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W ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzę
życzymy Mieszkańcom Miasta Gostynina
chwil przepełnionych spokojem
rodzinną atmosferą.
Niech te szczególne dni przyniosą Państwu
ryczliwość i wytchnienie od codziennych trosk
a radość i pokój płynący z narodzenia Pana 4
towarzyszą w każdym dniut
«
ladchodzącego 2021 Roku.
łf;
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Gostynina

Andrzej Hubert Reder

Paweł Witold Kalinowski
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81. ROCZNICA ROZSTRZELANIA
mieszkańców Gostynina
i ziemi gostynińskiej
1 grudnia to dla Gostynina i ziemi gosty
nińskiej wyjątkowa data. W tym roku ob
chodziliśmy już 81. rocznicę rozstrzelania
mieszkańców Gostynina i ziemi gostyniń
skiej przez Niemców.
Przedstawiciele władz miasta, po
wiatu, nadleśnictwa, związku komba
tantów oraz uczniowie Szkoły Pod
stawowej im. Bohaterów 1 grudnia
1939 r. w Emilianowie oddali hołd po
ległym za wolność naszej Ojczyzny.
Kwiaty złożono pod tablicą poświę
coną ppor. Henrykowi Jóźwiakowi
ps. „Groźny” i Żołnierzom Niezłom
nym Północnego Mazowsza znajdu
jącą się przed budynkiem Komendy
Powiatowej Policji, na cmientarzu
parafialnym w Gostyninie oraz pod

pomnikiem rozstrzelanych w grudniu 1939 r.
w Woli Łąckiej. W uroczystościach udział wzię
li członkowie rodzin pomordowanych - profe
sorowie Tomasz i Andrzej Wiśniewscy.

Echa dnia Wszystkich Świętych.
POMOC DLA GOSTYNIŃSKICH
SPRZEDAWCÓW KWIATÓW

W dniu 26 listopada 2020 roku w Zam
ku Gostynińskim odbyła się XXVII sesja
Rady Miejskiej. Radni miejscy podjęli na
stępujące uchwały:
1) Uchwała nr 210/XXVII/2020 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 li
stopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alko
holowych na 2021 rok.
2) Uchwała nr 211/XXVI1/2020 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopa
da 2020 r. w sprawie Programu Współ
pracy miasta Gostynina z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiota
mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta
wy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
3) Uchwała nr 212/XXVII/2020 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listo
pada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Bu
dżetową Miasta Gostynina na rok 2020.
4) Uchwała nr 213/XXVII/2020 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopa
da 2020 r. w sprawie Wieloletniej Pro
gnozy Finansowej na lata 2020-2034.

Szczegóły dotyczące wymienionych
uchwał można znaleźć w Biuletynie In
formacji Publicznej pod linkiem: http://
umgostynin.bip.org.pl/index//id/4395
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przez Agencję Restruk
turyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Biuro Powia
towe w Gostyninie.
Kwiatami udekorowa
no pomniki gostynińskich
bohaterów i miejsca pa
mięci w mieście i okoli
cach: w Drzewcach, na
Kraśnicy, w Woli Łąckiej,
na cmentarzach w Go
styninie i w Zalesiu oraz
pomnik św. Jana Pawła II
i ołtarze w gostynińskim
kościele.
Rządowe obostrzenia związane z pandemią
zakazujące wstępu na cmentarze w okresie
Wszystkich Świętych, postawiły w bardzo
trudnej sytuacji osoby sprzedające kwiaty
przy gostynińskich nekropoliach. Decyzja
okazała się prawdziwym ciosem dla hodow
ców i handlujących kwiatami, którzy właśnie
w tym okresie mogli liczyć na największy za
robek w całym roku.
Burmistrz Paweł Kalinowski postanowił po
móc tej grupie przedsiębiorców handlujących
przed cmentarzami. Już 2 listopada br. poin
formował, że miasto zakupi wszystkie kwiaty
doniczkowe. Zachęcał wszystkich zaintereso
wanych, którzy ponieśli straty do składania
wniosków. Miasto zakupiło łącznie 65 donic
chryzantem. Kolorowe kwiaty stały się ozdobą
rynku, ulic, miejskich placów i miejsc pamię
ci. Burmistrz zachęcał także mieszkańców do
solidaryzowania się ze sprzedawcami, zakupu
kwiatów i ozdabiania nimi posesji.
Dodatkowo pozyskano 95 sztuk donic
chryzantem w ramach pomocy prowadzonej
E] UMGostynin
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ŚRODKI RZĄDOWE
na inwestycje w Gostyninie
Gmina
Miasta
Gostynina
pozyskała
3.000.000,00 zł. na rozbudowę Przedszkola nr
4 przy ul. Armii Krajowej 7. Środki pochodzą
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wniosek został złożony 30 września 2020 r.
za pośrednictwem wojewody mazowieckiego.
Do isntniejącej bryły budynku dobudowana
zostanie część parterowa. Placówka będzie
powiększona o powierzchnie użytkowe dla
ośmiu oddziałów przedszkolnych i czterech
oddziałów żłobkowych. W istniejącym budyn
ku dodatkowo zmieniona zostanie technolo
gia funkcjonowania kuchni i jej zaplecza.
W części przeznaczonej na wychowanie
wczesnoszkolne powstanie osiem sal z maga
zynkami dla ośmiu grup przedszkolnych oraz
łazienki obsługujące po dwie sale. W nowych

oddziałach dla dzieci do lat trzech powstaną
cztery sale dydaktyczne, przy każdej pokój
do spania. Łącznie do żłobka będzie mogło
uczęszczać 100 maluchów. Przewidziana jest
także część administracyjna, pokoje biurowe
i socjalne, łazienka dla dzieci i pomieszcze
nie gospodarcze dla konserwatora. Innowacją
będzie utworzenie pierwszej w Gostyninie
biblioteki dla maluchów, która zaoferuje spo
tkania z literaturą, nauczy obcowania z księ
gozbiorem oraz zainspiruje milusińskich do
działań twórczych i kreatywności.
Po zakończeniu rozbudowy placówka bę
dzie mogła objąć opieką 400 dzieci. Dzięki
inwestycji zostanie zagwarantowana do
stępność do miejsc w gostynińskich przed
szkolach i żłobkach.

Ulica Kościelna
będzie ładniejsza
i bezpieczniejsza.
WKRÓTCE
ROZPOCZNIESIĘ
JEJ MODERNIZACJA

Jest umowa na budowę ważnego
ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Na osiedlu Zatorze realizowana będzie
kolejna inwestycja w Gostyninie. 6 listopa
da br. burmistrz Paweł Kalinowski podpisał
umowę na budowę odcinka sieci kanalizacji
deszczowej przy ul. Hubalczyków o długo
ści ok. 231 metrów.
Wykonanie odcinka kanalizacji zapewni odpro
wadzenie wód opadowych i roztopowych z te
renu działek przy ul. Hubalczyków o numerach
ewidencyjnych: 4774/16, 4774/19, 4774/22,
4774/23, terenów do nich przyległych, a także
z terenów projektowanych według odrębnego
opracowania i pozwolenia z ulic: J. Gerwatowskiego, Hubalczyków, A. Małkowskiego, gen. M.
Wittek i Honorowych Dawców Krwi.
W przyszłości do przedmiotowego kolektora
zostaną włączone sieci kanalizacji deszczowej
realizowane na poszczególnych ulicach osiedla.
W ramach inwestycji także zostanie wykona

nych 7 studni, a przed jego wylotem do istnie
jącego rowu melioracyjnego zostanie zamonto
wany osadnik oraz separator lamelowy.
Wykonawca robót został wyłoniony w dro
dze przetargu nieograniczonego. Najkorzyst
niejszą ofertę złożyła firma BMB Budow
nictwo Sp. z o.o. Sp. K. z Gostynina, z którą
podpisano umowę. Realizacja inwestycji ma
być zakończona w terminie do 31 maja 2021 r.
Inwestycja prowadzona jest z myślą o roz
woju terenów zurbanizowanych na osiedlu
położonym w granicach ulic: Kolejowej, A.
Czapskiego, S. Żeromskiego i obwodnicy. Ob
szar ten, zgodnie z uchwałami nr 154/XVII/94
i 155/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie,
przewidziany jest w planach zagospodarowa
nia tego osiedla, umownie nazwanego od usy
tuowania za torami kolejowym Zatorzem, pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

SAMOCHÓD dla Policji
Uroczyste przekazanie radiowozu (nieoznakowany Kia) dla gostynińskich policjan
tów odbyło się na parkingu Komendy Powia
towej Policji w Gostyninie.
Zakupu dokonano dzięki współpracy Poli
cji z Starostwem Powiatowym w Gostyninie,
Urzędem Miasta w Gostyninie, Urzędem Gmi
ny Gostynin, Szczawin Kościelny oraz Pacyna.
Pojazd będzie służył funkcjonariuszom Wy
działu Kryminalnego.
W przekazaniu kluczyków uczestniczył
Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie
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insp. Zbigniew Włodkowski, I Zastępca Ko
mendanta Powiatowego Policji w Gostyninie
mł. insp. Robert Koper, Starosta Gostyniński
Arkadiusz Boruszewski, Burmistrza Miasta
Gostynina Paweł Kalinowski, Wójt Gmi
ny Gostynin Edmund Zieliński, Wójt Gminy
Szczawin Kościelny Barbara Stępniak.
Inspektor Zbigniew Włodkowski podzięko
wał lokalnym władzom samorządowym za po
moc w doposażeniu w nowy środek transpor
tu, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo
mieszkańców.

Jedna z najstarszych ulic w naszym mieście
wkrótce doczeka się remontu. Po rozstrzy
gnięciu przetargu burmistrz Paweł Kalinow
ski 16 listopada br. podpisał umowę na mo
dernizację ulicy Kościelnej z firmą Balcerzak
Budownictwo Sp. z o.o., Sp. K. z Gostynina.
W ramach inwestycji powstanie również
kanalizacja deszczowa. Umożliwi ona odpro
wadzenie wód opadowych m.in. z dachów
budynków bezpośrednio do sieci. Prace obej
mują wykonanie asfaltowej nawierzchni drogi,
chodników i zjazdów do posesji z kostki bru
kowej, zamontowane zostaną obramowania
jezdni oraz oznakowania przejść dla pieszych.
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa
stanu technicznego istniejącej drogi oraz bez
pieczeństwa jej użytkowników.
Ulica Kościelna od dawna wymagała prze
budowy. Do tej pory wykonywane były jedy
nie regularne naprawy utrzymaniowe. Liczne
nierówności utrudniały jazdę kierowcom,
zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym.
Chodniki także nie spełniały swojej funkcji
i były zagrożeniem dla pieszych.
Po zakończeniu prac, planowanych na ko
niec maja 2021 r., poprawi się wizerunek uli
cy w centrum miasta. Ten fragment miejskiej
przestrzeni zyska na estetyce, a co najważ
niejsze - poprawi się bezpieczeństwo zmo
toryzowanych i pieszych. Inwestycja ułatwi
jednocześnie dostęp do funkcjonujących tu
placówek usługowych i handlowych, kościoła
oraz dużego przykościelnego parkingu.
W związku z przebudową ulicy poruszanie
się i dojazd do posesji, w czasie trwania robót
będzie utrudniony, a w niektórych okresach
niemożliwy. W celu zminimalizowania tych
problemów, prace planowane są w dwóch
etapach: od placu kościelnego do ul. kard. S.
Wyszyńskiego i od ul. kard. S. Wyszyńskiego
do Rynku. Prawdopodobnie na czas robót,
parking zostanie przeniesiony na teren po by
łym targowisku przy ul. Termalnej.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Gostynin może się poszczycić sportowcami
osiągającymi doskonałe wyniki w kraju i za
granicą. Kamil Fabisiak i Katarzyna Pakul
ska zasłużyli na uznanie za wspaniałe wyniki
sportowe w 2019 roku.
Burmistrz Paweł Kalinowski 28 września
2020 roku wystąpił do Komisji ds. nagród i wy
różnień sportowych z wnioskiem o przyznanie
nagród pieniężnych dla sportowców.

SPOŁECZEŃSTWO

Kamil Fabisiak został nagrodzony
za osiągnięcia sportowe w tenisie
ziemnym na wózkach. W ubiegłym
roku zdobył: złoty medal w grze sin
glowej oraz deblowej Mistrzostw
Polski i złoty medal w Drużyno
wych Mistrzostwach Polski.
Pasją Katarzyny Pakulskiej jest
kolarstwo. Osiąga doskonałe
wyniki w kolarstwie
górskim i marato
nach MTB. W 2019
roku zdobyła tytuł:
mistrza Polski jazdy
na czas dwójkami
w kat. Cyklosport
Kobiet, mistrza Pol
ski w maratonach
MTB w kat. Cyklosport Kobiet, II
vice mistrza Polski w kolarstwie
szosowym w kat. Cyklosport
Kobiet i II vice mistrza Polski
w górskim kolarstwie szosowym
w kat. Cyklosport Kobiet.
Nagrody za trud i osiągnięcia
sportowe w wysokości 3.000,00
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zł zostały wręczone zawodnikom podczas
sesji Rady Miejskiej (26.11.2020 r.) przez
burmistrza Pawła Kalinowskiego i przewod
niczącego Rady Miejskiej Andrzeja Redera.
W imieniu Katarzyny Pakulskiej nagrodę ode
brał tata Józef Pakulski.
Sportowcom życzymy wielu osiągnięć i me
dali w swoich dyscyplinach sportowych oraz
miejsc na podium przez następne lata.

Nowe boisko treningowe i zaplecze sanitarnoszatniowe NA STADIONIE CORAZ BLIŻEJ
Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Gostyninie pełną parą idą robo
ty budowlane. Obejmują one budowę nowe
go boiska oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. Burmistrz Paweł Kalinowski osobiście
monitoruje postęp prac.
Do tej pory wykonano drenaż i warstwy pod
budowy nowego boiska treningowego do piłki
nożnej ze sztucznej nawierzchni o wymiarach
105 x 64 metrów wraz z poboczami. W naroż
nikach boiska ustawiono maszty oświetlenio
we o wysokości 18 metrów z iluminacją typu
LED. Wykonawca robót rozpoczął jednocze
śnie montaż piłkochwytów wokół boiska.
Równolegle z budową boiska, w jego bezpo
średnim sąsiedztwie, trwają roboty związane
z budową parterowego, dwuczęściowego bu
dynku zaplecza sanitarno-szatniowego. Łącznie
jego powierzchnia użytkowa wyniesie 435 me
trów kw. Obecnie przystąpiono do prac kon
strukcyjnych. W pierwszej części budynku posta
wiono ściany zewnętrzne, zalany został strop nad
parterem. W drugiej części obiektu wznoszone
są ściany pierwszej kondygnacji.
Budynek został zaprojektowany do całorocz
nego użytkowania. W pierwszej części funk
cjonować będzie świetlica, sala jadalna wraz
z punktem gotowych posiłków, zapleczem
socjalnym oraz magazynem. Wykonane zosta
ną łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz
pomieszczenia gospodarcze. W drugiej części
obiektu znajdą się dwie szatnie dla drużyny
gospodarzy i gości oraz szatnia dla sędziów,
a także pomieszczenie dla delegata i obserwa
tora. Na szatnie zawodników składać się będą
trzy pomieszczenia poprzedzone wiatrołapem.
Każda szatnia będzie posiadać przebieralnie
z szafkami, umywalnie wyposażone w prysznice
4
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i toalety. Dostęp do pomieszczeń zapewniony
zostanie także z zewnątrz. W dalszej części bu
dynku znajdować się będą łazienki dla kibiców,
magazyn i zaplecze gospodarcze. Całkowita ku
batura budynku wynosi 2291,46 metrów sześć.
W ramach inwestycji zagospodarowany zosta
nie obszar zielony o powierzchni 52 tys. metrów
kw. przy zachowaniu rosnących tam drzew - po
mników przyrody. Inwestor utwardzi teren wokół
budynków na powierzchni 20 tys. metrów kw.
Przypomnijmy, że wykonawcą zadania jest
konsorcjum lokalnych spółek z o. o. - HYDROPOL i ADA-LIGHT, które zapewniają za
trudnienie naszym mieszkańcom. Dodajmy, że
Gostynin pozyskał na tę inwestycję dofinanso
wanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości 2.500 000,00 zł.
Warto też podkreślić, że na czas trwania
prac stadion nie został zamknięty i - przy za
chowaniu zasad bezpieczeństwa - mieszkańcy
mogą z niego korzystać. Zakaz wstępu obo
wiązuje jedynie na teren budowy.

Roboty budowlane przy ul. Sportowej 1.

U UMGostynin
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MAMY NOWOCZESNE PRZEJŚCIA
DLA PIESZYCH. Dzięki wsparciu rządu
w Gostyninie jest bezpieczniej
W trosce o poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców, burmistrz Gostynina wyszedł
z inicjatywą, w uzgodnieniu z Policją, moder
nizacji dwóch najbardziej niebezpiecznych
przejść przez jezdnie w naszym mieście.
W newralgicznych punktach, tj. przy skrzy
żowaniu ulicy Zamkowej z Rynkiem oraz ulic 3
Maja z Dybanką i S. Moniuszki powstały dwa
inteligentne przejścia dla pieszych. 24 listopa
da br. Paweł Kalinowski dokonał odbioru prac.
To ważne przedsięwzięcie służy lepszej orga
nizacji ruchu drogowego, a przede wszystkim
zapewnieni bezpieczeństwo zarówno uczest
nikom ruchu pieszego, jak i kierowcom.
Wybudowane w nowej technologii przejścia
działają w oparciu o inteligentny system, identy
fikujący pieszego i informujący kierowcę o oso
bie znajdującej się na pasach lub zbliżającej się
do nich. Zebra posiada zsynchronizowane ze
sobą elementy: czujnik ruchu, szafę sterow
niczą, punktowe elementy odblaskowe, znak
drogowy D-6 z lampą ostrzegawczą oraz sygnał
dźwiękowy „Zachowaj ostrożność”. Pasy zostały
wykonane w technologii chemoutwardzalnej, są
pługoodporne, a dla lepszej widoczności dodat
kowo pomalowano je na kolor biało-czerwony.
Elementy systemu aktywują się tylko w mo
mencie, gdy pieszy podchodzi do przejścia.
W ten sposób kierowca otrzymuje informa
cję o zwracaniu uwagi na pieszych, ponieważ
sygnały świetlne informują o ich ruchu. Ten
inteligentny system jest alternatywą do ist
niejących w naszym mieście kilku przejść wy
posażonych w sygnalizację świetlną.
- Jestem pewien, że dzięki tej inwestycji
znacznie poprawi się bezpieczeństwo pie

szych na zmodernizowanych przejściach
- zmniejszy się liczba kolizji, zredukowa
na zostanie prędkość aut przejeżdżających
przez te punkty, wzrośnie liczba kierowców,
którzy przepuszczą pieszych na przejściu,
a przede wszystkim skróci się czas ocze
kiwania pieszych na przejście - mówi bur
mistrz Paweł Kalinowski.
Na realizację zadania „Poprawa bezpie
czeństwa niechronionych uczestników ruchu
drogowego na terenie miasta Gostynina modernizacja i edukacja” miasto pozyskało
100.000,00 zł z funduszy rządowych w ra
mach Programu Ograniczania Przestępczo
ści i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZ

PIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka 2020 r.
Warto podkreślić, że to maksymalna kwota,
jaką rząd przekazywał w br. na jeden projekt.
W tegorocznym naborze o fundusze ubiegało
się 314 lokalnych propozycji gmin i powiatów
przekazanych przez wojewodów do MSWiA.
Po ocenie merytorycznej, międzyresortowy
zespół wyłonił 68, które otrzymały dofinan
sowanie. Do inwestycji miasto dopłaciło je
dynie ok. 24.000,00 zł z własnego budżetu.
Prace w obrębie wspomnianych przejść wy
konała firma z branży budownictwa drogowe
go PUP Euroasfalt Sp. z o.o. z Olsztyna.
W ramach edukacji dotyczącej projektu za
kupiono gadżety odblaskowe.

BADANIA ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA w naszym mieście
dronem antysmogowym SOWA
Zanieczyszczenie powietrza związane ze
smogiem, ma negatywne skutki dla zdrowia.
Wywołuje u większości osób: duszności, za
wroty głowy, kaszel, łzawienie i trudności
z oddychaniem.
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Z przeprowadzonych badań i statystyk wy
nika, że w Polsce smog jest wyższy niż w in
nych krajach na świecie.
Mimo prowadzonych programów wspoma
gających walkę o zdrowie, efekty są jeszcze
zbyt małe. Właśnie dlatego z pomocą przycho
dzą drony antysmogowe. Są to maszyny bezzałogowe wyposażone w specjalistyczne zestawy
czujników monitorujących jakość powietrza.
Gmina Miasta Gostynina 9 listopada 2020 r.
zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Han
dlowo-Usługowym „INTERCO” z Warszawy
w celu wykonania czterech pomiarów punkto
wych dronem antysmogowym SOWA na tere
nie wybranych osiedli w Gostyninie.
Dron do analizy zanieczyszczeń powietrza
wspomoże nasz samorząd w kontroli źródeł
zanieczyszczeń, a także wprowadzi wśród

mieszkańców świadomość nieuniknionej kon
troli w dowolnym momencie dnia.

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Turniej Jednego Wiersza o Gostyniński Laur 2020
w innej formie. TRADYCJA ZOSTAŁA ZACHOWANA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba
z Gostynina z Miejskim Centrum Kultury zor
ganizowały Turniej Jednego Wiersza o Go
styniński Laur 2020 w formie on-line.
Autor prezentował osobiście on-line jeden
niepublikowany utwór poetycki o dowolnej te
matyce. Aby wystąpić on-line poeta, po uprzed
nim zgłoszeniu swojego udziału w turnieju, mógł
wybrać jedną z form nagrania: nagrywanie czy
tania za pomocą telefonu komórkowego, kamery
i zapisanie na dowolnym nośniku: płycie cd, dvd,
pendrive. Można też było nagrać swoje wystą
pienie z pomocą pracownika biblioteki.
Tematyka wierszy, jak i forma pisania były
różnorodne, dlatego jury w składzie: Magda
lena Garstka - instruktor Miejskiego Centrum
Kultury w Gostyninie, Mariusz Pogonowski aktor, prezes zarządu Teatru PER-SE, Tomasz
Kamiński - autor tekstów, kompozytor, miało
trudne zadanie rozpatrując prezentacje trzy
nastu uczestników. Wyłoniło zwycięzców
w obrębie trzech kategorii wiekowych: doro
śli - zwycięzcą została Urszula Pieniążek za

wiersz „Widziałam”, w katego
rii szkoły średnie - nagrodzo
no Adrianę Leśniewską uczen
nicę Liceum Plastycznego im.
Władysława
Drapiewskiego
w Płocku za wiersz „Nieustan
nie”, a w kategorii szkoły pod
stawowe - Angelikę Zalas ze
Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Księcia Siemowita IV w Gosty
ninie za wiersz „Miłość".
W turnieju przyznano także
trzy wyróżnienia - w kategorii
dorośli Annie Bronikowskiej za
wiersz „Szum myśli” oraz Dorocie Suwale za
wiersz „Ars poetica”, w kategorii szkoły podsta
wowe Agacie Oniśk za wiersz „Mojej Mamie".
Podczas obrad jury publiczność oglądająca
transmisję on-line mogła zagłosować przez
messenger biblioteki na zwycięzcę Lauru
Publiczności. Wygrał wiersz Zenony Radzkiej „Pamiętam” oraz Mateusza Mularczyka
„Blask Słońca Południowy”.

MBP zakończyła
kampanię NA RZECZ
CZYTELNICTWA
MŁODZIEŻY

NAUKA ZE WSPARCIEM.
Najzdolniejsi uczniowie
otrzymali stypendia burmistrza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba
z Gostynina w Gostyninie zakończyła pro
jekt pn. „Kampanie on-line na rzecz czytel
nictwa młodzieży".
Efektem współpracy młodzieży z gostynińskich i płockich szkół był film, który promował
książkę i czytelnictwo. Jego premiera miała miej
sce na Sali Widowiskowej Kina Siemowit MCK
w Gostyninie. Koordynatorami projektu były:
Katarzyna Leśniewska i Renata Mielniczuk.
Podczas spotkań on-line poruszane były tema
ty dotykające młodych ludzi. Cyber świat posiada
zarówno wiele plusów jak i minusów. Uzależnie
nie od gier komputerowych, przemoc rówieśni
cza, przestępczość - to jedne z wielu tematów,
które były poruszane podczas spotkania.
Zajęcia on-line poprowadził między innymi
Mikołaj „Mikser” Mądrzyk - filozof, poeta, raper. Od lat jest on ambasadorem „Cała Polska
Czyta Dzieciom”, prowadzi zajęcia dla ludzi
uzależnionych od narkotyków, a także tych,
którzy doświadczyli przemocy psychicznej
i fizycznej. Druga część warsztatów dotyczyła
„Młodzieży w cyberświecie.
MBP im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie
realizowała projekt przy współpracy z Funda
cją Civis Polonus w ramach projektu „Kam
panie online na rzecz czytel
nictwa młodzieży". Projekt
został dofinansowany ze
———;—
środków Narodowego Cen13
trum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
Dofinansowano ze środków

Ministerstwo

Narodowego Centrum Kultury

Kultury
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w ramach programu
„Kultura w sieci'

| Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

Po raz kolejny burmistrz Paweł Kalinow
ski przyznał stypendia dla najzdolniejszych
uczniów z gostynińskich szkół. To wsparcie
przekazywane od 2018 r. ma formę nagro
dy pieniężnej i wypłacane jest jednorazo
wo. Przeznaczone jest dla uczniów szkół
podstawowych prowadzonych przez mia
sto oraz uczniów szkół średnich - miesz
kańców Gostynina.
Tegoroczne stypendia otrzymało pięć
uczennic szkół podstawowych. W gronie
laureatów za rok szkolny 2019/2020 zna
lazły się: Małgorzata Cichońska, Antonina
Osmolak, Natalia Sarzała i Natalia Kusiak ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców We
sterplatte oraz Elizawetta Rutsak ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej. Dwie
ostatnie stypendystki odniosły w minio
nym roku szkolnym szczególne osiągnięcia
w nauce, Natalia - uzyskała Certyfikat Cam
bridge ze znajomości języka angielskiego
na poziomie A2, a Elizawetta zdobyła drugą
nagrodę w IV Międzynarodowym Konkursie
Językowo-Plastycznym „My Town” i zosta
ła finalistą VIII Ogólnopolskiego Turnieju
Maszyn Wodnych. Pozostałe nagrodzone
dziewczęta to sportsmenki. Odniosły suk
cesy na arenie sportowej (tenis stołowy lub
wrotkarstwo).
Burmistrz wyróżnił indywidualnie uczen
nice, gdyż ich zdolności i zainteresowania
wykroczyły poza program szkolny. Mogą
poszczycić się znaczącymi osiągnięciami
naukowymi lub sportowymi. Przekazując
stypendia z pieniędzy budżetowych, wła
dze miasta wspierają rozwój uzdolnień
i zainteresowań najmłodszych gostyninian,

Po Turnieju odbyło się spotkanie autorskie
on-line z Tomaszem Kamińskim, który za
prezentował swoje utwory muzyczne. Wraz
z nim wystąpili: Jan Paweł Kamiński - gitara
akustyczna i elektryczna, Krzysztof Mróz kontrabas i gitara basowa.
Laureatom gratulujemy, a pozostałym po
etom życzymy weny twórczej i wygranych
w kolejnych edycjach Turnieju.

a przede wszystkim promują zdolności sto
sowania zdobytej wiedzy w praktycznym
działaniu.
- Nagroda ta ma być dla szczególnie
uzdolnionych uczniów mobilizacją do dal
szej pracy nad sobą oraz stanowić pomoc
materialną, aby mogli oni rozwijać swoje
zainteresowania w zakresie przedmiotów
szkolnych, życiowych pasji i talentów - pod
kreśla burmistrz Paweł Kalinowski.
Wręczenie nagród i okolicznościowych dy
plomów przez burmistrza Pawła Kalinowskie
go i przewodniczącego Rady Miejskiej An
drzeja Redera odbywało się co roku podczas
sesji Rady Miejskiej. W tym roku, ze względu
na pandemię, stypendia przesłano nagro
dzonym, a uroczystość wręczenia dyplomów
i gratulacji przesunięto na późniejszy termin.
Na wypłatę tegorocznych stypendiów prze
znaczono w budżecie miasta 10.000,00 zł.
W 2020 r. wpłynęło 11 wniosków o przy
znanie stypendiów. Wnioskodawcami byli
rodzice oraz szkoły. Sześć wniosków nie od
powiadało kryteriom określonym w Regula
minie Stypendium Miasta Gostynina dla naj
zdolniejszych uczniów. Stypendium może
otrzymać uczeń, który uzyskał wysoką
średnią ocen oraz co najmniej dobrą oce
nę z zachowania w roku szkolnym, za który
przyznaje się stypendia, odnosi ogólnopol
skie sukcesy w olimpiadach lub konkursach
przedmiotowych. O stypendium za osią
gnięcia sportowe powalczyć może uczeń,
który ma wysokie wyniki we współzawod
nictwie sportowym na szczeblu co najmniej
rejonowym oraz uzyskał co najmniej dobrą
ocenę z zachowania.

n UMGostynin
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KORONAWIRUS
KRADNIE MŁODYM ICH
MARZENIA. Pogrzebał
ciekawy projekt polsko
niemiecki

Czy wiesz, źe...?

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

\N 2020 r. nie dojdzie do polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży Szkoły Podstawowej nr
3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
i Kopernikus-Realschule w Langenfeldzie.
Powód? Pandemia koronawirusa.
Pierwsze zakłócenie w realizacji pro
jektu pojawiło się wiosną, kiedy w Polsce
i w Niemczech zawieszono zajęcia w placów
kach oświatowych, zamknięto schroniska,
odwołano warsztaty w muzeach. W maju br.
planowane było wspólne spotkanie w Berli
nie. Ze względu na pandemię, wprowadzo
no ograniczenia przemieszczania się, zakaz
kontaktów i zamknięto granice państwowe.
Po powrocie do nauczania stacjonarnego
we wrześniu, wyjazdy uczniów na wycieczki
szkolne i projekty powoli wznawiano, jed
nak po zaledwie sześciu tygodniach nauki,
ze względu na drugą falę epidemii wprowa
dzono kolejne obostrzenia. Trudno się dzi
wić, że - delikatnie określając - nie wywo
łało to zadowolenia uczniów. Stracili szansę
na udział w warsztatach i seminariach w Pol
sce i Niemczech, a przede wszystkim wspól
ny wyjazd do stolicy naszych zachodnich
sąsiadów oraz na długo wyczekiwane spo
tkanie z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej
w Langenfeld i pielęgnowanie nawiązanych
wcześniej kontaktów.

Uczestnicy zobowiązani byli do częścio
wej odpłatności w tym, opiewającym na
100.000,00 zł projekcie. Na szczęście, nie po
nieśli żadnych kosztów, nie wpłacono bowiem
żadnych zaliczek i nie poczyniono rezerwacji.
Przepadnie jednak ponad 86.000,00 zł środ
ków pozyskanych z międzynarodowej organi
zacji w formie dotacji na ten cel oraz finanso
we wsparcie ze strony Komitetu Partnerstwa
z Langenfeld.
Wiodącym tematem projektu, realizo
wanego w miejscu pamięci terroru hitle
rowskiego w Berlinie i w naszym kraju oraz
seminarium przygotowawczego i podsu
mowującego była II wojna światowa, Holo
kaust, okupacja ziem polskich przez hitle
rowskie Niemcy i związana z tymi faktami
trudna przeszłość relacji polsko-niemiec
kich. Projekt wpisany został do specjalnego
programu dotacyjnego „Zachować pamięć”
finansowanego
przez
Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży z siedzibą w Warsza
wie. Miał umożliwić młodym ludziom z za
przyjaźnionych miast Gostynina i Langen
feld wspólne odkrywanie i badanie historii
oraz wyciąganie wniosków z przeszłości.
Młodzieży pozostają więc jedynie kontakty
i zgłębianie wiedzy poprzez internet oraz marze
nia o realizacji projektu po ustąpieniu epidemii.

POMOC DLA SENIORÓW
w naszym mieście
Miasto Gostynin kierując się troską o bez
pieczeństwo osób starszych przystąpiło do
programu „Wspieraj seniora”. Program doty
czy ochrony zdrowia i życia osób, które ukoń
czyły 70 lat i pozostają w domu w związku
z epidemią. Seniorzy nie mający możliwości,
za pośrednictwem rodziny lub innym sposo
bem, zapewnić sobie niezbędnych artykułów
spożywczych i higienicznych, mogą liczyć na
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gostyninie lub wolontariuszy.
W szczególnych przypadkach wsaprcie może
być udzielone również osobie po
niżej 70 roku życia. Sytuacje takie
oznaczają brak możliwości zapew
nienia niezbędnych potrzeb wyni
kających ze stanu zdrowia oraz sy
tuacji rodzinnej i społecznej. Ocena
stanu sytuacji i udzielenie wsparcia
osobie potrzebującej należy do de
cyzji ośrodka pomocy społecznej.
n UMGostynin

Z programu nie mogą korzystać osoby, które
już otrzymują pomoc w ramach usług opie
kuńczych, czy specjalistycznych usług opie
kuńczych.
Koszty zakupów pokrywa Senior.
Gmina Miasta Gostynina uzyskała na ww.
cel dotację w wysokości 53.182,00 zł. Środki
te są przeznaczone np. na zatrudnienie no
wych pracowników.
Numer do bezpłatnej infolinii dla osób po
wyżej 70. roku życia to: 22 505 11 11.

WSPIERAJ
SENIORA

t .
Kolejną postacią, którą chcemy przedstawić
z serii „Czy wiesz, że...?” jest Paweł Pilichowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Białotarsku, nauczyciel muzyki, edukator mu
zyki, organizator licznych konkursów i koncer
tów. Jednym słowem człowiek-orkiestra.
1. Proszę powiedz kilka słów o sobie.
Urodziłem się w Gostyninie. Od dziecka
pasjonowałem się muzyką, z którą po stu
diach w 2004 roku, związałem się zawodowo
jako nauczyciel muzyki. Jestem absolwentem
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Gostyninie, od lat związanym
z miastem i okolicą poprzez różnego rodzaju
aktywności kulturalne i społeczne.
2. Czy podejmując pracę nauczyciela muzy
ki, pomyślałeś o tym, że będziesz prowadził
placówkę oświatową?
\N 2019 roku zostałem Dyrektorem Szko
ły Podstawowej im. Orła Białego w Biało
tarsku. Podejmując pracę, nie myślałem, że
będę kiedyś dyrektorem, jednak jak każdy
człowiek tak i ja potrzebuję nowych wy
zwań, stąd właśnie taka decyzja.
3. Nagrywasz płyty, czy początki były trudne?
Pomysł nagrania płyty pojawił się w 2015
roku. Marzyłem o tym od lat. Rok później po
znałem Krzysztofa Cezarego Buszmana współ
czesnego polskiego poetę, z którym nawiąza
łem współpracę odnośnie warstwy tekstowej.
Zależało mi na tym, żeby śpiewane przeze mnie
piosenki miały dobry tekst. Do nagrania krąż
ka zaprosiłem 26 muzyków, moich przyjaciół,
znajomych, których przez lata swojej działal
ności spotkałem na swojej muzycznej drodze
i tak w 2016 roku zaczął się proces, który trwał
dwa lata. 20 kwietnia 2018 roku pojawiła się na
rynku muzycznym płyta „Życia szczegół” i pro
mujący ją teledysk „Wiersz o różnych światach”.
4. Czy masz wizję kolejnych płyt?
Przypomnę, że w 2019 roku na rynku poja
wiła się płyta chóru Vox Singers -„Autostrada
do Nieba”, którą nagraliśmy po raz pierwszy
w historii chóru z bandem. Jakie będą kolejne
płyty? Po prostu takie, aby ludzie chcieli ich
słuchać i dobrze się przy nich bawić, a ja będę
miał poczucie, że dałem z siebie wszystko, co
w mojej mocy przy ich powstawaniu. Satysfak
cja powinna być po obu stronach.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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ŚWIĘTA W CZASIE PANDEMII. Bez Wigilii
Miejskiej, ale w bożonarodzeniowej atmosferze
W tym roku przedświąteczne spotkanie
władz miasta z mieszkańcami Gostynina na
Rynku oraz Powitanie Nowego Roku, odwo
łano ze względu na czas pandemii i obowią
zujące ograniczenia. Nie odbyły się również
tradycyjne spotkania świąteczne w gronie
pracowników w placówkach oświatowych,
organizacjach związkowych, stowarzysze
niach, czy instytucjach.
Wigilia Miejska, od kilku lat, stała się gostynińską tradycją łączącą mieszkańców w tym
szczególnym czasie. Żywa Szopka Bożonaro
dzeniowa, wigilijny poczęstunek, wspólne ko
lędowanie, łamanie się opłatkiem, składanie
życzeń, wizyta św. Mikołaja, wprowadzały at
mosferę bliskości i radości z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia.
Grudzień obfitował zawsze w świąteczne
koncerty i jasełka w obiektach miejskich. Orga
nizowano kilka uroczystych spotkań wigilijnych
dla osób samotnych i seniorów. Klub Seniora
„Parostatek" przygotowywał tradycyjne potra
wy i wypieki na „Wigilię dla Seniora”, zaprasza
no miejscowych muzyków na „Wieczory kolęd”.
Wspaniałe Jasełka przygotowywane w ramach
Projektu Socjalnego „Dziatki - Dziadkom Wspólne Kolędowanie”, przez pracowników so
cjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz z najmłodszych mieszkańców Gostynina,
uświetniały spotkania gostynińskich seniorów,
osób samotnych, osób niepełnosprawnych.
Dzieci przygotowywały i wręczały wszystkim

namalowane samodzielnie świąteczne kartki wszystko to po to, aby w okresie bożonarodze
niowym sprawić innym radość.
W tym roku, mając na uwadze zdrowie wszyst
kich i wspólne dobro, będziemy, nieco inaczej niż
zazwyczaj, wspierać i pomagać osobom potrze
bującym. Miasto obdaruje wszystkie dzieci z ro
dzin objętych opieką Miejskiego Punktu Wspar
cia Dziennego dla Dzieci „Bartek”. Obecnie
najmłodsze dzieci, mające największe trudności
i problemy w opanowywaniu materiału progra
mowego w formie nauki zdalnej, indywidualnie
korzystają tam z zajęć i opieki na świetlicy.
Aby magia i serdeczność pozostały mimo
wszystko, a ten szczególny czas, był czasem
solidarności z najbardziej potrzebującymi
mieszkańcami naszego miasta, Akademia
Przedszkolaka w dniach 1-15 grudnia 2020 r.
przeprowadziła akcję zbierania produktów
żywnościowych oraz słodyczy dla dzieci,
w siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 22.
W inicjatywę włączyły się również: Przed
szkole Nr 2, Przedszkole Nr 4, Punkty Przed
szkolne w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole
Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 3
oraz punkty opieki nad dziećmi do lat trzech
„Zaczarowana Kraina" i „Bajkowy Zakątek",
a także Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha".
Wszystkie zebrane produkty żywnościowe,
dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Po
mocy Społecznej, trafią do osób potrzebują
cych. Akcja jest przykładem i formą edukacji

dzieci, jak ważna jest pamięć o innych i empatyczne podejście do drugiego człowieka. Gostynińskie placówki dały piękny przykład, że
razem możemy nieść dobro i wsparcie. Naj
młodsze dzieci jednej z klas edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 1, przy
gotowały własnoręcznie zrobione upominki,
które zostaną przekazane 24 seniorom za po
średnictwem gostynińskiego MOPS.
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas,
w którym uczymy się dzielić z innymi, wyba
czamy naszym bliźnim i radujemy się z bycia
razem, pamiętamy o sobie nawzajem.
W Gostyninie czujemy już świąteczną atmos
ferę. Na drzewkach wokół Rynku rozbłysły ty
siące białych lampek. Ośmiometrowa choinka
stanęła przed urzędem miasta. Kolorowe świa
tełka zdobią ratusz miejski oraz dodają magicz
nego blasku okolicznym budynkom.
Idą święta...

CAŁA POLSKA zobaczyła w telewizji uroki Gostynina
Gostynin znalazł się na trasie telewizyjne
go programu „Zakochaj się w Polsce". Tym
razem ekipa TVP1 odwiedziła z kamerami
nasze miasto. Program prowadził znany ak
tor Tomasz Bednarek.
W wyemitowanych dotąd 150 odcinkach
tego cyklu pokazano niezwykłe miejsca
w naszym kraju - od piaszczystych plaż Bał
tyku po ośnieżone szczyty Tatr. Teraz przy
szła kolej na Gostynin. Nagranie w naszym
mieście rozpoczęło się ujęciem Rynku, przy
którym stoi XIX-wieczny budynek ratusza.
Punktem startowym dla prowadzącego pro
gram było wzgórze zamkowe. Profesjonalne
nakładające się na siebie ujęcia z kilku ka
mer, kadry z lotu ptaka oraz przepiękny je

sienny krajobraz pomogły wyeksponować
uroki Gostynina. Rozmowy prowadzącego
z gośćmi programu przekonywały widzów
o niezwykłości miejsca, w którym znalazła
się ekipa telewizyjna.
Premiera odcinka „Zakochaj się w Polsce Gostynin" miała miejsce w niedzielę, 6 grudnia
2020 r., o godzinie 8:30 w TVP1. Dzięki emisji
w ogólnopolskiej telewizji, cała Polska mogła
podziwiać nasze piękne miasto, poznać jego
niezwykłą historię i zachwycać się atutami tu
rystyczno-krajoznawczymi.
Obejrzenie filmu jest świetną okazją dla
wszystkich mieszkańców naszego miasta,
aby przekonać się o tym, iż popularna dzisiaj,
a zaczerpnięta z XIX-wiecznego utworu Sta
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nisława Jachowicza, fraza „Cudze chwalicie,
swego nie znacie” jest jakże aktualna. Walo
ry Gostynina dorównują bowiem, a niekiedy
przewyższają uroki innych polskich miast.
Oglądając ten program gostyninianie doce
nią niezwykłość miejsca, w którym mieszka
ją. Niech będzie on zachętą do rzetelnego
poznania swojej małej ojczyzny i odkrycia jej
urokliwych zakątków, odwiedzenia miejsc,
o których może jeszcze nie słyszeli...
Powtórne emisje programu „Zakochaj się
w Polsce - Gostynin" zaplanowano na wielu
antenach TVP. Program można obejrzeć rów
nież na platformie VOD TVP, wpisując w inter
netowej wyszukiwarce po prostu frazę „Zako
chaj się w Polsce - Gostynin”.
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