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Dobra zabawa podczas
IV Jarmarku św. Jakuba
Tegoroczny IV Jarmark św. Jakuba obfitował w wiele atrakcji. Święto miejskie odbywało się w weekend 28–29 lipca, tradycyjnie na
terenie zamku gostynińskiego i podzamcza.
W sobotę od godzin południowych Teatr
Wagabunda organizował zabawy dla dzieci.
Burmistrz Paweł Kalinowski powitał mieszkańców Gostynina i przybyłych gości, wśród
nich: posłankę na Sejm Annę Cicholską, wiceprezesa Zarządu Energa Logistyka Pawła
Pachniewskiego, wicestarostę Jana Kazimierza
Krzewickiego wraz z żoną, wójta gminy Szczawin Kościelny Jerzego Sochackiego, dziekana dekanatu gostynińskiego ks. Ryszarda
Kruszewskiego oraz dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie Krzysztofa
Ławniczaka.
Po oficjalnym otwarciu Jarmarku zaprezentowano rekonstrukcję historyczną hołdu ruskiego. W przedstawieniu wystąpili mieszkańcy Gostynina oraz profesjonaliści – członkowie
stowarzyszeń husarii i piechoty: Fundacja
Obowiązek Polski, Chorągiew Husarska Województwa KujawskoPomorskiego. W przygotowanie rekonstrukcji włączył się także Teatr
Dramatyczny w Płocku. Przy jego realizacji
skorzystano z usług Stada Ogierów w Łącku.
Kolejnym punktem programu było otwarcie
dwóch wystaw zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina. Pierwsza z nich została przygotowana
na dziedzińcu zamkowym – „Gostynin w fotografii – dawniej i dziś”. Po południu na antresoli można było zwiedzić wystawę „W drodze
do Niepodległej”, która wpisała się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Wieczorem wystąpili lokalni artyści z folkowym repertuarem: seniorzy z Kabaretu „Zwierciadło” GUTW, wokaliści Kamil
Ujazdowski, Tomasz Czajkowski, Gabriela
Trojanowska oraz grupy taneczne Disco
Dance i Crazy Dance z MCK Gostynin
pod kierunkiem Doroty Sobieckiej. Zagrał
również polski zespół Taraka, wykonujący
muzykę z pogranicza popu, folku i rocka.
Pierwszy dzień Jarmarku zakończył się
dyskoteką pod gwiazdami, którą poprowadził Dj/Wodzirej Qbik.
W niedzielę dzieci bawiły się z Teatrem
Wagabunda. Po południu odbył się koncert
chrześcijańskiego zespołu La Pallotina.
Na zakończenie dnia i Jarmarku wystąpili:
Kasia Góras, finalistka „The Voice of Poland”
z 2016 roku, oraz zespół Bracia, na koncert
którego przybyły tłumy.
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Dziękujemy sponsorom Jarmarku: firmie PKN
Orlen, Fundacji Energa, firmie Usługi Stolarsko
-Tartaczne FHU Marek Sajak, Nadleśnictwu Gostynin, Nadleśnictwu Włocławek, Stadu Ogierów w Łącku i Staropolskiej Masarni Sp. z o.o.
Sławomir Ciarka i Adam Waldemar Sadowski.
Słowa podziękowania należą się także Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie,
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Agencji Ochrony DES, służbom medycznym, które wykonywały badania ciśnienia, słuchu i poziomu

cukru, a także Ewie Polańskiej za przygotowanie stoiska z rękodziełem.
Organizatorami Jarmarku byli: Miejskie
Centrum Kultury w Gostyninie, Urząd Miasta Gostynina, Agencja Rozwoju i Promocji
Zamek Gostyniński, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina i Towarzystwo
Miłośników Ziemi Gostynińskiej. Patronat
medialny objęli: Katolickie Radio Diecezji
Płockiej, Telewizja „Media-Gost” Sylwester
Ulanowski, „Gazeta Lokalna”, portale: gostynin24, terazgostynin i gostynin.info.
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98. rocznica Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w 1920 roku odparli zalewające
ówczesną Europę bolszewickie natarcie.
Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się
mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele
NMP Matki Kościoła. Po eucharystii wszyscy zebrani, na czele z mażoretkami i Miejską Orkiestrą Dętą, udali się pod pomnik
Józefa Piłsudskiego. W otoczeniu przybyłych na uroczystość pocztów sztandarowych
delegacje organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji
miejskich złożyli pod pomnikiem marszałka
kwiaty i wiązanki oraz zapalili znicze.
Burmistrz Paweł Kalinowski podkreślił
w przemówieniu, że zwycięstwo nad bolszewikami zadecydowało o zachowaniu przez
Polskę niepodległości. Przypomniał także,
że mimo iż Gostynin nie znajdował się bezpośrednio w strefie działań wojennych podczas Bitwy Warszawskiej, to m.in. maturzyści

z Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki brali
czynny udział w obronie Płocka. Burmistrz
wspomniał zasługujących na wyróżnienie bohaterach walk: Bronisława Marciniaka, Jana
Brodzkiego (odznaczonego Orderem Virtuti

Militari za odniesioną ranę), a także Józefa
Higersbergera (kawalera Krzyża Walecznych).
Na zakończenie Burmistrz życzył, aby ten
dzień był dla wszystkich świętem patriotyzmu, napawającym dumą i radością.

Fan Festyn

Rodzinny
FESTYN PROFILAKTYCZNY

9/9/2018
teren zielony przed MCK
w Gostyninie

15:10-18:30 FANtastyczne zabawy tematyczne oraz malowanie buziek,
balonowe kreacje, wata cukrowa, mega bańki, kącik plastyczny,
maluchowy kącik książkowy, rodzinna grochówka i ognisko
Przejażdżki FANciuchcią
16:00 Nasze pasje - prezentacje sceniczne
18:30 Koncert zespołu Bethel
19:30 Potańcówka

WSTĘP WOLNY
2

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

Organizator:

Zadanie ﬁnansowane ze środków
Gminy Miasta Gostynina
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Sierpniowa Noc Folkowa z Teatrem
Ognia zachwyciła mieszkańców Gostynina
Gostynińska publiczność zgromadzona
w dniu 4 sierpnia przed MCK nagrodziła
gromkimi brawami aktorów z Lwowskiego
Akademickiego Teatru „Woskresinnia” za
widowisko pełne ognia, muzyki i tańca na
szczudłach. Spektakl opowiadał o rytuałach
i obyczajach, jakie towarzyszą ludzkości od
początku dziejów. „Woskresinnia” za pomocą środków teatralnej ekspresji pokazał, jak
ważną rolę w życiu człowieka pełnił ogień.
Artyści zaprezentowali orszak weselny,
trupę wesołych tancerzy i kuglarzy, a także
rycerzy Apokalipsy. Widzowie obejrzeli radosne sceny narodzin życia i zabawy, ale nie zabrakło też apokaliptycznych wizji zniszczenia
człowieka. Finał spektaklu dał jednak nadzieję na ostateczne zwycięstwo dobra. Spektakl
zakończony został pokazem fajerwerków.
W przedstawieniu wykorzystano muzykę laureatki Eurowizji – ukraińskiej artystki
Rusłany. Aranżacja spektaklu odwoływała
się do ukraińskiego folkloru.

Rządowe dofinansowanie
na modernizację ul. Nowej

Gostynin otrzymał rządowe dofinansowanie w wysokości ponad 700 tys. zł na przebudowę ul. Nowej wraz z budową i przebudową
zjazdów indywidualnych i publicznych, budową oświetlenia ulicznego, przebudową niezbędnej infrastruktury, oświetleniem ulicznym oraz budowę kanalizacji deszczowej.
Jest to kolejna rządowa pomoc dla Gostynina.
W dniu 8 sierpnia br. podpisano umowę dotyczącą przekazania środków z budżetu państwa, którego dokonali Wojewoda Mazowiecki pan Zdzisław Sipiera, Zastępca Burmistrza
UMGostynin

pani Halina Fijałkowska i Skarbnik Miasta Gostynina pani Bożena Sokołowska.
Przypominamy, że w czerwcu tego roku Wojewoda Mazowiecki pan Zdzisław Sipiera podał
listę zadań, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na
Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej. Wojewoda wskazał 34 inwestycje
w ramach zadań podstawowych, które uzyskały
dofinansowanie na kwotę 47,8 mln zł. Całkowity koszt tych zadań wyniósł ponad 79,8 mln zł.

Łącznik ulic
Kutnowska–Wspólna–
Dybanka zostanie
oświetlony
8 sierpnia zastępca burmistrza Halina
Fijałkowska podpisała umowę z firmą
ADA-LIGHT Sp. z o.o. na „Budowę oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska–
Wspólna–Dybanka” z terminem realizacji
do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Inwestycja będzie polegała m.in. na przygotowaniu terenu pod plac budowy, montażu
skrzynki oświetlenia ulicznego wraz z wyposażeniem, wykonaniu oświetlenia ulicznego
i ustawieniu słupów oświetleniowych z wysięgnikiem łącznie z oprawami dwukomorowymi, wykonaniu badań i pomiarów linii
kablowej i instalacji uziemiającej, zabezpieczeniu skrzyżowań istniejących sieci uzbrojenia terenu z projektowanym kablem zasilającym stanowiska oświetleniowe.
Pełen zakres robót, szczegółowo opisany
pod względem technologicznym i materiałowym, zawarty jest w przekazanym wykonawcy projekcie budowalnym.
Koszt realizacji: 59 720,85 zł.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Umowa na
Punkt przedszkolny
monitoring wizyjny
podpisana

Trwają prace przy usuwaniu
niebezpiecznych odpadów
z działki przy ul. Ziejkowej
Niebezpieczne odpady znajdujące się przy
ul. Ziejkowej w naszym mieście budziły wiele
obaw i wprowadzały niepokój w społeczeństwie. Burmistrz Paweł Kalinowski podjął działania, aby to niebezpieczeństwo zlikwidować.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodzie
16 81 01” z nieruchomości położonej przy
ul. Ziejkowej w Gostyninie w dniu 2 sierpnia
2018 roku zostala podpisana z firmą „PORT –
SERVICE” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku
umowa na realizację tego zadania. Zgodnie
z zawartym kontraktem Gmina Miasta Gostynina za odbiór i unieszkodliwienie jednej
tony w/w odpadów zapłaci kwotę 1.671,87
zł, a firma zobowiązana jest do usunięcia odpadów w ciągu 7 tygodni od dnia przejęcia
terenu, na którym są one składowane.
Z uwagi na panujące wcześniej wysokie
temperatury i konieczność zapewnienia bez-
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pieczeństwa osób realizujących zamówienie
i uniknięcia sytuacji powodujących zagrożenie dla środowiska i mieszkańców Gostynina,
przekazanie podmiotowej nieruchomości nastąpiło dopiero w dniu 20 sierpnia.
Prace związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem odpadów do transportu rozpoczęły
się w dniu 21 sierpnia 2018r., a pierwszy transport do instalacji unieszkodliwiania odpadów
wyruszył dzień później.
Jednocześnie pragniemy uspokoić mieszkańców i zapewnić, że pracownicy Urzędu
Miasta Gostynina na bieżąco monitorują przebieg procesu usuwania zagromadzonych odpadów, kontrolują ważenie samochodów, wykonują dokumentację fotograficzną czynności
oraz są w posiadaniu dokumentów wagowych
i kart przekazania odpadów.
Zgodnie z umową zakończenie prac powinno nastąpić najpóźniej do 8 października 2018 roku.
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Gmina Miasta Gostynina w dniu 3 sierpnia br. podpisała umowę z firmą SOFTNET
TELEKOM Bielińska Sp.j. na zaprojektowanie i wybudowanie monitoringu wizyjnego
w Gostyninie.
Zakres umowy obejmuje m.in. budowę
10-ciu punktów kamerowych, na oddzielnych słupach.
Kamery zlokalizowane będą w pasach dróg
wylotowych z rynku oraz na skrzyżowaniach
ulic: Rynek - Kościelna, Jana Pawła II - Floriańska, Rynek - 3 Maja, Rynek - Kościuszki,
Bierzewicka - Ziejkowa, Floriańska - Andrzeja
Czapskiego i Armii Krajowej, Wojska Polskiego - Polna, Polna – Mikołaja Kopernika, teren
placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury
i ul. Żabia (mostek nad Skrwą Lewą). Centrum
monitoringu znajdować się będzie w Ratuszu
Miejskim i zostanie wyposażone w niezbędne
urządzenia do wideorejestracji i archiwizacji.
Ponadto według zamówienia zostanie wybudowana linia światłowodowa przeznaczona
do celów monitoringu, przyłącza elektryczne
i teletechniczne oraz uzupełniające odcinki
kanalizacji teletechnicznej ze studzienkami.
Zostanie wykonana instalacja oprogramowania serwerowego platformy Sieciowego
Cyfrowego Rejestratora i oprogramowania
klienckiego platformy rejestrującej obraz na
stanowisku operatorskim i archiwum.
Wykonawca zgodnie z zawartą umową
udzieli 4-letniej gwarancji na zainstalowany
system oraz będzie zajmował się systematycznie konserwacją w tym okresie. Poza
tym firma wykona bieżący remont polegający na naprawach po instalacji monitoringu
oraz pomalowaniu pomieszczeń centrum
monitoringu wizyjnego i serwerowni.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września 2019r., a jej wartość wyniesie
1.094.081,50 zł.
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