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Remonty i budowy kolejnych dróg gminnych idą 
pełną parą

W ostatnich miesiącach prowadzone są 
prace związane z budową nowych i moder-
nizacją istniejących odcinków dróg miej-
skich. oczekiwane od wielu lat inwestycje 
drogowe prowadzone są w ulicach Hubal-
czyków i andrzeja Małkowskiego. 

Wykonano już kanalizację deszczową na ca-
łej długości obu ulic. Na odcinku objętym inwe-
stycją przy ul. Hubalczyków położono warstwę 
wiążącą z betonu asfaltowego, a obecnie ukła-
dane są obustronne chodniki wraz ze zjazdami 
na posesje z kostki betonowej. Natomiast przy 
ul. A. Małkowskiego wykonano korytowanie 
i przystąpiono do realizacji podbudowy drogi. 
Wykonawcą robót przy ul. Hubalczyków jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowla-
nych S.A. w Gostyninie, a przy ul. A. Małkow-
skiego HYDROPOL Sp. z o.o. w Gostyninie.

Trwają także prace w ul. I. Krasickiego zwią-
zane z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Roboty remontowe na obecnym etapie pro-
wadzone są na zlecenie Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. 
Po zakończeniu tej części prac firma GLOBAL 

SYSTEMS Marcin Balcerzak wykona nową na-
wierzchnię bitumiczną oraz chodniki i zjazdy 
na posesje z kostki betonowej. 

- Konsekwentnie realizujemy działania zmie-
rzające do poprawy stanu dróg miejskich. Warto 
przypomnieć, że oprócz obecnie prowadzonych 
robót drogowych, wcześniej udało nam się zmo-
dernizować odcinek ul. Glinianej. Nasze plany 
przewidują budowę kolejnych dróg na Zatorzu. 
Podpisałem już umowę na wykonanie II etapu 
budowy ulic – gen. Marii Witek, HDK i ks. Józefa 
Gerwatowskiego, które realizowane będą w ca-
łości z pozyskanych środków zewnętrznych, tj. 
3.042.280,00 zł. Urzeczywistnianie programu 
unowocześniania sieci ulic w mieście to nie tyl-

ko kwestia estetyki i wyglądu tych miejsc, ale 
przede wszystkim podnoszenie jakości życia 
wszystkich mieszkańców - podkreśla burmistrz 
Paweł Kalinowski.

Gmina Miasta Gostynina wykona kolejne 
bezpieczne przejście dla pieszych z aktywną 
sygnalizacją świetlną oraz strefą oczekiwa-
nia dla pieszych przy ul. Rynek (w pobliżu 
„Cukierni Wasiakowie”). Przejście to zostało 
wybrane do realizacji po konsultacji z Wy-
działem Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Gostyninie ze względu 
na największą liczbę zdarzeń drogowych, do 
których dochodzi z udziałem pieszych w tym 
newralgicznym miejscu.

ReNowacja i pRace koNseRwatoRskie 
na zamku Gostynińskim z dofinansowaniem

Gmina Miasta Gostyni-
na pozyskała 100.000,00 zł 
z budżetu samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
na prace remontowo-kon-
serwatorskie w zamku go-
stynińskim. Środki finanso-
we zostały przeznaczone na 
realizację pierwszego etapu 
zadania pn. „Remont baszty 
i kaplicy (budynek I) na wzgó-
rzu zamkowym w Gostyninie. 

Etap ten obejmuje konser-
wację zabytkowych drzwi 
wejściowych do gostyniń-
skiego zamku oraz okiennic 
baszty. Umowa między bur-
mistrzem Pawłem Kalinow-
skim reprezentującym Gminę 
Miasta Gostynina a Województwem Mazo-
wieckim reprezentowanym przez marszałka 
Adama Struzika na wykonanie tego projektu 
została zawarta 31 sierpnia br.

Od kilku miesięcy podejmowane były stara-
nia o pozyskanie pozabudżetowych pieniędzy 
na zachowanie istniejącego dziedzictwa kul-

turowego naszego miasta. Do 
otrzymanej kwoty na ochronę 
zabytków samorząd miejski 
wyasygnuje także własne fun-
dusze w kwocie 25.460,00 zł. 
Wartość całkowita zadania wy-
nosi 125.460,00 zł.

Prace konserwatorskie przy-
wrócą świetność zniszczonych 
zabytkowych drzwi wejściowych 
do dawnego kościoła (ewan-
gelickiego, a później rzymsko-
katolickiego) oraz okiennicom 
baszty. Pod wpływem działania 
warunków atmosferycznych 
drzwi odkształciły się, zużyły 
się mechanizmy zamykające, 
deformacji i zagrzybieniu uległy 
okiennice baszty. 

W ramach zadania wykonane zostaną: na-
prawy stolarskie, uzupełnienie ubytków, im-
pregnacje przeciw owadom i grzybom, malo-
wanie farbami nawierzchniowymi, naprawy lub 
wymiany zniszczonych okuć i zabezpieczenie 
przed korozją. Okiennice baszty będą podda-
ne naprawom stolarskim, naświetla rozszkleniu 

i ponownemu oszkleniu, zaś ramy żaluzyjne po 
naprawach stolarskich zaimpregnowane zosta-
ną środkami do konserwacji drewna. Prace zo-
stały zlecone firmie Zakład Stolarski Export-Im-
port wyrobów z drewna Bolesław Pasternak 
z Baruchowa, która posiada duże doświadcze-
nie w realizacji tego typu prac renowacyjnych 
- wykonała m.in. konserwację 80 obiektów dla 
płockiego muzeum oraz wielu obiektów sakral-
nych w całej Polsce z pozytywnym odbiorem 
przez Urząd Ochrony Zabytków.

Prace remontowo-konserwatorskie po-
trwają do końca października br. Wśród 
działań na rzecz gminy i mieszkańców szcze-
gólne miejsce zajmuje ochrona tego obiektu 
– wizytówki i symbolu miasta. Konserwacja 
drewnianych drzwi przez specjalistów to 
sposób na uratowanie zabytkowego ele-
mentu dawnego założenia obronnego na 
wzgórzu zamkowym. Stosunek do ocalałych 
nielicznych zabytków na tle ogromu strat, 
jakie poniosła kultura materialna Gostynina 
na przestrzeni wieków, uświadamia nam, że 
należy dokonać wszelkich starań, aby urato-
wać to, co zostało zachowane i służy gosty-
nińskiemu społeczeństwu.
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Boisko tReNiNgowe Na 
stadioNie prawie gotowe

długo wyczekiwana inwestycja, nie tylko 
przez mieszkańców, ale przede wszystkim przez 
gostynińskich sportowców jest na ukończeniu.

Prace na Stadionie Miejskim im. Janusza 
Kusocińskiego przy ul. Sportowej 1 związane  
z budową piłkarskiego boiska treningowego 
wraz z zapleczem socjalno-szatniowym trwają 
od czerwca 2020 r. Przedsięwzięcie obejmuje 
również zagospodarowanie terenu wokół pły-
ty poprzez jego utwardzenie i oświetlenie oraz 
wykonanie nasadzeń roślinnych. 

Obecnie trwają roboty wykończeniowe. 
W budynku zaplecza boiska wykonywane są 
okładziny ceramiczne ścian i podłóg oraz in-
stalacje wewnętrzne. Przewidywany termin 
zakończenia robót budowlanych – w połowie 
października bieżącego roku.

Przypomnijmy, że budowa w części 
(2.500.000,00 zł) finansowana jest ze środków 
zewnętrznych pozyskanych przez miasto pocho-
dzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Sportowa Polska – Program 

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – 
edycja 2019. Zadanie dofinansowane jest rów-
nież ze środków Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych w kwocie 964.444,00 zł. Wartość 
całkowita zadania wynosi 5.512.438,82 zł.

gostyNiN 
otrzymał ponad 
100 tys. w ramach 
programu Maluch+

Jest nam miło poinformować, że Gmina 
Miasta Gostynina po raz kolejny pozyskała 
dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Re-
sortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Ma-
luch+" 2021 Moduł 2.

W dniu 31 sierpnia br. Burmistrz Miasta Go-
stynina, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, podpisał umo-
wy na realizację zadań w ramach wyżej wy-
mienionego Programu.

Z kolejnym dofinansowaniem otrzymaliśmy 
łącznie 224.400,00 zł, w tym:

Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajko-
wy Zakątek" - 81.600,00 zł (40 miejsc opieki), 
mieszczący się w Miejskim Centrum Handlo-
wym „Stara Betoniarnia".

Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczaro-
wana Kraina" - 81.600,00 zł (40 miejsc opieki), 
znajdujący się również w „Starej Betoniarni".

Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha" - 
61.200,00 zł (30 miejsc opieki) – mieszczący 
się przy ul. Wojska Polskiego 23.

Budowa BudyNku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 3 maja 30 
w gostyninie

Wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców, których nie stać na zakup swojego 
"M", burmistrz paweł Kalinowski podjął już 
w 2018 r. decyzję o przygotowaniu dokumen-
tacji na budowę w centrum Gostynina kolej-
nego bloku komunalnego. 

- Jako samorząd musimy myśleć również o tych 
mieszkańcach, którzy z różnych przyczyn nie są 
w stanie samodzielnie zapewnić sobie miesz-
kań. My jako gmina musimy tworzyć warunki 

do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tych 
osób - mówi burmistrz. - Ponadto musimy mieć 
świadomość, że gmina w swoich zasobach komu-
nalnych posiada jeszcze budynki mieszkalne wy-
budowane przed 1945 r., znajdujące się w złym 
stanie technicznym - w kilku przypadkach bez 
urządzeń sanitarnych - co wymusza na nas za-
pewnienie lokatorom lepszych warunków miesz-
kaniowych. Budowa budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego wpisuje się w nasze wielostronne 
działania w zakresie podnoszenia poziomu życia 
wszystkich mieszkańców Gostynina.

Przy ul. 3 Maja 30, po wcześniej ro-
zebranych starych zabudowaniach, po-
wstanie blok mieszkalny podpiwniczony 
z lokalami komunalnymi - 12 mieszkań na 
trzech kondygnacjach nadziemnych o po-
wierzchni użytkowej 46,63 i 63,70 m kw. 
W części podpiwniczonej, oprócz komórek 
lokatorskich, zlokalizowane będą także po-
mieszczenia techniczne, gospodarcze dla 
personelu sprzątającego oraz wózkownia. 

Budynek będzie dostosowany dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych – obok schodów 
wejściowych zostanie usytuowana pochyl-
nia umożliwiająca wjazd wózków inwalidz-
kich na pierwszą kondygnację, a na parkingu 
znajdzie się wyznaczone dodatkowe miejsce 
postojowe. W ramach inwestycji powstanie 
ciąg pieszo-jezdny oraz parking na 12 samo-
chodów osobowych, zlokalizowane zostaną 
obiekty małej architektury, a teren wokół 

zagospodarowany będzie zielenią. Całość 
zostanie połączona istniejącym układem ko-
munikacyjnym od ulicy 3 Maja i Parkowej. 

Lokale mieszkalne będą wyposażone w cen-
tralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową 
z miejskiej sieci ciepłowniczej z indywidual-
nym opomiarowaniem. Formę i kształt bu-
dynku oraz pastelową kolorystykę dopasowa-
no do sąsiedztwa.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmi-
na Miasta Gostynina otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 2.256.868,84 zł ze środków 
Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, zasilanego środ-
kami budżetu państwa w ramach rządowego 
programu bezzwrotnego wsparcia budownic-
twa mieszkaniowego.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji uzależnio-
ne będzie od terminu rozstrzygnięcia obecnie 
ogłoszonego drugiego przetargu. Przedsię-
biorcy mają czas do 6 października br. do skła-
dania swoich ofert.



3Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl UMGostynin

Nr 3 (55) N
a

szGostynini INwESTYcJE

Bezpłatne 
usuwaNie 
pokryć 
dachowych 
z wyrobów 
azbestowych

Władze miasta zadbały o to, aby mieszkań-
cy Gostynina mogli ekologicznie i bezpiecznie 
pozbyć się eternitu ze swoich posesji. zaofe-
rowano pokrycie kosztów usługi demontażu, 
odbioru, transportu oraz utylizacji wyrobów 
zawierających azbest z budynków stanowią-
cych własność osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej. 

W bieżącym roku do Urzędu Miasta Go-
stynina wpłynęło 19 wniosków właścicieli 
nieruchomości zainteresowanych wsparciem 
finansowym w tym zakresie. Szacunkowa ilość 
pokryć dachowych na budynkach mieszkal-
nych jednorodzinnych do zutylizowania okre-
ślona została na 30 Mg azbestu. 

Z Ogólnopolskiego programu finansowania usu-
wania wyrobów zawierających azbest ogłoszo-
nego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Gmina Miasta Gostynina pozyskała na 2021 r. 
dofinansowanie na realizację projektu w wyso-
kości 70% całego zadania. Na podstawie wnio-
sków złożonych przez mieszkańców zadanie 
zostało wyliczone na kwotę 12.102,00 zł. Bez-
zwrotna dotacja wyniosła 8.387,00 zł. 

Przy usuwaniu elementów budowlanych za-
wierających ten niebezpieczny dla ludzkiego 
zdrowia i środowiska naturalnego surowiec 
warto skorzystać z pomocy miasta, które pod-
pisało umowę na realizację robót z firmą po-
siadającą niezbędne doświadczenie i sprzęt 
oraz zezwolenie na transport materiałów nie-
bezpiecznych. Dla własnego bezpieczeństwa 
pod żadnym pozorem nie wolno podejmować 
się tego typu prac samodzielnie. 

Azbest, dzięki wielu pożądanym właściwo-
ściom, wykorzystywany był przez długi czas 
w budownictwie, zwłaszcza w latach 60. i 70 
ubiegłego wieku. Okazał się jednak bardzo 
szkodliwym materiałem wywołującym nowo-
twory. Z tego względu zakazano stosowania 
azbestu do produkcji materiałów budowla-
nych. W związku z powyższym wprowadzono 
specjalne programy, które finansują miesz-
kańcom demontaż, transport i utylizację tych 
niebezpiecznych wyrobów. Zakłada się, że do 
2032 r. elementy azbestowe powinny zostać 
całkowicie zlikwidowane z budynków.

utwoRzeNie 
szeRokiego oBszaRu 
fuNkcjoNalNego – list 
intencyjny podpisany

List intencyjny w sprawie współpracy na 
rzecz utworzenia szerokiego obszaru funk-
cjonalnego został podpisany dnia 12 sierpnia 
br. przez burmistrza pawła Kalinowskiego, 
Starostę Gostynińskiego arkadiusza boru-
szewskiego, prezydenta płocka andrzeja No-
wakowskiego, Wicestarostę płockiego Iwo-
nę Sierocką, Starostę Sierpeckiego andrzeja 
cześnika oraz burmistrza Sierpca Jarosława 
perzyńskiego. 

Biorąc pod uwagę istniejące więzi społecz-
ne, gospodarcze i przestrzenne, a także kieru-
jąc się chęcią zapewnienia zrównoważonego 
i trwałego rozwoju miast, gmin i powiatów ob-
szaru funkcjonalnego, wszyscy zainteresowa-
ni wyrazili chęć współpracy na rzecz rozwoju 
podregionu płockiego. Sygnatariusze listu za-
deklarowali, iż będą rozwijać współpracę na 
rzecz obszaru funkcjonalnego miasta Płocka, 
który oprócz Płocka obejmuje: Gminę Miasta 

Gostynina, Gminę Miasta Sierpca, Powiat Go-
styniński, Powiat Płocki i Powiat Sierpecki.

Podpisanie dokumentu obliguje do przy-
gotowania i przekazania samorządowi wo-
jewództwa mazowieckiego wizji przyszłego 
obszaru funkcjonalnego. W efekcie ma to 
skutkować dobrym przygotowaniem subre-
gionu do starania się o środki Unii Europejskiej 
w latach 2021-2027.

prace przy nowej siedzibie 
miejskiej szkoły 
MuzyczNej w gostyNiNie

Gmina Miasta Gostynina pozyskała dofinan-
sowanie na utworzenie nowej siedziby Miej-
skiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda 
twardowskiego w Gostyninie w wysokości 
400.000,00 zł, pochodzące ze środków finan-
sowych pozostających w dyspozycji Ministra 
Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach Funduszu promocji Kultury z prze-
znaczeniem na realizację programu pn. „Infra-
struktura szkolnictwa artystycznego”.

Stosowną umowę w tej sprawie Burmistrz 
Miasta Gostynina podpisał 4 sierpnia br. 
Otrzymane środki pozwoliły na rozpoczęcie 
prac przygotowawczych, niezbędnych do wy-
konania przed właściwą adaptacją pomiesz-

czeń budynku po byłym Gimnazjum nr 2 na 
siedzibę szkoły muzycznej.

W pierwszej kolejności przystąpiono do 
rozbiórki obiektu dawnego przedszkola, tzw. 
„blaszaka”, który ze względu na zły stan tech-
niczny był wyłączony z użytkowania od 2013 r. 
Zakres robót obejmował również likwidację 
węzła cieplnego i łącznika do sali gimnastycz-
nej. Wykonawcą zadania była firma P.P.H. i U. 
"Iskro-Bud" s.c. Fafińscy za kwotę 90.000,00 zł. 

Następnym etapem będzie przebudowa 
przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
wraz z wykonaniem przepompowni ścieków 
sanitarnych, której realizatorem będzie HY-
DROPOL Sp. z o.o. Po zakończeniu wyżej 
opisanych prac wykonawca odtworzy na-
wierzchnie utwardzone i zielone oraz upo-
rządkuje teren. Łączna wartość robót wyniesie 
404.640,00 zł. Termin zakończenia realizacji 
zadania określony w umowie z 18 sierpnia 
2021 r. to 30 października 2021 r.
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Burmistrz gościł gostyNiNiaN z Belgii
W dniu 12 sierpnia 2021 r. burmistrza paw-

ła Kalinowskiego odwiedził pan Witold Gu-
dyś z żoną Marzeną i córką Karoliną. przybyli 
goście, to rodowici gostyninianie, od 10 lat 
mieszkający w belgii. 

Państwo Gudyś zwrócili się do gostyniń-
skich placówek o pomoc dla Polskiej Macie-
rzy Szkolnej w Comblain-la-Tour w Walonii, 
której zbiory zostały zalane. Pan Witold wraz 
z małżonką zajęli się stworzeniem i rozwojem 
biblioteki obwoźnej, aby w ten sposób udo-
stępnić podręczniki polskim szkołom na te-
renie Belgii. Miejscem, w którym składuje się 
pomoce szkolne jest Polska Macierz Szkolna, 
natomiast Państwo Gudyś zajmują się wypo-
życzaniem i rozwożeniem zgodnym ze zlece-
niem każdej z polskich placówek. Gostyninia-

nie bardzo angażują w te działania, 
w porozumieniu z wicekonsulem 
przy ambasadzie polskiej w Belgii 
panem Kacprem Szyndlarewiczem.

Po ulewie, która spowodowa-
ła wiele szkód, pan Witold szukał 
wsparcia przede wszystkim w swo-
im rodzinnym Gostyninie, gdzie zna-
lazł zrozumienie i pomoc ze strony 
burmistrza. W zbiórkę potrzebnych 
podręczników i innych akcesoriów 
szkolnych zaangażowały się gosty-
nińskie szkoły podstawowe. Do akcji 
dołączyła także Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

Przybyli goście nie kryli zadowolenia z pozy-
tywnego odzewu i pomocy. Na ręce pana burmi-

strza złożyli podziękowania wszystkim ludziom 
dobrego serca. Państwo Gudyś przebywając 
w Gostyninie biorą czynny udział w różnych uro-
czystościach i świętach patriotycznych.

kamil fabisiak 
z wizytą 
u burmistrza 
pRzed 
wyjazdeM  
do tokio

dnia 11 sierpnia br., burmistrza pawła Kali-
nowskiego odwiedził wyjątkowy gość - Kamil 
Fabisiak uprawiający tenis ziemny na wóz-
kach, zawodnik Stowarzyszenia Integracyj-
nego Klubu tenisa w płocku. 

Sportowiec jest wielokrotnym mistrzem Pol-
ski w tenisie ziemnym na wózkach i wielokrot-
nym reprezentantem Polski na igrzyskach pa-
raolimpijskich. W tym roku także obronił tytuł 
mistrza Polski w Płocku. Tenisista wraz z kolegą 
z tego samego Stowarzyszenia - Piotrem Jaro-
szewskim reprezentowali Polskę na igrzyskach 
paraolimpijskich w Tokio w tenisie ziemnym na 
wózkach, zarówno w singlach, jak i deblu.

Sportowiec podczas wizyty u burmistrza 
opowiadał o swojej pasji, oraz o igrzyskach pa-
raolimpijskich w Tokio, na które leciał 19 sierp-
nia. Były to jego trzecie igrzyska. Pierwszy 
mecz wygrał z reprezentantem Tajlandii, a ko-
lejny przegrał z Anglikiem.

Natomiast w deblu wraz z Piotrem Jaro-
szewskim w trzech setach przegrali w pierw-
szej rundzie z reprezentantami Chile. 

Kamil Fabisiak zapytany o wrażenia po po-
wrocie z paraolimpiady powiedział, że jest za-
dowolony ze swojej gry, tym bardziej, że przez 
pandemię musiał długo czekać na wylot do 
Tokio. Dał z siebie wszystko, a wiadomo, że 
w sporcie raz się wygrywa a raz przegrywa. 
Jednak najważniejsze jest zdobycie kolejnych 
doświadczeń i to mu się udało.

likwidacja BaRieR 
aRchitektoNiczNych 
w przedszkolu nr 2 z oddziałami 
integracyjnymi w gostyninie

z roku na rok przybywa dzieci w wieku 
przedszkolnym z niepełnosprawnościami, 
które obejmowane są już od najmłodszych 
lat specjalnym procesem kształcenia, dosto-
sowanym do diagnozy i zaleceń. przedszkole 
nr  2 już od 1995 r. prowadziło oddział inte-
gracyjny, a od 1 września br. utworzono ko-
lejny, umożliwiając w ten sposób przyjęcie 
większej liczby przedszkolaków z orzeczenia-
mi o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Jeden oddział nie wystarczał, aby zapew-
nić odpowiednie do potrzeb warunki. Chcąc 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców 
i móc elastycznie reagować na rzeczywiste 
potrzeby kształcenia dzieci niepełnospraw-
nych pod względem psychofizycznym, Bur-
mistrz Miasta postanowił przystosować kolej-
ną salę w placówce przy ul. Wojska Polskiego 
54. W ramach prac przebudowana zostanie 
łazienka w nowo powstałym oddziale oraz 
wymienione drzwi wejściowe do budynku. 
Zamontowane zostaną drzwi jednoskrzydło-
we, aluminiowe o szerokości skrzydła 114-
116 cm, aby dzieci mogły poruszać się na 
wózkach inwalidzkich. Wymiana nie naruszy 
konstrukcji budynku. Jest to projekt szcze-

gólnie ważny z uwagi na możliwość integracji 
wszystkich dzieci, jak również uwrażliwienie 
na potrzeby kolegów z niepełnosprawnościa-
mi, naukę wzajemnej pomocy i empatii, akcep-
tacji inności i troski o słabszych. W minionym 
roku szkolnym do przedszkola uczęszczało 
95 dzieci, w tym 12 dzieci z dysfunkcjami, 
a w bieżącym jest 14 dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Władzom miasta 
zależy, aby każde dziecko mogło rozwijać się 
zgodnie ze swoimi predyspozycjami.

Całkowitą wartość zadania „Likwidacja ba-
rier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie” 
szacuje się na 88.937,63 zł. Miasto otrzyma-
ło na tę inwestycję dofinansowanie w wyso-
kości 28.509,84 zł z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w ramach Programu wyrównywania róż-
nic między regionami III. Pozostała kwota 
60.427,79 zł zostanie pokryta ze środków 
budżetowych. Termin realizacji zadania 
przewidziany jest do końca lutego 2022 r., 
jednak ze względu na pilną potrzebę będą 
czynione starania, aby prace wykonano do 
końca bieżącego roku kalendarzowego.
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wywiad z januszem karaskiem
1. Jesteś osobą utalen-

towaną, posiadasz lek-
kość pisania i wysławia-
nia się. Jak myślisz, czy 
te cechy odziedziczyłeś 
po przodkach, czy może 
ogromna praca pozwoliła 
ci osiągnąć taki poziom?

Z pewnością pewne 
rzeczy dziedziczy się po 
przodkach, jestem wnu-
kiem żołnierza Armii 
Krajowej, postać bardzo 
barwna. Mój Dziadek, 
niestety odszedł jesienią zeszłego roku, 
dożywszy 97 lat. Był bardzo żywiołową po-
stacią o wielu talentach, od pszczół, przez 
majsterkowanie po granie na mandolinie 
i harmonijce ustnej różnych ludowych przy-
śpiewek. Niemniej jednak zawsze starałem 
się bardzo pracować nad sobą i ciągle inwe-
stować w swój rozwój. Dużo czytam, lubię 
też oglądać filmy dokumentalne, szczegól-
nie historyczne. Najbardziej interesuje mnie 
historia XX wieku. Pracowałem też w radiu, 
a to w dużym stopniu pomaga rozwinąć 
słownictwo i sposób przemawiania. Zawsze 
też lubiłem mówić, stąd przelewanie moich 
słów na papier, mówienie jest czymś pięk-
nym, ale trzeba uważać, żeby nie popaść 
w niepotrzebną paplaninę.

2. Skąd w tak artystycznej duszy wzięło się 
zainteresowanie prawem?

Prawo zawsze mnie interesowało i było 
moim niespełnionym marzeniem. Skoń-
czywszy trzydziestkę, pewnego dnia pomy-
ślałem sobie – kiedy jak nie teraz? Z duszą 
na ramieniu, zapisałem się na studia na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Pięcioletnie prawo – zdawało by się jak 
wieczność, ale minęło nie wiadomo kiedy. 
Przeżyłem niesamowitą przygodę, spotyka-

jąc na swej drodze wielu 
wspaniałych ludzi, o któ-
rych nigdy nie zapomnę. 
Z częścią z nich, mam kon-
takt nawet i teraz. Przede 
mną aplikacja adwokacka 
– chcę pomagać ludziom 
i bronić ich przed bez-
dusznością tego świata. 
Może jest to górnolotne 
i pompatyczne, ale wolę, 
kiedy przyświecają mi ja-
kieś ideały, niż tylko chęć 
zrobienia kariery.

3. Jeśli możesz uchylić rąbka tajemnicy - czy 
powstaną kolejne książki, wiersze, spotkania 
na falach radiowych, czy może prawo pochło-
nie cały twój czas?

Na tę chwilę druga część książki jest już 
napisana. Jej tytuł to „Zmrok”, ale zajęty 
studiowaniem i innymi rzeczami, nie mam 
czasu się za to zabrać. Czy ujrzy światło 
dzienne? Dobre pytanie i sam jeszcze nie 
znam na nie odpowiedzi. Podobnie jest z ra-
diem, w pewnym momencie dla mnie i mo-
jego kolegi, Krzysztofa Seweryniaka, z któ-
rym prowadziłem audycję, zabrakło miejsca 
na antenie i musieliśmy się pożegnać. Czy 
żałuję? Z pewnością, ale w chwili obecnej, 
w lokalnych rozgłośniach w Płocku czy Kut-
nie, nie widzę dla siebie miejsca. Nie mogę 
włączać Erica Claptona w radiu, które gra 
disco-polo, pewne światy nigdy się ze sobą 
nie połączą i to nie ma racji bytu. Nie chcę 
jednak stąd wyjeżdżać, kocham Gostynin 
i nie wyobrażam sobie życia gdziekolwiek 
indziej. Jadąc do dużego miasta, nie czuję 
się tam komfortowo i najczęściej wracam 
wieczorem z bólem głowy. Wysiadam jed-
nak z samochodu, nabieram głęboko powie-
trza i czuję ulgę, bo jestem w Gostyninie, bo 
tu jest mój dom. 

„Gostynińska 
piątka” 
zakończona 
zwycięstwem 
adriana przybyły 
z iławy

26 września br. podczas ogólnopolskiego 
biegu „Gostynińska piątka" ponad stu za-
wodników przebiegło 5 kilometrowy odci-
nek trasy. Start i meta znajdowały się przy 
zamku Gostynińskim. 

Najszybszy z zawodników był Adrian Przyby-
ła z Iławy, który osiągnął wynik 14.29. Miejsce 
drugie zajął Adrian Bednarek z Bydgoszczy z wy-
nikiem 15.10, zaś trzecie miejsce należało do Ar-
tura Kamińskiego z Płocka, z czasem 16.02.

Z grupy gostynińskich zawodników piąte 
miejsce zajął Andrzej Piętka, a burmistrz Pa-
weł Kalinowski, uzyskał czas 26.08.

W grupie kobiet wynik 18.33 uzyskały dwie 
zawodniczki - Julia Szymkowicz z Bobrownik 
i Agnieszka Przybyła z Iławy.

Doskonale spisali się najstarsi uczestnicy 
biegu: 65-letnia Teodozja Józwiak z Gostyni-
na z czasem 26.11 i 68-letni Andrzej Kujawski 
z wynikiem - 24.59.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy świet-
nej kondycji i życzymy najlepszych miejsc na 
podium podczas kolejnych biegów.

Do zobaczenia za rok.

nszz "solidarność" obchodził 
41. rocznicę powstania

ogólnopolski Niezależny Samorządny 
związek zawodowy „Solidarność” powstał 
w 1980 roku w celu obrony praw pracowni-
czych. Uroczystość „Solidarności” Regionu 
płockiego w dniu 27 sierpnia br. rozpoczę-
ła Msza św. w kościele Miłosierdzia bożego 
w Gostyninie. podczas nabożeństwa został 
poświęcony sztandar oddziału Gostynin Re-
gionu płockiego NSzz „Solidarność".

Dalsza część obchodów kontynuowana była 
w Zamku Gostynińskim.

W wystąpieniu Elżbieta Lewandowicz - prze-
wodnicząca Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” 
w Gostyninie zaznaczyła, że w dniu 17 wrze-
śnia 1980 roku statut rozstrzygający powsta-
nie NSZZ „Solidarność" przyjęli przedstawiciele 
międzyzakładowych komitetów założycielskich. 

Przewodnicząca skierowała podziękowania 
na ręce współorganizatora wydarzenia Burmi-
strza Miasta Gostynina oraz głównego spon-
sora - PKN Orlen S.A.

Odczytany został list od przewodniczące-
go Piotra Dudy przez zastępcę Komisji Kra-

jowej NSZZ „Solidarność” Bogdana 
Kubiaka. Autor listu zwrócił uwagę, 
że powstanie i sukces „Solidarności” 
odbył się dzięki odwadze i poświę-
ceniu tysięcy ludzi. Poinformował, że 
nadszedł czas na działania związane 
z 14-tym postulatem o emeryturach. 
Wyjaśniono, że NSZZ „Solidarność” 
uruchomiła obywatelski projekt usta-
wodawczy - „Emerytura za staż”. 

Burmistrz w swoim wystąpieniu 
m.in. powiedział, że ruch związkowy 
znany jest nie tylko w Polsce, ale na 
całym świecie, dał nam demokrację 
i troszczy się o dobre stosunki mię-
dzyludzkie w dzisiejszych czasach.

Podczas uroczystości wręczono podzięko-
wania za dotychczasową działalność i współ-
pracę: Zbigniewowi Leszczyńskiemu - człon-
kowi Zarządu PKN Orlen S.A., burmistrzowi 
Pawłowi Kalinowskiemu, staroście gostyniń-
skiemu Arkadiuszowi Boruszewskiemu, wójto-
wi Gminy Gostynin Edmundowi Zielińskiemu 

oraz prezesowi OSP w Gostyninie Karolowi 
Podleśnemu.

Oprawę muzyczną obchodów przygotowała 
Patrycja Malinowska. 

Na koniec odbył się festyn związkowy oraz 
koncert Antka Smykiewicza – wokalisty, kom-
pozytora i autora tekstów.
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po raz kolejny uczciliśmy powstańców 
powstaNia waRszawskiego

Godzina „W”, to kryptonim dnia i godziny 
rozpoczęcia powstania Warszawskiego. Jak 
co roku w naszym mieście, 1 sierpnia o godz. 
17:00 w centrum Gostynina zawyły syreny. 

zgromadzeni w Rynku Miejskim mieszkańcy 
wraz z burmistrzem pawłem Kalinowskim 
i przewodniczącym Rady Miejskiej andrze-
jem Rederem, uczcili pamięć bohaterów, 

którzy podjęli nierówną walkę z niemieckim 
agresorem, często oddając zdrowie i życie dla 
odzyskania wolności.

Godzina „W" zapoczątkowała powstańczy 
zryw, który miał na celu wyzwolenie stolicy 
spod niemieckiej okupacji przed wkrocze-
niem Armii Czerwonej. Jak się okazało Po-
wstanie Warszawskie było największą ak-
cją zbrojną podziemia w okupowanej przez 
Niemców Europie.

1 sierpnia 1944 roku naprzeciw doskona-
le uzbrojonej i wyszkolonej niemieckiej armii 
stanęło 45 tys. powstańców, z których tylko 
12 % miało broń. Powstanie miało trwać trzy 
dni, jednak Warszawa broniła się przez 63 dni. 
Zginęło wówczas 18 tys. powstańców i bli-
sko 180 tys. cywili, a 25 tys. zostało ran-
nych. Pozostałych przy życiu mieszkańców 
Warszawy, (ok. 500 tys.) wypędzono z mia-
sta, które po kapitulacji zostało doszczętnie 
zniszczone przez Niemców.

Straty, jakie ponieśli powstańcy były ogrom-
ne, jednak spełnili oni swój patriotyczny i żoł-
nierski obowiązek, dlatego właśnie jesteśmy 
im winni pamięć i wdzięczność.

XXXViii sesja Rady Miejskiej
Na XXXVIII sesji Rady Miejskiej burmistrz 

Paweł Kalinowski złożył sprawozdanie mię-
dzysesyjne z działalności Burmistrza za okres 
ostatnich trzech miesięcy. Przedstawił stan 
zaawansowania prac na stadionie miejskim, 
informację o: opracowywaniu dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla wykonania 
urządzeń wodnych, odpływów z jezior Zam-
kowego i Sejmikowego, dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej na remont pomostów 
i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego; 
rozbiórce budynku po dawnym gimnazjum nr 2. 
Zawarto umowę użyczenia części działki gruntu 
o nr ewid. 1150/5, położonej przy ul. Dybanka 
w Gostyninie w celu ubiegania się o dofinanso-
wanie przez LGD Aktywni Razem na realizację 
projektu współpracy pn. „Mazowieckie Mazury 
– rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LGD 
Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem” na czas 
do 31 grudnia 2030 roku. W ramach tego pro-
jektu powstanie pomost na jeziorze Bratoszewo. 
Rozpoczęto prace projektowe związane z opra-
cowaniem dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej dla inwestycji pn. „Budowa drogi gmin-
nej wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową, 
oświetleniem i zjazdami pomiędzy ul. 3 Maja 
a ul. Parkową w Gostyninie”. 

Dobrą wiadomością jest zmiana przez Radę 
Miejską uchwały z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie udzielania jednorazowego świadcze-
nia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie 
becikowe”. Teraz nie 6, a 12 miesięcy od daty 
urodzin ma rodzic lub opiekun dziecka na złoże-
nie wniosku o tę jednorazową zapomogę. 

Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu bo-
isku piłkarskiemu położonemu na Stadionie 
Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Gosty-
ninie przy ul. Sportowej 1 imienia Mieczysława 
Święcickiego (1889-1939), zasłużonego dla 

Gostynina działacza społecznego i sportowego, 
inicjatora powstania stadionu miejskiego (1928) 
i Klubu Sportowego Mazur Gostynin (1926). 

Zaproszeni na sesję dyrektorzy szkół miej-
skich poinformowali o realizacji zadań sta-
tutowych w roku szkolnym 2020/2021. 
Skarbnik Miasta przedstawił informację 
o przebiegu wykonania budżetu miasta za 
I półrocze 2021 r., wcześniej pozytywnie za-
opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową. Rada Miejska podjęła także uchwa-
łę zmieniającą uchwałę z dnia 29 września 
2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Gminy Miasta Gostynina.

Na sesji dokonano także zmian w uchwa-
le budżetowej, w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2021-2034, a także 
w uchwale w sprawie zaciągnięcia długoter-
minowego kredytu i pożyczki. Zmiana doty-
czyła zmniejszenia o kwotę 846.020,00 zł 
planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku 
długoterminowego kredytu na pokrycie 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożycz-
ki, na spłatę których zaangażowane będą 
wolne środki w kwocie jak wyżej.
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staś i nel patronami oddziału 
dla dzieci i młodzieży mBp

21 sierpnia br. odbyło się uroczyste na-
danie imienia Stasia i Nel oddziałowi dla 
dzieci i Młodzieży Miejskiej biblioteki pu-
blicznej połączone z obchodami 50-lecia 
działalności oddziału Mbp.

Przed oficjalną częścią uroczystości w go-
dzinach porannych na terenie przed Miejskim 
Centrum Kultury działała strefa animacji m.in.: 
ozdabianie farbami tekturowych zamków, 
zwierząt, domków i książek. Taniec z bajko-
wą postacią prowadziła instruktorka zumby - 
Iwona Markus. Pogoda dopisała więc wszyscy 
bardzo dobrze się bawili.

W galerii im. Pawła Tencera MCK odby-
ły się warsztaty teatralne, a także rodzinny 
plenerowy spektakl z Teatrem Form Wielu. 
Dzieci i dorośli korzystali z tych i wielu in-
nych atrakcji. 

Po południu w sali widowiskowej MCK roz-
poczęła się strefa uroczystości, zaprezento-
wano wspaniały teledysk jubileuszowy. Au-
torem tekstu był gostyniński poeta - Kamil 
Olszewski, a muzyką zajął się Tomasz Sarniak. 
Nad całością czuwał Tomasz Balcerzak.

Podczas oficjalnej części obchodów bur-
mistrz Paweł Kalinowski pogratulował dy-
rektorowi biblioteki Katarzynie Leśniewskiej 
i wszystkim współpracownikom podejmo-
wanych działań na rzecz czytelnictwa życząc 
kolejnych sukcesów. Uchwałę Rady Miej-
skiej z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie 
nadania imienia oddziałowi dla dzieci i mło-
dzieży odczytała radna Rady Miejskiej Anna 
Majchrzak.

Zaproszenie do udziału w uroczystości przy-
jęły także byłe dyrektorki i pracownice Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, do których skiero-
wano słowa uznania i podziękowania za pracę 
na rzecz czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Następnie wywiad aktora Teatru Dramatycz-
nego w Płocku Mariusza Pogonowskiego z Mo-
niką Roscą - grającą Nel w filmie „W pustyni 
i w puszczy” wyjaśnił, jaką przepustką do nieza-
pomnianej przygody i cennym doświadczeniem 
była ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza.

Na tak znamienitej uroczystości nie mogło 
zabraknąć jubileuszowego tortu, którym po-
częstowano gości.

Obchody zakończył koncert zespołu „Plate-
au” i Michała Szulima.

święto Żeglarstwa - Regaty o puchaR 
BuRMistRza Miasta gostyNiNa za NaMi

Gostyniński Klub Żeglarski HaLS w piątek 
27  sierpnia 2021 roku rozpoczął świętowanie 
żeglarstwa piknikiem, przygotowanym w ra-
mach Gostynińskich Weekendów Sportowych. 

Atrakcji nie brakowało. Dla dzieci i młodzieży 
odbył się pokaz żeglarski obejmujący zarówno 
przeprowadzenie prezentacji jachtów jak i in-

dywidualne próby ich obsługi przez chętnych 
uczestników. Goście wzięli udział w rejsie 
jachtem turystycznym po wodach Wisły. Po 
tak emocjonujących doznaniach przygotowa-
no coś dla wzmocnienia ciała. Organizatorzy 
i uczestnicy spędzili miłe chwile z żeglarską 
muzyką przy ognisku.

Po południu na przystań Klubu przyby-
ły kolejne załogi z jachtami, które w sobotę 
i niedzielę wzięły udział w regatach o Pu-
char Burmistrza Miasta Gostynina . Były to 
w klasie Micro kolejne zawody Pucharu Pol-
ski oraz w klasie Optimist kolejne zawody 
Międzyokręgowego Pucharu klasy Optimist. 
Na następne części regat przybyły jachty klasy 
Optimist, Laser, Omega oraz jachty kabinowe 
klas turystycznych. 

W regatach wzięło udział ponad 50 jed-
nostek w tym 24 młodych żeglarzy w wieku 
7-13 lat. Reprezentanci Klubu Żeglarskiego 
HALS nie zawiedli oczekiwań prezentując 
wysoki poziom. 

W klasie Micro nasi żeglarze zdobyli 
pierwsze miejsce, w klasie T2 jachtów tu-
rystycznych – drugie, w klasie Optimist - 
trzecie miejsce. Wysoki sportowy poziom 
gostynińskich żeglarzy, to wynik długiej 
ponad pięcioletniej, ciężkiej pracy na tre-
ningach i zawodach, a także rezultat dobrej 
współpracy z Burmistrzem Miasta Gostyni-
na, która pozwoliła na zakup nowoczesnego 
sprzętu oraz zatrudnienie profesjonalnych 
instruktorów i trenerów, bez których sukces 
ten byłby niemożliwy.
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KULtURa i

euRopejskie dNi dziedzictwa – 
Gostynińska muzyczna Feta za nami

W piątek i sobotę (10 i 11.09.2021r.) na za-
proszenie burmistrza Miasta gościliśmy zna-
nych artystów i świętowaliśmy europejskie 
dni dziedzictwa. przygotowano wiele atrak-
cji, podczas których dobrze bawili się duzi 
i mali mieszkańcy naszego miasta i okolic.

Wydarzenie rozpoczął koncert plenerowy 
„Bilans 40-latka”. Na gostynińskiej scenie 
wystąpił Paweł Pilichowicz i zaprzyjaźnieni 
muzycy - związany z Pawłem od wielu lat 
chór Vox Singers z Płockiego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki, a także znany i lubiany w Go-
styninie Ryszard Wolbach - polski wokalista 
rockowy, autor wielu tekstów piosenek, 
kompozytor i gitarzysta. Wystąpiła również 
Izabela Trojanowska znana piosenkarka roc-
kowa, aktorka i osobowość medialna. Pu-
bliczność wysłuchała m.in. takich utworów 

jak: „Szczęście", „Wiersz o różnych świa-
tach", „Życia szczegół" zaśpiewanych przez 
Pawła Pilichowicza, Vox Singers wykonał 
piosenki - „Jesteś lekiem na całe zło", „Cud 
niepamięci", „40 latka", Izabela Trojanowska 
przypomniała m.in. utwory: „Pieśń o cegle" 
i „Wszystko czego dziś chcę", natomiast Ry-
szard Wolbach wykonał swój sztandarowy 
utwór - "Kora" i wiele innych. 

Pod koniec koncertu dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury Aleksandra Milczarek w imie-
niu burmistrza Pawła Kalinowskiego i swoim 
własnym podziękowała artystom za piękne 
występy i niezapomniane wrażenia, wyrażając 
nadzieję na kolejne spotkanie.

W sobotnie przedpołudnie (11.09) Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Go-
styninie po raz szósty podjęła się odsłony Na-

rodowego Czytania w naszym mieście. Podczas 
tegorocznego czytania zaprezentowane były 
fragmenty "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli 
Zapolskiej. W atmosferę utworu wprowadził pu-
bliczność Andrzej Ziółkowski. Występ lokalnych 
aktorów amatorów wypadł doskonale. 

W godzinach popołudniowych alejki parko-
we w centrum Gostynina ozdobiła wystawa 
malarstwa i fotografii – „Cudowna Perspek-
tywa” & „Gostynin poplenerowo”, a następnie 
Miejska Orkiestra Dęta pod batutą kapel-
mistrza Józefa Pakulskiego zaprezentowała 
m.in. utwory należące do gatunku muzyki 
rozrywkowej. Piękne głosy naszych lokal-
nych młodych artystów - Marysi Florczak 
i Konrada Kolasińskiego bardzo spodobały 
się zgromadzonym na rynku słuchaczom, 
a pokaz Mażoretek Libra Gostynin został 
nagrodzony wielkimi brawami.

Nie zabrakło też konkursów sprawdzających 
m.in. wiedzę na temat gostynińskich zabytków.

Na zakończenie artystycznego weeken-
du wystąpiła Kapela Brodów Muzikaim. 
W swoim repertuarze muzycy mają m.in. 
utwory świeckie i religijne z terenów Polski, 
Białorusi, Rosji, Łotwy czy Estonii. Zespół 
swoim występem zachwycił gostyninian ze-
branych na rynku.


