 140-lecia
powstania gostynińskiej Ochot
niczej Straży Pożarnej odbyła się
5 października.
Na spotkanie przybyli zaprosze
ni goście, a wśród nich: Waldemar
Pawlak - Prezes Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Po
żarnych RP, Antoni Jan Tarczyński
- członek Prezydium ZOSP RP,
st. bryg. Mirosław Jasztal zastęp
ca Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP, bryg. Rafał
Zdziennicki - Naczelnik Wydziału
Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP,
Hilary Januszczyk wiceprezes Zarządu Od
działu Wojewódzkiego ZOSP RP wojewódz
twa mazowieckiego, w imieniu Marszałka Wo
jewództwa Mazowieckiego Adama Struzika
- Maria Wróblewska, a także Wioletta Kulpa
- radna miasta Płocka i Marlena Mazurska kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Płocku.
Lokalne władze samorządowe reprezento
wali: burmistrz Paweł Kalinowski, zastępca
burmistrza Halina Fijałkowska, przewodniczą
cy Rady Miejskiej - Andrzej Reder, Starosta
gostyniński - Arkadiusz Boruszewski i Wójt
Gminy Gostynin - Edmund Zieliński.
Msza święta rozpoczynająca uroczystość
odbyła się w kościele Najświętszej Marii
Panny Matki Kościoła. Homilię do wiernych
wygłosił ks. Andrzej Zakrzewski - diecezjal
ny kapelan strażaków.
Następnie wszyscy udali się pod pomnik św.
Jana Pawła II, gdzie delegacje złożyły kwiaty
i przemaszerowały na podzamcze, aby wziąć
udział w uroczystości odznaczenia zasłużo
nych dla straży. Brązowy medal za zasługi dla
pożarnictwa otrzymał przewodniczący RM
- Andrzej Reder, natomiast bumistrza Pawła
Kalinowskiego uhonorowano brązową odznaką
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zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oraz
srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Burmistrz w swoim wystąpieniu powiedział:
„Dumny jestem z tego, że gostynińska jed
nostka przetrwała tyle lat. Wasze działania
przepełnione są walką z żywiołami oraz rato
waniem życia i mienia lokalnej społeczności.
Tworzycie miejscową jednostkę, dbając o nią
każdego dnia, a także budując jej historię. Dzi
siejsze święto, to ogromne podziękowanie dla
Waszej służby, ofiarności, poświęcenia zdro
wia i życia, dzięki któremu ratujecie zdrowie,
życie i mienie innych ludzi."
Waldemar Pawlak złożył życzenia dalszych
sukcesów i samych dobrych lat strażakom.
Kolejna część uroczystości odbyła się
w zamku, gdzie przygotowana została sesja
popularno-naukowa. Prelegenci: ks. kanonik
dr Andrzej Zakrzewski, dr Barbara Konarska
-Pabiniak i Karol Podleśny Prezes Ochotni
czej Straży Pożarnej w Gostyninie przedsta
wili się wiele ciekawych infomacji o historii
OSP w Gostyninie.
Na zakończenie wystąpił chór miejski Arce
Cantores. Na podzamczu można było podzi
wiać wozy strażackie i spróbować dobrej gro
chówki podczas pikniku strażackiego.

BEZPIECZNE
AKTYWNE
przejście dla
pieszych
Zachowanie bezpiecznych przejść dla
pieszych to priorytetowy element organi
zacji ruchu drogowego. Wykorzystywane
są w tym celu nowe technologie. Pierwsze
takie przejście zostało zrealizowane w na
szym mieście w Rynku, na wysokości ciągu
pieszego do ul. Stodolnej. Prace przy nim
trwały od 4 do 6 września br.
Najważniejsze dla użytkowników ruchu dro
gowego jest to, że aktywne przejścia ostrzegają
kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalne
go systemu wykrywania, złożonego z kilku zsyn
chronizowanych ze sobą elementów - czujników
ruchu, punktowych elementów odblaskowych,
biało-czerwonych pasów, znaków drogowych
D-6 z lampami LED i nawierzchni antypoślizgowej, co sprawia, że elementy bezpiecznego
przejścia (aktywne punktowe elementy odbla
skowe i lampy ostrzegawcze LED) aktywują się
tylko w momencie, gdy na przejściu znajduje się
pieszy. Pojawia się znak dla kierowcy, który po
winien odpowiednio zareagować.
Wykonanie prac przy tej inwestycji zawdzię
czamy firmie Usługi Budowlane TECHDROG
z siedzibą w Warszawie. Aktywne przejście
dla pieszych poprawi bezpieczeństwo naszych
mieszkańców i jest dobrym początkiem do
dalszych działań w tym zakresie.

SUKCES
gostynińskich
żeglarzy
7 września na Wiśle w Płocku rozegrano
49 Regaty o Puchar Wrzosu, które są najstar
szymi regatami w Polsce. Udział w zawodach
wzięła reprezentacja gostynińskiego klubu że
glarskiego HALS, które zakończyły tegoroczny
projekt współfinansowany ze środków Gminy
Miasta Gostynina obejmujący udział grupy ju
niorów starszych w cyklu Grand Prix Zalewu
Włocławskiego.
Mimo bardzo trudnych warunków wietrz
nych gostynińska załoga klasy Omega zajęła
trzecie miejsce. Tym samym wzrosły jej szanse
na wysokie miejsce w całym cyklu regat okrę
gu żeglarskiego.
Gratulujemy gostynińskim żeglarzom i ży
czymy dalszych sukcesów.
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BUDŻET OBYWATELSKI 2020
- zdecyduj, który projekt
OBYWATELSKI
warto zrealizować
Głosowanie na projekty trwa od 1 do 25
października 2019 r., u lidera projektu albo
w sekretariacie Urzędu Miasta. Można za
głosować tylko raz, wyłącznie na jeden pro
jekt. Do głosowania uprawniony jest każdy
mieszkaniec Gostynina. W przypadku osób
niepełnoletnich potrzebny jest podpis rodzi
ca / prawnego opiekuna.

PROJEKTY INWESTYCYJNE
Gostynińscy strażacy - skuteczny ratunek
przedmiotem projektu jest zakup zestawu do
ratownictwa technicznego (agregat hydraulicz
ny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramienio
wy, cylinder rozpierający, wąż przedłużający,
piła ręczna do cięcia szyb klejonych, wybijak
do szyb hartowanych, nóż do pasów, mata,
wyważarka do drzwi oraz wentylator oddy
miający). Sprzęt będzie wykorzystywany przez
strażaków z OSP w Gostyninie. Jest to niezbęd
ne wyposażenie, służące bezpieczeństwu oraz
ochronie zdrowia i życia mieszkańców.
Gostynińska Strefa Relaksu to pomysł na
zagospodarowanie niewykorzystanego terenu
przy MCKu i nad jeziorem Bratoszewo. W ra
mach strefy relaksu mieszkańcy będą mieli do
dyspozycji sześć hamaków, które umożliwią
odpoczynek na świeżym powietrzu.
PROJEKTY KULTURALNO-SPORTOWE
Letni Festiwal Disco Polo otwarte wydarze
nie kulturalne dla mieszkańców Gostynina. Fe
stiwal miałby charakter konkursu z nagrodami
dla młodych wykonawców, który zakończyłby
się koncertem znanego zespołu Disco Polo.

Akademia małego mistrza „M MALUCH 2”
to kontynuacja zeszłorocznego projektu. Ma
na celu upowszechnienie sportu oraz zdro
wych nawyków wśród dzieci. Projekt oferuje
nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
(w tym sztuki walki) oraz gimnastykę korekcyj
no-kompensacyjną. Grupą docelową są dzieci
w wieku 6-9 lat oraz 10-14 lat. W ramach pro
jektu zostanie podjęta współpraca z gostynińskim Domem Dziecka.
ART Energy Festival jedyny taki festiwal
w regionie, sięgający po mniej znane formy ar
tystycznego wyrazu: sztuka ulicy, nowy cyrk,
teatr offowy, performance, muzyka alterna
tywna. Założeniem projektu jest promowanie
lokalnych talentów oraz turystyczno-historycznych walorów miasta i okolic.
„Jazz, Blues, Rock’n'RoH” - Koncerty z Kul
turą Cykl Jam Session - Edycja III. Dwie po
przednie edycje znalazły się w gronie zwy
cięskich projektów III i IV Gostynińskiego
Budżetu Obywatelskiego, a ich realizacja
cieszyła się dużym zainteresowaniem od
biorców. Tegoroczny projekt obejmuje sześć
koncertów połączonych z tradycyjną częścią
„jam session”, czyli improwizacją w danym ga
tunku muzycznym - tym razem jest to jazz,
blues i rock’n’roll. Każdy koncert składa się
z recitalu zaproszonego artysty oraz „jam ses
sion” z udziałem gościa i lokalnych muzyków.
Wszystkie koncerty są jednodniowe, odbywa
ją się na zamku i w kawiarni MCK.
Wieczorne przejazdy na łyżworolkach
„2 ROLLER - NIGHTSKATING W GOSTY
NINIE” to cykl sześciu przejazdów ulicami

gosTyąriitf
miasta w godzinach wieczornych na rolkach,
wrotkach, hulajnogach i deskorolkach. Pro
jekt popularyzuje wrotkarstwo jako sport dla
wszystkich, niezależnie od wieku. W wydarze
niu mogą wziąć udział dzieci, młodzież i doro
śli. Chcemy, aby w 2020 roku przejazdy rozpo
czynały się w centrum Gostynina.
„I Ty możesz pływać” - darmowa nauka
i doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych
przedmiotem projektu jest nauka pływania
dla wszystkich mieszkańców z terenu Gminy
Miasta Gostynina. W zajęciach zostaną wy
korzystane najnowsze programy szkoleniowe.
Pływanie polecane jest wszystkim, niezależnie
od wieku. Poprawia ogólny stan zdrowia, kon
dycję, modeluje sylwetkę. Ponadto odciąża
mięśnie i stawy, dzięki czemu jest doskonałą
profilaktyką chorób kręgosłupa. Do licznych
zalet sportu należy także zmniejszenie napię
cia oraz korzystny wpływ na samopoczucie.
I Międzypokoleniowe Warsztaty Chóralne
„Et Cantor” Projekt dwudniowych warsztatów
chóralnych skierowany jest do dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz seniorów. Mile widziane są śpie
wające rodziny wraz z pociechami. Oferta doty
czy także grup zorganizowanych (schole, zespo
ły wokalne, chóry). W pierwszym dniu programu
znajdują się ćwiczenia emisyjne, dykcyjne, od
dechowe i głosowe prowadzone przez znanych
w świecie muzyki profesjonalistów. Drugi dzień
warsztatów to praca nad wspólnym wykona
niem koncertu finałowego. Na zakończenie pla
nowany jest występ gościa specjalnego.

Do Gostynina trafi NOWA KARETKA
■

nUMGostynin

W poniedziałek, 23 września gościliśmy Mi
nistra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego.
Celem wizyty było podpisanie umowy i prze
kazanie symbolicznego czeku na dofinanso
wanie zakupu nowego ambulansu.
Kwota 400.000,00 zł pozwoli na zakup no
woczesnego pojazdu niezbędnego do udziela
nia natychmiastowej pomocy przez ratowników
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Gostyninie.
Dofinansowanie zostało przekazane w ra
mach realizowanego przez Ministerstwo Zdro
wia „Programu wymiany ambulansów”, który
stanowi kolejny etap reformy systemu ratow
nictwa medycznego.

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Sukces inwestycyjny MPEC 50-LECIE
W dniu 4 października br. - w Miejskim
Przedsiębiorstwie
Energetyki
Cieplnej
w Gostyninie Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej
została podsumowana inwestycja pn. „Re
mont - modernizacja pompowni Centralnej
Ciepłowni”. Jest to II etap prac na obiekcie
w ostatnich czterech latach.
Prezes Zarządu MPEC Gostynin, Szymon
Nieć powitał zaproszonych gości, a wśród nich
burmistrza Pawła Kalinowskiego, zastępcę burmistrza Halinę Fijałkowską, Przewodniczącego
Rady Miejskiej Andrzeja Redera, Przewodni-

stał sfinansowany ze środków własnych MPEC.
Prace rozpoczęły się w czerwcu tego roku.
Od 24 czerwca do 7 lipca nastąpiła pla
nowana 2 tygodniowa przerwa w dostawie
ciepła dla odbiorców. W tym czasie prze
prowadzane były istotne prace, skutkujące
zatrzymaniem obiektu. Prezes przeprosił
mieszkańców Gostynina, którzy mieli przerwę w dostawie ciepłej wody.
Prace obejmowały, wykonanie dokumentacji technicznej i powykonawczej, remont insta
lacji wewnętrznej na zasileniu i wyjściu z pomp
wraz z przebudową rurociągów, modernizację
układu mieszającego kotłów, wymianę arma
tury, pomp, zaworów regulacyjnych pompow
ni, odmulaczy sieciowych. Ponadto zrobiono
zabezpieczenia antykorozyjne na rurociągach,
nową izolację termiczną, wykonano szafy ste
rownicze ze sterownikiem PLC oraz panelem
operatorskim, szafy siłowe z przemiennikami
częstotliwości dla potrzeb nowych napędów
układu hydraulicznego, opomiarowanie i ste
rowanie układu pompowego.
W ramach przeprowadzonych prac znaczą
co, bo o 30% została zredukowana moc elek
tryczna zainstalowanych pomp oraz o 7% po
prawiła się ich sprawność.
Burmistrz Paweł Kalinowski pogratulował
i podziękował prezesowi Szymonowi Nieciowi
za kolejną udaną i bardzo potrzebną naszym
mieszkańcom inwestycję podkreślając spraw
ną działalność prezesa i Spółki MPEC.
Jak podkreślił prezes: - Nie jest to koniec in
westycji w spółce. Kolejny etap, to wymiana sie
ci oraz budowa nowej magistrali ciepłowniczej.

czącego Rady Nadzorczej MPEC
Marka Witkowskiego, przed
stawicieli wykonawcy Zbignie
wa Szamałka, Ewelinę Szamałek
-Garcarek, pracowników spółki
oraz pozostałych gości.
Pompownia została oddana do
użytku 23 lata temu - w grudniu
1996 roku. Koszt nowej inwestycji
wyniósł 1.891.000,00 zł netto i zo-

HISTORYCZNE FRESKI Hg
w trakcie przeniesienia
na Zamek
Prace nad przeniesieniem i konserwacją
fresków przedstawiających czterech Ewan
gelistów są w toku. Mieściły się w budynku
dawnej cerkwii pod wezwaniem św. Mikołaja
Cudotwórcy, znajdującej się na rogu ulicy 3.
Maja i Legionów Polskich.
Wyzwaniem jest konserwacja malowideł,
gdyż wartość historyczna fresków jest duża,
a warunki do zrealizowania przedsięwzięcia
utrudnione na niewysokim strychu.
W wyznaczonym miejscu Zamku Gostyniń4

|
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pożycia
małżeńskiego

28 września br. w sali kolumnowej Zamku
Gostynińskiego 31 par z terenu miasta obcho
dziło złote gody.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria
Rendzikowska powitała przybyłych gości.
Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim wy
stąpieniu powiedział: Mili Państwo doskonale
wiecie, że stworzenie długotrwałego i szczęśli
wego związku nie jest łatwe. Słyszy o tym każ
da młoda para. Jesteście doskonałym przykła
dem tego, że można przeżyć ze sobą wiele lat
i z każdym rokiem kochać się jeszcze bardziej.
Pary obchodzące złote gody odebrały w rąk
burmistrza odznaczenia nadane przez prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
Uhonorowani zostali: Zofia i Jan Bogusiak,
Danuta i Władysław Duszczyk, Daniela i Wła
dysław Frontczak, Barbara i Zygmunt Gierula,
Anna i Jerzy Głowaccy, Stanisława i Czesław
Itczak, Bożena i Bogdan Izydorczyk, Anna i Mi
rosław Janiszewscy, Wiesława i Leszek Jan
kowscy, Barbara i Jan Joahim, Teresa i Józef
Kowalscy, Marta i Jerzy Kozaneccy, Ewa i An
drzej Kożuchowscy, Hanna i Ryszard Kujawowicz, Teresa i Stanisław Kujawowicz, Elżbieta
i Zygmunt Kuźniccy, Zofia i Józef Lińscy, Zofia
i Ryszard Łabarzewscy, Barbara i Jerzy Pomierni
(51 lat pożycia), Jadwiga i Czesław Przedlaccy,
Bogumiła i Józef Rewiccy, Jadwiga i Wiesław
Różańscy, Irena i Stanisław Skibińscy, Grażyna
i Stefan Skibińscy, Wiesława i Marek Strzeleccy,
Janina i Ryszard Tomaszewscy, Danuta i Zdzi
sław Ujazdowscy, Janina i Zygmunt Urbańscy,
Anna i Andrzej Zarzyccy, Krystyna i Wiesław
Zgierscy, Irena i Tadeusz Zwierzchowscy.
W części artystycznej po zaśpiewaniu „Sto
lat”, wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawo
wej z Lucienia oraz Zespół ludowy Grzybowianki z Grzybowa.

skiego oprócz fresków zostaną zaprezentowa
ne oryginalne okna z cerkwi.
Po przeanalizowaniu sytuacji przez specjali
stów omawianych zabytków zmieniona zosta
ła metoda zdjęcia fresków ze ścian. Metodę
strappo polegającą na oderwaniu od ściany sa
mej warstwy farby zastąpiono metodą stacco,
oznaczającą zdjęcie fresków wraz z tynkiem.
Jest nadzieja, że ocalałe elementy dawnej
cerkwi będzie można obejrzeć w listopadzie
na Zamku Gostynińskim.
n UMGostynin
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EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
w Gostyninie

Temat wielokulturowości Gostynina był
kontynuowany w niedzielę 8 września
podczas miejskiego spaceru, który prze
prowadził Piotr Syska. Pierwszy weekend
obchodów EDD zakończył się koncertem
tradycyjnej muzyki żydowskiej i współ
czesnej aranżacji muzyki klezmerskiej
w wykonaniu grupy muzycznej Tourklezz.
W drugą sobotę września zakończył się
VI plener malarski. Uświetnieniem wernisa-

Europejskie Dni Dziedzictwa to naj
większy projekt społeczno-edukacyjny,
a także najważniejsze święto zabytków
kultury Starego Kontynentu. Głównym
celem EDD jest edukacja historyczna
i kulturalna, promowanie różnorodno
ści regionalnego dziedzictwa kulturo
wego, podkreślenie wspólnych korzeni
kultury europejskiej oraz propagowa
nie dialogu międzykulturowego.

Gostynińskie Dni Dziedzictwa były obcho
dzone w dwa weekendy września (7-8 i 1516). EDD rozpoczął wernisaż Barbary Łuczkowiak w Galerii im. Pawła Tencera w MCK.
Żnińska malarka, profesor Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie specjalizująca się
w tkaninach, zaprezentowała prace inspi
rowane morskimi motywami. Kolejnym wy

darzeniem był spektakl „Inni z ulicy Floriań
skiej'1 w wykonaniu uczniów szkolnego koła
teatralnego SP 1. Przedstawienie wyreżyse
rował Robert Idzikowski, oprawę muzyczną
przygotowali: Tomasz Sarniak i Mateusz Szulborski. „Inni z ulicy Floriańskiej" to opowieść
o przedwojennym Gostyninie i trudnych rela
cjach między Polakami i Żydami.

żu był koncert muzyki barokowej, w którym wy
stąpili: Joanna Bortel (alt), Jan Baciak (klawesyn)
oraz Justyna i Piotr Młynarczykowie (viola da
gamba). Finałowym wydarzeniem Gostynińskich
Dni Dziedzictwa była wystawa „Jakub z Gosty
nina” zorganizowana przez Miejską Bibliotekę
Publiczną. Na temat patrona instytucji prelekcję
wygłosił Andrzej Feliks Ziółkowski.

Projekt „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ”
29 sierpnia podczas nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Gostyninie została pod
jęta uchwała w sprawie realizacji projek
tu konkursowego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie
poziomu niezbędnych na rynku pracy kompe
tencji u 236 uczniów z trzech gostynińskich
szkół podstawowych. Realizacja zadania za
kłada ponadto rozwój indywidualnego podej
ścia nauczycieli, szczególnie do uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
n UMGostynin

Oferta edukacyjna oraz doposażenie
w sprzęt i pomoce dydaktyczne obejmuje
okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia
2021 r. Uczniowie będą mogli skorzystać
z zajęć pozalekcyjnych:
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i zaję
cia doskonalące z programowania/robotyki,
2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
i zajęcia doskonalące z nauk przyrodniczych,
3.Indywidualizacja nauczania: logopedia i zaję
cia korekcvino-komoensacvine.

i

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

Zadanie obejmuje także zakup nowocze
snych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi
technologii informacyjnej (TIK) za łączną kwo
tę ponad 480.000,00 zł. W ramach projektu
zaplanowane są również szkolenia dla 34 na
uczycieli w celu podniesienia lub uzupełnienia
kompetencji zawodowych.
Projekt edukacyjny „Przyszłość zaczyna się dziś”
został dofinansowany ze środków Unii Europej
skiej. Całkowity koszt projektu to 1.028 108,69
zł. dofinansowanie wynosi 948.796,19 zł.

Mazowsze.
z&rrf' PnlcLi

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny
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V Festiwal ART ENERGY

MIEJSKI
oddany do
użytku

W weekend
23-25
sierpnia na zamku gostynińskim i terenie zie
lonym przy MCK odbyła
się piąta edycja festiwalu
artystycznego Art Energy.
W programie znalazły się
W dniu 15 października do użytku został od liczne koncerty i spekta
Pomysłodawczynią
dany monitoring miejski. W spotkaniu udział kle.
wzięli m.in. burmistrz Paweł Kalinowski, prze wydarzenia była Agnieszka Bartosiak.
Pierwszego dnia mieszkańcy mogli obejrzeć
wodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, za- '
stępca burmistrza Halina Fijałkowska, skarbnik przedstawienie „Znienacka" Studia Teatralnego
Bożena Sokołowska, sekretarz miejski Hanna „Oj” oraz „M. Zimińska” Teatru Dramatycznego
Adamska, a także zaproszeni goście, a wśród z Płocka (w roli tytułowej Magdalena Toma
nich w imieniu Starosty Gostynińskiego Jacek szewska). Piątkowy wieczór zakończył się sean
Nowicki, wójt Gminy Gostynin Edmund Zie sem kina plenerowego „Kobieta w czerni”.
W sobotę od południa na dzieci czekały
liński, przedstawiciele firmy SOFTNET TELE
KOM Bielińska - Paweł Bieliński i Marcin Ko- warsztaty z animacji, akrobatyki, sztuki pla
rytkowski, komendant KPP w Gostyninie insp. stycznej oraz cyrkowej. Następnie mogły
Zbigniew Włodkowski oraz naczelnicy i pra obejrzeć muzycznoakrobatyczne widowisko
cownicy Urzędu Miasta.
„Matrioshka”. Natomiast grupa Muzikanty
Burmistrz m.in. powiedział: - Zakres umowy w „Historii muzyki” pokazała, że grać można
obejmował budowę 10 punktów kamerowych, naprawdę na wszystkim. Uczestnicy festiwaktóre zostały umieszczone w centrum miasta '
oraz w pasach drogowych dróg wylotowych 1
z miasta wraz z przyłączami energetycznymi
oraz przyłączami telekomunikacyjnymi, budo
wę linii światłowodowej w istniejącej kanalizacji
teletechnicznej o długości ok. 4,3 km, remont
Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że
pomieszczenia przeznaczonego pod tzw. „cen- j
trum monitoringu" wraz z wyposażeniem tego realizacja zadania pn.: „Usunięcie i unieszko
centrum w sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb dliwienie azbestu na terenie miasta Gostyni
monitoringu oraz opracowanie niezbędnej do- . na w 2019 roku” - w ramach Programu OZ-1
kumentacji projektowej wraz ze wszystkimi de „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów za
cyzjami i pozwoleniami a także uruchomienie wierających azbest z terenu województwa
mazowieckiego" została zrealizowana dzięki
instalacji i przeszkolenie pracowników.
Punkty kamerowe są wyposażone w kame dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz
ry szybkoobrotowe dzienno-nocne o wysokiej Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
rozdzielczości obrazu. Słupy stylizowane zo w Warszawie w wysokości 3.820,60 zł.
Łączna wartość zadania to 8.088,28 zł.
stały zamontowane w centrum miasta w ob
Gmina Miasta Gostynina planuje ubiegać
szarze wpisanym do rejestru zabytków.
Burmistrz podpisał zarządzenie dotyczą- |
ce regulaminu funkcjonowania monitoringu
wizyjnego.
Następnie ks. dziekan Ryszard Kruszewski
W niedzielę - 15 września br. miał miejsce IX
dokonał poświęcenia obiektu oraz przecięto
wstęgę otwierając tym samym miejski moni gostyniński Bike Tour. Jako pierwsze wystarto
wały dzieci, a po nich dorośli. Odbył się także
toring wizyjny.
bieg po zdrowie. Zawodnicy kończyli rywaliza
cję na parkingu przy Rezerwacie Dybanka.
Wyniki rywalizacji przedstawiały się nastę
pująco: Elita Kobiet: 1. Marta Motylewska
-Płock, 2. Katarzyna Maślana - Gostynin, DNF
Katarzyna Pakulska - Gostynin; Elita Męż
czyzn: 1. Tomasz Strzemieczny - Płock, 2. Kac
per Okruciński - Włocławek, 3. Patryk Wrona
- Włocławek; Elita Masters: 1. Andrzej Piętka
- Gostynin, 2. Wiktor Polonis - Płock, 3. Jacek
Malinowski - Płock; Kaczmarek Electric Dzieci

lu mieli okazję wysłuchać
koncertu na instrumencie
hang drum w wykona
niu Agnieszki Majewskiej
z gościnnym udziałem
Kuby Bartosiaka. Później
wystąpił Błażej Król, wo
kalista, kompozytor oraz
autor tekstów. Na zakoń
czenie drugiego dnia festiwalu odbył się pokaz
ognia i sztuki cyrkowej „Szafa show".
Niedzielny program rozpoczęły występy lo
kalnych grup tanecznych: Ananasów i Ananasków ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz grup
MCK Crazy Dance i Disco Dance pod opie
ką Doroty Sobieckiej. Kolejnym punktem był
spektakl rodzinny „Beczka śmiechu” w wyko
naniu wrocławskiego Teatru Na Walizkach.
Festiwal zakończył się kolejną dawką dobrej
muzyki. Wystąpił zespół Hultajów Trzech z re
pertuarem szantowym, a następnie gość wie
czoru Limboski, znany między innymi z progra
mu „Must be the musie”.

Kolejne azbestowe pokrycia
dachowe ZUTYLIZOWANE
się w 2020 roku o dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, odbiór, transport oraz
unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z budynków (pokry
cia dachowe), stanowiących własność osób
fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej. Mieszkańcy zainteresowani
wsparciem proszeni są o zgłaszanie się do:
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parko
wa 22, pokój nr 1 w nieprzekraczalnym ter
minie do 15.01.2020 roku.

IX BIKE TOUR za nami
- rocznik 2012-2013:1. Alicja Piętka - Gostynin
2. Kornel Wróblewski - Gostynin, 3. Ziemowit
Grądalski - Gostynin; Kaczmarek Electric Dzie
ci - rocznik 2010-2011: 1. Aleksander Brząkalski - Płock, 2. Bartosz Walczak - Gostynin, 3.
Adam Piętka - Gostynin; Kaczmarek Electric
Młodzież - rocznik 2007-2009:1. Miłosz Fafiński - Gostynin, 2. Jakub Majchrzak - Gostynin,
3. Julia Kryska - Gostynin; Kaczmarek Electric
Młodzież - rocznik 2005-2006:1. Igor Włodar
czyk - Gostynin, 2. Adam Józkowiak - Gostynin,
3. Marcel Budzałek - Gostynin i Bieg po zdro
wie: 1. Rafał Więckiewicz, 2. Przemysław Woź
niak, 3. Robert Brząkalski.

Po raz 8 odbyło się NARODOWE CZYTANIE
Ogólnopolska akcja pod nazwą „Narodowe
Czytanie”, w Gostyninie odbyła się po raz ósmy
pod patronatem Pary Prezydenckiej oraz Bur
mistrza Miasta Gostynina.
W sobotnie południe 7 września, wśród
czytających nowele obecni byli przedsta
wiciele władz samorządowych, gostynińscy
poeci, nauczyciele, uczniowie oraz miesz
kańcy naszego miasta.
ó
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Czytano osiem lektur takich jak: „Dobra
pani” - Elizy Orzeszkowej, „Dym” - Ma
rii Konopnickiej, „Katarynkę” - Bolesława
Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków”
- Bruno Schulza, „Orkę” - Władysława Sta
nisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki,
wrony...” - Stefana Żeromskiego, „Sachem”
- Henryka Sienkiewicza, i „Sawę” - Henryka
Rzewuskiego.

Oprawę muzyczną zapewnił koncert Pol
skiej Muzyki Klasycznej w wykonaniu Ewy
Murzynowskiej z uczennicami: Michaliną
Dobaczewską i Marzeną Wodzyńską, Sylwią
Kogucińską przy akompaniamencie Włodzi
mierza Sieczkowskiego.
Dodatkową atrakcją była wystawa „Go
stynin wczoraj i dziś” oraz wystawa „Stani
sław Moniuszko”.
H UMGostynin
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W hołdzie BOHATEROM
Gostynin w niedzielę 29 września br. uhono
rował w sposób wyjątkowy Danutę Siedzikównę „Inkę” oraz Żołnierzy Wyklętych.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w ko
ściele Miłosierdzia Bożego, którą uświetniła
obecność pocztów sztandarowych, w asyście
honorowej żołnierzy 2. Mazowieckiego Puł
ku Saperów. Oprawę muzyczną przygotował
Płocki Kameralny Chór Filii Politechniki War
szawskiej i Miejskiej Orkiestry Dętej. Kazanie
wygłosił ks. Jarosław Wąsowicz, pomysło
dawca Ogólnopolskiej Akcji „Serce dla Inki”.
Po zakończeniu nabożeństwa została po
święcona i odsłonięta tablica pamiątkowa
Danuty Siedzikówny „Inki”, którą wykonał
gostyniński rzeźbiarz - Tadeusz Biniewicz.
W pięknie wykonanej z piaskowca tablicy
umieszczone zostało serce - z darowanego
przez mieszkańców Gostynina srebra.
Następnie przy akompaniamencie Miejskiej
Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Józefa
Pakulskiego, wszyscy przybyli na uroczystość
udali się na skrzyżowanie ulic: Legionów Polskich
i Kościuszki, gdzie odbyła się ceremonia nadania
rondu nazwy „Rondo Żołnierzy Niezłomnych”
Przewodnicząca oświatowej „Solidarno
ści” Barbara Gierula w swoim wystąpieniu
powiedziała: „Nazwa „Rondo Żołnierzy Nie
złomnych” to utrwalenie i zachowanie dla
przyszłych pokoleń pamięci o żołnierzach tzw.
drugiej konspiracji (...)”.
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Reder odczytał tekst Uchwały Rady
Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. nadają
cej nazwę dla nowo wybudowanego ronda
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 na skrzy
żowaniu ul. Legionów Polskich z ul. Kościuszki
w Gostyninie „Rondo Żołnierzy Niezłomnych".
Po modlitwie i poświęceniu ronda przez ks.
dziekana Ryszarda Kruszewskiego tablice ronda
zostały odsłonięte przez Pawła Kalinowskiego
- burmistrza, Andrzeja Redera - Przewodniczą
cego Rady Miejskiej i Barbarę Gierulę - Prze

wodniczącą Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej Pracowników Oświaty i Wycho
wania NSZZ „Solidarność” w Gostyninie.
Burmistrz Paweł Kalinowski podkreślił, że
rondo jest drugim miejscem honorującym pa
mięć żołnierzy niezłomnych w Gostyninie, po
budynku miejscowej Policji, gdzie znajduje się
tablica upamiętniająca żołnierzy Niezłomnych
północnego Mazowsza oraz żołnierza AK,
Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”.
Kolejnym punktem uroczystości był Apel Pa
mięci zaprezentowany przez major Agnieszkę
Królak, zakończony trzykrotną salwą honorową.
Gostyniński Komitet Honorowy Akcji „Ser
ce dla Inki” zaprosił uczestników uroczystości
na trzecią część obchodów do Zamku Gostynińskiego, gdzie stworzono strefę historyczną
i panel edukacyjny oraz przygotowano kon
cert patriotyczny.
W Zamku zaprezentowano Wystawę Biura
Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Naro
dowej Oddział Gdańsk pt. „Niezłomna, wyklę

ta, przywrócona pamięci” Danuta Siedzikówna
„Inka” 1928-1946” z prelekcją Piotra Szubarczyka. Wystąpiła też m.in. gostynińska poet
ka Zenona Radzka z wierszem „Żołnierzom
Drugiej Wojny Światowej”, a następnie soliści
Płockiego Kameralnego Chóru Politechniki
Warszawskiej pod batutą Edwarda Bogdana
i akompaniatora Dariusza Petera. W dalszej
część wieczoru zaprezentowali się z utworami
patriotycznymi Paweł Piekarczyk oraz Nor
bert Smoła Smoliński z Contra Mundum solo.

OCZYSZCZACZE POWIETRZA trafiły
do gostynińskich przedszkoli i szkół
28 sierpnia miejskie przedszkola i szkoły
zostały wyposażone w specjalistyczne oczyszczacze powietrza. Zakup 18 urządzeń był
możliwy dzięki dofinansowaniu w ramach Ma
zowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2019 na realizację za
dania „W poszukiwaniu zdrowego powietrza”.
Uzyskane środki pokryły 50% całkowitych
kosztów przedsięwzięcia.
Oczyszczacze są w pełni bezpieczne dla
dzieci. Zostały wyposażone w blokadę rodzi
cielską i funkcję automatycznego wyłączenia
przy próbie otwarcia klapy czy w przypadku
przewrócenia oczyszczacza. Są ciche, dzięki
czemu nie będą przeszkadzać w pracy z dzieć
mi i w trakcie leżakowania.
Parametry urządzeń dostosowano do po
trzeb pomieszczeń publicznych, tj. sali szkol
nych i przedszkolnych. W ciągu każdej godziny
są w stanie dwukrotnie przefiltrować całe po
fi UMGostynin

wietrze w danym pomieszczeniu. Dodatkowo
zostały wyposażone w filtry HEPA, które wy
chwytują nie tylko pyły i szkodliwe substancje,
lecz także kurz, alergeny i bakterie.
Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom
najmłodsi mieszkańcy Gostynina będą mieli
szansę ustrzec się przed zanieczyszczeniami
generowanymi głównie przez paleniska indy
widualne. Zdrowsze
środowisko w miej
scu, gdzie spędzają
kilka godzin dziennie,
przyczyni się do pra
widłowego rozwoju,
poprawy frekwencji
oraz skupienia podczas
nauki.

Mazowsze.
serce Polski

PAMIĘTAJMY!
Zbliża się okres grzewczy - to od nas
zależy, jakim powietrzem będziemy
oddychać w następnych miesiącach.
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Gostynińskie oblicza NIEPODLEGŁA
<
W ramach programu „Koalicje dla Niepod
ległej” gostyniński projekt otrzymał dofinan
sowanie na organizację obchodów stulecia
niepodległości.
We wrześniu zrealizowano seans plenero
wy z filmem „W ciemności” Agnieszki Holland,
a także zorganizowano rajd rowerowy „Ślada
mi miejsc pamięci” z historią lokalną w tle. Na
trasie znalazł się m.in. cmentarz ewangelickoaugsburski, rzymskokatolicki cmentarz św.
Jakuba, Park Józefa Piłsudskiego, miejsce
pamięci mordu katyńskiego i katastrofy smo
leńskiej przy ul. Kutnowskiej oraz pomnik po
wstańców styczniowych w Gaśnem.
Przed nami wydarzenia:
9 listopada - Wielopokoleniowa Gra Miej
ska - wspólna zabawa przybliżająca, nie
wszystkim znane, ciekawostki miasta, wyko
rzystująca przestrzeń miejską jako istotny ele
ment rozgrywki;
10 listopada - autorska zabawa „HI-STORY historia oswojona" podczas przejazdu
PatrioBusem - na ulice miasta wyruszy dwu

piętrowy autobus, by w niecodzienny sposób
przybliżyć historię budynków i miejsc.
Szczegółowe informacje będą dostępne na
stronie Urzędu Miasta www.gostynin.pl, fanpage’u UM oraz na plakatach.

V Mistrzostwa Gostynina
W SZACHACH
SZYBKICH

W sobotę 3 sierpnia po raz piąty odbyły się
Mistrzostwa Gostynina w Szachach Szybkich.
Organizatorem zawodów był miejscowy klub
szachowy Gostmat Gostynin oraz Miejskie Cen
trum Handlowe Stara Betoniarnia. Honorowy
patronat objął Burmistrz Paweł Kalinowski.
Zawody miały charakter otwarty i zgroma
dziły prawie 70 zawodników z województwa
mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomor
skiego i wielkopolskiego.
Mistrzostwa rozegrano systemem szwajcar
skim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosiło
15 minut na zawodnika.
I miejsce - Radosław Jedynak (Prezes Polskie
go Związku Szachowego, Zieloni Zielonka)
i II miejsce - Mariusz Duch (Gostmat Gostynin)
III miejsce - Marcin Steczek (Hetman Konin).
Juniorzy:
I miejsce - Zuzanna Łukasik (Piątka Skierniewice)
1 II miejsce - Adam Stanowski (Włocławek)
III miejsce - Sebastian Hoffman (Rościszewo).
Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym
uczestnikom mistrzostw. Organizatorzy kieru
ją podziękowania dla sponsorów: Nadleśnic
twa Gostynin, Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej i Szkoły Tańca Latino Cafe.

Kolejna edycja konkursu
o Żołnierzach Wyklętych ZA NAMI
1 października br. w sali posiedzeń Urzędu
Miasta Gostynina odbył się finał konkursu pn.
„Żołnierze Wyklęci". Rywalizowali ze sobą
uczniowie ze Szczawina, Teodorowa, Szkoły
Podstawowej nr 1 i 3 z Gostynina oraz gostynińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ta
deusza Kościuszki. Zadawane pytania dotyczy
ły historii związanej z żołnierzami niezłomnymi
oraz wydarzeń z nimi pozwiązanych.
Jak co roku na konkurs przybył poseł Maciej
Małecki. W skład jury oprócz pana posła we
szli: dyrektor biura poselskiego posła Małec

kiego - Michał Orliński, burmistrz Paweł Ka
linowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin
- Jacek Liziniewicz.
Pierwsza pisemna część konkursu wymaga
ła dobrej znajomości historii. Jednak bardziej
szczegółowa była część druga ustna, do której
zakwalifikowało się pięcioro uczniów.
Pomimo trudnego zadania jury wytypowało
najlepszych. Wyróżnieni zostali: Rafał Cieślak,
Mateusz Kijek i Alicja Jędrzejczak. Natomiast
laureatami zostali Adam Berliński i Zuzanna
Żakieta zajmując dwa pierwsze miejsca.
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Nagrodzeni uczniowie otrzymali upominki
od posła Macieja Małeckiego oraz burmistrza
Pawła Kalinowskiego.
Poseł wyraził nadzieję, na kolejne spotka
nie za rok.

IGostynin
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