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Budżet Obywatelski – głosuj, to się opłaca!

W tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego mieszkańcy Gostynina zadecydują o rozdysponowaniu 180.000,00 zł. Głosowanie potrwa od 3 do 30 listopada,
a wyboru można będzie dokonać
spośród zgłoszonych projektów,
które przejdą pozytywnie proces
weryfikacji.
Do końca września 2016 roku
mieszkańcy mogli składać projekty inwestycyjne do Budżetu Obywatelskiego 2017. W toku weryfikacji wyłonione zostaną projekty,
które następnie w listopadzie
będą poddane głosowaniu. Ich
pełna lista zostanie opublikowana
na stronie Urzędu Miasta. O tym,
które zadania będą zrealizowane,
zadecydują głosy mieszkańców.
Realizacja I Budżetu Obywatelskiego 2016
Tegoroczny Budżet Obywatelski jest już drugą odsłoną tej ak-

cji w Gostyninie. Dzięki Państwa
oddanym głosom na jeden z ubiegłorocznych projektów, z początkiem jesiennych dni mieszkańcy mogą korzystać z urządzeń
siłowni plenerowej „Przystanek
Rekreacja” zlokalizowany przy
ul. Dmowskiego, a w najbliższym
czasie, bo z końcem października, zostanie zrealizowany kolejny projekt - plac zabaw przy ul.
Bema w Gostyninie.
Już wkrótce Rynek bez barier
Rynek bez barier, to zadanie,
które wymagało szeregu działań zmierzających do realizacji
tego projektu, aby stał się spójny z pozostałymi elementami
gostynińskiego Rynku i został
wykonany profesjonalnie. W ramach przystosowania przejść
dla pieszych dla osób starszych,
dzieci w wózkach i osób niepełnosprawnych należy przebudować
je w szerszym zakresie aniżeli
zostało to przygotowane w złożonym projekcie. Bardzo istotnym
dodatkowym elementem robót
budowlanych, była konieczność
zapewnienia poprawnego odprowadzenia wód deszczowych
z jezdni drogi i związana z tym
przebudowa ścieków ulicznych
tzw. rynsztoków, co spowodowało zwiększenie kosztów realizacji
tego projektu. Realizacja zadania
jest w toku, a jego finał przewidy-

wany jest na koniec 2016r. Z uwagi na fakt, że środki finansowe
przekroczą przewidywaną w budżecie kwotę na realizację tego
projektu, Burmistrz Miasta Gostynina zwrócił się do Rady Miejskiej
z prośbą o zwiększenie środków
na ten cel. Inwestycja będzie realizowana.
Plac zabaw na Zalesiu w innym
miejscu?
Z uwagi na brak zgody wszystkich współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali znajdujących się w zlokalizowanym na
działce dot. projektu, bloku mieszkalnym), budowa placu zabaw
na osiedlu Zalesie w Gostyninie
nie zostanie zrealizowana we
wskazanym w projekcie miejscu.
Burmistrz Miasta, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
Zalesia oraz liderom projektu,
zwrócił się do Mazowieckiego
Zarządu Nieruchomości (MZN) właściciela kilku działek na tym
osiedlu, z propozycją zlokalizowania placu zabaw na tym terenie. Od decyzji MZN zależy kiedy
projekt ten zostanie zrealizowany.
Nadal brak zgód od
Gostynińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
W sprawie „Modernizacji placu zabaw na osiedlu Czapskiego
w Gostyninie” Urząd Miasta Gostynina nadal oczekuje na uzy-

skanie przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową zgody
współużytkowników wieczystych
działki nr ewid. 2995 i podpisanie umowy użyczenia tej działki
pod budowę placu zabaw (założenia umowy zostały uzgodnione
przez prawników Urzędu Miasta
i GSM). Realizacja projektu rozpocznie się niezwłocznie po zebraniu wszystkich zgód i podpisaniu umowy użyczenia terenu.
17 projektów do Budżetu
Obywatelskiego 2017
Termin składania propozycji
projektów inwestycyjnych do zrealizowania w 2017 roku w ramach
II edycji Budżetu Obywatelskiego
upłynął 30 września br. Łącznie
zgłoszono 17 projektów, o dwa
mniej niż w roku ubiegłym.
13 września 2016r. Burmistrz
powołał Komisję ds. Weryfikacji
Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
Komisja dokona ich weryfikacji
pod względem formalno - prawnym i kosztów realizacji inwestycji podanych w projektach, a gospodarz naszego miasta ogłosi
wstępne wyniki weryfikacji zadań
zakwalifikowanych do głosowania.
Burmistrz Paweł Kalinowski zachęca mieszkańców do szerokiego udziału w głosowaniu w II edycji Budżetu Obywatelskiego 2017
roku.

Przyjaźń uwieńczona partnerstwem
Partnerstwo między miastami to
szczytna idea prowadząca do ogólnego rozwoju kulturalno - gospodarczego. Współpraca taka obejmuje wiele płaszczyzn, a jej początki zazwyczaj zaczynają się od
przyjacielskich kontaktów przedstawicieli grup obu zaangażowanych
stron. Taką właśnie współpracę nawiązały Gostynin i Żnin.
Początki
Inicjatorami partnerskiej współpracy między miastami byli Stanisław Augustyniak, członek Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej
oraz Sławomir Chojnacki, opiekun
i przyjaciel artystów ze Żnina, którzy nawiązali ze sobą współpracę
na płaszczyźnie artystycznej. Na
początku polegała ona przede
wszystkim na organizowaniu wystaw i plenerów oraz wzajemnych
odwiedzinach z różnych okazji.

W ubiegłym roku, 16 października w Miejskim Centrum Kultury
w Gostyninie, miała miejsce wyjątkowa uroczystość – podpisanie,
przez burmistrzów obydwu miast,
aktu woli w ramach partnerstwa
Gostynina ze Żninem. Był on podstawą do zacieśnienia współpracy
miast.
Potwierdzeniem woli współpracy był zorganizowany w sierpniu
2016 roku kolejny plener malarski
pn. „Gostynin”, na który do naszego miasta przybyli artyści ze Żnina:
Maryla Molenda-Rakowska, Łukasz
Wyśmierski, Wiesława Mikulska,
Klaudia Rejmann, Krzysztof Wilk.
Partnerstwo
Finał przyjacielskich stosunków
miał miejsce 9 września br. W auli
Urzędu Miejskiego w Żninie został podpisany akt partnerstwa
pomiędzy Gostyninem i Żninem.

Burmistrz
Gostynina
Paweł Kalinowski i burmistrz Żnina Robert
Luchowski
podkreślali
rangę współpracy, która
jest uwieńczeniem inicjatywy obywatelskiej.
M i a s t a s ą Foto Urząd Miasta Żnina
geograficznie
oddalone od siebie, natomiast
jakże zbliżone kulturowo. Przy
tej okazji złożono podziękowania osobom zaangażowanym
we współpracę między miastami. Wspólne działania obu miast
dotyczyć będą przede wszystkim

rozwoju kultury i sztuki. Uroczystość uświetnił występ Chóru Męskiego im. Stanisława Moniuszki
w Żninie. W Muzeum Ziemi Pałuckiej odbył wernisaż wystawy
malarstwa gostynińskiego artysty  
Pawła Tencera.
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Ruszyły konsultacje w sprawie
rewitalizacji

24 sierpnia br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina
odbyły się konsultacje społeczne.
Mieszkańcy mogli się wypowiedzieć odnośnie projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje prowadzone
były w ramach prac nad opracowaniem „Programu rewitalizacji
dla Gminy Miasta Gostynina”.
Wszystkich gości powitał Burmistrz Paweł Kalinowski, natomiast
całe spotkanie poprowadził Michał
Moskowiak wiceprezes Centrum
Doradztwa Energetycznego Sp.
z o.o. w Mikołowie. Konsultacje
zostały podzielone na dwie części. W pierwszej z nich odbyła się
prezentacja wyznaczonych obszarów zdegradowanych, natomiast
w części drugiej poprowadzono
warsztaty z mieszkańcami w spra-

wie wyznaczonych obszarów. Debata obejmowała temat problemów społecznych, gospodarczych
i środowiskowych.
W sierpniu br. przed konsultacjami, mieszkańcy mogli wyrazić
swoje opinie wypełniając specjalny formularz oraz w anonimowej
ankiecie dostępnej na stronie internetowej.
Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli Gostyninowi na
długofalowe działania zmierzające
do poprawy warunków i jakości życia jego mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów,
w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi miastu
ubieganie się o środki finansowe
z Unii Europejskiej w ramach RPO
WM 2014-2020. Prace nad dokumentem potrwają jeszcze kilka
miesięcy.

Młodzieżowa Rada Miejska
z wizytą u Burmistrza

Na zaproszenie Burmistrza
Pawła Kalinowskiego na początku września do Urzędu Miasta
przybyli radni Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Gostyninie. Rada została powołana uchwałą w dniu
29 października 2015r.W jej skład
wchodzi 14 radnych, którzy są reprezentantami uczniów gostynińskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W Ratuszu Miejskim gospodarz
naszego miasta zapoznał młodych
radnych ze strukturą i funkcjonowaniem samorządu. O swoich
działaniach mówił również przez
pryzmat jednostek i spółek miejskich. Ponadto młodzież odwie-
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Nowe miejsca dla przedszkolaków
Propozycja Burmistrza zyskała
akceptację Rady Miejskiej.
W nowym roku szkolnym na
uczniów czekają liczne nowości - sześcioklasiści nie będą pisać sprawdzianu, który do tej pory wieńczył pierwszy
etap nauki, a Ministerstwo Edukacji
Narodowej zapowiedziało wydłużenie
szkoły podstawowej do ośmiu klas,
likwidację gimnazjów oraz przywrócenie czteroletnich liceów ogólnokształcących. Zmiany wprowadzono również w przedszkolach.
Od września tego roku MEN zniósł
obowiązek szkolny sześciolatków.
Dzieci te od 1 września 2016r. muszą
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne lub na wniosek rodziców,
mogą tu rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile
korzystały wcześniej z wychowania
przedszkolnego albo otrzymały pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zdjęcie z sześciolatków obowiązku szkolnego spo-

wodowało, że większość rodziców
zdecydowała się pozostawić dzieci
w przedszkolach, co przyczyniło się
do zwiększenia liczby chętnych do
skorzystania z wychowania przedszkolnego.
Nowe punkty przedszkolne
W związku z powyższym, stojąc
przed dylematem niewystarczającej
liczby miejsc w przedszkolach, władze naszego miasta stanęły na wysokości zadania i przy współpracy
z dyrektorami placówek oświatowych
utworzono w Gostyninie dwa punkty
przedszkolne, które od 1 września br.
funkcjonują w Szkole Podstawowej
Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 3.
Dzięki tym działaniom łączna liczba
miejsc, w których dzieci realizują wychowanie przedszkolne w Gostyninie
zwiększyła się o 42. Wszystkie dzieci w wieku od 4 lat, których rodzice
zdecydowali o zapisaniu dziecka do
przedszkola zostały objęte wychowaniem przedszkolnym.

Celowa manipulacja?

Szanowni Państwo, pragnę
sprostować nieprawdziwe i haniebne sugestie ze strony osób,
które od samego początku mojego urzędowania dążą do zdyskredytowania na każdym kroku mojej osoby, wykorzystując do tego
środki masowego przekazu, a najczęściej jeden z portali społecznościowych.
Oczywiście, że każdy ma prawo
do swojej opinii i swojego stanowiska, ale uważam, że nikt nie ma
prawa do celowego manipulowania i celowego wprowadzania opidziła Urząd Stanu Cywilnego, Wy- nii publicznej w błąd.
Informuję stanowczo i katedział Spraw Obywatelskich oraz
gorycznie,
że miasto nie straciło
Wydział Inwestycji i Gospodarki
blisko
miliona
złotych w związku
Przestrzennej. O zadaniach rez
pozyskanymi
funduszami na goalizowanych przez wydziały opostynińskie
szkoły.
wiadały: Kierownik USC Maria
Dwie placówki:
Rendzikowska, Naczelnik WSO
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz,
im.
Armii Krajowej w Gostyninie
Inspektor ds Inwestycji Elżbieta
Tytuł
projektu: „Akademia komCzech.
petencji”
Młodzi radni mieli też okazję zoPlanowany okres realizacji probaczyć gabinet Burmistrza, w któjektu:
od 01-09-2016 do 30-06rym pracuje. Gospodarz naszego
2018
(2
lata szkolne)
miasta życzył gościom dalszej
Całkowita
wartość projektu:
aktywności w procesie budowa293.184,37
zł
nia społeczeństwa obywatelskieWa r t o ś ć d o f i n a n s o w a n i a :
go i powodzenia w podejmowaniu  
234.547,50
zł
decyzji dotyczących młodzieży.

Wkład własny rzeczowy (niefinansowy): 57.040,00 zł
GIMNAZJUM Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV
w Gostyninie.
Tytuł projektu: „Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji
uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”
Planowany okres realizacji projektu: od: 01.09.2016 do:
30.06.2018 (2 lata szkolne)
Całkowita wartość całkowita
projektu: 307.500,88 zł
Wa r t o ś ć d o f i n a n s o w a n i a :
246.746,88 zł
Wkład własny rzeczowy (niefinansowy): 60 754,00 zł
Jednocześnie informuję, że
w ramach najbliższego naboru na
konkurs w ramach Poddziałania
10.01.01 RPO WM 2014-2020,
planowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na miesiąc listopad
2016r., zamierzam objąć wsparciem finansowym: Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 2
w Gostyninie.
Paweł Kalinowski
Burmistrz Miasta Gostynina
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Wywiad z Burmistrzem Pawłem Kalinowskim na temat inwestycji
Lato i urlopy, nie są jak się
okazuje czasem bezczynności
w Urzędzie, a wręcz przeciwnie.
W tym okresie dzieje się bardzo
dużo.
- Panie Burmistrzu, jest Pan
już po urlopie, co Pan zastał po
powrocie do pracy?
- Powrót po urlopie zwykle
szybko mobilizuje do pracy. Wiadomo, że czas wakacyjnych wyjazdów nie jest czasem martwym
w samorządzie, a wręcz przeciwnie, bo u nas dzieje się bardzo
dużo. Wiele inwestycji jest realizowanych lub przygotowywanych
do realizacji. Jestem usatysfakcjonowany tym co się u nas dzieje, mimo, że nie są to ogromne
inwestycje, ale znacznie ułatwiają życie mieszkańcom naszego
miasta, jak choćby modernizacja
dróg.
- No właśnie, co w tym zakresie zostało zrealizowane?
- Wykonano modernizację
drogi od ul. Płockiej do Szkoły
Podstawowej nr 3, ponadto zmodernizowano ul. Kilińskiego. Rozpoczęliśmy budowę parkingu przy
Miejskim Przedszkolu Nr 2. Termin zakończenia przewidywany
jest do dnia 15 listopada 2016r.
Zakończono modernizację odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową. Podpisano trzy
umowy, a mianowicie: na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji
ul. Nowej z terminem wykonania
na 15 grudnia tego roku. Kolejna
umowa dotyczy modernizacji na
ul. Parkowej - do 15 października br. A trzecia umowa dotyczy
remontu chodników przy budynkach komunalnych na: 3-go Maja
9, Dmowskiego 1 i Kościuszki 6.
Wykonanie prac przewidziano do
20 listopada tego roku.
- A jeśli chodzi o inwestycje,
czym można się pochwalić?
- Jest tego trochę. Zacznijmy
od przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej. Roboty budowlane wykonano w okresie 10 czerwca do 28
czerwca 2016r. Ponadto wykonany został remont kuchni w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Gostyninie,
który zakończono 30 sierpnia
2016r. Inną ważną inwestycją
była przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie w zakresie dostosowania do
przepisów dot. bezpieczeństwa
pożarowego. Prace zakończono
30 sierpnia 2016r. Należy wymienić także remont budynków Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie, który
został podzielony na dwie części.
W pierwszej kolejności dokonano wymiany pokrycia dachowe-

go na budynku nr 1 na papę termozgrzewalną wraz z wymianą
obróbek blacharskich i instalacji
odgromowej. Kolejnym etapem
była wymiana stolarki otworowej

zewnętrznej w sali gimnastycznej.
Roboty zostały wykonane do 23
sierpnia 2016r. Trzeba wspomnieć
również o wykonaniu przyłącza
wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gostyninie, gdzie prace trwały
do 6 września br. Jednak to nie
wszystko, istotne było dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Nr 3 na potrzeby punktów
przedszkolnych. Będąc w tym
temacie należy wspomnieć, że
dostosowano także obiekt Miejskiego Centrum Handlowego do
potrzeb Punktu opieki nad dziećmi. Roboty budowlane zakończyliśmy 1 września 2016r.
- Tematem wywiadu są inwestycje, dlatego nasuwa się kolejne pytanie o roboty budowlane w realizacji i najbliższe
plany?
- No właśnie tutaj też jest sporo do powiedzenia, bo w trakcie
realizacji jest budowa budynku
wielorodzinnego z lokalami socjalnym przy ul. Targowej w Gostyninie, którą planujemy
zakończyć w sierpniu 2017r. Zakończono modernizację ogrodzenia Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Gostyninie przy ul.
Sportowej,   zakres prac obejmował: wymianę starego ogrodzenia terenu MOSiR w Gostyninie
przy ul. Sportowej 1 od strony ul.
Płockiej i częściowo od strony ul.
Sportowej oraz likwidację zieleni znajdującej się w obrębie projektowanego ogrodzenia wzdłuż
ul. Sportowej. Ponadto należy
wspomnieć o zakończeniu budowy instalacji c.o. i c.t. w budynku
Dużej Hali wraz z przybudówkami
w Miejskim Centrum Handlowym
Stara Betoniarnia w Gostyninie.
Termomodernizacja i remont
komunalnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3-go
Maja 14, oraz modernizacja placu zabaw przy ul. Bema to kolejne inwestycje w trakcie realizacji.

Planowane zakończenie robót
przypada na koniec października
2016r.
Zakończyliśmy realizację Przystanku Rekreacja - siłowni plenerowej.   Następnie planujemy
zakup urządzeń siłowni plenerowych przy pływalni miejskiej,
na osiedlu Bema i budowę placu zabaw za Miejskim Centrum
Kultury w Gostyninie. Projektant
złożył wnioski do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę. Trwa także
opracowanie dokumentacji na
modernizację Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Gostyninie
oraz opracowanie dokumentacji
projektowej na dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr
5 do obowiązujących przepisów
techniczno - budowlanych. Planujemy jeszcze w tym roku zakup
wiat przystankowych przy ul. 3-go
Maja, Kowalskiej i 18-go Stycznia.
- Rzeczywiście jest tego
dużo, z czego cieszą się mieszkańcy naszego miasta. Jednak,
jak to w życiu bywa nie wszystko, co się zaplanuje można zrealizować.
- Niestety tak jest. I jeśli chodzi
o chodniki i drogi, to nie zostanie
zrealizowana budowa chodnika
przy ul. Spacerowej, gdyż koszt
chodnika przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta.
Postanowiono więc zadanie to
zrealizować w 2017r.
Kolejną inwestycją drogową,
która nie zostanie zrealizowana
jest projekt na budowę dróg na
osiedlu Zatorze. Już po raz trzeci
ogłoszono zapytanie ofertowe na
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg na osiedlu
Zatorze. W pierwszym zapytaniu
wpłynęła jedna oferta na kwotę
153.996,00 zł brutto. W drugim
jak i trzecim zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta. Środki zabezpieczone w budżecie miasta na
wykonanie projektu były niewystarczające na jego realizację w
bieżącym roku.
Planowana jest modernizacja chodnika w ulicy Floriańskiej.
Na chwilę obecną Gmina Miasta
Gostynina uzyskała pozwolenie
na budowę, ale okazało się, że
potrzebna jest dodatkowa dokumentacja na usunięcie barier telekomunikacyjnych. Procedura
przetargowa, dotycząca wyłonienia wykonawcy, trwa około 6 tygodni, ale w drugiej połowie listopada i w grudniu mogą wystąpić
niesprzyjające warunki atmosferyczne do prowadzenia tego typu
prac.
Jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawo-

wej nr 1 w Gostyninie, to środki
zabezpieczone w budżecie miasta są niewystarczające na rozpoczęcie robót. Wartość kosztorysowa samej kanalizacji sanitarnej
i deszczowej przekracza kwotę
zabezpieczoną w budżecie.
Kolejna sprawa, to monitoring
wizyjny miasta. Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego można
ogłosić przetarg na budowę systemu wizyjnego miasta. Jednak radni miejscy nie byli zainteresowani
budową monitoringu miejskiego
w takim zakresie, jaki przewidywał
program funkcjoinalno-użytkowy.
Niestety trzeba było zrezygnować z budowy placu zabaw na
osiedlu Zalesie z uwagi na brak
możliwości uzyskania prawa do
dysponowania działką będącą
w zarządzie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zalesie”
i mieszkańców osiedla. Urząd
Miasta podjął starania w celu pozyskania działki pod lokalizację
placu zabaw i siłowni plenerowej
na Osiedlu Zalesie od Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego.
Ponadto trzeba było zrezygnować z modernizacji placu zabaw
przy ul. Czapskiego z uwagi na
brak możliwości uzyskania prawa
do dysponowania działką będącą
w zarządzie Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i mieszkańców osiedla.
Zrezygnowałem z dostosowania budynku Gimnazjum Nr 1
w Gostyninie dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, z uwagi na
ogłoszone rządowe plany likwidacji szkół gimnazjalnych.
Jest jeszcze sprawa dotycząca ogrodzenia terenu pod plac
zabaw przy ul. Bierzewickiej. Rezygnacja z tej inwestycji wystąpiła
z uwagi na bezcelowość wykonania ogrodzenia terenu, na którym nie powstał dotychczas plac
zabaw, a kwota zabezpieczona
w budżecie jest niewystarczająca
na budowę ogrodzenia.
- Na zakończenie zapytam,
czy coś jeszcze wydarzyło się
w ostatnim czasie w Urzędzie?
- Z pełnienia funkcji zastępcy
burmistrza zrezygnował pan Paweł Pachniewski. W tym miejscu
chciałbym podziękować mu za
te prawie dwa lata wspólnej pracy i życzyć wszystkiego dobrego
w nowym miejscu.
Na stanowisko nowego zastępcy powołałem panią Halinę
Fijałkowską, naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.
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Odnawialne
Źródła Energii
już niebawem

Większy dostęp
do miejsc
parkingowych?

Podczas XLIII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej, Burmistrz poinformował o zaprzestaniu współpracy ze Szkołą Wyższą im. Pawła
Włodkowica w Płocku. Współpraca ta dotyczyła prac przygotowawczych w sprawie budowy
Odnawialnych Źródeł Energii, a rezygnacja ze współpracy wynika
z powodu zbyt wysokich kosztów
opracowania dokumentacji aplikacyjnej, jaką zaproponował partner
wiodący.
Budowa Odnawialnych Źródeł
Energii w Gostyninie będzie prowadzona w partnerstwie z Miastem
Gąbinem, Miastem Sochaczewem
oraz Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
Partnerstwo to zostanie zawiązane pomiędzy Gąbinem, Sochaczewem i Gostyninem oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej Wojewódzką
Stacją Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku.
OZE tylko dla indywidualnych
domostw
Prowadząc prace nad oceną
zasadności budowy instalacji OZE
w Gostyninie, zbadane zostały
cztery lokalizacje, zużywające największe ilości energii elektrycznej
w procesach technologicznych,
dzięki czemu możliwy byłby szybki
zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. Są to stacje uzdatniania wody przy ul. Ziejkowej
i Kolonia oraz dwie lokalizacje
oczyszczalni ścieków. Jednakże
tylko stacja uzdatniania wody przy
ul. Kolonia posiada niezbędną dokumentację, dla pozostałych lokalizacji konieczne byłoby powstanie
dodatkowych, czasochłonnych
opracowań z uwzględnieniem posadowienia instalacji fotowoltaicznych. W związku z powyższym, na
chwilę obecną budowa OZE możliwa jest jedynie przy współpracy
z mieszkańcami i dla ich indywidualnych potrzeb.

Już w 2015 roku Burmistrz
Gostynina zaproponował wprowadzenie w mieście parkometrów, które byłyby sposobem na
większą dostępność do miejsc
parkingowych dla mieszkańców
czy przybywających do miasta
turystów. Pomysł ten spotkał się
z krytyką Radnych Rady Miejskiej, którzy w Rynku wprowadzili
czasowe ograniczenie parkowania do 30 minut od poniedziałku do soboty, w godzinach 7.00
- 16.00. Ograniczenia zostały
wprowadzone przed Ratuszem
oraz wzdłuż pasażu od ul. Zamkowej do ul. 3 Maja. Jednak
czy zwiększy to dostępność do
miejsc parkingowych?
Z roku na rok, nie tylko w Gostyninie, przybywa liczba samochodów, co rodzi problemy
związane z ich parkowaniem.
Skutkiem tego jest zablokowane
miasto - zmniejszona jest płynność przejazdu, auta pozostawiane są na chodnikach czy ulicach,
kierowcy często bezskutecznie
szukają wolnego miejsca i parkują samochód daleko od celu.
Najprostszym i najczęściej
stosowanym w innych miastach
sposobem na rozwiązanie tego
problemu jest wprowadzenie
parkometrów. Wnoszenie opłat
za parkowanie usprawnia ruch
w mieście, zapewnia większe
bezpieczeństwo i porządek na
drodze. Wprowadzenie symbolicznych opłat, co prawda nie
zwiększy liczby miejsc parkingowych, jednak niewątpliwie
zmniejszy się liczba pojazdów
korzystających z parkowania, co
w efekcie da większą dostępność
do miejsc parkingowych.
Natomiast czy wprowadzone w Gostyninie przez Radnych
ograniczenia czasowego parkowania będą na tyle efektywne?
Kto będzie pilnował tych ograniczeń skoro zlikwidowano Straż
Miejską, a Policja na brak obowiązków nie narzeka?
Przypominamy, że wciąż trwają prace nad zwiększeniem ilości
miejsc parkingowych.
Już w listopadzie oddany zostanie do użytku parking przy
Miejskim Przedszkolu Nr 2. W ramach tej inwestycji powstanie
15 miejsc postojowych w tym
1 dla osób niepenosprawnych.
W październiku w wyniku rozstrzygniętego postępowania
przetargowego został wyłoniony wykonawca budowy parkingu
od strony ulicy Wiosennej przy

Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Dzięki tej inwestycji
pozyskano również 50 miejsc
parkingowych, co w znacznym
stopniu rozwiąże zarówno problem postojowy rodziców dowożących swoje dzieci do szkoły,
ale również mieszkańców części
osiedla Bema.
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Miłośnicy
kwiatów
i ogrodów
doczekali się
finału konkursu

Strefa
ekonomiczna
w Gostyninie?

14 września br. w Urzędzie
Miasta odbyło się spotkanie z władzami Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Wisłosan (TSSE), która jest zarządzana przez Agencję Rozwoju
Przemysłu (ARP). Tematem rozmów było utworzenie w Gostyninie
strefy ekonomicznej.
ARP jest spółką Skarbu Państwa, która wspiera restrukturyzację polskich przedsiębiorstw
odnotowując wiele sukcesów.
Oprócz TSSE Wisłosan, Agencja
zarządza także Specjalną Strefą
Ekonomiczną Euro-Park Mielec.
Według dziennika „Rzeczpospolita” w 2015r. zarządzane przez
ARP S.A. strefy Euro-Park Mielec
i Euro-Park Wisłosan uplasowały
się w czołówce rankingu podsumowującego efektywność polskich
specjalnych stref ekonomicznych.
Na wrześniowym spotkaniu
przedstawiciele TSSE otrzymali
od miasta wyczerpującą informację na temat potencjalnych gostynińskich terenów inwestycyjnych.
Pomimo, iż miasto posiada niewielką powierzchnię tych terenów
to Burmistrz Miasta podjął decyzję
o uruchomieniu procedury włączania ich do wspomnianej strefy.
Utworzenie strefy ekonomicznej
w Gostyninie stworzy możliwość
przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta i zwiększania jego
konkurencyjności w regionie.
W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Są
to tereny, na których inwestorzy
mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, określonych w ustawie
o specjalnych strefach ekonomicznych. Celem funkcjonowania SSE
jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych
inwestycji i promocję tworzenia
miejsc pracy oraz rozwój eksportu.

Dobiegł końca konkurs na „Najpiękniej ukwiecony balkon, okno,
ogród przydomowy oraz ogród
działkowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2016r.” Była to już
druga edycja. Chętnych do uczestnictwa i rywalizacji z roku na rok
przybywa.
W tym roku w jury zasiedli: Paweł Pachniewski - przewodniczący
komisji, Aldona Barańska, Małgorzata Woźnicka, Martyna Krzemińska i Małgorzata Zielińska - członkowie komisji konkursowej.
Rozpatrywane były trzy kategorie:
kategoria I - najpiękniej ukwiecony balkon, okno: 3 miejsce - Pani
Anna Guzek - nieruchomość ul.
Kopernika 5 m. 9; 2 miejsce - Pani
Katarzyna Tyrajska - nieruchomość ul. Wspólna 4 m. 17; 1 miejsce - Pani Władysława Śmiałkowska - nieruchomość ul. Zielona 16.
kategoria II - najpiękniej ukwiecony ogród przydomowy: 3 miejsce - Pani Ewa Żółtowska - nieruchomość ul. Kutnowska 82 A;
2 miejsce - Pani Ludwika Kaszyńska - nieruchomość ul. Wojska
Polskiego 11; 1 miejsce - Pani
Wanda Michalak - nieruchomość
ul. Makulińskiego 22.
kategoria III - najpiękniej ukwiecony ogród działkowy: 3 miejsce
- Pani Marianna Ptaszyńska - Rodzinny Ogród Działkowy „Bratoszewo” Aleja Tulipanowa 94;
2 miejsce - Państwo Wiesław i Zofia Rojek - Rodzinny Ogród Działkowy „Bratoszewo” Aleja Malinowa
236; 1 miejsce - Państwo Tadeusz
i Danuta małż. Frydrysiak - Rodzinny Ogród Działkowy „Bratoszewo”
Aleja Malinowa 238.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina
w dniu 13 września 2016r. Nagrody wręczył Burmistrz Paweł Kalinowski.
Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na przyszłoroczne kompozycje kwiatowe.
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Relikty
przeszłości
ukryte przy
Zamku?
W sierpniu br. na placu przed
Zamkiem gostynińskim prowadzone były sondaże archeologiczne,
dzięki którym ostatecznie będzie
można zweryfikować obecność
archeologicznych warstw kulturowych związanych z funkcjonowaniem podgrodzia/przygródka czy
też Zamku.
Badania archeologiczne były
pierwszym etapem opracowania
koncepcji zagospodarowania terenów wokół Zamku. Sporządzona
na początku br. Strategia Rozwoju
Gminy Miasta Gostynina na lata
2016-2025 określiła kierunki, cele
i działania jakie miasto powinno
wykonać w celu kontrolowanego
rozwoju Gostynina. Jednym z celów Strategii jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów
wokół Zamku.  
Zgodnie z Konserwatorskim
Programem Dostępności Inwestycyjnej Historycznego Obszaru
Wzgórza Zamkowego w Gostyninie, przed przystąpieniem do
działań inwestycyjnych na terenie
przygródka Zamku, należało przeprowadzić sondaże archeologiczne. Strefa sondaży i ich układ został doprecyzowany i ostatecznie
uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Prace polowe były prowadzone
na omawianym terenie w sierpniu, a ich zakres obejmował 157
odwiertów na głębokość do nienaruszonej warstwy oraz zebranie
materiałów do dokumentacji konserwatorskiej. W chwili obecnej
sporządzane jest sprawozdanie
z tych prac. W przypadku zlokalizowania tam warstw kulturowych
konieczne będzie opracowanie
programu postępowania z zabytkiem oraz ewentualne wskazanie
możliwości ich zaadaptowania do
koncepcji przyszłego zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

KULTURA
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Narodowe
II Jarmark św. Jakuba już za
czytanie „Quo
nami
vadis” Henryka
Sienkiewicza
w Gostyninie
Trzeciego września br. w całej
Polsce odbyło się Narodowe Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. W Gostyninie na
Rynku Miejskim czytanie rozpoczęliśmy już od godzin przedpołudniowych. Tegoroczna lektura została
wybrana podczas internetowego

głosowania spośród pięciu propozycji. Dzieło Sienkiewicza konkurowało z „Chłopami” Władysława St.
Reymonta, „Weselem” Stanisława
Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią
Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”.
Ta cenna inicjatywa pod patronatem Pary Prezydenckiej została
zorganizowana w naszym mieście
przez Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Jakuba z Gostynina.
Zebranych powitała dyrektor biblioteki Katarzyna Leśniewska.
„Quo vadis” czytali min.: burmistrz Paweł Kalinowski, radny
Rady Miejskiej Krzysztof Markus,
poetka Zenona Radzka, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 Magdalena Andrzejczak, a także uczniowie
gostynińskich szkół.
Czytanie zakończyła pieśń pt.
„Miłość mi wszystko wyjaśniła”
w wykonaniu Aleksandry Milczarek.
Przypomnijmy, że Narodowe
Czytanie po raz pierwszy odbyło
się w 2012 roku. Czytano wówczas
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a w następnych latach dzieła
Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa. W tym
roku przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza.

Z wielką pompą odbyło się otwarcie II Jarmarku św. Jakuba, oprawione dodatkowo w inscenizację
historyczną odegraną przez aktorów
z Towarzystwa Miłośników Ziemi
Gostynińskiej, osób z grupy rekonstrukcyjnej z Pałacu w Wilanowie
i mieszkańców Gostynina. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz
Gostynina wraz z gośćmi tj. panią
Wiolettą Kulpą reprezentującą PKN
ORLEN i panią Marleną Mazurską
reprezentującą Wojewodę Mazowieckiego.
W lipcowy weekend (23–24 lipca)
dopisała pogoda, dopisali również
mieszkańcy Gostynina i okolic. Program był atrakcyjny i zaspokoił gusta
wszystkich obecnych. Nie brakowało
występów estradowych i zabaw dla
dzieci. Atrakcją były stragany z wyrobami rzemieślników. Do późnych godzin nocnych mieszkańcy Gostynina
i okolic bawili się przy muzyce.
W drugim dniu Jarmarku mieliśmy
przyjemność gościć młodzież z Armenii - uczestników Światowych Dni
Młodzieży, którzy zaprezentowali się
na scenie wraz z rodzimymi artystami.
Organizatorami Jarmarku byli:
Miejskie Centrum Kultury w Gostyni-

nie, Agencja Rozwoju i Promocji Zamek i Urząd Miasta. Głównym sponsorem imprezy był PKN ORLEN,
a honorowy patronat nad inscenizacją Hołdu Ruskiego objął Wojewoda
Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz
Senator RP Marek Martynowski.
Organizatorzy dziękują zarówno
głównemu sponsorowi PKN ORLEN, jak i pozostałym sponsorom tj.:
Nadleśnictwu Gostynin, Miejskiemu
Towarzystwu Budownictwa Społecznego, Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Komunalnemu, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej,
Stadu Ogierów w Łącku, Bankowi
Spółdzielczemu w Gostyninie, Bankowi PKO BP Gostynin, Mdi Media
S.C i Jackowi Kamińskiemu - Sklep
Muzyczny.
foto. R. Gościniak

Gostyniński rzeźbiarz znowu na
podium
Tadeusz Biniewicz - rzeźbiarz
z Gostynina, po raz kolejny wrócił
z Sympozjum w Belgii, zajmując  
pierwsze miejsce. Podczas pobytu w Sprimont przez dwadzieścia
dni nasz lokalny artysta pracował
nad postacią mężczyzny, prezentując piękno jego ciała. Jak mówił
rzeźbiarz nie chodzi o pokazanie
mięśni kulturysty czy też sportowca, ale zwykłego mężczyzny.
Gostyniński artysta pomimo
licznej konkurencji z 15 państw
nie miał sobie równych. Rzeźbiarz
planuje w przyszłym roku wyko-

nać postać kobiecą w kapeluszu
z naręczem kwiatów. Jak sam powiedział z braku konkurencji sam
musi sobie podnosić poprzeczkę.
Świadczą o tym chociażby kunsztowne ażury i delikatne elementy
wykonane w twardym kamieniu.
Postać kobiety również będzie
zawierała wiele elementów ażurowych.
Panu Tadeuszowi Biniewiczowi gratulujemy sukcesu, życzymy weny twórczej i wytrwałości
podczas wykonywania kolejnych
prac.
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Paweł Tencer - pasjonat sztuki

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Pawła Tencera - malarza, grafika i artysty.
Jerzy Paweł Tencer ur. 24.08.1950r.
- zm. 11.09.2016r. Ukończył studia
w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale
Malarstwa. Malarz, grafik, zajmował
się malarstwem sztalugowym i sztuką użytkową. Odznaczony odznaką
Ministra Kultury „Zasłużony działacz
kultury” i w 2011r. medalem „Za zasługi dla miasta Gostynina”. Tyle
notki biograficznej. Kim był, jako
człowiek, artysta i działacz?
Paweł i sztuka
Sztuka, ta pisana przez wielkie S
od zawsze towarzyszyła Pawłowi,
była jego natchnieniem i pasją. Kiedy opowiadał o malarstwie, dobieraniu kolorów, światłocieniu czy kompozycji jego oczy błyszczały, jakby
opowiadał o czymś najważniejszym
na świecie. Uwielbiał tworzyć, ale
także opowiadać o tym, uczyć, jeśli
tylko ktoś chciał go słuchać i wyciągać wnioski z tego co mówił. Zawsze
był otwarty na nowe pomysły. Posiadał wyjątkową wrażliwość artystyczną i starał się rozwijać ją w innych.

Działacz
Wiele lat temu Paweł Tencer działając przy Domu Kultury skupił wokół
siebie artystów amatorów, organizując wiele spotkań, plenerów i wystaw.
Był swoistym magnesem przyciągającym artystyczną brać. Potem został
współzałożycielem Gostynińskiego
Towarzystwa Popierania Twórczości
Plastycznej i jego wieloletnim prezesem, a po ok. 16 latach prezesem
honorowym. Następnie związał się
z Grupą Nieformalną, gdzie także
prężnie działał. Można go było spotkać na wielu wystawach czasem
stojącego w zamyśleniu przed obrazem, jakby analizował to, co właśnie
widzi, a czasem z uśmiechem opowiadającego o kolejnych planach.
Nowe spojrzenie
Po ciężkiej chorobie, która dotknęła Pawła Tencera zmieniło się jego
spojrzenie na malarstwo. Kiedyś
zapytany dlaczego maluje inaczej,
dodając w obrazach wiele intensywnych, jaskrawych kolorów, powiedział, że w życiu prawie każdego
artysty następuje pewien przełom.
Bodźcem do takiej zmiany może być
wiele czynników. U niego była to choroba. Patrzył na otaczającą rzeczywistość w zupełnie innych barwach.
Spuścizna
Po Pawle Tencerze pozostanie
wiele obrazów, które znajdują się
w kraju i za granicą, malatury ścienne, grafiki. Pozostanie z nami jego
duch artysty. Opuścił wielu przyjaciół, nie tylko artystów, bo przecież
był osobą bardzo znaną w lokalnym
środowisku i poza nim.
Jednak przede wszystkim zostanie pamięć o wyjątkowym malarzu,
działaczu, przyjacielu i koledze.

Prowokacyjne wakacje
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Miejskiego Centrum Kultury
przez cały okres wakacji mogliśmy
uczestniczyć w krótkich formach
artystycznych w różnych zakątkach naszego miasta: spektaklach
teatralnych dla najmłodszych,
warsztatach ceramicznych i plastycznych, sesji winylowej dla koneserów gramofonów i koncertach
na żywo. Rozbrzmiewały dźwięki
trąbki i saksofonu, były standardy jazzowe, hip-hop, reggae, folk
i rock. A wszystko po to, aby Państwa sprowokować i wyciągnąć
z domów. Chyba się udało. Ze
spotkania na spotkanie przybywało słuchaczy i publiczności, a każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Niestety wszystko co dobre,
szybko się kończy. W dniu 26
sierpnia br. na Rynku Miejskim
odbył się ostatni w tym roku kon-

cert zorganizowany przez MCK
w ramach Ulicznego Projektu Prowokacja. Alternatywną muzykę
elektroniczną zaprezentowali gostynińskiej publiczności: B.I.R.S.,
Kivi Foundation, Machi, Marcin
Siuta i Shino.
Organizatorzy Prowokacji serdecznie dziękują artystom, którzy
brali udział w projekcie. Przede
wszystkim ślą podziękowania
wszystkim mieszkańcom Gostynina, którzy ulegli prowokacji i dali
się wciągnąć do zabawy.
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Wymiana uczniów w ramach
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży

W roku szkolnym 2015/2016
ze środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży (PNWM)
w ramach programu „Zachować
pamięć” pozyskano dofinansowanie na wymianę szkolną pomiędzy
młodzieżą z Gimnazjum nr 2 im.
Polskich Noblistów w Gostyninie
i Kopernikus-Realschule w Langenfeld. Łączna wartość zakończonego w czerwcu br. przedsięwzięcia wyniosła ok. 30.000,00 zł.
PNWM przekazała na ten cel
13.666,00 zł, pozostałą kwotę
Komitet Partnerstwa Miast w Langenfeldzie i Stowarzyszenie Popierania Partnerstwa Langenfeld-Gostynin, część kosztów pokryli zaś
sami uczestnicy projektu.
Zadanie obejmowało realizację
programu w dniach 6-13 czerwca
2016r. w mieście partnerskim Langenfeld oraz Duesseldorfie i Kolonii, a także dwudniowe seminaria
- przygotowawcze i podsumowujące - w Polsce. Głównym tematem
tegorocznej wymiany młodzieży
była historia drugiej wojny światowej.
W dniach 9 i 10 maja 2016r. odbyło się seminarium przygotowawcze na terenie Gostynina i Płocka.
Uczestnicy wysłuchali wykładu
dr Barbary Konarskiej-Pabiniak,
„Wielokulturowość polskich miast
przed wybuchem drugiej wojny
światowej na przykładzie Gostynina”, wzięli udział w warsztatach
Agnieszki Janeckiej dotyczących

1, kwatery polskich żołnierzy poległych w latach 1939 i 1944-45 przy
ulicy Ostatniej, tablicę przy ul. Floriańskiej ku czci zamordowanych
w Woli Łąckiej w 1939r., przeszła
ul. Zamkową, gdzie mieściło się
getto dla gostynińskich Żydów.  
Drugiego dnia grupa udała się do
Muzeum Mazowieckiego i Muzeum Żydów Mazowieckich oraz
na spacer śladami zbrodni narodowosocjalistycznych w Płocku.
Po przyjeździe z Langenfeld
w dniach 19-20 czerwca 2016r.
odbyło się seminarium podsumowujące. Obejmowało warsztaty
przygotowujące do spaceru po
Warszawie z wykorzystaniem multimedialnego przewodnika, dyskusję  na temat ofiar nazistowskiego
terroru oraz współczesnej konieczności upamiętnienia poświęcenia
ludzkich istnień za cenę wolności
i pokoju, a także spotkanie z ciekawymi ludźmi, m.in. ze świadkiem
historii, Niemcem Guentherem
Fuchsem. Młodzież pojechała też
na wycieczkę do stolicy. Odwiedziła Muzeum Żydów Polskich Polin,
gdzie w ramach warsztatów pracowała na wystawie stałej, a następnie udała się na spacer Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki
Żydów do miejsc pamięci terroru
hitlerowskiego.
Po powrocie do Gostynina omówiono realizację całego projektu.
Udział w nim był dla wszystkich
uczestników niezapomnianą lekcją
historii, pozwolił młodzieży z Gimnazjum nr 2 odwiedzić zarówno
mało znane, lokalne miejsca pamięci o różnorodnym charakterze - getta, hitlerowskie więzienie,
miejsca eutanazji, dawny obóz
pracy dla kobiet, w których dziś

organizacji i stowarzyszeń mniejszości narodowych w Gostyninie.
Wykłady i prelekcje zainspirowały
młodzież do wykonania plakatu
„Okupowany Gostynin moimi oczyma” pod kierunkiem Doroty Augustyniak. Po południu młodzież
odwiedziła lokalne miejsca pamięci ofiar drugiej wojny światowej:
cmentarz i pomnik przy ul. Zalesie

znajdują się tablice upamiętniające cierpienie tysięcy osób, a także
skorzystać z oferty pedagogicznej
niemieckich palcówek - Instytutu
Pamięci i Przestrogi w Duesseldorfie oraz Centrum Dokumentacji
w Kolonii.
Wymiana młodzieży z Gostynina i Langenfeldu będzie kontynuowana w kolejnych latach.
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Gostynin.
Polacy, Żydzi,
Niemcy
i Rosjanie
Czym jest „Wielokulturowy Gostynin”?
„Wielokulturowy Gostynin” jest
projektem historycznym i edukacyjnym zakorzenionym w środowisku
lokalnym naszego miasta. Celem
ogólnym jest przypominanie o wielokulturowym Gostyninie z jego przeszłości, co ma być lekcją szacunku
wobec tych, którzy byli i są „inni”. Inni
ze względu na swoją narodowość,
język czy konfesję.
Celem szczegółowym projektu
jest upamiętnienie żydowskiej historii Gostynina. Chcemy, aby historia
o gostynińskich Żydach, którzy tak
licznie zamieszkiwali przedwojenny
Gostynin, znalazła właściwe sobie
miejsce w naszym mieście. Planujemy w najbliższym czasie, takie wydarzenia:
W październiku, w gostynińskim
zamku, planowany jest koncert zespołu MIQEDEM z Izraela. Zespół
tworzy grupa mesjanistycznych Żydów, których twórczość inspirowana
jest Tanachem. Żywa i energetyczna
muzyka zespołu odzwierciedla wielokulturowość rodzimego miasta artystów - Tel Awiwu.
9 marca 2017r., opowiemy o świętach żydowskich. Naszym gościem
będzie Piotr Kowalik - zastępca kierownika Działu Edukacji Muzeum
Historii Żydów Polskich - Polin. Piotr
Kowalik jest wykładowcą w Instytucie
Historii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz na Uniwersytecie Papieskim JP
II w Krakowie, aktywistą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
i laureatem Odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Tego
dnia planujemy też, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną,
wspólne czytanie Megilat ‚Ester.
Wiosną 2017r. mamy w planach
zaprezentować mieszkańcom Gostynina spektakl teatralny gostynińskiego teatru „Teatr? No nie wiem”,
którego założycielem jest Robert
Idzikowski. Sztuka opowiadać ma
o historycznym Gostyninie, akcentując żydowski wątek jego przeszłości.
Jednym z planów, w ramach „Wielokulturowego Gostynina”, jest wykonanie muralu, który akcentowałby
historyczną wielokulturowość naszego miasta i przypominał o mieszkających obok siebie Polakach, Niemcach, Żydach i Rosjanach.
Żydowski cmentarz i tablica
Upamiętnienie żydowskiej historii Gostynina ma się wyrazić na
dwa sposoby. Po pierwsze, chcemy
upamiętnić żydowski cmentarz przy
ul. Wspólnej. Możliwość daje fakt

Z ŻYCIA MIASTA
odnalezienia w okolicznych lasach
macew pochodzących z terenu tego
cmentarza. O tym znalezisku pisano na łamach gostynińskich portali,
a w prace przy wydobywaniu macew
zaangażowani byli m.in. Radosław
Rękawiecki, Piotr Głowacki i Zdzisław Żuchowski. Chcielibyśmy, aby

na miejscu żydowskiego cmentarza
mogła pojawić się tablica pamiątkowa z inskrypcją sporządzoną w języku polskim, hebrajskim (lub jidysz)
i niemieckim, której treść przypominałaby o znaczeniu tego miejsca dla
Żydów. Dążymy również do usytuowania w centrum miasta tablicy informującej o życiu i martyrologii gostynińskich Żydów.
Nasi partnerzy
W naszych działaniach współpracujemy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Żydowskim
Instytutem Historycznym, Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Żydów Mazowieckich, Fundacją Forum Dialogu i innymi podmiotami zainteresowanymi wsparciem
i partnerstwem w ramach naszego
projektu.
Podziękowania i zaproszenie
Dziękujemy Burmistrzowi Pawłowi
Kalinowskiemu i Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Andrzejowi Robackiemu oraz Aleksandrze Balcerzak,
prezes Agencji Rozwoju i Promocji
Zamek Gostynin Sp. z o.o.
Zachęcamy mieszkańców miasta do czynnego zaangażowania
w kolejne wydarzenia i pomoc w realizacji naszych planów. Jeśli ktoś
z Państwa dysponuje pamiątkami,
które nawiązują do wielokulturowej
przeszłości naszego miasta prosimy
o kontakt.
Można nas znaleźć na www.facebook.com/groups/wielokulturowygostynin lub na blogu: www.wielokulturowygostynin.blogspot.com
Piotr Syska

Już ciepło
w Starej
Betoniarni

W czwartek 6 października
2016r. na terenie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” odbyło się oficjalne uruchomienie ciepła w galerii handlowej.
Budowa instalacji centralnego
ogrzewania była niezbędną inwestycją, która znacząco wpłynie na
komfort najemców i klientów tego
nowoczesnego kompleksu handlowo-usługowego.
Informacja o trwającej inwestycji
sprawiła, że zainteresowanie lokalami wzrosło. Stara Betoniarnia
może pochwalić się nowymi punktami handlowymi i usługowymi.
Zakończenie inwestycji i uruchomienie ogrzewania ma sprawić, że
takich punktów będzie regularnie
przybywać.
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Nowy
samochód
i kosiarka
Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę na dostawę 3,5 tonowego samochodu marki Nissan
Cabstar. Pojazd będzie kosztował
120.000,00 zł i jest objęty 5 letnią
gwarancją fabryczną realizatora
umowy - firmy Budmat Auto Sp.
z o.o. i przeglądami serwisowymi.
Auto wykorzystywane będzie
przez pracowników Urzędu Miasta
do zachowania porządku i czystości w mieście oraz transportu materiałów związanych z utrzymaniem
dróg. Samochód został kupiony
w wyniku przeprowadzonego postępowania, z wyłączeniem Prawa zamówień publicznych, o wartości nie
przekraczającej 30.000 euro w trybie zapytania ofertowego. Pojazd
zastąpi wysłużonego już Mana.
Kolejnym zakupem jest nowa
kosiarka samobieżna Stiga z możliwością zamontowania dodatkowego
osprzętu. Kosiarka wesprze w pracy
mocno już wysłużone kosy spalinowe i w znacznie krótszym czasie pozwoli na pielęgnację trawników oraz
zieleni w parkach. Cena kosiarki wyniosła 13.000,00 zł.

Spotkanie robocze w sprawie
projektów
W Urzędzie Miasta Gostynina odbyło się robocze spotkanie
z przedstawicielami gostynińskich
szkół biorących udział w Projektach:  „Akademia przyszłości” oraz
„Akademia kompetencji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Miejskiego Zespołu Ekonomicznego
Szkół i Przedszkoli oraz koordynatorzy projektów.
Celem spotkania było zawiązanie współpracy pomiędzy koordynatorem projektów Arturem
Lubimowem, a koordynatorami
ds. organizacyjno-technicznych.
Funkcje te   sprawować będą dotychczasowi pracownicy szkół:
w Szkole Podstawowej Nr 1 - Edyta Mikulska, a w Gimnazjum Nr 1
- Marek Osmałek.  Wynagrodzenie
za   koordynację w projektach jest
w całości sfinansowane ze środków EFS.

Uczestnicy spotkania szczegółowo omówili harmonogram bieżących działań podejmowanych oraz
planowanych do podjęcia w ramach
Projektów.
Podczas spotkania nie wskazano
na jakiekolwiek przeszkody mogące
zagrozić prawidłowej i efektywnej
realizacji projektów edukacyjnych
współfinansowanych w ramach
Poddziałania 10.01.01 Edukacja
Ogólna w ramach RPO WM 20142020 w Gimnazjum Nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie.
Przedstawiciele szkół zostali poinformowani o kumulacji obowiązków i działań, które są niezbędne
do wykonania   przez pracowników
szkół w październiku oraz listopadzie 2016r., w taki sposób, aby
osiągnąć w następnych miesiącach
zakładany we wniosku aplikacyjnym stopień realizacji Projektu.
Rozpoczęto realizację projektów szkolnych o wartości ponad
600.000,00 zł.

SPORT
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Gostyniński Bike Tour
Uczestnicy 6 edycji (wrzesień
2016) Gostynińskiego Bike Tour i
„Biegu Przyjaźni” oraz „Nordic Walking” byli rozpieszczani przez piękną
pogodę.
Głównym sponsorem imprezybył
Alior Bank Oddział w Gostyninie, a
współorganizatorami: MOSiR,   Burmistrz Paweł   Kalinowski i Dyrektor
GCE Andrzej Reder. W „Biegu przyjaźni” propagującym zdrowy i aktywny styl życia, którego trasa wynosiła
około 2 km, biegł także Burmistrz Paweł Kalinowski. Gospodarz naszego
miasta dobiegł do mety w czołówce
zawodników. Klasyfikacja wyglądała
następująco:
Open Kobiet, 7,5 km
1. Katarzyna Maślana Gostynin;
2. Marta Motylewska Płocki Klub Kolarski; 3. Aneta Ciechacka Golub Dobrzyń.
Elita Mężczyzn, 15 km
1. Daniel Chądzyński DANIELO Sportswear; 2. Paweł Aleksiński
Włocławek; 3. Tomasz Strzemieczny
Płocki Klub Kolarski.
Mieszkańcy Gostynina
1. Andrzej Piętka; 2. Janusz Maśla-

ny; 3. Sławomir Lasota.
Masters
1. Ireneusz Kowalski Otwock;
2. Andrzej Piętka Gostynin; 3. Jacek
Malinowski Płock.
SP IV-VI, 1,5 km
1. Grzegorz Marciniak SOSW Gostynin; 2. Jakub Nowogórski SP nr. 1
Gostynin; 3. Bartłomiej Ciepłucha SP
nr 16 Płock.
SP I-III, 1 km
1. Krystian Muras SP nr 1 Gostynin;
2. Patryk Dąbrowski SP nr 1 Gostynin;
3. Karol Józkowiak SP nr 3 Gostynin.
Szkoły Gimnazjalne, 2,5 km
1. Rafał Marciniak Gim. SOSW Gostynin; 2. Jakub Ciepłucha Gim nr 12
Płock; 3. Kacper Okruciński Gim. nr 1
Brześć Kujawski.

Gostyninianin na Igrzyskach w Rio

Mieszkańcy naszego miasta
trzymali kciuki za Kamila Fabisiaka
- Gostyninianina, który brał udział
Igrzyskach Paraolimpijskich w Brazylii, reprezentując Polskę w tenisie
na wózkach w grze indywidualnej
i deblowej.
Fabisiak trenuje tenis na wózkach
od 10 lat. Obecny Mistrz Polski w tej
dyscyplinie dwukrotnie zdobył Halowe Mistrzostwo Polski oraz zajął 20
pozycję w światowym rankingu ITF
- International Tennis Federation.
Na Igrzyskach w Rio, w pierwszym meczu, Kamilowi potrzeba
było 58 minut by wygrać z reprezentantem gospodarzy - Brazylijczykiem
Mauricio Pomme 2:0. Następnie
trzygodzinna walka w grze deblowej
również przyniosła zwycięstwo. Kamil Fabisiak i Tadeusz Kruszelnicki
w grze deblowej wygrali z Australij-

czykami - Adamem Kellermanem
i Benem Weekes’em 2:1.
Po paśmie sukcesów nasz mieszkaniec przegrał jednak w grze singlowej 2 rundy (1/32 finału) z dziewiątym, w światowym rankingu ITF
tenisa na wózkach, Japończykiem
Takashi Sanadą 0:2, a także w deblu przegrywając z Japończykami
2:0.
Dojście do 2 rundy Igrzysk Paraolimpijskich to i tak bardzo dobry
wynik dla naszego mieszkańca.
Fabisiak i Pakulska wyróżnieni
Sukcesy Kamila Fabisiaka, zdobyte nagrody i wyróżnienia, ale także zaangażowanie w działalność
sportową spowodowały, iż Burmistrz
Miasta wystąpił z inicjatywą przyznania naszemu olimpijczykowi nagrody pieniężnej wypłacanej z budżetu
miasta. Nagrodę może otrzymać
zawodnik - mieszkaniec Gostynina osiągający wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Z wnioskiem
o takie wyróżnienie Burmistrz wystąpił również dla Katarzyny Pakulskiej
- kolarki, która odnosi coraz większe
ogólnopolskie sukcesy w tej dyscyplinie sportowej.

Świętowanie
z Football
Education

W tym roku gostynińska drużyna Football Academy miała co
świętować. W czerwcu zawodnicy
wywalczyli III miejsce w generalnej
klasyfikacji turniejowej Mistrzostw
Polski Football Academy oraz tytuł
II Wicemistrza Polski Football Academy w 2016r., natomiast w sierpniu FA obchodził piąte urodziny.
Podczas centralnego finału III
edycji Mistrzostw Polski Football
Academy   w Opolu, w którym zawodnicy wzięli udział dzięki wsparciu finansowemu miasta, nasi
młodzi piłkarze pokazali swoje
umiejętności. W całej edycji Mistrzostw pokonali ponad 70 zespołów z całej Polski, a w samym
Opolu wywalczyli III miejsce w generalnej klasyfikacji turniejowej Mistrzostw oraz wrócili do Gostynina
z tytułem II Wicemistrza Polski Football Academy w 2016r. Turniejom
towarzyszyły niesamowite emocje
oraz wielka dawka nauki dla młodych piłkarzy. Na Mistrzostwach,
zawodnikom towarzyszyli nie tylko
trenerzy, ale i rodzice, którzy ubrani w jednakowe koszulki z nazwą
naszego miasta i wyeksponowaną
flagą, wzorowo kibicowali gostynińskiej drużynie.
Po tym sukcesie, w sierpniu zawodnicy i trenerzy FA mogli z radością świętować piąte urodziny
Klubu. Na stadionie MOSiR odbył się piknik urodzinowy. Oprócz
życzeń, dmuchania świeczek na
torcie i prezentów urodzinowych,
na wszystkich zgromadzonych
czekały liczne niespodzianki, gry
i zabawy. Zaproszony na tą radosną uroczystość Burmistrz Paweł
Kalinowski pogratulował trenerom
i młodym piłkarzom licznych sukcesów zdobytych podczas pięcioletniej działalności Klubu, a także
życzył kolejnych zwycięstw i pucharów.

Więcej informacji o życiu miasta znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Miasta Gostynina - www.gostynin.pl a także na Facebooku „UMGostynin” i „Gostynin, co słychać”.

Zapraszamy

nr 3/2016

Gostynińscy
szachiści na
7 miejscu
w rozgrywkach
ligowych
Szachiści „Gostmatu” dzielnie
walczą o czołowe miejsca na różnego rodzaju rozgrywkach, turniejach i mistrzostwach.
Na początku września tego roku
w Jastrzębiej Górze reprezentowali Gostynin w II lidze Drużynowych
Mistrzostw Polski Seniorów w szachach klasycznych, podczas których na 6 szachownicach walczyło
ze sobą 35 zespołów szachowych
z całego kraju.
Zawody przeprowadzono na
dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. Podczas rozgrywek szachiści Gostmatu Gostynin odnieśli
6 zwycięstw z drużynami: MLKS
Ostródzianka Ostróda, WKS Kopernik, KS Laura Chylice, MKS
„Sandecja” Nowy Sącz, MCKiS
Jaworzno i MKS MOS Wieliczka i 3 porażki z drużynami: RPW
Okucia Budowlane Łódź, KŚ AZS
Politechniki Śląskiej Gliwice i KSz
Wieża Pęgów.
Zwycięzcą został zespół WKS
Kopernik, który zgromadził 16 pkt.,
zanotował 8 zwycięstw i 1 porażkę (z Gostmatem Gostynin). Drugie miejsce zajęli szachiści Wieży
Pęgów - z 14 punktami. Najniższe
miejsce na podium wywalczyli
szachiści z Łodzi. Zespół z Gostynina zajął 7 miejsce. Indywidualnie
z zawodników Gostmatu Gostynin
najlepiej zagrał Maciej Zieliński,
zdobywca złotego medalu na swojej szachownicy.
Drużyny z miejsc 1-3 uzyskały
awans do I ligi. Zespoły zajmujące miejsca 25 i niższe spadły do
III ligi.
Występ szachistów Gostmatu
Gostynin dofinansowany był między innymi ze środków Gminy Miasta Gostynina.
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