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Wszystkim Mieszkańcom Gostynina
na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
radosnych przeżyć przy wigilijnym stole,
zdrowia, spokoju, oraz siły w realizacji planów i zamierzeń.
Niech ten świąteczny czas upłynie Państwu
w klimacie serdeczności wśród rodziny i przyjaciół,
a Nowy 2019 Rok przyniesie dużo optymizmu i wiary w pogodną przyszłość.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Reder		

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Kalinowski

Rada Miejska
VIII kadencji
21 listopada w Zamku Gostynińskim odbyły się obrady I sesji nowej Rady Miejskiej.
Po oficjalnym rozpoczęciu i wręczeniu zaświadczeń o wyborze na Radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Gostynina, dokonano
ślubowania oraz wyboru przewodniczącego.
Przedstawiamy Skład Rady Miejskiej:
• Andrzej Hubert Reder - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gostyninie
• Grzegorz Raciborski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie
• Tadeusz Majchrzak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie
• Katarzyna Bryłka
• Emilia Chojecka-Dinić
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Anna Florczak
Stanisław Lewandowski
Anna Majchrzak
Bogdan Ozimek
Urszula Pieniążek
Arkadiusz Szulczewski
Renata Śniecikowska
Stanisław Wróblewski
Anna Wysokińska

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta
www.gostynin.pl utworzono zakładkę Rada
Miejska, w której znajdują się najważniejsze
informacje, podejmowane uchwały i transmisje z obrad sesji. Zachęcamy Państwa do korzystania z platformy.

Szanowni Mieszkańcy!
Pragnę serdecznie podziękować Państwu
za głosy oddane na moją osobę, zarówno
w I, jak i II turze wyborów na Burmistrza
Miasta Gostynina.
Zaufanie, którym mnie Państwo ponownie
obdarzyliście jeszcze bardziej zobowiązuje
mnie do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz
naszego miasta i jego mieszkańców. To dla
mnie ogromna mobilizacja. Zapewniam, że
nadal będę do swoich obowiązków podchodził
z nieustającym zaangażowaniem.
Dziękuję za okazane wsparcie i wszystkie
otrzymane gratulacje.
Razem z Radnymi Rady Miejskiej
jesteśmy otwarci na współpracę. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców do wspólnego
działania.
Paweł Witold Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Gostynińskie obchody
Odzyskania
Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości w tym
roku jest wyjątkowe. Mija 100 lat odkąd Polska znów odzyskała swoją suwerenność. To
bliskie sercom wydarzenie dla wszystkich Polaków, które w całym kraju było obchodzone.
W Gostyninie obchody 11 listopada rozpoczęliśmy złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy pomniku Nieznanego Żołnierza na
cmentarzu św. Jakuba. Następnie mszę świętą
w kościele NMP Matki Kościoła odprawił ks.
dziekan Ryszard Kruszewski, a homilię wygłosił
ks. Marcin Sadowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po zakończeniu nabożeństwa
mieszkańcy Gostynina przeszli pod pomnik św.
Jana Pawła II, do tablicy pamiątkowej przy ul.
Floriańskiej oraz pod pomnik Marszałka Józefa
Piłsudkiego, aby również kwiaty i zapalić znicze.
Kolejna część uroczystości w Miejskim Centrum Kultury rozpoczęła się koncertem patriotycznym w wykonaniu Miejskiej Orkiestry
Dętej. Zaprezentowano prace, ogłoszono wyniki i wręczono nagrody konkursów pn.: „Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma…” i „Kotylion
Niepodległościowy”.

Zwieńczeniem niedzielnych obchodów był
Rodzinny Marsz Niepodległościowy do Pomnika Powstańców Styczniowych w Gaśnem
oraz ognisko, podczas którego wspólnie śpiewaliśmy patriotyczne pieśni.
Burmistrz Paweł Kalinowski dziękuje
wszystkim organizatorom i tym, którzy współtworzyli gostynińskie uroczystości w setną
rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Czczenie wydarzeń sprzed 100 lat
w Gostyninie, to nie tylko dostojne obchody
w dniu 11 listopada. Dziękujemy przedszkolakom, które dumnie śpiewały hymn narodowy, recytowały wiersze i ręcznie wykonywały kotyliony; Szkołom, które posadziły
100 dębów, organizowały konkursy patriotyczne i pogłębiały wiedzę o bohaterach
narodowych; Miejskim jednostkom za wyjątkowe koncerty i zawody sportowe. Dziękujemy za każde wydarzenie i aktywność,
która kształtowała postawy patriotyczne,
przypominała o szacunku do kraju, symboli
narodowych oraz rozwinęła poczucie przynależności narodowej.

Śpiewająco
w ramach Budżetu
Obywatelskiego
14 października w sali kolumnowej Zamku
Gostynińskiego miał miejsce I Ogólnopolski
Festiwal Chórów Avis Cantores w Gostyninie. Muzyczna impreza odbyła się w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Liderem projektu
był Michał Pilichowicz. Przed widownią wystąpiło siedem zespołów z Gostynina i jego
okolic, Płocka oraz Swarzędza.
Najlepszym okazał się Chór „Chaverim” ze
Swarzędza, natomiast pierwsze i drugie miejsce zajęły „Tibi Cantamus” i „Solidarni” z Płocka. Na miejscu trzecim uplasował się chór
„Vox Cordis” reprezentujący Gminne Centrum
Kultury i Tradycji Wsi w Białem. W kategorii
najlepszy dyrygent, nagrodzony został Daniel
Iwanowski ze Swarzędza.
Na zakończenie tego wyjątkowego wydarzenia odbył się koncert muzyki filmowej
i rozrywkowej. Swoje umiejętności zaprezentował zespół DownTown Brass. Melodie
filmowe oraz motywy przewodnie z bajek
wzbudziły zachwyt publiczności, która nagrodziła muzyków gromkimi brawami.
Podsumowaniem Festiwalu było wspólne
zaśpiewanie „Roty”.

Nowe wiaty
na terenie miasta
Z początkiem listopada zakończył się
montaż 5 wiat przystankowych na terenie
Gostynina, które zostały usytuowane przy
ulicy: Wojska Polskiego, Targowej i Al. ks.
Popiełuszki.
Za dostawę i montaż odpowiedzialna była
firma Budotechnika Spółka z o.o. z Pilchowic.
Estetycznie wykonane wiaty znacznie ułatwią korzystanie z usług i są doskonałą ochroną dla podróżujących przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Czekając na modernizację
stadionu i jego otoczenia
Podpisana została umowa z Pracownią Projektów Modus - Mirosław Macioszek z Krakowa
na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stadionu i jego otoczenia. W Starostwie Powiatowym
złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.
Projekt przewiduje m.in.: zwiększenie wymiarów boiska; montaż piłkochwytów; wymianę
bramek na aluminiowe; budowę instalacji na2

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

wadniania i oświetlenia płyty boiska; wydłużenie bieżni ze zmianą nawierzchni; modernizację
skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą; wykonanie trybuny dla gości, nagłośnienia i monitoringu.
W miejscu starego budynku z kontenera, boisk
do siatkówki i tenisa wybudowane zostanie zaplecze (szatnia dla drużyn, świetlica i stołówka),
boisko treningowe oraz parking.
Obecnie czekamy na zatwierdzenie projektu
przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie.
UMGostynin
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Budynek przy 3 Maja 10A oddany do użytkowania
Uroczyste oddanie do użytku nowego budynku odbyło się w połowie października.
Przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Paweł
Kalinowski wraz z Prezesem Hydropolu
Pawłem Żółtowskim i Prezesem Zarządu
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. Konradem
Wilkanowiczem.
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego rozpoczęła się w grudniu 2016 r. Inwestycja została zrealizowana przez Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
a generalnym wykonawcą była Firma Hydro-

pol Sp. z o.o. z Gostynina. Łączne zaangażowanie finansowe inwestycji w w/w budynku wraz
z infrastrukturą wyniosło 7,5 mln zł, a Spółka
realizowała zadanie, jako deweloper.
W nowej nieruchomości znajdują się 44 lokale mieszkalne na własność oraz parking na 51
miejsc postojowych, plac zabaw, 6 garaży oraz
lokal użytkowy z udostępnieniem na własność.
Według informacji uzyskanych od Prezesa
Zarządu MTBS, do sprzedaży zostało już tylko
15 lokali mieszkalnych. Szczegółowe informacje o oferowanych mieszkaniach można uzyskać w MTBS pod nr telefonu 24 235 35 72.

Nowi partnerzy Gostynińskiej
Karty Seniora

Nowe regały
w bibliotece

Miło nam poinformować, iż do programu, oferującego ulgi i specjalne uprawnienia dla seniorów powyżej 60. roku życia,
dołączyło dwóch nowych partnerów. Są
to: Salon Optyczny Bartłomiej Magierski VISION OPTYK i Studio Fotograficzne
Balcerzak.info Tomasz Balcerzak.

Mieszkańcy Gostynina chętnie korzystają
z możliwości pisania projektów do budżetu
obywatelskiego. Dzięki środkom pozyskanym
w ramach projektu „Urządzamy bibliotekę”
zostały zakupione nowe regały do budynku
Filii nr 1, zlokalizowanej przy ul. Płockiej.
Liderki projektu Wiesława Zera i Anna Ścibor
zadbały o czytelników i ich wygodne korzystanie ze zbiorów biblioteki, bez względu na wiek,
czy stopień sprawności. Nowe rozmieszczenie
regałów i półek, pozwoliło maksymalnie wykorzystać przestrzeń pomieszczenia. Serdecznie
zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dziękujemy nowym Partnerom za przystąpienie do Programu, a wszystkich Seniorów
zachęcamy do korzystania z oferty.
Wszystkie niezbędne informacje dostępne są
na stronie www.gostynin.pl i pod numerem telefonu 24 236 07 31.

PARTNERZY GOSTYNIŃSKIEJ KARTY SENIORA
Lp.

Nazwa firmy

Adres

Zakres zniżek

Oferta

1

FIRMA CUKIERNICZA
WASIAKOWIE-ICE s.c

ul. Rynek 21A
09-500 Gostynin

Napoje zimne i gorące, wyroby cukiernicze,
lody (przy spożyciu na miejscu)

-10%

2

DOMINO Bar
Wiesław Więckowski

ul. Zamkowa 14A
09-500 Gostynin

Danie dnia
(od poniedziałku do piątku)

13,00 zł.

Obiady
(sobota i niedziela)

- 10%

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
PIZZERIA K-2
Małgorzata Pietrzak

ul. Tadeusza Kościuszki
1A
09-500 Gostynin

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„INST-BUD”
Teodor Kieszkowski

ul. Zamkowa 25
09-500 Gostynin

5

Studio Figura
Aneta Czerwińska

6

3

Pizza

- 15%

Dania Kuchnia

- 10 %

Dowóz

gratis

Sprzedaż mebli twardych i tapicerowanych
(wszystkie meble z wyjątkiem tych, które są
objętę promocją)

- 5%

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 40
09-500 Gostynin

Modelowanie sylwetki, ujędrnianie, utrata
kilogramów, relaks, masaż, zabiegi lecznicze
(zniżki na dowolne karnety)

- 15%

Firma Handlowo- Usługowo-Produkcyjna
Wiesław Bętlejewski

SAHARA
ul. Rynek 6
09-500 Gostynin

Wszystkie pizze
(przy spożyciu na miejscu)

- 20%

Herbata (kubek)

1,00 zł.

7

Firma Handlowa
„TOM-TEKS”

ul. Ziemowita 14
09-500 Gostynin

Odzież męska

- 20%

8

Centrum Stomatologii
i Ortodoncji „ORTODENT”

ul. Andrzeja Czapskiego 4
09-500 Gostynin

Wybrane zabiegi stomatologiczne

- 20%

9

KACZMAREK ELECTRIC
S.A.

ul. Bierzewicka 32
09-500 Gostynin

Energooszczędne źródła światła LED

- 10%

10

Kancelaria Adwokacka
adw. Sławomir Wolfram

ul. Jana Pawła II 2E/1
09-500 Gostynin

Usługi świadczone przez Kancelarię

- 10%

11

Agencja Rozwoju i Promocji
„ZAMEK”

ul. Zamkowa 31
09-500 Gostynin

Organizacja uroczystości okolicznościowych,
wynajem sali, catering i usługi hotelowe

- 5%

12

VISION OPTYK
Salon Optyczny

ul. Floriańska 14
09-500 Gostynin

Soczewki okularowe prognesywne

- 20%

Soczewki dwuogniskowe i jednoogniskowe

- 20%

Okulary przeciwsłoneczne

- 20%

4

Kolejna placówka
oświatowa
przyjęła 30 dzieci
Uroczyste otwarcie Klubu Dziecięcego
„Uśmiech Malucha” przy ul. Wojska Polskiego
23, nastąpiło 11 października.
Na realizację projektu Gmina Miasta Gostynina pozyskała 553.600,00 zł. Projektantem była firma HOLBUD Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych
Sp. z o.o., zaś wykonawcą Henryk Pakulski
prowadzący Zakład Wielobranżowy Produkcyjno-Handlowo-Usługowy w Legardzie.
Klub jest miejscem nowoczesnym, bezpiecznym i estetycznym, w którym przebywa 30
dzieci do lat 3. Za placówkę odpowiedzialna
jest kierownik - Iwona Rzegocka-Gontarek.
Po uroczystym przecięciu wstęgi, okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza
Pawła Kalinowskiego i poświęceniu placówki
przez ks. dziekana Ryszarda Kruszewskiego
wszyscy zebrani zwiedzili obiekt.

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami
13

Studio Fotograficzne
Balcerzak.info
Tomasz Balcerzak

ul. Bierzewicka 32 lok.
37
09-500 Gostynin
Stara Betoniarnia

Gdzie po kartę?
Gostynińską Kartę Seniora przyznaje się
na podstawie wniosku złożonego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Gostynina (w Oficynie przy Ratuszu). BezUMGostynin

Pełen zakres usług fotograficznych, fotoreportaże, zdjęcia studyjne, reklamowe,
zdjęcia do dokumentów

- 10%

Wszystkie fotografie do dokumentów i na pozostałe
zdjęcia wykonywane w studiu

płatnie mogą ją otrzymać osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gostynina.
Uwaga! Przy odbiorze karty należy okazać
dowód osobisty.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Nasze miasto często jest natchnieniem dla
malarzy. Tak było na piątym już Ogólnopolskim Plenerze Malarskim, trwającym od 3
czerwca do 9 lipca.
Artyści uwiecznili współczesny Gostynin na
płótnach, które mogliśmy podziwiać w galerii
Miejskiego Centrum Kultury im. Pawła Tencera, w dniu 9 listopada.
Swoje prace zaprezentowali: Sylwester
Piędziejewski, Agata Czerwińska-Szpunar,
Adam Kunikowski, Mariola Politowska,
Wojciech Paliński, Karolina Boruszewska,
Renata Ferens-Szczepaniak, Małgorzata
Rosicka, Klara Stolp, Wojciech Witkowski,
Anna Buraczyńska, Andrzej Szpejnowski
i Krzysztof Koper.
Burmistrz Paweł Kalinowski wyraził radość
z tego, że po raz kolejny mieliśmy przyjemność zapoznać się z artystyczną wizją Gostynina i oglądać naszą małą Ojczyznę oczami
uczestników pleneru.

Rząd
dofinansowuje
kluby sportowe.
Trwa nabór wniosków

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło
nabór wniosków w ramach Programu „KLUB”.
O dofinansowanie mogą starać się kluby sportowe, które działają w formie stowarzyszenia, a podstawowym celem ich
działalności jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.
Klub jednosekcyjny może otrzymać wsparcie w kwocie 10.000,00 zł, a wielosekcyjny
15.000,00 zł. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu sportowego,
obóz sportowy dla zawodników lub wynagrodzenie dla trenera.
Wnioski przyjmowane będą do 15 marca
2019 r.
Zachęcamy Kluby sportowe z Gostynina do
skorzystania z pomocy pracowników Wydziału
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu
Miasta Gostynina przy wypełnianiu formularzy
aplikacyjnych i wzięcia udziału w naborze wniosków w ramach Programu „KLUB”.
Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urząd Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22,
pokój nr 6, tel. 24 236 07 23
Szczegółowe informacje dostępne są
na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki
www.msit.gov.pl w zakładce Konkursy

Nowe wyposażenie i urządzenia
ratownicze dla OSP

W dniu 16 listopada w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie uroczyście
przekazano wyposażenie i sprzęt ratownictwa niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Gmina Miasta Gostynina za zakup sprzętu
pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości
16.919 zł (99%), dzięki której do OSP trafił
nowoczesny sprzęt ratowniczy.
Dzięki pozyskanej dotacji do strażaków, niosących ochotniczo pomoc trafił: defibrylator,

osłona zabezpieczająca poszkodowanego, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, zestaw uniwersalnych podpór i klinów
do stabilizacji pojazdów, plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi, bosak
dielektryczny oraz parawan do osłony miejsca
wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.
W przekazaniu sprzętu udział wzięli: Paweł
Witold Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina, mł. bryg. Mariusz Ostrowski – Zastępca
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, dh Karol PodleśnyPrezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie oraz druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gostyninie.

Nagroda
dla Katarzyny
Pakulskiej

Wyremontowany
parking blisko
centrum miasta

Miasto Gostynin przykłada bardzo dużą
wagę do rozwoju fizycznego młodzieży. Jednym ze sposobów wsparcia i uznania są gratyfikacje pieniężne za doskonałe wyniki sportowe.
Burmistrz Paweł Kalinowski doceniając
osiągnięcia gostynianki Katarzyny Pakulskiej,
wystąpił z wnioskiem do komisji ds. nagród
i wyróżnień sportowych, o przyznanie nagrody w kwocie 3.000 zł.
Pani Katarzyna od kilku lat wyróżnia się wysokimi osiągnięciami sportowymi w dyscyplinie kolarstwo górskie. Reprezentuje rodzinne
miasto w maratonach MTB we współzawodnictwie krajowym i przyczynia się do popularyzacji sportu na terenie Gostynina.
Z powodu nieobecności, nagrodę odebrał
tata, pan Józef Pakulski. Jeszcze raz serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

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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Dobiegła końca modernizacja parkingu przy
kościele parafii św. Marcina. Przeprowadzenia remontu nawierzchni podjęła się Gmina
Miasta Gostynina na podstawie posiadanego
tytułu prawnego. Parking jest ogólnodostępny i bezpłatny. Zachęcamy mieszkańców do
korzystania - to dobra alternatywa dla braku
miejsca w ścisłym centrum miasta.
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