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Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Gostyninie rozpo-
częły się 1 marca br. przed tablicą pamiąt-
kową znajdującą się na budynku Komen-
dy Powiatowej Policji, poświęconą ppor. 
Henrykowi Jóźwiakowi ps. „Groźny”.

Podczas wystąpienia Burmistrz Paweł 
Kalinowski powiedział m.in.: „W zamian za 
ofiarną walkę w obronie wartości, jaką była 
Niepodległość Ojczyzny, wielu z Żołnierzy 
Wyklętych poległo z bronią w ręku, innych za-
męczono w więzieniach ciągłymi przesłucha-
niami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych 
śledztwach przechodzili pokazowe procesy, 
które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, 
a których wyrok był oczywisty – natychmia-
stowe wykonanie kary śmierci”.

Na zakończenie tej części uroczystości 
delegacje z poszczególnych instytucji zło-
żyły kwiaty pod tablicą.

Druga część obchodów odbyła się 
w Zamku Gostynińskim. Tam uczniowie 
najstarszych klas Szkoły Podstawowej nr 3 
w Gostyninie wraz z Oddziałami Gimnazjal-
nymi zaprezentowali program poświęcony 

walczącym po zakończeniu II Wojny Świa-
towej. Widowisko zostało przygotowane 
pod kierownictwem nauczycielek Moniki 
Zaremby i Iwony Markus. Młodzi aktorzy 
otrzymali gromkie brawa od publiczności 
oraz podziękowania od Burmistrza Pawła 
Kalinowskiego i posła Macieja Małeckiego, 
uczestniczącego w uroczystości.

Z okazji Świąt Wielkanocnych  
wszystkim mieszkańcom Gostynina i przybyłym gościom 

życzymy dużo zdrowia, radości, spokoju i wszelkiej pomyślności. 
Niech ten wyjątkowy czas spędzony wśród najbliższych 

przy wielkanocnym stole, napełni nas wiarą i nadzieją na lepsze jutro. 
Wesołego Alleluja!

Pamięć o Wyklętych zawsze żywa
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W dniu 2 marca został uchwalony Progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Gostynina na rok 2018, 
który ma na celu:
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwie-

rzętom z terenu Gminy Miasta Gostynina 
w szczególności poprzez umieszczanie 
zwierząt w domach tymczasowych i po-
szukiwanie nowych właścicieli.

2. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi 
psami i wolno żyjącymi kotami.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
4. Zapewnienie całodobowej opieki wete-

rynaryjnej w przypadku zdarzeń drogo-
wych z udziałem zwierząt.

5. Zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt 
bezdomnych, w szczególności poprzez ste-
rylizację i kastrację bezdomnych kotów 
i psów, a także usypianie ślepych miotów 
w przypadkach uzasadnionych.

6. Dofinansowanie sterylizacji zwierząt 
właścicielskich.

7. Promowanie prawidłowych postaw i za-
chowań człowieka w stosunku do zwie-
rząt oraz edukacja społeczeństwa w za-
kresie obowiązków spoczywających na 
właścicielach i opiekunach kotów i psów.

W tym roku po raz pierwszy miasto dofinan-
sowuje 30% kosztów sterylizacji zwierząt 
właścicielskich w ramach programu.

WaruNeK jeST jeDeN - 
trzeba złoŻyć WNioseK.

Zachęcamy do zapoznania się z programem 
i składania wniosków.
szczegółowe informacje: 
Wydział Gospodarki Komunalnej  
Ochrony Środowiska, rolnictwa i Leśnictwa. 
Tel. 24-236-07-41 do 24-236-07-47 
e-mail: komunalny@gostynin.pl

PRogRam oPiEki nad zwierzętami bezdomnymi

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

Przewodniczący rady Miejskiej 
andrzej robacki
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Serdecznie zapraszamy miłośników aktyw-
nego spędzania czasu na świeżym powietrzu 
do korzystania z boisk sportowych Orlik przy  
SP nr 1, SP nr 3 i na Stadionie Miejskim.
GoDziNy otWarcia orliKóW:
sP nr 1 i sP nr 3
od poniedziałku do piątku - 15.00–21.30 
w sobotę - 10.00–21.30  
w niedzielę - 12.00–21.30 
stadion Miejski  
codziennie - 16.00–21.00

oRliki 
są już czynne

burmistrz Miasta Paweł Kalinowski 19 mar-
ca podpisał umowę z biurem rozwoju i re-
alizacji Projektów budowlanych „Hol-bUD”  
sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

Przedmiotem umowy jest opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowo – kosz-
torysowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
modernizacji ul. Prusa ze skrzyżowaniami 
i zjazdami oraz budowa fragmentu chodnika 
w ul. Kochanowskiego w Gostyninie.

Wykonawca zobowiązany jest się opraco-
wać dokumentację projektową do 30 listo-
pada 2018 r.

8 marca burmistrz Miasta podpisał 
dwie umowy na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowych dla ulic:  
Kościelnej i Mikulskiego.

Przygotowanie dokumentacji projektowej 
dla ulicy Mikulskiego (dawniej rewekanta) po-
wierzono firmie „HOL-BuD” Sp. z o.o. i obej-
mować będzie m.in.: budowę drogi, budowę 
zjazdów, utwardzenie poboczy, odwodnienie.  
Natomiast umowa na opracowanie dokumen-

tacji projektowo-kosztorysowej dla moder-
nizacji ul. Kościelnej została zawarta z Panią 
anną Grenda-Wołków, prowadzącą działal-
ność pod nazwą Biuro Projektów Budowlanych 
w Toruniu. Opracowanie uwzględniać będzie: 
frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
i wykonanie warstwy ścieralnej jezdni i parkin-
gu; dostosowanie przejść dla pieszych dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych; chodniki i za-
toki postojowe z kostki betonowej.

DokumENtacja PRojEktoWo-kosZtoRysoWa 
dla ul. Prusa w opracowaniu

PRojEkty buDoWlaNE  
Dla DWóch gostyNińskich ulic
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„FiZyka możE być PiękNa”  
- iii EDycja koNkuRsu ZakońcZoNa

14 marca w Gostynińskim centrum edukacji 
podsumowano iii edycję konkursu pn. „Fizyka 
może być piękna”, który polegał na przedsta-
wieniu danego zjawiska fizycznego w formie 
prac plastycznych lub słowa pisanego.
Poniżej lista laureatów w poszczególnych kategoriach:
Kategoria - wiersz:
I miejsce: anna Paćkowska - SP nr 3 im. 
Obrońców Westerplatte w Gostyninie
II miejsce: Kamil Lachowicz - ZS im. Marii 
Skłodowskiej–Curie w Gostyninie
III miejsce: julia jesionowska - SP im. Orła 
Białego w Białotarsku
Kategoria - opowiadanie:
I miejsce: Karolina Giętka - SP nr 3 im. Obroń-
ców Westerplatte w Gostyninie

II miejsce: Wiktoria Popielarczyk - Liceum 
Ogólnokształcące PuL w Gostyninie
III miejsce: Oliwia Wojtkowska - Gimnazjum 
im. Książąt Mazowieckich w Sannikach
Kategoria - praca plastyczna:
I miejsce: Natalia Brauze - SP nr 3  
im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
II miejsce: Nela Boratowska - SP nr 3  
im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
III miejsce: Maja rozkosz - SP nr 3  
im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim 
uczestnikom, którzy w tym roku tak licznie 
wzięli udział w konkursie.

Dokumentacja rozbudowy 
PRZEDsZkola NR 4 
W tRakciE 
REaliZacji

Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał kolej-
ną bardzo ważną umowę na prace projektowe. 
Przedmiotem umowy jest wykonanie opraco-
wania dokumentacji budowlanej i kosztorysów 
na rozbudowę Przedszkola nr 4 w Gostyninie.  
Przedmiotem projektu jest rozbudowa istnie-
jącego przedszkola o część parterową, obej-
mującą utworzenie dodatkowo 8 oddziałów 
przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych 
wraz z niezbędną przebudową istniejącego 
budynku (pomieszczenia kuchni, jadalni, szat-
ni, komunikacji wewnętrznej) oraz przebu-
dową infrastruktury towarzyszącej i zmianą 
zagospodarowania terenu kolidującą z pro-
jektowaną inwestycją.

Opracowanie dokumentacji powierzono 
Przedsiębiorstwu Projektowania i Obsługi In-
westycji „Probud” Sp. z o.o. z siedzibą w Ko-
nieczkach, w terminie do 10 listopada 2018 r.
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efektem realizacji jednego z ośmiu projek-
tów Budżetu Obywatelskiego, które zwycięży-
ły w głosowaniu mieszkańców naszego miasta, 
był zakup sprzętu nagłośnieniowego. Projekt  
„Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej...”, 
którego liderem jest Michał Bartosiak, cieszył się 
największą popularnością i zdobył 770 głosów. 

Firma jkmuzyczny.pl wyłoniona w drodze 
zapytania ofertowego dostarczyła na Za-
mek sprzęt nagłośnieniowy o wartości bli-
skiej 40 000 zł. Zakupiony zestaw muzyczny 
pozwoli na realizację wydarzeń kultural-
nych, edukacyjnych czy promocyjnych na 
odpowiednim poziomie.

NoWy sPRZęt NagłośNiENioWy 
od marca funkcjonuje na Zamku

uroczystości jubileuszowe  
250. RocZNicy ZaWiąZaNia 
i ZaPRZysiężENia koNFEDERacji baRskiEj

żołNiERZE Wyklęci 

w utworach 
„coNtRa muNDum”
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W niedzielę 4 marca w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w suserzu została odprawiona 
uroczysta msza św. z okazji 250. rocznicy za-
wiązania i zaprzysiężenia konfederacji barskiej. 

Podczas nabożeństwa, któremu przewod-
niczył proboszcz parafii ks. jerzy Czarno-
ta, nawiązywano do odbudowy relacji oraz 
podkreślano, jak ważną rolę odgrywa wspól-
nota w rodzinie i w narodzie.

W Kościele znajduje się krypta grobowa 
jana Nepomucena Zakrzewskiego Wojewo-
dy Brzesko-Kujawskiego, Marszałka Konfe-
deratów Barskich, pod którą zostały złożone 
kwiaty przez przedstawicieli władz miasta 
i ościennych gmin. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 8 marca w sali widowiskowej Miej-
skiego centrum w Gostyninie odbył się koncert 
zespołu coNtra-MUNDUM pn. „Żołnierze 
Wyklęci. cześć i chwała bohaterom”.

Mieszkańców Gostynina i zaproszonych gości 
powitał Burmistrz Paweł Kalinowski, oraz Poseł 
na sejm rP Maciej Małecki. Panowie w swoich 
krótkich wystąpieniach podkreślili pamięć o tych, 
którym zawdzięczamy życie w wolnej Polsce.

Teksty utworów wykonywanych w czasie 
koncertu przypominały o dziejach naszego 
narodu i walce Żołnierzy Wyklętych. Pu-
bliczność usłyszała wiersze polskich poetów, 
takich jak: Wyspiański, Słowacki, Norwid, 
Baczyński, Gajcy, Herbert i wielu innych, do 
których muzykę w większości skomponował 
zespół CONTra-MuNDuM.

Lider zespołu Norbert „Smoła” Smoliński, 
a zarazem narrator, przybliżył publiczności 
historię Gostynina związaną z trudnymi lata-
mi walki o wolność oraz wspomniał o jedy-
nym takim w historii rosji wydarzeniu, jakim 
było uwięzienie w Zamku Gostynińskim cara 
Wasyla Szujskiego i jego śmierć.

W wyjątkowy nastrój wprawiła widzów gra 
świateł oraz pokaz slajdów. Wydarzenie to 
wielu osobom na długo zapadnie w pamięci.
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kabaREtoWo i muZycZNiE W mbP

taDEusZ biNiEWicZ kontra michał anioł Wizyta ks. biskupa Wiesława 
śpiewaka u buRmistRZa

w składzie: 
paweł Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina
edmund zieliński – Wójt Gminy Gostynin
ks. dziekan Ryszard Kruszewski – Proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie
ks. Sławomir Wiśniewski – Proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie 
Jacek Liziniewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin
Marian pagórek – radny rady Powiatu Gostynińskiego
Marian Żuchniewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. andrzeja Małkowskiego  
w Szczawinie Kościelnym

SeRdeczNIe zapRaSza 
do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach i wydarzeniach 
obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości

kWiEciEń
10 kwietnia:
8:30 - spotkanie modlitewne pod krzyżem smoleńskim w Lisicy.  
Modlitwa w intencji ofiar mordu katyńskiego oraz ofiar katastrofy smoleńskiej.
- udział w uroczystościach związanych z rocznicą katastrofy smoleńskiej (Warszawa)

Środowiskowy Komitet Obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości 
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Dnia 15 marca br. w galerii im. Pawła ten-
cera w Miejskim centrum Kultury odbyło 
się spotkanie kabaretowo-muzyczne, zorga-
nizowane przez Miejską bibliotekę Publicz-
ną w Gostyninie.

Przybyłych gości przywitała dyrektor MBP 
Katarzyna Leśniewska, która jednocześnie za-
powiedziała występ kabaretu „Trójka z Byd-
goszczy” z programem zatytułowanym „Heca 
na swojską nutę”. artyści zaprezentowali kilka 
skeczy i piosenek. Występ bardzo rozbawił ze-
braną publiczność. Zarówno gra aktorska, jak 
i świetnie dobrane stroje do określonych sytu-
acji, wzmocniły efekt parodii.

Kolejnym punktem programu był występ 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie. 
Młodzi artyści przybyli na zaproszenie MBP 

w Gostyninie wraz z dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Szczawinie Kościelnym panią Moni-
ką Cichońską. uczniowie, niczym zawodowi pio-
senkarze, zaśpiewali utwory disco polo, pop czy 
rock and rolla. Występ zachwycił widzów. 

Ostatnim punktem wieczoru była piosenka  
pt. „Nie płacz ewka” zespołu Perfect dedykowa-
na odchodzącej na emeryturę Pani Halinie Pa-
kulskiej. Był to bardzo wzruszający gest oraz jed-
nocześnie podziękowanie za pracę bibliotekarki. 

Prace tadeusza biniewicza znane są na ca-
łym świecie. obecnie artysta tworzy kolejne 
rzeźby. Jedną z nich jest postać Neptuna z bo-

lonii, o wysokości 3,40m. Po pierwowzorze, 
będącym odlewem, rzeźba ta będzie pierw-
szą na świecie wykonaną w granicie. Neptun 
realizowany jest na zlecenie osoby prywatnej 
i zostanie w Polsce. Prace nad dziełem po-
trwają do końca roku. 

W związku z 100. rocznicą odzyskania nie-
podległości artysta równolegle rzeźbi w grani-
cie orła w koronie, który trafi do Kowala. Wy-
sokość całego pomnika osiągnie 4,37m. 

Tadeusz Biniewicz planuje w najbliższym 
czasie przystąpić do wykonania postaci 
Dawida - rzeźby Michała anioła, która jest 
realizacją jego marzeń. Znalazł się inwestor 
i obecnie trwają poszukiwania odpowied-
niej wielkości kamienia, gdyż postać Dawi-
da będzie miała 4,34m.

Tadeuszowi Biniewiczowi, życzymy wielu ko-
lejnych sukcesów, zdrowia, wytrwałości i siły 
podczas tworzenia w tak trudnym materiale.

Na zaproszenie Burmistrza Pawła Kalinow-
skiego gościł w urzędzie Miasta, w towarzy-
stwie ks. dziekana ryszarda Kruszewskiego, 
ksiądz biskup Wiesław Śpiewak, mianowany 
13 czerwca 2015 r. przez papieża Franciszka 
biskupem diecezji Hamilton na Bermudach.

Ksiądz biskup przebywał w Gostyninie, 
w związku z prowadzeniem rekolekcji wielko-
postnych w dniach 11-14 marca w parafii św. 
Marcina w Gostyninie.


