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Z okazji Dnia Kobiet  
wszystkim Paniom,
a w szczególności  

mieszkankom Miasta Gostynina,
składam najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pomyślności, 
spełnienia marzeń oraz życzliwości.

Niech radość i uśmiech  
towarzyszy Wam każdego dnia,

a uczucia przyjaźni i miłości  
dają poczucie satysfakcji 

zarówno w życiu rodzinnym,  
jak i zawodowym.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Kalinowski

NOWY żłObek 
dla 30 najmłodszych dzieci jeszcze w tym roku
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15 lutego br. Burmistrz Paweł Kalinowski 
uczestniczył w uroczystości wręczenia, z rąk 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Elżbiety Rafalskiej, promesy dot. dofi-
nansowania w ramach programu „Maluch+” 
2018. Dzięki programowi Gostynin otrzy-
ma 553 600,00 zł na utworzenie kolejnego 
miejsca opieki dla najmłodszych.

Gospodarz miasta dostrzegając potrzeby go-
stynińskich rodzin i wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom społecznym, podjął konkretne działa-

nia, dzięki którym żłobki są bardziej dostępne dla 
mieszkańców, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
opłat za pobyt dzieci w placówkach. 

W ramach programu „Maluch+” w naszym 
mieście od 2015 r. odpowiednią opiekę ma 
zapewnionych już 90 dzieci w wieku do  
3 lat, dzięki czemu zatrudnienie otrzymało 
25 osób, a jeszcze w tym roku przybędzie 
kolejnych 30 miejsc opieki dla najmłodszych 
mieszkańców. Punkt będzie mieścił się w bu-
dynku po byłym Gimnazjum nr 2 przy ulicy 

Wojska Polskiego. Otrzymane dofinansowa-
nie przeznaczone zostanie na dostosowanie 
pomieszczeń do wymogów punktu opieki dla 
dzieci, kompleksowe wyposażenie oraz dal-
sze funkcjonowanie żłobka.

Burmistrz miasta nie kryje entuzjazmu: „Dzisiaj 
z dumą możemy powiedzieć, że się udało! Jest 
to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, 
a przede wszystkim dla dzieci, że w tak wcze-
snym etapie swojego życia mają zapewnioną 
odpowiednią opiekę i edukację.”
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Zakończył się pierwszy etap, który polegał na 
wyborze spośród wszystkich wydarzeń ubiegłego 
roku tych najbardziej wartościowych, wpływają-
cych na jakość życia.

Obecnie rozpoczęło się głosowanie, które wyłoni 
zwycięzców podczas gali w dniu 6 kwietnia br.

Z gostynińskich propozycji Kapituła wytypowała 
w kategorii „W Regionie” - Utworzenie na potrzeby 

TegOrOczNY PLebiscYT „z TUmskiegO Wzgórza” 
WYdarzeNie rOkU 2017 - ruszył po raz jedenasty  

- 40 nominacji, W TYm gOsTYNiN
seniorów Klubu Seniora „Parostatek” w Miejskim 
Centrum Handlowym „Stara Betoniarnia”.
co należy zrobić, aby nasz lokalny projekt zo-
stał nagrodzony?
• zamieszczony w „tygodniku płockim” 

kupon należy wypełnić i wysłać  
na wskazany adres:  
tygodnik płocki,  
Stary Rynek 27, 09-400 płock 
Na kopercie umieścić dopisek „Z Tumskiego Wzgórza”

• lub wysłać SMS-a o treści „ReG.9”  
pod nr 73601 (koszt SMS-a: 3,69 zł brutto).

Ilość kuponów bądź głosów od jednego nadawcy 
może być nieograniczona.
Warto głosować, bo na głosujących czeka wiele 
wartościowych nagród.
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50 lat pożycia małżeńskiego, to wyjątkowa 
rocznica. W sobotę, 10 lutego, w sali kolum-
nowej Zamku Gostynińskiego 17 par z terenu 
Gostynina obchodziło złote gody. 

Uroczystość otworzyła kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego – Maria Rendzikowska 
wraz z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim, 
który wręczył gostynińskim jubilatom spe-

cjalne odznaczenia Prezydenta RP „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”. 

Burmistrz w swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę m.in. na to, że: „Celebrowanie zło-
tych godów, to święto nie tylko małżonków, 
ale także ich rodzin i przyjaciół. Pary, któ-
re wspólnie przeżyły pół wieku, niezmien-
nie od 50 lat dzielą się radościami i stawiają 

czoła codziennym trudnościom. Przywitanie 
na świecie dzieci, radość z ich sukcesów 
i ocieranie łez szczęścia czy zostanie dziad-
kami, to tylko niektóre z wydarzeń, cemen-
tujących Wasze wspaniałe związki”.

Po uroczystym akcie dekoracji i symbolicznej 
lampce szampana, uroczystość uświetnił występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia”. 

złOTe gOdY w zamku gostynińskim

Urszula i Mikołaj Bołtryk
Irena i Józef Brzęk

Jadwiga i Zdzisław Brzozowscy
Krystyna i Mirosław Domżał
Teresa i Wiesław Kałużyńscy

Stanisław i Stanisława Kowalscy

Genowefa i Marian Kwiatkowscy
Elżbieta i Karol Kwiatkowscy
Hanna i Stanisław Łęczyńscy

Janina i Zygmunt Marcinkowscy
Lucyna i Bohdan Niedzielscy
Anna i Ireneusz Obszyńscy

Danuta i Czesław Paźgier
Helena i Kazimierz Piechoccy

Anna i Julian Porębscy
Maria i Zdzisław Przybylscy
Teresa i Tadeusz Rutowscy.

JUBILACI

Burmistrz Miasta Go-
stynina podpisał z Zakła-
dem Wielobranżowym 
Produkcyjno-Handlowo
-Usługowym Henryk Pa-
kulski umowę na moderni-
zację chodników pomiędzy  
ul. Polną 12, a ul. 3 Maja 
w Gostyninie. Roboty bu-
dowlane będą realizowa-
ne na podstawie projek-
tu budowlanego opracowanego przez Biuro 
Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych  
„HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.

Inwestycja będzie polegała na demontażu 
istniejących nawierzchni betonowych; wyko-
naniu nowych utwardzeń z kostki betonowej 
i płyt ażurowych betonowych; dostosowa-
niu, poprzez regulację istniejących studzienek, 
uzbrojenia terenu do poziomu projektowa-
nych nawierzchni; zabezpieczeniu istniejącego 
uzbrojenia terenu i ponoszeniu kosztów nadzo-
ru od gestorów sieci, a także wymianie istnieją-
cych krawężników.

Wykonawca może rozpocząć inwestycję, 
jak tylko warunki atmosferyczne będą temu 
przedsięwzięciu sprzyjać. Zakończenie robót 
jest planowane na koniec czerwca br.. Budowa 
chodników wpłynie na poprawę estetyki osie-
dla, a przede wszystkim udogodni mieszkań-
com dostęp do znajdujących się tam bloków 
oraz ułatwi przemieszczanie się.

chOdNiki PrzY 
UL. POLNej zostaną 
zmodernizowane

Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicz-
nych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyni-
ku rozstrzygniętego postępowania prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
budoWa chodNIka W ul. SłoNeczNej 
W GoStyNINIe,
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta 
złożona przez: FRaNce-GoSt Sp. z o.o.
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania. 
Koszt budowy: 159.984,60 zł

iNfOrmacja o wyborze  
najkorzystniejszej oferty

Tłusty czwartek w Klubie Seniora „Parosta-
tek” w MCH „Stara Betoniarnia” był okazją 
nie tylko do rozmów przy stole uginającym 
się od pączków i faworków, ale także do do-
brej zabawy tanecznej. W taki właśnie spo-
sób gostynińscy seniorzy spędzili popołudnie 
i wieczór 8 lutego br.

Wypieki były wykonywane własnoręcznie 
z produktów dostarczonych przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, a gostynińskie seniorki 
zaprezentowały swoje wypróbowane przepisy. 
Wszyscy w znakomitych humorach raczyli się 
tymi pysznościami przy kawie i herbacie, a na-
stępnie doskonale bawili się na parkiecie.

dobra zabawa 
PrzY Pączkach 
i faWOrkach
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W ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze 
– nie tędy droga!” organizowanej przez Ko-
mendę Wojewódzką Policji oraz Kuratorium 
Oświaty w Warszawie, odbyła się 8 lutego 
br. w Szkole Podstawowej Nr 5 pierwsza mię-
dzyszkolna debata. 

W spotkaniu udział wzięli specjaliści i tera-
peuci od uzależnień, przedstawiciele instytu-
cji związanych z tą problematyką, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, młodzież, a także przed-
stawiciele Policji oraz władz z Burmistrzem 
Pawłem Kalinowskim i Starostą Tomaszem 
Matuszewskim na czele.

Podczas debaty zgromadzeni na sali ucznio-
wie i zaproszeni goście rozmawiali o problemach 
związanych z zażywaniem dopalaczy i narkoty-
ków. Przeprowadzone dyskusje, a także zapre-
zentowane przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Sierakówku profilaktyczne przedstawienie te-
atralne „Dopalacze kradną życie” miały na celu 
pokazać młodym ludziom, jakie zagrożenie dla 
życia i zdrowia wywołują środki odurzające i psy-
choaktywne, jakie są tego konsekwencje prawne, 

a także przybliżyć problematykę związaną z uza-
leżnieniami. W trakcie debaty uczniowie zapre-
zentowali swoim rówieśnikom ciekawe i alterna-
tywne formy spędzania wolnego czasu. 

Jednocześnie przypominamy, iż w Gosty-
ninie funkcjonuje Miejski Punkt Konsultacyj-
no-Informacyjny przy ul. Rynek 1 (oficyna za 
Ratuszem), w którym dyżury pełnią specjaliści 
przeszkoleni w zakresie zachowań charakte-
rystycznych dla rodzin z problemem alkoholo-
wym i narkotykowym.

Każdy, kto zgłosi się do Punktu, może 
skorzystać z nieodpłatnej fachowej pomo-
cy, poprzez uzyskanie propozycji rozwiązań 
problemów związanych z: przemocą domo-
wą, pijącymi i eksperymentującymi z narko-
tykami nastolatkami, uzależnieniem i współ-
uzależnieniem członków rodziny, kryzysami 
małżeńskimi związanymi z problemem nad-
używania alkoholu przez jednego lub oboj-
ga partnerów. Gwarantowana jest anonimo-
wość. Punkt jest czynny od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 16:00–18:30.

czy temat  
NarkOTYkóW i dOPaLaczY  
to problem marginalny czy realny? - debata W dniu 1 lutego br. na parkingu Komen-

dy Powiatowej Policji w Gostyninie miało 
miejsce uroczyste przekazanie radiowozów 
dla gostynińskich policjantów. Na drogi na-
szego powiatu wyjadą trzy nowe pojazdy – 
nieoznakowany Opel Astra, Suzuki SX4 oraz 
oznakowany Opel Astra.

Zakup trzech nowych samochodów mógł na-
stąpić dzięki współpracy Policji z Urzędem Mia-
sta w Gostyninie, Urzędem Gminy Gostynin oraz 
dzięki finansowemu wsparciu Fundacji „Orlen 
- Dar Serca”. Z oznakowanego Opla Astry będą 
korzystać policjanci gostynińskiej drogówki, na-
tomiast pojazdy nieoznakowane służyć będą 
funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego.

W uroczystym przekazaniu kluczyków 
uczestniczył Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł.insp.  
Mirosław Jedynak, Burmistrz Miasta Gosty-
nina Paweł Kalinowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Robacki, Wójt Gminy Gosty-
nin Edmund Zieliński oraz Prezes Zarządu Fun-
dacji „Orlen Dar Serca” Iwona Tandecka wraz 
z Wiolettą Kulpą - Delegatem Prezesa Zarządu 
PKN ORLEN ds. Społeczności Lokalnych.

Nowe radiowozy poświęcił ks. kanonik Jerzy 
Ławicki Kapelan gostynińskiej Policji.

Komendant gostynińskiej Policji inspektor 
Zbigniew Włodkowski podziękował przed-
stawicielom lokalnych władz samorządowych 
oraz Fundacji za wsparcie w doposażeniu 
w nowe środki transportu. Jak podkreślił, 
okazana pomoc jest nie tylko wyrazem do-
brze układającej się współpracy, ale też dba-
łości o bezpieczeństwo mieszkańców.

NOWe radiOWOzY 
dla gostynińskiej 
Policji
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15 marca | godz. 17.00

„Heca na swojską nutę”
Kabaret Trójka z Bydgoszczy

„Niespodzianka muzyczna”
w wykonaniu młodzieży ze Szczawina Kościelnego
miejsce: Wypożyczalnia 
dla dorosłych ul. 18 Stycznia 2
spotkanie otwarte

20 marca
Z cyklu „Moja mała ojczyzna”:
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
prowadzenie: Kajetan Rajski

| godz. 17.00

| godz. 10.30

miejsce: Wypożyczalnia dla dorosłych ul. 18 Stycznia 2
spotkanie otwarte

miejsce: Filia nr 1 ul. Płocka 2a
spotkanie zamknięte

e-mail: mbpgostynin@interia.pl  tel.: 24 235 24 08 lub 516 029 796 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Jakuba z Gostynina Kartka z kalendarza
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W dniu 19 lutego w sali posiedzeń Urzędu 
Miasta odbyła się III edycja konkursu wiedzy 
o Żołnierzach Wyklętych dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

W tegorocznym konkursie udział wzięło  
22 laureatów eliminacji szkolnych z Gostyni-
na, Pacyny, Sannik oraz Szczawina Kościelne-
go, którzy wykazali się najwyższym poziomem 
wiedzy. Uczestnicy swoje zmagania rozpoczęli 
testem składającym się z 30 pytań, a następ-
nie pięcioro uczniów z najlepszym wynikiem 
zostało zaproszonych na część ustną, pod-
czas której losowali dla siebie pytania. Jury nie 
miało łatwego wyboru – wiedza uczestników 
z roku na rok jest coraz większa.

Burmistrz Paweł Kalinowski w towarzystwie 
Macieja Małeckiego – Ministra w Kancelarii 
Premiera, Magdaleny Merty – przedstawiciel 
Jana Kasprzaka – Szefa Urzędu ds. Komba-
tantów, Katarzyny Syrkus – Prezes Fundacji 
„Roskoart” oraz dr Rafała Roskosińskiego – 
pioniera i legendy polskiego muralu, miał przy-
jemność wręczyć zwycięzcom dyplomy i na-
grody rzeczowe.

LaUreaTami TegOrOczNegO 
kONkUrsU są:
i miejsce 
Maciej chybicki – Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

iii edycja konkursu „żOłNierze WYkLęci – NiezłOmNi”

ii miejsce 
Martyna Gęsiarz – Szkoła Podstawowa im. An-
drzeja Małkowskiego z Oddziałami Gimnazjal-
nymi w Szczawinie Kościelnym
Magdalena Filińska – Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
iii miejsce 
Michalina dobaczewska – Gimnazjum im. 
Książąt Mazowieckich w Sannikach
Weronika jasińska – Gimnazjum im. Książąt 
Mazowieckich w Sannikach.

Głównym celem współzawodnictwa jest 
przede wszystkim pobudzenie zamiłowania 

młodego pokolenia walką Polaków o niepod-
ległość podczas II Wojny Światowej, a także 
zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do po-
dejmowania samodzielnych badań nad historią 
swojej rodziny oraz środowiskiem związanym 
z miejscem zamieszkania.

„Jeszcze raz gratuluję wszystkim uczestni-
kom świetnych wyników i wiedzy o warto-
ściach, ideałach i postawach żołnierzy Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Dzięki takim 
przedsięwzięciom kształtują się postawy pa-
triotyczne wśród młodego pokolenia” - pod-
sumowuje Burmistrz Paweł Kalinowski.

paweł kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina
edmund zieliński – Wójt Gminy Gostynin
ks. dziekan Ryszard kruszewski – Proboszcz parafii pw. Świętego 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 WSzyStkIch 
do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach i wydarzeniach obchodów 
100-lecia odzyskania Niepodległości przez polskę

marzec:
1 marca: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
10.00 – Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”
17.00 – Akademia Patriotyczna „Pamięci Żołnierzy Wyklętych” - Zamek Gostyniński
4 marca: 
12.00  – Msza Święta w 250 rocznicę zawiązania i zaprzysiężenia Konfederacji Barskiej 
(Parafia Wniebowzięcia NMP w Suserzu)
8 marca:
18.00 – Koncert patriotyczny „Contra Mundum” - Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie
12 marca
9.30 – Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Zwoleniu imienia „Powstańców Styczniowych”

Środowiskowy Komitet Obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości 
w składzie:
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