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1/1/ radosny czas Bożego Narodzenia 
wszystkim mieszkańcom Gostynina życzymy 
świąt w klimacie serdeczności i pojednania, 

ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, 
o w Nowym 2020 roku spełnionych nadziei, 

spokoju, stabilizacji i wielu sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Hubert Reder

Burmistrz Miasta Gostynina 
Paweł Witold Kalinowski

Nie trujmy samych siebie - 
DBAJMY O POWIETRZE!

CHOROBY
GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH, 

ASTMA, 
ALERGIA

TLENK
WĘGLA I AZOTU,

DWUTLENEK SIARKI,
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Spalanie 
plastikowych 
butelek i folii 

= CHLOROWODÓR 
+ PARA WODNA 
= KWAS SOLNY 

KWAŚNE DESZCZE

CYJANOWODÓR,
METALE CIĘŻKIE,
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ZATRUTE MLEKO, JAJKA, 
WARZYWA I OWOCE.
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SPALANIE ŚMIECI W DOMOWYCH PIECACH
DAJE ZŁUDNE OSZCZĘDNOŚCI - PŁACISZ ZDROWIEM!

O

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Gostynina!
zwracam się z apelem i prośbą o nie pale

nie odpadów komunalnych w domowych pie
cach. Powietrze jest jednym z niezbędnych 
do życia elementów. Jakość powietrza, któ
rym oddychamy ma olbrzymi wpływ na nasze 
zdrowie i samopoczucie, dlatego wspólnie 
musimy dbać o jego czystość.

To nie przemysł zanieczyszcza powietrze 
w Gostyninie - to my sami powodujemy jego 
pogorszenie. Wyraźnie obserwujemy to w se
zonie grzewczym, podczas którego odnotowuje 
się najwyższe wskaźniki zanieczyszczeń, a przej
rzystość wyraźnie maleje. Główną przyczyną 
jest beztroskie podejście do spalania w przydo
mowych kotłowniach niskiej jakości węgla, mia
łu węglowego i co najgorsze - odpadów
- KTÓRE JEST ABSOLUTNIE ZABRONIONE!

Spalanie odpadów jest główną przyczyną 
emisji silnie trujących gazów i pyłów, które ne
gatywnie wpływają na środowisko, ale przede 
wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczysz
czenia wytwarzane w czasie palenia śmieci po
wodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia 
skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby no
wotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze 
najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. 
W konsekwencji spożywamy zatrute mleko, jaj
ka, warzywa i owoce. Paląc śmieci w piecu, nisz
czymy przewody kominowe poprzez odkłada
nie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może 
być powodem zapalenia się instalacji i pożaru 
domu, a nawet zatrucia czadem.

Drodzy Mieszkańcy, bądźmy odpowiedzial
ni, zwłaszcza gdy chodzi o zdrowie i życie na
sze i naszych bliskich - dbajmy o środowisko!

Paweł Witold Kalinowski 
Burmistrz Miasta Gostynina
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101. rocznica ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W dniu 11 listopada Gostynin, tak jak inne 
miejscowości w całej Polsce, obchodził 101. 
rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Lokalne uroczystości rozpoczęły się na 
cmentarzu parafialnym, gdzie delegacje od
dały hołd przy pomniku ofiar wojny i zbrodni 

hitlerowskiej, a następnie w Kościele NMP 
Matki Kościoła została odprawiona msza św. 
w intencji Ojczyzny.

Po nabożeństwie władze samorządowe 
miasta, gminy, powiatu, poczty sztandaro
we, gostynińscy harcerze oraz mieszkańcy 
naszego miasta przeszli ulicami do miejsc 
pamięci narodowej, gdzie delegacje złoży
ły kwiaty i wiązanki. Uroczysty przemarsz 
odbył się przy udziale Mażoretek i Miejskiej 
Orkiestry Dętej.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się 
przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwo
wego, burmistrz Paweł Kalinowski podzię
kował wszystkim za przybycie, mówiąc, że 
„11 listopada powinien być dniem wyjątko
wym dla każdego z nas, gdyż jest to dzień po
nownych narodzin naszej Ojczyzny”.

Ostatnim punktem programu było uro
czyste oddanie hołdu poległym powstań
com styczniowym przy pomniku w Gaśnem 
i wspólne odśpiewanie pieśni patriotycz
nych przy ognisku.

PRZEDSZKOLAKI o niepodległości
Dzieci z gostynińskich przedszkoli wraz z wy

chowawczyniami przygotowały piękne progra
my słowno-muzyczno-taneczne, które nawią
zywały tematyką do odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

W tych uroczystościach organizowanych 
przez Przedszkole nr 4 i nr 2 uczestniczy
li Burmistrz Paweł Kalinowski i jego zastępca 
Halina Fijałkowska. Natomiast „Akademia Przed
szkolaka” gościła w Urzędzie Miasta z wizytą.

Wspólnym akcentem patriotycznym tych spo
tkań było odśpiewanie hymnu państwowego.

Jak zawsze programy artystyczne były przy
gotowane z wielką starannością i zostały pięk
nie wykonane przez małych artystów. Stroje 
oraz akcesoria i scenografia także robiły duże 
wrażenie. Nagrodą za pracę włożoną w przy
gotowanie i występ były słodkie upominki 
i gorące brawa od zebranej publiczności.
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Gostynińskie oblicza 
- NIEPODLEGŁA

Narodowe Święto Niepodległości to dla Po
laków jedno z najważniejszych świąt państwo
wych. Z tej okazji również w Gostyninie odby
ło się szereg wydarzeń upamiętniających ten 
piękny i niezwykle ważny jubileusz. Realizacja 
atrakcyjnych przedsięwzięć była możliwa dzię
ki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyj- 
nego „Koalicje dla Niepodległej".

W sobotę (9.11) uczniowie gostynińskich 
szkół wraz z opiekunami musieli się wyka
zać wiedzą, inteligencją, a także sprawno
ścią fizyczną. Pomysłodawca scenariusza 
Wielopokoleniowej Miejskiej Gry Terenowej 
Robert Idzikowski zaproponował uczestni
kom zwiedzanie miejsc, o których mało któ
ry mieszkaniec dziś pamięta. Czteroosobo
we drużyny przemierzyły miasto poszukując 
zagadek historycznych związanych m.in. 
z woźnym gimnazjum Edwardem Jasiakiem,

budynkiem niemieckiego „Arbeitsamtu” czy 
„gostynińskim” Heimatem.

Niedzielne popołudnie (10.11) spędzili
śmy w historycznej podróży po Gostyninie. 
Mieszkańcy poznali bogatą przeszłość na
szego miasta podczas przejażdżki autobu
sem w stylu brytyjskim. Przewodnik Elżbieta 
Szubska-Bieroń zadbała, aby każdy pasażer 
dowiedział się o najważniejszych dla Gosty
nina wydarzeniach, podkreślając wagę po
szczególnych dat, miejsc oraz osób.

Projekt miał za zadanie przybliżyć miesz
kańcom pamięć o przeszłości i dziedzictwie 
naszego miasta, wzbudzić zainteresowanie 
historią Gostynina oraz zwiększyć poziom 
wiedzy na temat procesu odzyskiwania przez 
Polskę niepodległości.

Mamy nadzieję, że zaproponowana for
ma okazała się atrakcyjna i dzięki udziałowi 
pogłębiliśmy świadomość obywatelską od
powiedzialności za ojczyznę i dumę z osią
gnięć przodków.

ZABYTKOWE FRESKI w Zamku
Zakończono prace nad przeniesieniem 

i konserwacją fresków z wizerunkami czterech 
Ewangelistów, które do tej pory umieszczone 
były w budynku dawnej cerkwi pod wezwa
niem św. Mikołaja Cudotwórcy znajdującej się 
na rogu ulic: 3 Maja i Legionów Polskich.

Konserwacja malowideł była niełatwym 
przedsięwzięciem,dlatego bardzocieszyfakt,że 
w Zamku Gostynińskim, oprócz fresków, zosta
ną wyeksponowane oryginalne okna z cerkwi. 
Na całe zadanie pod nazwą: „Wykonanie 
prac konserwatorskich fresków z wizerunka
mi czterech Ewangelistów znajdujących się 
w budynku dawnej cerkwi p.w. Św. Mikołaja 
Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Mu
zealnej w Zamku Gostynińskim” Mazowiecki 

Wojewódzki Konserwator Zabytków przy
znał Gminie Miasta Gostynina dotację celową

w wysokości 140 000,00 zł. Natomiast całko
wita wartość prac wyniosła ponad 185 tys. zł.
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„JEDYNKA” 
na Ukrainie

Oddano hołd 
ROZSTRZELANYM W1939 R.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ar
mii Krajowej w Gostyninie mają możliwość 
wyjazdów zagranicznych w ramach wymiany 
międzynarodowej. W ciągu ostatnich dwóch 
lat odbyły się wyjazdy między innymi do Hisz
panii, Grecji czy Chorwacji.

W czerwcu br. powstał projekt pt. „Moje 
pasje”, który jako jeden z 69 na 215 złożo
nych uzyskał akceptację Polsko-Ukraińskiej 
Rady Wymiany Młodzieży działającej w ra
mach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Na 
realizację projektu szkoła otrzymała z MEN 
dofinansowanie w wysokości 12.913 euro. 
Program „Moje pasje”, jest odpowiedzią na 
potrzebę rozwoju zainteresowań młodzieży. 
Ukierunkowuje ich zdolności, wspiera aktyw
ność, potencjał twórczy oraz buduje przyjazne 
relacje z partnerami projektu (Liceum Ekono
miczne w Złoczowie - Ukraina).

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerw
cu 2019 r., a w lipcu odbyła się wizyta przy
gotowawcza na Ukrainie, podczas której omó
wione zostały zasady współpracy członków 
grupy projektowej. Koordynatorem wszyst
kich działań została pani Renata Kuźniewska. 
W przygotowanie projektu zaangażowani byli 
również nauczyciele SP 1 Anita Stachowska 
i Robert Idzikowski.

Stronę ukraińską reprezentowali Andriej 
Zabrodskij i Natalia Kowalik. We wrześniu 
2019 r. uczniowie gostynińskiej Jedynki wraz 
z opiekunami złożyli wizytę na Ukrainie. Przez 
tydzień poznawali oni uczniowskie życie 
uczestnicząc w zajęciach ze swoimi ukraiń
skimi partnerami oraz szukali śladów polsko
ści na ukraińskiej ziemi. Wśród miejsc, które 
zwiedzili uczniowie szkoły znalazły się między 
innymi: Cmentarz Orląt Lwowskich, wieś Biały 
Kamień, gdzie urodził się Michał Korybut Wi- 
śniowiecki, Lwów ze wspaniałym Lwowskim 
Narodowym Akademickim Teatrem Opery 
i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej, Uniwer
sytet Lwowski, Pomnik Adama Mickiewicza, 
Bazylika Archi katedra Ina Wniebowzięcia Naj
świętszej Maryi Panny. Wyjątkowe chwile 
uczniowie spędzili w Gawareczczynie, ukraiń
skiej wsi, gdzie poznawali tajniki wyrobu uni
katowej ceramiki, realizując się artystycznie 
podczas pleneru malarskiego oraz zgłębiając 
zwyczaje i tradycje ukraińskiej ludności. Po
przez udział we wspólnych działaniach projek
towych uczniowie mieli możliwość zademon
strowania swoich pasji, rozwinięcia swoich 
zdolności językowych oraz poszerzenia wie
dzy na temat różnorodności kulturowej kraju 
partnerskiego. Niebawem kolejna relacja, tym 
razem z wizyty ukraińskiej młodzieży w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Gostyninie.

Anna Pakulska - SP1

Obchody 80. rocznicy rozstrzelania 
Mieszkańców Gostynina i Ziemi Gosty
nińskiej przez hitlerowców rozpoczęły się 
w poniedziałek 2 grudnia przy pamiątko
wej tablicy poświęconej ppor. Henryko
wi Jóźwiakowi ps. „Groźny” i Żołnierzom 
Niezłomnym Północnego Mazowsza, która 
znajduje się na budynku Komendy Powia
towej Policji.

W swoim wystąpieniu burmistrz Paweł Ka
linowski podkreślił, że: „Bohaterstwo, to po
stawa ludzi wyjątkowych, cechujących się 
patriotyzmem.”, a następnie delegacje złożyły 
wiązanki oraz zapaliły znicze.

Uroki lasu I TAJEMNICE
OTACZAJĄCEJ PRZYRODY

6 listopada odbył się na Zamku Gostyniń- 
skim XV konkurs przyrodniczy dla przed
szkolaków pod nazwą: „Poznajemy uroki lasu 
i tajemnice otaczającej przyrody” zorganizo
wany przez Nadleśnictwo Gostynin, Przed
szkola nr 2 i nr 5 oraz Urząd Miasta.

W konkursie udział wzięły dzieci z gosty- 
nińskich przedszkoli oraz z Sannik, Szcza
wina Kościelnego, Kiernozi, Gąbina, Łącka, 
Skrzeszew i Luszyna.

Wychowawczynie ozdobiły salę kolumno
wą w barwy jesienne, a dzieci z poszczegól
nych przedszkoli wystąpiły w kolorowych 
przebraniach symbolizujących daną pla

Kolejnym punktem programu była uroczy
stość przy pomniku w Woli Łąckiej. To właśnie 
w tym miejscu 29 mieszkańców Gostynina 
i Ziemi Gostynińskiej zostało rozstrzelanych 
strzałem w potylicę i zakopanych. Tragiczne 
wydarzenia z 1 grudnia 1939 roku zostały przy
pomniane przez Burmistrza Miasta Gostynina 
i Wójta Gminy Gostynin, a modlitwę za pole
głych odmówił ks. proboszcz Bogusław Kwiat
kowski z parafii św. Walentego w Korzeniu.

Na zakończenie zebrani zostali zaprosze
ni do Szkoły Podstawowej w Emilianowie, 
gdzie jej uczniowie zaprezentowali program 
słowno-muzyczny.

cówkę, były wśród nich m.in..: wiewiórki, 
pszczółki oraz jeżyki.

Konkurs składał się z 10 konkurencji, do
tyczących m.in.: odgadywania z obrazków 
owoców leśnych, rozpoznawania odgłosów 
zwierząt leśnych czy układania puzzli związa
nych z lasem. Po zakończeniu poszczególnych 
zadań każde z przedszkoli prezentowało krótki 
program artystyczny.

Przedszkolaki, jak co roku były świetnie 
przygotowane i doskonale odpowiadały w po
szczególnych konkurencjach, uzyskując bar
dzo wyrównany poziom, dlatego też wszystkie 
grupy zostały nagrodzone.
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Ślubowanie
PIERWSZOKLASISTÓW

Rozpoczęcie nauki w szkole i pasowanie na 
ucznia to ważne momenty w życiu każdego 
dziecka, rodzica oraz szkoły. W listopadowe 
popołudnia uczniowie klas pierwszych z gosty- 
nińskich szkół składali uroczyste ślubowanie 
wobecności dyrekcji, burmistrza, zaproszonych 
gości, nauczycieli oraz swoich najbliższych.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do 
grona społeczności szkolnej, musiały zapre

zentować to, czego zdążyły się nauczyć przez 
krótki czas pobytu w szkole. Gotowi, odświęt
nie ubrani i bardzo przejęci śpiewali piosen
ki i recytowali wiersze.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by 
każdy dzień w naszej szkole dostarczał im 
wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych 
chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek 
i pracowników szkoły.

MCK dostosowane DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Dnia 24 października oddano do użytku 
inwestycję pn.: „Dostosowanie obiektu 
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością", 
na którą Gmina Miasta Gostynina otrzy
mała dofinansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wy
sokości 87.000,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostały udo
godnienia służące osobom z niepełnospraw
nością, takie jak: winda zewnętrzna, pochylnia 
wewnętrzna łącząca poziom holu, sali kinowej 
z salą wystaw i toalety przy sali kinowej.

Mamy nadzieję, że inwestycja ułatwi swobod
ne poruszanie się i korzystanie z oferty MCK.
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Nie boimy się BADAĆ TRUDNEJ HISTORII
Deportacje, wysiedlenia, robotnicy przymu

sowi, więźniowie obozów koncentracyjnych, 
kurierzy tatrzańscy, tajne nauczanie, to tylko 
niektóre tematy projektu realizowanego przez 
polską i niemiecką młodzież ze Szkoły Podsta
wowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Go
styninie i Kopernikus-Realschule w Langenfel- 
dzie w ramach wymiany szkolnej uczniów.

Wspólne odkrywanie historii 1939-1945, ba
danie przeszłości, jednocześnie praca na rzecz 
likwidacji stereotypów i ksenofobii, są zadaniami 
jakich podjęli się uczniowie z zaprzyjaźnionych 
szkół w ramach projektu "Zachować pamięć”. 
Tegorocznym zamysłem było poznanie losów 
młodzieży w czasie terroru nazistowskiego 
w Generalnym Gubernatorstwie. Otrzymał on 
dofinansowanie z międzynarodowej organiza
cji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
(PNWM) z siedzibą w Warszawie. Projekt ze 
względu na wysoką jakość planowanego pro
gramu znalazł się wśród 47, które otrzymały 
w Niemczech i Polsce wsparcie w wysokości peł
nych stawek ryczałtowych wynikających z wy
tycznych wspierania PNWM na 2019 r. Uznając 
celowość polsko-niemieckiego zamysłu, wspar
cia udzielili także burmistrzowie partnerskich 
miast Paweł Kalinowski i Frank Schneider. Część 
kosztów pokryli jego uczestnicy. Uczniowie obu 
szkół przez 8 dni, tj. od 5 do 12 października

2019 r. intensywnie pracowali nad zagadnieniem 
narodowego, socjalizmu, problematyką nazizmu 
i terroru w Zakopanem, Oświęcimiu i Krakowie.

Podczas trzydniowego pobytu w Zakopanem 
młodzież podąża śladami historii okupacyjnej. 
Złożyła hołd ofiarom nazizmu pochowanym na 
cmentarzu na Pęsowym Brzyzku i zamordowa
nym w areszcie komisariatu gestapo zwanym 
„katownią Podhala”, poznała w czasie warsz
tatów historię Goralenvolk. Lekcja muzealna 
w Muzeum Tatrzańskim, a później zwiedzanie 
miasta było okazją do zapoznania się z archi
tekturą, kulturą i tradycjami Podhala. Zwrócono 
uwagę na typowy styl zakopiański oraz sztukę 
tworzoną przez artystów pod wpływem tragicz
nych przeżyć okresu okupacji w Galerii Włady
sława Hasiora. Kolejnego dnia, po zapoznaniu się 
z działalnością kurierów tatrzańskich dla ratowa
nia życia polskich patriotów na Podhalu, grupa 
udała się na wędrówkę szlakiem przemierzanym 
przez nich w Tatrach w latach okupacji.

Młodzież odwiedziła miejsca pamięci związa
ne z hitlerowskim terrorem w Małopolsce. Były 
to wizyty studyjne w byłym nazistowskim obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu, Krakowie-Pła-

♦ PRZYSTANEK HISTORIA ♦
CENTRUM EDUKACYJNE INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

szowie i jego podobozie w Wieliczce, obozie 
zagłady w Brzezince, na terenie dawnego getta 
w Krakowie. W dawnej stolicy Polski uczniowie 
zwiedzili dawną kwaterę i więzienie gestapo przy 
ul. Pomorskiej, siedzibę generalnego gubernato
ra Hansa Franka na Wawelu, miejsce przeprowa
dzenia Inteligenzaktion na Uniwersytecie Jagiel
lońskim. W muzeach - Fabryce Emaila Oskara 
Schindlera, Oddziale Ulica Pomorska uczestni

czyli w zajęciach edukacyjnych dotyczących pro
blematyki okupacji 1939-1945 w Generalnym 
Gubernatorstwie. Młodzież pracowała w ramach 
warsztatów prowadzonych przez pedagogów 
tych wyspecjalizowanych placówek edukacyj
nych. Życie różnych grup społecznych w okre
sie narodowego socjalizmu, zwłaszcza młodych 
ludzi, polsko-niemiecka grupa poznała w czasie 
zajęć z dr Anną Czocher. Zgłębiona została te
matyka codzienności okupowanego Krakowa. 
Zagadnienie problematyki Holocaustu, głów
nie przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni 
nazistowskich wobec społeczności żydowskiej, 
omówione zostało z dr Romanem Giedroniem. 
W czasie zajęć zwrócono uwagę uczestnikom na 
sytuację tej społeczności w latach 1939-1945 
w Krakowie. Wśród zajęć związanych z tematyką 
narodowego socjalizmu znalazło się zagadnienie 
robót przymusowych więźniów obozu koncen
tracyjnego Kraków-Płaszów. Tematykę przybli
żył dr Ryszard Kotarba, który omówił warunki 
życia oraz pracę umieszczonych tam więźniów, 
a następnie zabrał grupę do miejsca pamięci, na 
teren dawnego obozu. W czasie realizacji projek
tu w Krakowie odbyły się spacery historyczne, 

podczas których młodzież odkrywała i pozna
wała zagadnienia nazizmu. Pierwszy prowadził 
po terenie dawnego getta i żydowskiej dzielnicy 
na krakowskim Kazimierzu, drugi po tzw. części 
aryjskiej stolicy Generalnego Gubernatorstwa.

Dużym przeżyciem dla wszystkich uczest
ników było spotkanie ze świadkami historii 
- Amelią Dunin i dr. Januszem Kamockim. 
W trakcie rozmowy i w bezpośrednim kon
takcie uczniowie poznawali historię i różne 
zagadnienia hitlerowskiego terroru z per
spektywy kilkuletnich dzieci. Dowiedzieli 
się o przeżyciach wojennych, realiach życia 
i losach młodych ludzi w okupowanej Pol
sce. Rozmowa była niepowtarzalną okazją, 
by uczniowie zetknęli się z tematami, które 
znali tylko z kart podręczników i lekcji hi
storii. Spotkanie uwiarygodniło i poszerzyło 
wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu. 
Stanowiło poruszające i emocjonalne do
świadczenie. Ta niepowtarzalna lekcja histo
rii stała się bardzo ważnym podsumowaniem 
całego realizowanego projektu i możliwo
ścią do podjęcia dyskusji nad współczesny
mi problemami wykluczenia społecznego. 
Wspólne poznawanie zagadnienia dało pod
stawę do rozważań o teraźniejszości i przy
szłości, stanowiło wkład we wzajemne po
znanie tego trudnego okresu historii Europy. 
Młodzież realizując program przyczyniła się 
do budowania porozumienia obu narodów.

Na zakończenie odbyło się spotkanie pod
sumowujące. Zostały omówione współczesne 
zjawiska społeczne, jak przemoc i ksenofobia. 
Co wieczór w czasie trwania całego projektu 
odbywały się wieczory refleksji i podsumowa
nia, podczas których uczniowie zastanawiali 
się nad możliwością reagowania na te nega
tywne zjawiska. Z czasie dyskusji każdy mógł 
przedstawić swoje przemyślenia i stanowisko 
do zagadnienia. Znalazło się też miejsce na 
zajęcia integracyjne. Udział w programie przy
czynił się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrza
łości obywatelskiej uczestników.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
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WYKAZ PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA GOSTYŃ INA 
przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych w 2019 roku.

Tytuł projektu Nazwa programu
Kwota 

dofinansowania
wPLN

Wartość projektu 
ogółem

Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury 
w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Program: Infrastruktura domów kultury 87 000,00 176 034,71

Wykonanie dokumentacji projektowej 
dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania 

Miejskiej Szkoły Muzycznej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

2019 r. - 24 000,00
2020 r. - 49 000,00
RAZEM: 73 000,00

92 250,00

Remont i doposażenie szkolnych kuchni i stołówek
Moduł 3: Wieloletni Rządowy Program Posiłek 

w szkole i w domu

SP1 - 80 ,000,00
SP5 - 64 609,00 

RAZEM: 144 609,00

SP1 - 104 952,00
SP5 - 80 893,00 

RAZEM : 185 845,00

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta 
Gostynina w 2019 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu województwa mazowieckiego

3 820,60 7 641,20

W poszukiwaniu zdrowego powietrza Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2019 16 730,00 33 460,00

Jarmark Świętego Jakuba Fundacja PZU 20 000,00
208 500,00

Realizator projektu: 
Miejskie Centrum Kultury

1) Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
TULIPAN w Gostyninie

2) Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MIAD 
MAZOWSZE 2019

1)4 797,00-MIAD
398,50- środki własne 

ROD Tulipan
2) 10 000,00 - MIAD

5 000,00 - środki 
własne ROD Bratoszewo

1) 11 992,50
2) 25 000,00

Gostynińskie Oblicza - Niepodległa
Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2022: 

Koalicje dla Niepodległej 18 230,00
18 230,00

Realizator projektu: 
Miejskie Centrum Kultury

Przyszłość zaczyna się dziś

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja 
dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

948 796,19 1 028 108,69

Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz 
ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz 

przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz 
ze zjazdami w Gostyninie

Fundusz Dróg Samorządowych

986 323,38 
{Decyzja o dofinansowaniu 
- rok 2019, dofinansowanie

- rok 2020)

1 409 033,40

Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie Fundusz Dróg Samorządowych

232 768,00 
(Decyzja o dofinansowaniu 
- rok 2019; dofinansowanie

- rok 2020)

355 223,80

Funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 
BAJKOWY ZAKĄTEK i ZACZAROWANA KRAINA 

oraz Klubu dziecięcego UŚMIECH MALUCHA 
na terenie miasta Gostynina

Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2019

MODUŁ 2
198 000,00 Wartość będzie znana 

31 grudnia 2019 r.

Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami 
czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej 

cerkwi p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy 
wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim

Środki z budżetu państwa będące w dyspozycji 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 140 000,00 186 820,00

Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole 
Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV 

w Gostyninie

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych 48 500,00 84 600,00

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz 
z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania 

oświetleniem na terenie miasta Gostynina

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie

Program priorytetowy 3.3 „Ochrona atmosfery 3.3 SOWA 
- oświetlenie zewnętrzne"

Pożyczka: 3 456 123,00 3 456 123,00

Prace remontowe kwatery żołnierzy Wojska Polskiego na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej w Gostyninie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

40 000,00 
(Zadanie zlecone; 

dofinansowanie - rok 2020)
40 000,00

Dziecięcy wehikuł czasu

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem 
w ramach Projektu Grantowego Poddziałanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte 
PROW na lata 2014 - 2020. Konkurs nr 2/2019/G

4 905,00 7 709,00

Spacerując po Gostyninie

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem 
w ramach Projektu Grantowego Poddziałanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte 
PROW na lata 2014 - 2020. Konkurs nr 8/2019/G

15 703,00 24 680,00

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Gostyninie polegająca na budowie zaplecza socjalno- 

sanitarnego oraz boiska treningowego na potrzeby 
Miejskiego Klubu Sportowego Mazur Gostynin wraz 

z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami

Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej - Edycja 2019

2020- 1 000 000,00
2021- 1 500 000,00 
RAZEM: 2 500 000,00

5 837 134,00
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K.O FIGHT TEAM GOSTYNIN 
na Mistrzostwach Polski MMA

420 zawodników sprawdziło swoje umie
jętności na Mistrzostwach Polski MMA, które 
odbyły się w niedzielę 10 listopada w Socha
czewie. A co najważniejsze - wśród nich było 5 
reprezentantów naszej lokalnej grupy K.O Fi- 
ght Team Gostynin, którzy wrócili z dwoma 
srebrnymi medalami. Sportowe zmagania za
wodników z Gostynina zasługują na szczegól
ną pochwałę, gdyż był to ich pierwszy udział 
i odbyli bardzo mocne i dobre walki.

Serdeczne gratulacje dla:
- Krzysztofa Osmałka - II miejsce w kat. Fuli 
Contact,
- Jakuba Paszotty - II miejsce w kat. Pierwszy Krok, 
oraz
- Patryka Sobkowiaka,
- Krzysztofa Kurkowskiego,
- Przemysława Pokropińskiego.

Ponadto informujemy, że projekt grupy 
K.O FightTeam Gostynin „Akademia małego 

mistrza „MMALUCH 2” złożony w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2020 został przyjęty 
do realizacji i dzieci od przyszłego roku będą 

mogły rozpocząć treningi.

Sport dla dzieci to nie tylko świetna zabawa! 
Jednym z podstawowych założeń w sportach 
walki jest uwrażliwienie dziecka na potrzebę 
kształtowania charakteru poprzez ćwiczenia 
fizyczne. Praca nad sobą, przejawiająca się 

w zmaganiu z własnymi słabościami oraz w do
skonaleniu takich cech, jak upór w dążeniu do 
celu, wytrwałość, chęć pokonywania słabych 
stron, koncentracja, dyscyplina i porządek, 
staje się obecnie szczególnie wartościowa.

Patriotyczny koncert 
W SZKOLE MUZYCZNEJ

W sali koncertowej Miejskiej Szkoły Muzycz
nej I stopnia, w dniu 14 listopada odbył się nie
zwykły koncert uczniów i nauczycieli w ramach 
uczczenia 101. rocznicy odzyskania przez Pol

skę niepodległości oraz 200. rocznicy urodzin 
Stanisława Moniuszki.

Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły 
Andrzej Sitek oraz Burmistrz Paweł Kalinowski. 
W koncercie uczestniczyli także radni miejscy 
z Przewodniczącym Andrzejem Rederem na 
czele, gostynińscy seniorzy oraz rodziny i przy
jaciele naszych wspaniałych wykonawców.

Zaprezentowano melodie i pieśni, któ
re dodawały nadziei i sił, dawały chwile 
radości oraz stały się symbolami odzy
skanej wolności. Podczas koncertu zapre
zentowano również wybitne utwory pol
skiego kompozytora, „ojca polskiej opery 
narodowej" Stanisława Moniuszki, który 
w tym roku obchodzi swój 200 jubileusz. 
Na zakończenie, przy akompaniamencie 
akordeonu, wspólnie zaśpiewano piękne 
pieśni patriotyczne.

Laureaci 
Konkursów 
„JESIEŃM2019

W dniu 18 listopada w galerii Miejskiego Cen
trum Kultury w Gostyninie, odbyło się uroczy
ste otwarcie wystawy pokonkursowej „Jesień 
2019" i wręczenie nagród laureatom konkursu.

Laureaci Konkursu Plastycznego „Je- 
sień"2019: Patrycja Matuszewska - SP Zwo
leń, Wojtek Kowalczyk - SP Łąck, Maja Śnieć
- Przedszkole Pacyna, Gabrysia Gęsiarz - SP 
Łąck, Maja Stachowska - SP 3 Gostynin, Da
ria Makowska - SP Łąck, Alicja Falkowska, SP 
Łąck, Zofia Banach - SP Łąck, Ola Jankowska
- SP Łąck, Alicja Wiśniewska - SP 3 Gostynin, 
Blanka Winnicka - SP 3 Gostynin, Mateusz 
Grzelak - Przedszkole Luszyn, Filip Jędrzejczak
- Przedszkole Luszyn, Zuzanna Koczaska - SP 
5 Gostynin, Sylwia Miller - SP Teodorów, Piotr 
Leonarczyk - Przedszkole Pacyna, Antonina 
Perlikowska - SP Łąck, Kornelia Kowalska - SP 
Łąck, Piotr Małecki - SP 5 Gostynin i Patryk 
Kwiatkowski - ZS Gostynin.

Natomiast 21 listopada, już po raz XXV od
był się Przegląd Piosenki Podróżnej „Jesień 
2019”. Na sali widowiskowej MCK można było 
usłyszeć piosenki o wyprawach w nieznane 
i przygodach.

Laureatami zostali:
Grupa wiekowa klas przedszkolnych: I miej

sce: Nicola Łukaszewicz Oddział Przedszkolny 
w Białotarsku; II miejsce: Agata Dryńkowska, 
Marcelina Bryłka Przedszkole Niepubliczne 
z Oddziałami Specjalnymi; III miejsce: Nikola 
Kałuzińska, Weronika Kaim Przedszkole nr 4 
w Gostyninie, wyróżnienie: Zuzanna Winkow
ska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie.

Grupa wiekowa klas I-III - I miejsce: Eliza 
Pol Szkoła Podstawowa im Marii Kownackiej 
w Sokołowie, II miejsce: Gabriela Ostrowska, II 
miejsce: Nadia Machała, III miejsce: Basia Za
jączkowska SP 3 w Gostyninie, Wyróżnienie: 
Dominika Żakieta, Błażej Seklecki, Małgorza
ta Wójciak, Ada Domżał Szkoła Podstawowa 
w Sierakówku, Wyróżnienie: Agata Markie
wicz, Zuzanna Pilichowicz, Jakub Pilichowicz 
Szkoła Podstawowa w Lucieniu, Wyróżnienie: 
Filip Tłoczek Szkoła Podstawowa nr 3 w Go
styninie, Wyróżnienie: Nadia Piechocka Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Gostyninie, Wyróżnienie: 
Wiktor Skrzeczkowski Szkoła Podstawowa im 
Powstańców Styczniowych w Zwoleniu.

Grupa wiekowa klas IV-VB - I miejsce: Zu
zanna Karasiewicz, Julia Jankowska, Julia Maj
chrzak, Nikola Kwiatkowska Szkoła Podstawo
wa w Lucieniu.

Grupa wiekowa klas VII-VIII - I miejsce: 
Amelia Modrzejewska Szkoła Podstawowa 
w Lucieniu, I miejsce: Zespół ze szkoły Podsta
wowej im Powstańców Styczniowych w Zwo
leniu „Various Voices”.

Grupa wiekowa szkół średnich - I miejsce: 
Zuzanna Rutkowska Zepół Szkół im Marii 
Skłodowskiej Curie w Gostyninie, II miejsce: 
Weronika Węglewska.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i ży
czymy dalszych sukcesów.
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