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Wyjątkowe wydarzenie, którym było od-
słonięcie muralu na jednej ze ścian Miej-
skiego Centrum Kultury, odbyło się w pią-
tek 27 kwietnia br. Inicjatorem powstania 
muralu pn. „Hołd ruski” był poseł Maciej 
Małecki i burmistrz Paweł Kalinowski, 
a sponsorem – Fundacja TAURON. 

Malowidło ścienne wykonał dr Rafał 
Roskowiński wraz ze swoim zespołem. 

Na uroczyste odsłonięcie muralu przy-
było wielu mieszkańców Gostynina 
i okolic, a także zaproszeni goście, m.in.: 
poseł Maciej Małecki, dr Rafał Roskowiń-
ski, Nadleśniczy Jacek Liziniewicz, Rad-
ny Rady Powiatu Gostynińskiego Marian 
Pagórek, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szczawinie Kościelnym Marian Żuchniewicz.  
Zebrani usłyszeli, dlaczego hołd ruski jest 

ważnym elementem gostynińskiej historii. 
Po przecięciu wstęgi i odsłonięciu muralu 
zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy fo-
tograficznej „Pałac w Sannikach na strunach 
historii” wykonaną przez członków Stowarzy-
szenia Fotograficznego Humanum. Na zakoń-
czenie uroczystości w kawiarni MCKu odbył 
się koncert patriotyczny przygotowany przez 
Miejską Szkołę Muzyczną w Gostyninie.

Odsłonięcie muralu „HOłd ruski”
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sukces wyścigu o Puchar siemowita

w POszczególnycH kategOriacH zwycięŻyli: 

100 MeTRóW dzIeWCząT: 
1. Hanna Walkowiak 
2. Małgorzata Żytkiewicz 
3. Lena Kołaczkowska

100 MeTRóW CHłOPCóW: 
1. Kajetan Bartosiak 
2. Nikodem Golczak

300 MeTRóW dzIeWCząT: 
1. Sandra Syguła 
2. Zuzanna Gackowska 
2. Zuzanna Grzelecka

300 MeTRóW CHłOPCóW: 
1. Mateusz Baranowski 
2. Filip Szczepański

600 MeTRóW dzIeWCząT: 
1. Maja Kafarska 
2. Marta Reńda 
3. Julia Heinrich

600 MeTRóW CHłOPCóW: 
1. Michał Pawłowski 
2. Karol Mąkulski

900 MeTRóW dzIeWCząT: 
1. Klaudia Tyszkiewicz 
2. Zuzanna Bombała 
3. Julia Grobelska

900 MeTRóW CHłOPCóW: 
1. Wojciech Kowalski 
2. Karol Dzięgielewski 
3. Wiktor Walkowiak

3,2 KM dzIeWCząT: 
1. Adrianna Kafarska 
2. Zofia Kotfasińska 
3, Maja Michalska

3,2 KM CHłOPCóW: 
1.Maciej Kowalski 
2. Oskar Berliński 
3. Artur Janiszewski

6,4 KM KObIeT: 
1. Karolina Junka 
2. Agnieszka Krzyżanowska 
3. Natalia Nowak

6,4 MężCzyzN: 
1. Łukasz Flejszer 
2. Łukasz Kwiatkowski 
3. Marcin Heinrich

22,4 KM KObIeT: 
1. Magdalena Stępień 
2. Bożena Gołecka 
3. Paulina Przybysławska

22,4 KM MężCzyzN: 
1. Łukasz Flejszer 
2. Mateusz Solga 
3. Mateusz Pronobis

Niedziela 22 kwietnia 2018 roku zapisała 
się w historii Gostynina jako wyjątkowe wy-
darzenie sportowe. Tego dnia odbyły się po 
raz pierwszy w naszym mieście ogólnopol-
skie zawody we wrotkarstwie ulicznym w ra-
mach realizacji jednego z projektów budżetu 
Obywatelskiego na 2018 rok. do rywalizacji 
przystąpili zawodnicy z różnych regionów 
Polski, m.in. z bydgoszczy, Katowic oraz 
oczywiście grupa zwoleń-Team z trenerem 
Panem łukaszem Flejszerem. 

Zawody rozgrywane były na różnych dy-
stansach i w kilku kategoriach wiekowych. 
Wyścigi rozpoczęły się od rywalizacji dzieci 
i młodzieży. Następnie zawodnicy zmagali 

się w kategoriach Fitness (6,4 km) oraz Open 
(22, 4 km). Trenerowi ZwoleńTeam Łukaszowi 
Flejszerowi trudno było dorównać – był naj-
szybszy na obu dystansach.

Zawodnicy zostali uhonorowali medala-
mi przez burmistrza Pawła Kalinowskiego, 
wójta Edmunda Zielińskiego i wicestarostę 
Jana Krzewickiego.

Imprezę urozmaicił występ grupy tanecznej 
Iwony Markus, koncert zespołu Vibes Micha-
ła Bartosiaka i pokaz wrotkarskiego freeesty-
lu w wykonaniu dziewcząt z płockiego teamu. 

Wyścig zorganizowali: Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta Go-
stynina i Łukasz Flejszer – trener wrotkar-

stwa ZwoleńTeam,. Partnerem wydarzenia 
była Gmina Gostynin i Powiat Gostyniński.  
Składamy podziękowania sponsorom: Alior 
Bank, Izolbet, hurtownia ArtMar., Rada Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców 
Styczniowych w Zwoleniu, Ban-Tur. Wyciecz-
ki dla szkół, imprezy integracyjne; Kris Media 
Krzysztof Skiera, ASPOL Agencja Reklamowa, 
Drukarnia Szmydt, Sklep Ewa i ja, Domino Bar, 
Kaufland, BGŻ BNP PARIBAS, Gminne Cen-
trum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin 
w Białem, Rc Heli Płock – drony Płock Arka-
diusz Flejszer ,Majster, Przedsiębiorstwo Rol-
no-Spożywcze Dubielak, Zakład Przetwórstwa 
Mięsa Dubimex oraz kwiaciarnia Sierakowski.

Już w maju na terenie zamku Gostynińskiego 
powstanie wypożyczalnia rowerów.

18 kwietnia br. podpisano umowę z gostyniń-
ską spółką Major s.c. M. Mikołajczyk, K. Maj-
chrzak na dostawę rowerów w ramach projek-
tu Budżetu Obywatelskiego pn. Rower Miejski, 
którego liderem był Patryk Sobkowiak. Zgodnie 
z umową dostarczonych zostanie łącznie 16 ro-
werów (10 dla dorosłych, 6 dla dzieci), przyczep-

ki rowerowe, foteliki dziecięce, kaski i zapięcia do 
rowerów. Umowa opiewa na kwotę 26 632,84 
zł. Pozostałe zabezpieczone w budżecie na ten 
cel środki finansowe zostaną przeznaczone na 
zakup innych niezbędnych elementów wypo-
sażenia wypożyczalni (m.in. części eksploatacyj-
nych) oraz oznakowania rowerów emblematami 
promocyjnymi miasta.

PrOJekt „gOstyniński rOwer MieJski”  
w realizacji
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Uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę 
zbrodni katyńskiej i 8. rocznicę katastrofy 
smoleńskiej odbyła się 10 kwietnia br. rano 
przy Krzyżu Katyńskim i obelisku Smoleńskim, 
znajdujących się przy ul. Kutnowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem 
Burmistrza Pawła Kalinowskiego, który na-
wiązał do początków czczenia w naszym 
mieście ofiar tych tragicznych wydarzeń: 
„W naszym mieście kultywowanie pamięci 
ofiar katyńskich rozpoczęło się uczestnic-
twem Gostynina w programie «Katyń... oca-
lić od zapomnienia» pod honorowym patro-
natem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego. Celem programu było 

posadzenie drzew pamięci i w ten sposób 
uczczenie bohaterów zbrodni katyńskiej”. 

Tragedię katastrofy smoleńskiej przybliżył 
Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, a zna-
czenie historyczne obu wydarzeń dla młodszych 
pokoleń podkreślił Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Gostynin Jacek Liziniewicz. 

Modlitwę za zmarłych odmówił ks. proboszcz 
Sławomir Wiśniewski.

Następnie delegacje z gostynińskich instytu-
cji, szkół, organizacji i stowarzyszeń złożyły wią-
zanki i zapaliły znicze przy krzyżu i obelisk.

Na zakończenie uroczystości gostynińska 
poetka Zenona Radzka odczytała swój no-
stalgiczny wiersz pt. „Dla nich”.

OBcHOdy 78. rOcznicy zBrOdni 
katyńskieJ i 8. rOcznicy katastrOfy 
sMOleńskieJ

umowa na dokumentację 
MOdernizacJi drOgi 
dO PuP POdPisana

Prace idą do przodu. 
trwa BudOwa 
cHOdników
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13 kwietnia 2018 r. burmistrz Paweł Kali-
nowski zawarł umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowokosztorysowej z Fir-
mą Inżynierską Inwestycje – Nieruchomości 
„FIIN” z siedzibą w Chotomowie k. Warszawy. 
Przedmiotem umowy jest opracowanie kom-
pletnej dokumentacji projektowokosztoryso-
wej oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych dla moderniza-
cji drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu 
Pracy wraz parkingiem, budową chodników, 
oświetleniem i kanalizacją deszczową.

Wykonawca zobowiązany jest opracować 
dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę do 30 listopada 2018 r.

Wartość umowy wynosi 24 600,00 zł.

Roboty budowlane na ul. Słonecznej zosta-
ły już zakończone, trwa procedura odbiorowa. 
Wykonawca gromadzi dokumentację powy-
konawczą. Trwają natomiast prace przy reali-
zacji ciągów pieszych przy ul. Polnej-3 Maja, 
które zakończą się do 30 czerwca 2018r. 

Mamy nadzieję, że inwestycje te przyczynią 
się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa 
życia mieszkańców tych okolic.
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kOrty tenisOwe przy Mck już otwarte

W piątek 13 kwietnia 2018 r. otwarte 
zostały korty ziemne na terenie Miejskie-
go Centrum Kultury przy ul. 18 Stycznia.  
W inaugurującym sezon pojedynku zmierzyli 
się dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Wiesław Adamski oraz Lech Warwocki. 
Rozegrano także pierwsze spotkania deblowe.

MOSiR Gostynin zaprasza do korzystania 
z kortów. Sympatycy tenisa mogą grać na 

kortach w dni powszednie w godzinach po-
południowych oraz w weekendy. Karnet za 
sezon kosztuje 500 zł dla mężczyzn, 250 zł 
dla kobiet oraz dzieci i młodzieży szkolnej. 
Za godzinę gry pojedynczej trzeba będzie 
zapłacić 20 zł, a deblowej – 30 zł. Wszyst-
kie podane ceny są cenami brutto. 

Na podstawie: MOSiR

Międzyprzedszkolny konkurs  
„Bądź PrzezOrny na drOdze”

25 kwietnia br. w Przedszkolu nr 4 po 
raz 8. odbył się Międzyprzedszkolny Kon-
kurs „bądź przezorny na drodze”. W turnie-
ju wzięły udział reprezentacje z miejskich 
przedszkoli oraz rówieśnicy z Sannik i łącka. 
dzieci sprawdziły swoją wiedzę w kilku kon-
kurencjach: odpowiadały na pytania o bez-
pieczeństwie w domu, na podwórku, na uli-
cy; wskazywały, jak należy się zachować 
i kogo zawiadomić o różnych niebezpiecz-
nych sytuacjach, dobierały numery alarmo-
we do odpowiednich pojazdów specjalnych, 
układały puzzle, kolorowały znaki. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwało Jury w składzie: Grażyna Stanisław-
ska – Dyrektor Przedszkola nr 4, Grażyna Pą-
czek – Inspektor ds. oświaty Miejski Zespół 
Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gosty-

ninie, Elżbieta Ciesielska – Kierownik Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego w Gostyninie, Pa-
weł Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostyni-
na, Paweł Trojanowski – Naczelnik Wydziału 
Ruchu Drogowego KP Policji w Gostyninie, 
Robert Zawadka – przedstawiciel Mazowiec-
kiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w Warszawie, Mirosław Kaczmarek – Dyrek-
tor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich rejon Gostynin, Roman Kossobudzki – 
Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie. 

Jury pogratulowało przedszkolakom wie-
dzy i umiejętności oraz jednogłośnie podjęło 
decyzję, że wszystkie dzieci są zwycięzca-
mi konkursu. Uczestnicy otrzymali dyplomy 
i prezenty, po czym zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek.

w wakacje zapraszamy na 
seanse kina PlenerOwegO Przed ratuszeM

11 kwietnia 2018 r. Burmistrz Miasta Go-
stynina podpisał umowę z płocką Agencją 
eventową „RECON” Paweł Jabłoński na orga-
nizację czterech seansów kina plenerowego 
w Gostyninie. Filmy będą wyświetlane w wy-

brane wakacyjne piątki, po dwa seanse w lip-
cu i sierpniu, w formie otwartej i bezpłatnej.

Podobnie jak w zeszłym roku zachęcamy 
mieszkańców do wypoczynku i rozrywki w ki-
nie pod chmurką.

ciecHanOwski 
kOngres 
gospodarczo-
samorządowy

Innowacyjne i przedsiębiorcze samorządy 
oraz nowe możliwości dla małych i średnich 
przedsiębiorstw – te i wiele innych zagad-
nień omawiano podczas poniedziałkowego 
(16 kwietnia) Kongresu gospodarczo-sa-
morządowego w Ciechanowie, w którym 
uczestniczył burmistrz Miasta Gostynina.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz oraz Wiceminister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller przybli-
żyli nowe przepisy, które mają wprowadzić 
szereg udogodnień dla przedsiębiorców (np. 
obniżenie CITu, mniejsze składki ZUS) i real-
nie wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski.

W panelu dyskusyjnym burmistrz Paweł 
Kalinowski opowiedział o problemach i ba-
rierach, z jakimi zmaga się miasto, a także 
pochwalił się osiągnięciami. – Wysłuchanie 
o trudnościach, z jakimi borykają się inne 
samorządy oraz o nietrafności inwestycji 
w innych gminach, utwierdziło mnie w prze-
konaniu, że Gostynin, pomimo różnych 
trudności, jest dobrze zarządzanym i rozwi-
jającym się miastem […]. Była to znakomita 
okazja do debaty i wymiany doświadczeń 
przedstawicieli samorządów z przedsiębior-
cami – podsumowuje burmistrz.


