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20-lecie
partnerstwa
z Langenfeld
Wyjątkowy jubileusz 20-lecia partnerstwa Gostynina z Langenfeld zbiegł się
z wizytą gości z tego miasta, a mianowicie
Franka Schneidera – Burmistrza Miasta,
Armina Muellera – Sekretarza Miasta, Uwe
Augustina i Gerndera Geussa – członków
Komitetu Partnerstwa Miasta Langenfeld.
Panowie przebywali w naszym mieście na
zaproszenie Burmistrza Miasta Gostynina,
a swoją wizytę rozpoczęli od przylotu w dniu
3 maja do Wrocławia. Tam spędzili kilka godzin zwiedzając to piękne miasto. Następnego dnia, w towarzystwie burmistrza Pawła
Kalinowskiego, udali się do miejscowości
Krzyżowa, gdzie 29 lat temu doszło do polskoniemieckiego pojednania. Następnie wszyscy
zwiedzili zamek Książ w Wałbrzychu i późnym
wieczorem przyjechali do Gostynina.
W sobotę rano – 5 maja, członkowie delegacji
zostali zaproszeni do udziału, razem z pracownikami Urzędu, we wspólnym spływie kajakowym
rzeką Skrwą. Wydarzenie to dostarczyło uczestnikom wielu emocji i niezapomnianych wrażeń.
Tegoroczna wizyta naszych gości zakończyła się kolacją w zamku gostynińskim.
W podziękowaniu za wieloletnią współpracę
goście otrzymali pamiątkowe regionalne lalki w ludowych strojach oraz obraz Ratusza
Miejskiego namalowany w czasie warsztatów
plastycznych w Gostyninie. Burmistrzowie
obu miast złożyli deklarację kontynuowania
w kolejnych latach współpracy na podstawie
podpisanej w 1998 roku umowy. Otrzymaliśmy także zaproszenie na październikowe obchody 60-lecia powstania Langenlefd.

Modernizacja ul. Nowej
z 80% rządowym dofinansowaniem
Miasto Gostynin otrzyma dofinansowanie
w wysokości 700 481,00 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Modernizacja ul. Nowej obejmować będzie
przebudowę drogi miejskiej i niezbędnej infrastruktury oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, kanalizacji deszczowej,
obustronnych chodników, oświetlenia ulicznego, a także nasadzenie drzew.
Jest to kolejna rządowa pomoc dla Gostynina.
UMGostynin

Modernizacja ulicy Nowej

Wartość dotacji celowej - 700 481,00 zł
Wartość zadania - 875 602,00 zł

Strefa kibica
na ZAMKU!!!
To już pewne - mecze rozgrywane na Mistrzostwach Świata 2018 w Rosji z udziałem
Reprezentacji Polski będziemy mogli obejrzeć
na GOSTYNIŃSKIM ZAMKU. To tu będziemy
zagrzewać naszą drużynę do walki.
Gostynin – kibicujmy razem!
Harmonogram spotkań Reprezentacji Polski:
• 19 czerwca (wtorek) o godz. 17.00
mecz z Senegalem
• 24 czerwca (niedziela) o godz. 20.00
mecz z Kolumbią
• 28 czerwca (czwartek) o godz. 16.00
mecz z Japonią
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Dzień Rodziny

Wielogodzinne przygotowania do Dnia
Rodziny na terenie „Starej Betoniarni” nieco popsuła deszczowa pogoda, ale nie była
ona przeszkodą w dobrej zabawie. Na czas
ulewnego deszczu uczestnicy przenieśli się
do wnętrza Miejskiego Centrum Handlowego. Dzieci z terenu naszego miasta bawiły się wraz z punktami opieki dzieci do
lat 3 - „Bajkowym zakątkiem” i „Zaczarowaną krainą”.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, takich jak: pokazy kuglarstwa, szalone eks-

perymenty naukowe, kącik fryzjerski, zabawy
z balonami, malowanie buziek i wiele innych.
Dodatkową atrakcją były radosne tańce, które
prowadził Dj wujek Krzysiek.
Dzieci odwiedził także burmistrz Paweł
Kalinowski, który życzył wszystkim doskonałej zabawy i podarował zabawki.
Gdy pogoda się poprawiła, nasi milusińscy
zaczęli się bawić także na parkingu przed „Starą Betoniarnią”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia i zamek, a także zwiedzanie wozów strażackich.

Gostynin walczy z używkami
W dniu 14 maja br. odbyło się spotkanie
informacyjne dla osób oraz instytucji zainteresowanych programem „Fred goes net”.
W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta
Gostynina Paweł Kalinowski, Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski, Prezes Sądu
Rejonowego Anna Ostrowska, Komendant
Powiatowy Policji Zbigniew Włodkowski,
dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Dorota Migdalska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata
Zagórska, dyrektorzy i pedagodzy szkół,
dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych, pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyninie, funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji oraz kuratorzy z Sądu
Rejonowego w Gostyninie.
Projekt „Fred goes net” jest realizowany
w ramach Miejskiego Programu Profilaktycznego i w całości finansowany przez
miasto. Program realizuje wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Mężczyźni
Przeciw Przemocy, które zatrudnia specja-

listów, wieloletnich pracowników „Monaru”
w Płocku. Celem projektu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Darmowy i anonimowy program skierowany jest do młodzieży, która
w różnych okolicznościach używała substancje psychoaktywne i weszła w kolizję
z prawem. Młodzi ludzie korzystający z zajęć uzyskają specjalistyczną pomoc w rozwiązaniu swoich problemów.
Osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się pod numerem tel. 530 606 742
(pon. - pt. w godz. 17.00-20.00).
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie: www.fredwgostyninie.kiip.eu

Uczciliśmy
227. rocznicę
uchwalenia
Konstytucji
3 maja
Tradycyjnie obchody rozpoczęły się od
mszy świętej w Kościele pw. NMP Matki
Kościoła. Następnie liczne delegacje złożyły
kwiaty i znicze pod pomnikami Jana Pawła II
i Józefa Piłsudskiego. Nieodłącznym elementem uroczystości był przemarsz ulicami miasta oraz przemówienia okolicznościowe.
– Święta narodowe upamiętniają najważniejsze karty w historii narodu polskiego.
Kolejna, 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja przypomina nam o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju
państwa. Polacy uchwalili pierwszą w Europie konstytucję, która była drugą ustawą zasadniczą na świecie, po konstytucji amerykańskiej. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało
się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego, było
triumfem polskiego konstytucjonalizmu –
podkreślił w swoim wystąpieniu burmistrz
Paweł Kalinowski.
W uroczysty przebieg święta zaangażowały się służby mundurowe, poczty sztandarowe i mażoretki. Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą
kapelmistrza Józefa Pakulskiego.

Walka z niebezpiecznymi odpadami przy ul. Ziejkowej wciąż trwa
Z powodu braku jakichkolwiek działań
ze strony właściciela nieruchomości przy
ul. Ziejkowej 5, pomimo wydanej decyzji nakazującej usunięcie niebezpiecznych odpadów z działki i nałożonych trzech kar grzywny, w celu przymuszenia do wykonania
powyższego obowiązku, burmistrz Paweł
Kalinowski podjął konkretne działania mające na celu likwidację realnego zagrożenia.
W najbliższych dniach Urząd Miasta przystąpi do wykonania zastępczego poprzedzonego stosowną procedurą. W związku z czym
2
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Burmistrz Miasta złoży wniosek do Rady
Miejskiej o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na unieszkodliwienie odpadów.
Pragniemy poinformować, że podejmowane przez miasto działania będą obejmowały
tylko część odpadów zeskładowanych na
nieruchomości przy ul. Ziejkowej. Pozostała
część jest objęta działaniami Starostwa Powiatowego w Gostyninie.
Podczas posiedzenia Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w dniu 21 maja br.
jednogłośnie podjęto decyzję, że wspólnymi

siłami doprowadzimy do likwidacji niebezpiecznego składowiska. Niestety z uwagi na obowiązujące procedury uporządkowanie terenu może
potrwać nawet kilka miesięcy.
UMGostynin
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AKTYWNIE pod żaglami
Gostyniński Klub Żeglarski HALS zaprasza młodzież szkolną w wieku 14-18 lat do
wzięcia udziału w realizowanym projekcie
szkoleniowo-edukacyjnym umożliwiającym
poznanie walorów żeglarstwa jako turystyki
kwalifikowanej będącej alternatywą dla tradycyjnych form wypoczynku.
Projekt współfinansowany jest ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego
i skierowany został do mieszkańców miasta
Gostynina, gminy Gostynin oraz gminy Nowy

Duninów. Wspaniałe walory środowiska naturalnego tego obszaru to wymarzone miejsce
do spędzania wolnego czasu a jednocześnie
podnoszenia własnych umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Te wydawałoby się oczywiste walory są bardzo słabo wykorzystywane
i właśnie ta inicjatywa ma pomóc pokonać tę
sytuację i dać grupie młodych ludzi nowe narzędzie do samorozwoju i wzmocnienia własnej wartości. W ramach projektu grupa 20-tu
młodych ludzi weźmie udział w bezpłatnym,

Bieg Europejski „Polska Biega”
W piątkowe popołudnie 11 maja na terenie
Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie w ramach akcji Polska Biega
odbył się Bieg Europejski. Zawodnicy zmierzyli swoje siły w kilku kategoriach wiekowych
i na różnych dystansach. Największe emocje
wzbudziła kategoria bieg rodzinny, w której
udział brały mamy z dziećmi.
Burmistrz Paweł Kalinowski, będący również uczestnikiem zawodów wraz z organizatorem wręczył zawodnikom puchary, medale i dyplomy.

1000 metrów dziewcząt rocznik 2007-2008
1. Natalia Golus
2. Patrycja Matuszewska
3. Julia Michalak

na opracowanie
dokumentacji
projektowej

Będzie winda w SP 3

1000 metrów chłopców rocznik 2005-2006
1. Albert Smyczyński
2. Patryk Marciniak
3. Michał Baranowski

2000 metrów dziewcząt rocznik 2002-2004
1. Maja Tomczak
2. Ola Skowrońska

1000 metrów dziewcząt rocznik 2005-2006
1. Natalia Augustyniak
2. Klaudia Tyszkiewicz
3. Wiktoria Brzezińska

2000 metrów mężczyzn rocznik 2001 i starsi
1. Andrzej Piętka
2. Przemysław Dobrzyński
3. Rafał Marciniak

2000 metrów chłopców rocznik 2002-2004
1. Bartłomiej Kapturowski
2. Adam Kosiński
3. Grzegorz Marciniak

2000 metrów kobiet rocznik 2001 i starsze
1. Anna Iwańska
2. Alicja Matusiak
3. Agnieszka Perczyńska

Zawarto umowę na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych

UMGostynin

Podpisano umowę

W dniu 25 maja 2018r. zawarto umowę
z panem Grzegorzem Maćkowiakiem na
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3. Maja 30 wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.
W budynku wybudowanym w technologii
tradycyjnej znajdować się będzie 12 mieszkań. Założenia projektowe przewidują wykończenie mieszkań „pod klucz” umożliwiając
ich zasiedlenie po zakończeniu budowy.
Termin opracowania dokumentacji i uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę
ustalono do 12 listopada br. Koszt dokumentacji projektowej to 57.000,00 zł.

Oto najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach:
Bieg rodzinny przedszkolaka:
członek rodziny + dziecko (200 metrów)
1. Alicja Piętka + mama
2. Oliwier Piwoni + mama
3. Filip Rybicki + mama

Burmistrz Miasta Gostynina informuje,
że w dniu 25 maja 2018r. została zawarta
umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą SUEZ Płocka
Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą
w Płocku, ul. Przemysłowa 31. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 czerwca
2018r. do 31 grudnia 2020r.
W związku z powyższym apelujemy do
mieszkańców o dokładne zapoznanie się

dwutygodniowym szkoleniu żeglarskim zapewniającym zdobycie umiejętności i wiedzy
niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.
Aby zakwalifikować się do tej grupy, kandydat w swojej szkole musi wziąć udział w części
prezentacyjno-edukacyjnej projektu, zapoznać się z przedstawionymi informacjami oraz
pozytywnie rozwiązać test z wiedzy.
Szczegółowe informacje na stronie projektu:
www.AktywniePodZaglami.pl

Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę z gostynińskim Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „BUDOMAX” na budowę
windy i likwidację barier architektonicznych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
Jest to kolejny etap dostosowania szkoły
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zewnętrzna winda budowana będzie w okresie
wakacyjnym i zgodnie z umową, prace mają
potrwać do końca sierpnia.
Miasto wystąpiło do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. Aktualnie czekamy
na ostateczną decyzję w tej sprawie. Nasz
wniosek spełnia wymogi formalne i mamy
nadzieję na otrzymanie wsparcia finansowego na realizacje tej inwestycji.

z harmonogramami odbioru odpadów, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na dni odbioru. Przede wszystkim prosimy o nie sugerowanie się dotychczasowymi terminami.
Opłaty od mieszkańców za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.
Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Gostynina
w zakładce: Dla Mieszkańca; Gospodarka
odpadami.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Święto
strażaków

Wróciła ulica
18 Stycznia
W dniu 23 maja 2018r. Wojewoda Mazowiecki zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej poinformował Radę Miejską w Gostyninie, że uchwała z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy z 1 Grudnia
1939r. na 18 Stycznia nie traci ważności.
Wcześniej, 13 grudnia 2017r. Wojewoda
Mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze dotyczące zmiany nazwy ulicy z 18 Stycznia na
1 Grudnia 1939r., na podstawie ustawy z dnia
1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
pomniki. Rada Miejska w Gostyninie 28 grudnia 2017r. postanowiła zmienić nazwę ulicy
z 1 Grudnia 1939r. na 18 Stycznia, a Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały
i wstrzymał jej wykonanie.
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stwierdził, że nazwa ulicy 18 Stycznia
w Gostyninie nie propaguje komunizmu w rozumieniu cytowanej ustawy, ze względu na
uzasadnienie do uchwały - 18 stycznia, dzień
powołania Polskiego Czerwonego Krzyża.

– mł. ogn. Paweł Deręgowski, Waldemar
Dymowski stopień – ogniomistrza
– st. sek. Paweł Dolak, Piotr Pospieszyński
stopień – młodszego ogniomistrza
– sek. Kamil Nowacki, Piotr Pędzikowski,
Mateusz Tomczak stopień starszego sekcyjnego.
„Złotym Krzyżem Zasługi” odznaczony został mł. bryg. Mariusz Ostrowski, a srebrną
odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” mł. bryg. Robert Skowroński (wyróżnienia zostaną wręczone na Wojewódzkich
obchodach Strażaka w Warszawie).
Uhonorowani zostali także trzej strażacy,
którzy odeszli na emeryturę: bryg. Dariusz
Ostrowski, asp. szt. Sławomir Bugdał, asp.
szt. Piotr Wróblewski.
Podczas wystąpień zaproszonych gości, głos
zabrał m.in. burmistrz Paweł Kalinowski, który
w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę
na różnego rodzaju niebezpieczeństwa czyhające na strażaków w trakcie podejmowanych działań ratowniczych oraz podziękował za odwagę
i profesjonalizm w niesieniu pomocy. Za uczestnictwo w uroczystości wszystkim zebranym podziękował bryg. mgr inż. Roman Kossobudzki.

KONKURS

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

Mazowiecki Kurator Oświaty, na podstawie Porozumienia z 25 sierpnia 2017r.
z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję
o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które
zostały zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z wysokością przyznanego im
wsparcia finansowego.
W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało
208 organów prowadzących dla 446 szkół na
ogólną kwotę 6 217 104 mln zł.
Wśród szkół z przyznanym wsparciem finansowym na zakup pomocy dydaktycznych
znalazły się dwie gostynińskie szkoły: Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte i Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.

STOP! ZATRZYMAJ SIĘ!
PRZECZYTAJ!

na STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych

Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma...
- moi przodkowie we wspomnieniach rodzinnych

Odkryj nieznane karty historii swojej rodziny!
Poszperaj w albumach i szufladach!
Porozmawiaj z rodzicami, dziadkami i kuzynami.
Zapisz, narysuj, nakręć filmik!
Wyślij i wygraj cenną nagrodę.
Prace należy składać lub nadsyłać
do 29 września 2018 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jakuba z Gostynina
ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin
Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów.

Biuletyn miejski
Wydawca: Gmina Miasta Gostynina, Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, ul. Rynek 26 pok. 305, 09-500 Gostynin
Zespół redakcyjny: Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, Telefon: 24 236 07 33, e-mail: promocja@gostynin.pl
Skład i druk: drukarnia SZMYDT, 09-500 Gostynin, ul. Płocka 38B, tel. 24 369 60 90; e-mail: biuro@drukarniaszmydt.com
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Wyniki
konkursu
„Aktywna tablica”

Organizatorzy:
– Międzyzakładowa Komisja
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gostyninie
– Starostwo Powiatowe w Gostyninie
– Miejska Biblioteka Publiczna im.
Jakuba z Gostynina

Regulamin konkursu na stronie www.mbpgostynin.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 24 235 24 08

Sponsorzy:
Miasto
Gostynin

Gmina
Gostynin

Powiat
Gostyniński

Gostynin

nasz

W piątek 18 maja br. na placu przed Komendą Powiatową PSP w Gostyninie, odbyły
się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Jak
co roku, na uroczystość przybyli zaproszeni
goście, a wśród nich przedstawiciele władz
miasta, powiatu, gmin, a także jednostek OSP
z terenu powiatu gostynińskiego.
Wprowadzenie pocztów sztandarowych
i odegranie hymnu państwowego rozpoczęło uroczystość. Święto strażaków jest także
okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń.
Brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę
odznaczono: Arkadiusza Matusiaka, Łukasza
Wypycha i Marcina Zielińskiego.
Srebrną odznaką „Zasłużony Dla Ochrony
Przeciwpożarowej” odznaczony został Andrzej
Ledzion, a brązową: Piotr Nowatkowski, Michał
Spychalski oraz Konrad Zaręba.
Odznaczeni brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali: Daniel Garstka,
Andrzej Wasiak, Mateusz Szymański.
Natomiast nagrody finansowe otrzymali:
ogn. Waldemar Dymowski, st. ogn. Arkadiusz
Frątczak, mł. ogn. Gabriel Szac.
Na wyższe stopnie służbowe otrzymali
awanse:
– st. kpt. Robetr Skowroński stopień – młodszego brygadiera
– mł. kpt.Tomasz Borkowski stopień – kapitana
– mł. kpt.Piotr Cepielik stopień – kapitana
– mł. asp. Łukasz Wypych stopień – aspiranta
– ogn. Paweł Strzelecki stopień – starszego
ogniomistrza
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