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BIULETYN MIEJSKI

PożEgnaLIśmy Lato W goStynInIE
gwiazdą miejskiego święta była Roxana Węgiel

pożegnanie lata 2022 już za nami. tego-
roczna impreza trwała cztery dni, począw-
szy od czwartku do niedzieli (22 - 25 wrze-
śnia). Wydarzenie cieszyło się popularnością 
i zgromadziło nie tylko lokalną widownię, ale 
także gości spoza naszego miasta.

Święto miejskie przyniosło długo oczekiwa-
ne występy, ale także sporo niespodzianek.

Przypomnijmy, jak bawiliśmy się podczas 
imprezy miejskiej w naszym mieście.

CzwarTEK
W godzinach popołudniowych w sali wido-

wiskowej Miejskiego Centrum Kultury miło-
śników literatury i naszego wieszcza Adama 
Mickiewicza zaprosiła Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie 
na czele z dyrektor Marzeną Ligocką, na Na-
rodowe Czytanie z „Balladami i romansami”. 
Aktorami występującymi na deskach MCK 
była gostynińska młodzież ze szkół średnich: 
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
i Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Wy-
stęp młodych aktorów zyskał uznanie zebra-
nej widowni. Całości dopełnił występ chóru 
miejskiego Arce Cantores pod kierownictwem 
Michała Pilichowicza.

pIątek 
W Miejskim Centrum Kultury odbył się kon-

cert dla miłośników muzyki harfowej. Gostynin 
odwiedził Cracow Harp Quintet. W galerii im. 
Pawła Tencera zaprezentowali się krakowscy 
muzycy - pięcioro absolwentów najlepszych 
europejskich uczelni muzycznych. Utwory wy-
konali: flecistka Martyna Węgrzynowska, harfi-
sta Adrian Nowak, skrzypaczka Maria Garstec-
ka, altowiolista Jan Czyżewski i wiolonczelistka 
Katarzyna Brynicka. Grupa wykonuje utwory 
z końca XIX i pierwszej połowy XX w., mające 
swoje źródło w francuskim impresjonizmie oraz 
dziełach polskich kompozytorów. Za piękne 
wykonanie przygotowanych utworów artyści 
otrzymali gromkie brawa. 

Foto: gostynin24.pl
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NIEdzIELa
Czwarty dzień „Pożegnania Lata 2022”, od-

był się pod kątem muzycznym. Koncerty ta-
kich wykonawców jak Dziani – książę muzyki 
cygańskiej i jego zespół – porwał Gostyninian 
rytmiczną muzyką romską. Jako kolejny wy-
stąpił zespół The FoxCats wykonując utwory 
rock’and’rollowe. Gwiazdą wieczoru była Ro-
xana Węgiel czyli Roxi. Zaśpiewała między 
innymi takie przeboje jak: „Anyone I Want 
to Be”, „Dobrze jest jak jest” czy „Przyjdź po 
mnie”. Po koncercie artystka robiła selfie ze 
swoimi fanami i rozdawała autografy.

Nie można zapomnieć o zorganizowanym 
przez animatorów Miejskiego Centrum Kul-
tury "Balu jak z bajki". Zebrane po południu 

w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego 
księżniczki i inne bajkowe postacie doskonale 
się bawiły przy muzyce, brały udział w konkur-
sach, zabawach i turniejach rycerskich.

Pokaz gotowania na olbrzymiej patelni za-
prezentował finalista programu MasterChef – 
Krzysztof Bigus.

Gościliśmy także zaprzyjaźnione z Gostyni-
nem i jego mieszkańcami Radio Q. Redaktorzy 
Tomasz Graczewski i Kinga Sikora relacjonowali 
przebieg imprezy oraz przeprowadzali wywiady 
z organizatorami miejskiego wydarzenia.

Cztery dni „Pożegnania Lata 2022” szybko 
minęły. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa 
znalazł coś dla siebie. Już dzisiaj zapraszamy 
na kolejne święto miejskie za rok.

SoBoTa
Trzeci dzień „Pożegnania lata” odbył się pod 

znakiem aktywnego wypoczynku na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie 
dzieci, jak i dorośli spędzali czas.

Emocje wzbudzały zawody rowerowe, 
szczególnie w grupie najmłodszych, którym 
najbardziej kibicowali rodzice. Poza tym moż-
na było skorzystać ze ścianki celnościowej, 
żonglować piłką. Na kortach odbył się Turniej 
Tenisa Ziemnego, a na boisku z trawą synte-
tyczną został rozegrany Międzyklubowy tur-
niej piłki nożnej chłopców rocznika 2013/mł. 

Bardzo ciekawy i pouczający pokaz za-
prezentowali strażacy z PSP w Gostyninie. 
Uświadomili, jakie niebezpieczeństwo grozi 
nam podczas lekkomyślnego obchodzenia się 
z ogniem w kuchni.

Pokaz trial event show, czyli triki i sztuczki ro-
werowe w wykonaniu Mateusza Kowalczyka, 
wzbudziły zachwyt wśród zebranej publiczności.

Powodzeniem cieszył się też dmuchany za-
mek ze ścianką wspinaczkową, a także slalom 
profilaktyczny zorganizowany przez Komendę 
Powiatową Policji w Gostyninie oraz degusta-
cja ciast przygotowanych przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich Gaśno i kiełbaski z grilla.

Na zakończenie odbyło się wręczenie na-
gród i wyróżnień dla uczestników zawodów 
rowerowych oraz rozdanie dyplomów z okazji 
ukończenia szkółki tenisowej z MOSiR w Go-
styninie dla dzieci i młodzieży.
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odmIEnIony dZIEdZInIEC przy SP 1
zakończono prace przy utwardzeniu dzie-

dzińca przy Szkole podstawowej nr  1 im. 
armii krajowej. dzięki nowemu zagospo-
darowaniu terenu zmienił się wizerunek 
otoczenia wokół placówki – szkoła zyskała 
estetyczny, widoczny z ulicy, wygląd przed 
wejściem. W ramach przedsięwzięcia wy-
konano utwardzenie fragmentu dziedzińca 
z kostki brukowej, a na pozostałej części 
urządzono trawnik. Wykonane zostało od-
wodnienie terenu poprzez budowę kana-

lizacji deszczowej. łączna wartość zadania 
wyniosła 491.550,00 zł. dnia 22 lipca 2022 r. 
sporządzony został protokół odbioru koń-
cowego i przekazano teren do eksploatacji. 
Wykonawcą prac była firma Global Systems 
Marcin balcerzak z Gostynina. 

Właściwe zagospodarowanie przestrzeni 
było ważne dla prawidłowego funkcjonowa-
nia placówki. Inwestycja została zrealizowa-
na przede wszystkim z myślą o polepszeniu 
warunków do edukacji dzieci oraz z troski 

o poprawę ich bezpieczeństwa. Utwardzony 
teren będzie można wykorzystywać w przy-
szłości na działania na świeżym powietrzu 
- apele, uroczystości szkolne, festyny i spo-
tkania, uroczystości patriotyczne, w których 
uczestniczyć będzie cała społeczność szkol-
na, rodziny, a także mieszkańcy. 

Zagospodarowana przestrzeń poprawiła 
nie tylko wygląd samej placówki, ale także 
jej otoczenia. 

Społeczność szkolna wyszła z pomysłem 
ukwiecenia terenu. - Systematycznie chce-
my dekorować różnobarwnymi kompozycjami 
kwiatowymi i krzewami powierzchnie wokół 
budynków, aby nadać otoczeniu szkoły jeszcze 
piękniejszy wygląd i stworzyć przyjazny klimat. 
Akcja finansowana jest ze środków własnych, 
poszukiwani są sponsorzy - powiedziała Mag-
dalena Andrzejczak - dyrektor szkoły. Do 
pomysłu włączyli się sami uczniowie i ich 
rodzice, którzy przynoszą rośliny do zasa-
dzenia. W przyszłości planowany jest także 
montaż nowych ławek na terenach zielo-
nych przy szkole, aby obok poprawy este-
tyki zwiększyć funkcjonalność placówki, 
w tym dać uczniom możliwość spędzania 
przerw śródlekcyjnych na świeżym powie-
trzu. Najważniejsze – zmiany podobają się 
tym, którzy korzystają z nich na co dzień, 
czyli dzieciom!

tRWają IntEnSyWnE 
prace przy rozbudowie 
Przedszkola nr 4

W naszym mieście powstaje obiekt na mia-
rę XXI wieku. trwają intensywne prace przy 
rozbudowie przedszkola nr 4. aktualnie wy-
konawca robót przystąpił do ułożenia izo-
lacji termicznej i pokrycia dachu membraną 
na łączniku oraz wykonał strop zarówno nad 
częścią żłobkową, jak i przedszkolną. Rozpo-
częto również montaż okien w części łącz-
nika i żłobka, aby przed okresem zimowym 
zamknąć budynek i móc prowadzić w tym 
czasie roboty wykończeniowe. 

Budowa przedszkola wraz z częścią przezna-
czoną na żłobek w Gostyninie wynosi ponad 
13 milionów złotych. Jest jedną z najważniej-
szych i największych inwestycji oświatowych 
w mieście w ostatnich latach.

Na tę inwestycję czekano od dawna. Po roz-
budowie przedszkole będzie posiadać dodat-
kowo 12 nowych oddziałów. Dotąd placówka 
nie była w stanie pomieścić wszystkich dzie-
ci, których rodzice deklarowali chęć oddania 
swoich pociech pod opiekę przedszkolną.

Jak mówi dyrektor przedszkola Grażyna Stani-
sławska – w związku z rozbudową placówki o nowe 
skrzydła z dodatkowych miejsc będzie mogło sko-
rzystać kolejnych 300 maluchów. Będziemy mogli 
otoczyć opieką łącznie 400 przedszkolaków. 

Dzięki realizacji inwestycji, problem braku 
miejsc w przedszkolach całkowicie zniknie.

KonKuRSy 
na dyrektorów 
rozstrzygnięte

W czerwcu 2022  r. burmistrz Miasta Gosty-
nina ogłosił konkurs w celu wyłonienia kan-
dydatów na stanowiska: dyrektorów dwóch 
placówek oświatowych i Miejskiej biblioteki 
publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

W konkursie na stanowisko dyrektora Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego wpłynęła jedna 
oferta - pana Roberta Pypkowskiego, któremu 
ponownie powierzono kierowanie placówką 
(Zarządzenie nr 106/2022 Burmistrza Miasta 
Gostynina z dnia 22.08.2022 r.).

W konkursie na stanowisko dyrektora 
Przedszkola nr 4 również wpłynęła jedna 
oferta - pani Grażyny Stanisławskiej, która 
ponownie będzie kierowała placówką (Za-
rządzenie nr 105/2022 Burmistrza Miasta 
Gostynina z dnia 22.08.2022 r.).

Do konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Jakuba z Gostynina w Gostyninie przystąpiły 
dwie osoby: pani Katarzyna Leśniewska oraz 
pani Marzena Ligocka. Na stanowisko dy-
rektora MBP powołano z dniem 12 sierpnia 
2022 r. panią Marzenę Ligocką. (Zarządzenie 
Nr 98/2022 z dnia 10.08.2022 r.)

Wszystkim dyrektorom życzymy owocnej 
pracy, udanych inicjatyw i decyzji w zarządza-
niu, dobrej współpracy z pracownikami, wy-
chowankami, rodzicami, czytelnikami i orga-
nem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności. 
Ponadto wiele zapału, pomysłów, sił, energii 
i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń.



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

n
a

szGostynin nr 3 (59)INwESTYCJE I

Wykonanie urządzeń wodnych 
i regulacja linii brzegowej jEZIoRa 
ZamKoWEgo

z początkiem sierpnia br. rozpoczęła się 
realizacja projektu pod nazwą „Renowa-
cja Jeziora zamkowego w Gostyninie wraz 
z budową regulowanych odpływów” za 
kwotę 1.571.491,28 zł. Na wykonanie prac 
Gmina Miasta Gostynina otrzymała dofi-
nansowanie ze środków budżetu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w wysokości 
800.000,00 zł. kwota ta pochodzi ze środków 
przeznaczonych na budowę i renowację zbior-
ników wodnych służących małej retencji. z bu-
dżetu miasta wyasygnowano 771.491,28  zł. 
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze 
postępowa przetargowego w trybie podsta-
wowym jest firma balcerzak budownictwo sp. 
z o.o. & sp. k. z siedzibą w Gostyninie.

W ramach projektu wybudowane zostaną: 
rów z Jeziora Sejmikowego do rzeki Skrwa 
Lewa, rów łączący Jeziora Zamkowe i Sejmi-
kowe, przepust, zastawki wraz z kładkami, 
przebudowany będzie istniejący rów łączą-
cy Jezioro Zamkowe z kolektorem deszczo-
wym oraz wykonane utwardzenie dojść do 

zastawek. Dodatkowo zostanie częściowo 
oczyszczone dno i brzegi Jeziora Zamkowe-
go z trzciny i namułów. 

Zrekultywowany akwen stanowiący łowi-
sko do amatorskiego połowu ryb wędką, będą 
jeszcze częściej odwiedzać gostynińscy węd-
karze, a pięknie położony teren przy wzgórzu 
zamkowym podniesie atrakcyjność turystycz-
ną znajdującego się tam obiektu hotelowo-
gastronomicznego. Najważniejszym jednak 
celem wykonanych prac będzie – jak twierdzi 
burmistrz Paweł Kalinowski - zabezpieczenie 

okolicznych domów przed groźbą zalania pod-
czas dużych opadów deszczu. Prace powinny 
zakończyć się do 31 października 2022 r.

W kolejnym etapie planuje się częściową 
regulację linii brzegowej. Od strony wzgórza 
zamkowego ma powstać nowy pomost oraz 
ścieżki łączące teren z ul. Ziemowita wraz 
z ławeczkami i stanowiskami do wędkowania. 
Wszystko to przyczyni się do jeszcze większe-
go uatrakcyjnienia Gostynina dla mieszkań-
ców i turystów, a malowniczo położony gosty-
niński zamek zyska na znaczeniu.

BEZPIECZnIEj przy ul. S. Wyspiańskiego 
i na terenie mCH Stara Betoniarnia

do połowy grudnia 2022 r. planowane jest 
zakończenie robót polegających na budowie 
oświetlenia ulicznego przy ul. S. Wyspiańskie-
go. 14 kwietnia br. podpisano umowę z dHS 
Intelligent Systems Hubert Szynkielewski 
z siedzibą w Gostyninie na wykonanie projek-
tu technicznego - opracowanie dokumentacji 
wraz z uzyskaniem zgody organu architek-
toniczno-budowlanego na prowadzenie ro-
bót budowlanych oraz budowę oświetlenia. 
W ramach prac ułożona będzie linia kablowa, 
dwa słupy stalowe oświetleniowe o wys. 9 m 
z dwoma oprawami Led.

O wykonanie oświetlenia zabiegali od dłuż-
szego czasu mieszkańcy tej ulicy. Inwesty-
cja pozwoli doświetlić ciąg komunikacyjny, 
a obecność lamp ograniczy ewentualne ryzyko 
kradzieży czy rozbojów. 

W dniu 13 września 2022 r. dokonano od-
bioru końcowego zadania pn.: „Montaż lamp 
solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego 
typu LED na terenie miasta Gostynina”. In-
westycja polegała na montażu pięciu lamp 
solarnych (3 szt. sięgacz do ul. Kolonia oraz 
2 szt. sięgacz do ul. 18 Stycznia) oraz wymianie 
37 szt. opraw oświetlenia ulicznego na oprawy 
typu LED na terenie Miejskiego Centrum Han-
dlowego STARA BETONIARNIA w Gostyninie. 

Zamontowane lampy solarne doświetlą 
sięgacze wymienionych ulic. Gmina zainwe-
stowała w oszczędne oświetlenie typu LED 
zasilane panelami fotowoltaicznymi wyposa-
żonymi w akumulator po to, aby nie genero-
wać kosztów energii oraz uniknąć zanieczysz-
czenia klimatu związanego ze zużyciem energii 
elektrycznej pobieranej z sieci. Natomiast wy-

mienione oprawy na terenie MCH również są 
oparte na technologii typu Led. Zapewniają 
bardzo wysoką wydajność, przy zachowaniu 
najlepszej naturalnej barwy oświetlenia. Opra-
wy gwarantują wysoki strumień świetlny przy 
jednoczesnej redukcji zużycia prądu.

Wartość wymiany opraw oświetleniowych 
na oprawy typu LED wyniosła 25.900,00 zł, na-
tomiast montaż lamp solarnych 40.467,00 zł. 
Zadanie pod nazwą „Montaż lamp solarnych 
oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na 
terenie miasta Gostynina” współfinansowano 
ze środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego (Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Adaptacji do zmian Klimatu – Mazowsze dla 
klimatu 2022). Pozyskane dofinansowanie 
w formie refundacji kosztów wyniesie 50% 
wartości całego zadania.
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InWEStyCja dRogoWa 
na „ZatoRZu” zakończona

W dniu 12 sierpnia 2022 r. nastąpił odbiór 
robót wykonanych przez przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe HydRobUd paweł zło-
towski w ramach zadania pn. „budowa dróg 
gminnych ul. ks. Józefa Gerwatowskiego, gen. 
Marii Wittek, Honorowych dawców krwi 
wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanaliza-
cją deszczową w Gostyninie – etap II”. Wyko-
nawca realizował inwestycję w okresie od 20 
września 2021 r. do dnia 5 sierpnia 2022 r. 

Zakres prac obejmował: budowę jezdni, 
chodników i zjazdów, budowę kanalizacji 
deszczowej, zabezpieczenie istniejących 
sieci oraz likwidację istniejących odcin-
ków rowów. W trakcie realizacji inwesty-
cji, z uwagi na bardzo wysoki wzrost cen 
masy asfaltowej, została podjęta decyzja 
o zmianie nawierzchni z jezdni asfaltowej 
na kostkę brukową. W związku z tym udało 
się zakończyć zadanie w terminie i bez szu-
kania dodatkowych środków finansowych. 
Całkowity koszt zadania zamknął się kwo-
tą 3.390.175,98 zł. Budowa dróg gminnych 
- ul. ks. Józefa Gerwatowskiego, gen. Ma-
rii Wittek, Honorowych Dawców Krwi jest 

uzupełnieniem wybudowanych wcześniej 
na tym terenie dróg, tj. Andrzeja Małkow-
skiego i Hubalczyków. 

W celu podkreślenia ważności wykona-
nego przedsięwzięcia, w dniu 19 sierpnia 
2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie 
robót związanych z budową dróg na osiedlu 
Zatorze. W uroczystości udział wzięli parla-
mentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy.

Modernizacja osiedla Zatorze to zwieńcze-
nie pracy wielu osób i instytucji. Dzisiejsza 
radość to sukces odpowiednich przygotowań, 
uzyskania niezbędnych decyzji administracyj-
nych, a przede wszystkim środków finanso-
wych, które zabezpieczały realizację zadania 
– powiedział burmistrz Paweł Kalinowski. 
Maciej Małecki, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Aktywów Państwowych zapew-
nił, że rząd poprzez programy nadal będzie 
wspierał finansowo samorządy przy realiza-
cji zadań lokalnych. Posłanka Anna Cichol-
ska pogratulowała burmistrzowi wykona-
nia zadania i podkreśliła, że jest on liderem 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Senator Marek Martynowski podziękował 
Pawłowi Kalinowskiemu i radnym Rady 
Miejskiej w Gostyninie za sfinalizowanie 
projektu inwestycyjnego. W imieniu miesz-
kańców osiedla słowa uznania do wszyst-
kich, którzy przyczynili się do powstania 
nowych dróg miejskich na osiedlu Zatorze, 
skierował Tadeusz Majchrzak, radny z tego 
okręgu wyborczego. 

Zakończona inwestycja przełożyła się na 
realną poprawę jakości życia mieszkańców 
osiedla Zatorze, ale również komfortu i bez-
pieczeństwa wszystkich korzystających z miej-
skiej infrastruktury w Gostyninie.

SEtną RoCZnICę 
urodzIN 
obchodziła pani 
Leokadia jasińska

12 września br. odbyła się wyjątkowa uro-
czystość - jubileusz setnych urodzin obcho-
dziła gostyninianka pani Leokadia Jasińska.

Wśród zaproszonych gości byli: przedsta-
wiciele gostynińskiego KRUS-u, delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 
Urzędu Miasta Gostynina.

Podczas przyjęcia urodzinowego w imieniu 
wszystkich mieszkanek i mieszkańców na-
szego miasta życzenia długich lat w zdrowiu 
wśród najbliższych Jubilatce złożył Burmistrz 
Miasta Gostynina Paweł Kalinowski. 

Odwiedzający panią Leokadię gratulowali 
tak pięknego wieku i składali najserdeczniej-
sze życzenia wszystkiego najlepszego na ko-
lejne, długie lata spędzone w zdrowiu, spokoju 
i radości, wśród bliskich, kochających osób. 

Bukiety kwiatów, adresy z życzeniami oraz uro-
dzinowy tort dopełniły wyjątkowego nastroju.

Pani Leokadia doczekała się trójki dzieci, dzie-
więciorga wnucząt i jedenaściorga prawnucząt.

Gostyninianka pomimo zacnego wieku cie-
szy się dobrą formą i pamięcią. Zapytana o re-
ceptę na długowieczność wymieniła przede 
wszystkim ciężką pracę i pogodę ducha.

LEtnIE SPaCERy I Rajd RoWERoWy wzbogaciły 
tegoroczną ofertę wakacyjną gostynina

organizowane w lipcu i sierpniu przez Urząd 
Miasta Gostynina bezpłatne wycieczki piesze 
i rowerowe były okazją do poznania historii 
ciekawych miejsc, a także retrospekcji najważ-
niejszych wydarzeń poprzez postacie zwią-
zane z miastem. zaproszenie licznie przyjęli 
mieszkańcy oraz goście naszego miasta.

W tegoroczne wakacje ofertę utworzyły dwa 
spacery: „Szlakiem gostynińskich zabytków” 
i „Szlakiem wielokulturowego Gostynina” oraz 
rajd rowerowy „Szlakiem miejsc pamięci”.

Trasy pieszych wędrówek związane były 
przede wszystkim z historią, architekturą i prze-
strzenią kulturową Gostynina, ale także biogra-
fiami osób, które się tu urodziły, bądź połączyły 
swoje losy z miastem. Spacer „Szlakiem gosty-
nińskich zabytków” prowadził po obszarze lo-
kacyjnym miasta. Zaprezentowano historię roz-
woju przestrzennego Gostynina od XIV po XX 
w. Uczestnicy dowiedzieli się kim był założyciel 
miasta i jakie związki książąt mazowieckich wy-
nikają z wybudowania tu założenia obronnego. 
Wędrówka przez centrum miasta z architekto-
nicznymi akcentami w tle, prowadziła ulicami: 3 
Maja, Legionów Polskich, Wojska Polskiego, Flo-

riańską, kard. S. Wyszyńskiego i Zamkową. Prze-
wodniczka – Elżbieta Szubska-Bieroń przybliżyła 
dzieje zachowanych, ważnych dla historii miasta 
obiektów – ratusza, kamienic czy arkad. Podczas 
spaceru uczestnicy oglądali Gostynin oczami 
tych, którzy to miasto - jak Hilary Szpilowski - od-
wiedzali i budowali w XIX w. jego obiekty. Fina-
łem spaceru była wizyta w gostynińskim zamku. 

Druga propozycja spacerów dotyczyła po-
znania różnorodności kulturowej naszego 
miasta. Przewodnik Piotr Syska opowiadał 
19 sierpnia br. uczestnikom pieszej wędrówki 
o mieszkających w przedwojennym Gostyninie: 
Polakach, Żydach, Niemcach i Rosjanach - ka-
tolikach, wyznawcach judaizmu, protestantach 

i prawosławnych. Szczególny akcent położony 
został na ślady obecności gostynińskich Ży-
dów. Zwieńczeniem spaceru był koncert ze-
społu Tourklezz, prezentujący tradycyjne me-
lodie żydowskie i współczesne opracowania 
muzyki klezmerskiej. Kolejny spacer odbył się  
na początku października 2022 r.

W dniu 20 sierpnia 2022 r. odbył się rajd ro-
werowy „Szlakiem miejsc pamięci”. Trasa pro-
wadziła ul. Floriańską, A. Czapskiego, a dalej 
przez Podgórze, Bolesławów, Zwoleń, Jawo-
rek, Gaśno, Kraśnicę, Zalesie, Drzewce i ul. 18 
Stycznia. Uczestnicy pokonali dystans około 
23 km. Po drodze prowadzący Marcin Gęsiarz 
zadbał o odpowiedni, merytoryczny komentarz 
wybranych miejsc upamiętniających naszych 
lokalnych bohaterów. Zakończenie rajdu mia-
ło miejsce przy Restauracji „Pod Sówką”, gdzie 
przygotowany został przez organizatorów grill. 

Tegoroczne tematyczne zwiedzanie Gosty-
nina cieszyło się ogromnym powodzeniem. 
Dało możliwość miłego spędzenia wakacyjne-
go popołudnia i aktywnego poznania historii 
swojej małej Ojczyzny i często tragicznych lo-
sów jej mieszkańców.
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PamIętamy o naszej historii i jej bohaterach
Hołd i zaduma nad walczącymi w powsta-

niu Warszawskim
W dniu 1 sierpnia 1944 r. dokładnie o godz. 

„W” (17.00), rozpoczął się w stolicy zryw po-
wstańczy.

Godzina "W" była początkiem Powstania 
Warszawskiego, nazwanego największą ak-
cją zbrojną podziemia w okupowanej przez 
Niemców Europie. Pierwszego dnia sierpnia 
44 roku naprzeciw bardzo dobrze uzbrojo-
nej i wyszkolonej niemieckiej armii stanęło 
45 tys. Powstańców, z których tylko około 
12% miało broń.

Niemcy optymistycznie zakładali, że Po-
wstanie potrwa zaledwie trzy dni. Jak się oka-
zało Warszawa dzielnie i z determinacją broni-
ła się aż 60 dni dłużej. W tej nierównej walce 

zginęło 18 tys. powstańców i około 200 tys. 
cywili, a 25 tys. osób zostało rannych.

Pozostałych przy życiu warszawiaków (ok. 
500 tys.) wypędzono z miasta, które po Po-
wstaniu niemal całkowicie zostało zniszczone.

W 78. rocznicę Powstania Warszawskiego 
podobnie, jak w całym kraju, władze naszego 
miasta wraz z mieszkańcami Gostynina w Ryn-
ku, minutą ciszy uczcili pamięć Powstańców. 
Punktualnie o godz. 17.00 zawyły syreny, a po-
tem wysłuchano pieśni patriotycznych. Zapalo-
no znicze i w zadumie skierowano myśli ku tym, 
którzy własne życie oddali w obronie Ojczyzny.

Gostynin uczcił 102. rocznicę bitwy War-
szawskiej - cudu nad Wisłą

15 sierpnia br. obchodziliśmy 102. rocznicę 
„Bitwy Warszawskiej”, a także święto Wojska 
Polskiego.

Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele 
NMP Matki Kościoła, którą odprawił ks. pro-
boszcz Krzysztof Jończyk i ks. dziekan Andrzej 
Rutkowski, rozpoczęły uroczystości.

Następnie przy pomniku świętego Jana Paw-
ła II delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze, 
a Miejska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmi-
strza Józefa Pakulskiego zagrała "Barkę".

Uczestnicy uroczystości przemaszerowa-
li ulicą Floriańską, gdzie oddano cześć bo-
haterom przy tablicy pamiątkowej, kolejno 
ulicą Wojska Polskiego, Legionów Polskich – 

do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W dalszej części uroczystości, upamiętniono 
bohaterów i oddano hołd patriotom, którzy 
polegli w obronie Ojczyzny, dzięki którym 
Niepodległa Rzeczpospolita mogła prze-
trwać i rozwijać się.

Burmistrz Paweł Kalinowski mówił o prze-
biegu Bitwy Warszawskiej, która przesądzi-
ła o losach świata. Złożył życzenia wszyst-
kim żołnierzom i ich rodzinom dziękując za 
służbę dla Polski, dzielność i odpowiedzial-
ność. Nawiązał także do tragicznej sytuacji 
na Ukrainie.

Delegacje samorządowe, związki, organiza-
cje, ZHP Gostynin, stowarzyszenia, zakłady 
pracy złożyły kwiaty i oddały hołd bohaterom.

Miejska Orkiestra Dęta na zakończenie ode-
grała „I Brygadę”.

dobiegła końca WyStaWa LaLEK 
aRtyStyCZnyCH „maZoWSZE W SPódnICy”

Lalka artystyczna, to obiekt plastyczny 
portretujący człowieka, nie pełniący funkcji 
użytkowej w przeciwieństwie do lalki teatral-
nej. Lalki artystyczne bywają przedmiotami 
kolekcjonerskimi tworzonymi przez artystów 
na całym świecie. Wykonanie takiej lalki wy-
maga od twórcy wyjątkowych zdolności, ta-
kich jak: precyzja, umiejętności techniczne, 
krawieckie, malarskie itp. 

Właśnie taką wyjątkową wystawę lalek arty-
stycznych „Mazowsze w spódnicy” zaprezen-
towała Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba 
z Gostynina w Gostyninie w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Gostyninie, dzięki 
współpracy z Muzeum Domków Lalek, Gier i Za-
bawek” w Warszawie, reprezentowanego przez 
dyrektora muzeum i kuratora wystawy Anetę 
Popiel-Machnicką. Ekspozycja została otwarta 1 
sierpnia 2022 r. i trwała do końca miesiąca.

Wystawę otworzyła dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina 
w Gostyninie Marzena Ligocka.

Dyrektor Muzeum Aneta Popiel-Machnicka 
opowiedziała po kolei historię losów kobiet, 
których postacie lalek były wystawione. 

Wizerunki kobiet przedstawione w posta-
ci lalek wykonało w różnych technikach pla-
stycznych w skali 1:3, 15 cenionych artystek: 
1. Elena Ovcharova – Grażynę Bacewicz 

(kompozytorkę, skrzypaczkę pedagoga 
muzycznego)

2. Justyna Skowyrska-Górska – Michalinę 
Chełmońską-Szczepankowską (nauczyciel-
kę, poetkę, działaczkę oświatową)

3. Maria Biernat – Wandę Gertz (majora Woj-
ska Polskiego, majora AK, działaczkę pa-
triotyczną i niepodległościową)

4. Małgorzata Trafimoff – Halinę Konopacką 
(lekkoatletkę, mistrzynię olimpijską w rzu-
cie dyskiem)

5. Anna Szkudlarska – Marię Kownacką (pi-
sarkę, autorkę książek, sztuk i słuchowiska 
dla dzieci)

6. Natalia Kondratiuk – Marię Koźniewską
-Kalinowską (malarkę, portrecistkę)

7. Marta Górny – Agnieszkę Osiecką (poetkę, 
pisarkę, reżyserkę filmową i telewizyjną, 
autorkę tekstów piosenek)

8. Agna Kurnatowska – Helenę Rasiową (ma-
tematyczkę, prof. UW i PAN)

9. Jolanta Niedziela-Chudzik – Irenę Sen-
dlerową (społeczniczkę, działaczkę cha-
rytatywną)

10. Izabela Kłos – Halinę Skibniewską (archi-
tektkę i urbanistkę, wykładowczynię, dzia-
łaczkę polityczną i społeczną)

11. Karolina Byrska – Marię Skłodowską-Curie 
(fizyczkę, chemiczkę, prekursorkę radio-
chemii, dwukrotną noblistkę)

12. Ewa Graniak-Wosinek – Zuzannę Stromen-
ger (biologa, autorkę książek, publicystkę, 
obrończynię praw zwierząt)

13. Katarzyna Pietrzykowska – Annę Tomasze-
wicz-Dobrską (lekarkę chorób kobiecych, 
pediatrę, działaczkę społeczną, pierwszą 
kobietę z dyplomem medycznym na zie-
miach polskich)

14. Joanna Michalska – Xymenę Zaniewską (sce-
nografkę, architektkę, projektantkę mody)

15. Monika Szambelan-Althamer – Mirę Zi-
mińską-Sygietyńską (aktorkę, pieśniarkę, 
reżyserkę i pedagoga, dyrektorkę zespo-
łów artystycznych).

Wszystkie przedstawione kobiety w szcze-
gólny sposób zapisały się na kartach historii 
Mazowsza, poprzez swoje wybitne osiągnięcia 
w różnych dziedzi-
nach kultury, sztuki, 
sportu, nauki, poli-
tyki czy też działal-
ności społecznej.

Wystawa została 
objęta honorowym 
patronatem Mar-
szałka Wojewódz-
twa Mazowieckie-
go.  Cieszyła s ię 
zainteresowaniem 
mieszkańców Go-
stynina.
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WyKaZ dRóg gmInnyCH 
na terenie miasta

Pojawiające się pytania i wątpliwości miesz-
kańców Gostynina, dotyczące obowiązku utrzy-
mania czystości, porządku i stanu technicznego 
dróg na terenie miasta Gostynina, zobligowa-
ły do wyjaśnienia, że utrzymane drogi to m.in. 
wykonywanie robót konserwacyjnych, porząd-
kowych, a tym samym też usuwanie odpadów 
gromadzących się w obrębie wymienionych 

obiektów. Zarządca drogi ma obowiązek re-
alizować te działania. 

Publikujemy poniżej wykaz dróg, dla któ-
rych zarządcą jest Burmistrz Miasta Gosty-
nina oraz wykazy dróg posiadających innych 
zarządców: Zarząd Dróg Powiatowych, Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz 
PKP S.A.

Lp. Nazwa ulicy
Numer 
drogi

kategoria drogi klasa drogi

1. Akacjowa 140101W Gminna publiczna dojazdowa

2. Armii Krajowej 140108W Gminna publiczna lokalna

3. Gen. Józefa Bema 140103W Gminna publiczna lokalna

4. Stanisława Biernackiego _ Gminna niepubliczna lokalna

5. Władysława Broniewskiego 140104W Gminna publiczna dojazdowa

6. Browarna _ Gminna niepubliczna lokalna

7. Brzozowa 140105W Gminna publiczna dojazdowa

8. Fryderyka Chopina 140107W Gminna publiczna dojazdowa

9.
Romana Dmowskiego (odcinek 
od ul. Wojska Polskiego do 
Armii Krajowej)

Przedłuże-
nie drogi 
powiato-
wej

Gminna publiczna lokalna

10. Dojazd do Urzędu Pracy 140174W Gminna publiczna dojazdowa

11. Dybanka 140110W Gminna publiczna lokalna

12. Działkowa 140109W Gminna publiczna dojazdowa

13. Stefana Fabiszewskiego _ Gminna niepubliczna lokalna

14.
Floriańska (odcinek od ul. 
Jana Pawła II do ul. Wojska 
Polskiego)

140173W Gminna publiczna lokalna

15. ks. Józefa Gerwatowskiego _ Gminna publiczna lokalna

16. Gliniana 140112W Gminna publiczna dojazdowa

17. Gościnna 140113W Gminna publiczna dojazdowa

18. Górna 140114W Gminna publiczna dojazdowa

19. Honorowych Dawców Krwi 140177W Gminna publiczna dojazdowa

20. Hubalczyków 140178W Gminna publiczna dojazdowa

21. Jarosława Iwaszkiewicza 140115W Gminna publiczna dojazdowa

22. Kazimierza Jagiellończyka 140116W Gminna publiczna dojazdowa

23. Jana Pawła II 140191W Gminna publiczna Lokalna

24. Michała Jarmolińskiego 140179W Gminna publiczna

25. Jasna 140184W Gminna publiczna dojazdowa

26. Jaśminowa 140117W Gminna publiczna dojazdowa

27. Kasztanowa 140118W Gminna publiczna dojazdowa

28. Jana Kilińskiego 140119W Gminna publiczna dojazdowa

29. Klonowa 140120W Gminna publiczna dojazdowa

30. Jana Kochanowskiego 140129W Gminna publiczna dojazdowa

31. Marii Konopnickiej 140122W Gminna publiczna dojazdowa

32. Mikołaja Kopernika 140123W Gminna publiczna dojazdowa

33. Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza* 140111W Gminna publiczna lokalna

34. Kościelna 140124W Gminna publiczna dojazdowa

35. Tadeusza Kościuszki 140189W Gminna publiczna dojazdowa

36. Ignacego Krasickiego 140125W Gminna publiczna zbiorcza

37. Kraśnica _ Gminna niepubliczna dojazdowa

38. Krótka 140126W Gminna publiczna lokalna

39. Wacława Kujawy 140182W Gminna publiczna dojazdowa

40. Kutnowska 140193W Gminna publiczna dojazdowa

41. Kwiatowa 140127W Gminna publiczna zbiorcza

42. Langenfeld 140180W Gminna publiczna lokalna

43.
Legionów Polskich (za wyjąt-
kiem odcinka od ulicy 3 Maja 
do ul. Wojska Polskiego)

140157W Gminna publiczna dojazdowa

44. Leśna 140128W Gminna publiczna lokalna

45. Lipowa 140130W Gminna publiczna dojazdowa

46. Łąkowa 140131W Gminna publiczna dojazdowa

47. 3 Maja 140194W Gminna publiczna dojazdowa

48. Stanisława Makulińskiego _ Gminna niepubliczna zbiorcza

49. Andrzeja Małkowskiego 140175W Gminna publiczna lokalna

50. Jana Marcinkowskiego 140183W Gminna publiczna dojazdowa

51. Mazowiecka 140132W Gminna publiczna lokalna

52. Adama Mickiewicza 140133W Gminna publiczna zbiorcza

53. Karola Mikulskiego* _ Gminna niepubliczna lokalna

54. Stanisława Moniuszki 140134W Gminna publiczna lokalna

55. Morenowa _ Gminna niepubliczna lokalna

56. Zofii Nałkowskiej 140135W Gminna publiczna lokalna

57. Cypriana Kamila Norwida 140187W Gminna publiczna dojazdowa

58. Nowa 140136W Gminna publiczna dojazdowa

59. Ogrodowa 140137W Gminna publiczna dojazdowa

60. Ostatnia 140138W Gminna publiczna dojazdowa

61. Józefa Ozdowskiego 140139W Gminna publiczna dojazdowa

62. Parkowa 140140W Gminna publiczna dojazdowa

63. Piaskowa 140141W Gminna publiczna lokalna

64. Polna 140142W Gminna publiczna dojazdowa

65. Polskiego Czerwonego Krzyża 140186W Gminna publiczna lokalna

66. Bolesława Prusa 140143W Gminna publiczna dojazdowa

67. Przemysłowa 140144W Gminna publiczna lokalna

68. Płocka 140192W Gminna publiczna dojazdowa

69. Mikołaja Reja 140145W Gminna publiczna zbiorcza

70. Rynek 140190W Gminna publiczna dojazdowa

71. Witolda Sadownika 140146W Gminna publiczna zbiorcza

72. Sąsiedzka 140147W Gminna publiczna dojazdowa

73. Słoneczna 140149W Gminna publiczna dojazdowa

74. Solidarności 140181W Gminna publiczna dojazdowa

75. Sosnowa - Gminna publiczna dojazdowa

76. Spacerowa 140151W Gminna publiczna lokalna

77. Spokojna 140152W Gminna publiczna lokalna

78. Spółdzielcza _ Gminna niepubliczna dojazdowa

79. Stodólna 140154W Gminna publiczna lokalna

80. Krzysztofa Szydłowieckiego 140156W Gminna publiczna dojazdowa

81. Świerkowa _ Gminna niepubliczna dojazdowa

82. Mieczysława Święcickiego 140158W Gminna publiczna lokalna

83. Targowa 140159W Gminna publiczna dojazdowa

84. Termalna 140102W Gminna publiczna zbiorcza

85. Stanisława Treli _ Gminna niepubliczna dojazdowa

86. Wesoła 140160W Gminna publiczna lokalna

87. Wierzbowa 140161W Gminna publiczna dojazdowa

88. Eugeniusza Wilczkowskiego 140162W Gminna publiczna dojazdowa

89. gen. Marii Wittek 140176W Gminna publiczna dojazdowa

90. Wiosenna 140188W Gminna publiczna dojazdowa

91. Wspólna 140164W Gminna publiczna dojazdowa

92. Wrzosowa _ Gminna niepubliczna dojazdowa

93. Stanisława Wyspiańskiego 140165W Gminna publiczna lokalna

94. Zacisze 140185W Gminna publiczna dojazdowa

95. Zalesie _ Gminna niepubliczna dojazdowa

96. Zamkowa (odcinek od ul. 
Rynek do ronda) 140246W Gminna publiczna lokalna

97. Zazamcze (dawna Targowa) 140159W Gminna publiczna lokalna

98. Zielona 140166W Gminna publiczna lokalna

99. Ziemowita 140167W Gminna publiczna dojazdowa

100 Żabia 140168W Gminna publiczna dojazdowa

101. Stefana Żeromskiego 140169W Gminna publiczna lokalna

102. Żytnia 140170W Gminna publiczna lokalna

103. Łącznik pomiędzy ul. Dybanką 
a Wspólną _ Gminna publiczna dojazdowa

104. Dojazd do Budroxu _ Gminna niepubliczna lokalna

105. Droga na cmentarz parafialny _ Gminna niepubliczna lokalna

106. Łącznik ul. Kościelnej _ Gminna niepubliczna lokalna

107.
Droga bez nazwy (pomiędzy 
ul. Kolonia a terenem 
kolejowym)

- Gminna publiczna lokalna

108.

Droga bez nazwy
(pomiędzy 
ul. Kolonia a drogą techniczną 
przy obwodnicy)

- Gminna niepubliczna dojazdowa

* UWAGA: zmiana nazwy ulicy: obecnie ul. ppłk. Zygmunta Kostkiewicza (dawniej ul. Władysława Figielskiego), obecnie ul. Karola Mikulskiego (dawniej ul. Leona Rewekanta)

Wykaz dRÓG GMINNycH Na teReNIe MIaSta GoStyNINa

Wykaz dRÓG zLokaLIzoWaNycH Na teReNIe MIaSta GoStyNINa, ktÓRe poSIadaJą INNycH zaRządcÓW

L.p.
Nazwa ulicy (numer 
drogi)

Lokalizacja zarządca

1. Aleja ks. J. Popiełuszki 
(1460W)

od ul. Jana Pawła II 
do ul. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

2. ul. Bierzewicka (573)
droga wojewódzka nr 
573 od ul. Jana Pawła II 
do granic miasta

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w W-wie

3. ul. A. Czapskiego 
(1452W)

od ul. Floriańskiej 
do granic miasta

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

4. ul. R. Dmowskiego 
(1462W)

od ul. 3 Maja 
do ul. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

5. ul. Floriańska (1452W) od ul. Wojska Polskiego 
do ul. A. Czapskiego

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

6. ul. Kolejowa 
(140121W)

od ul. 18-go Stycznia  
do ul. Sportowej

Teren Kolejowy Zamknięty
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142a,
02-305 Warszawa7

7. ul. Kolonia (1465W) od ul. Kutnowskiej 
do ul. 18 Stycznia

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

8. ul. Kościuszkowców 
(1417W)

od ul. Krośniewickiej 
do granic miasta

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

9. ul. Kowalska (265)
droga wojewódzka nr 
265 od ul. Zamkowej 
do granic miasta

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w W-wie

10. ul. Krośniewicka (581)
droga wojewódzka nr 
581 od ul. Szkolnej 
do granic miasta

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w W-wie

11. ul. Legionów Polskich 
(573)

od ul. 3 Maja 
do ul. Wojska Polskiego

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w W-wie

12.
ul. Henryka 
Sienkiewicza 
(140148W)

od ul. 18-go Stycznia 
do ul. Polnej

Teren Kolejowy Zamknięty
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142a,
02-305 Warszawa

13. ul. J. Słowackiego 
(1463W)

od ul. A. Czapskiego
do stacji kolejowej

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

14. ul. Sportowa (1464W) od ul. Płockiej
do przejazdu kolejowego

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

15. ul. 18 Stycznia (573)
droga wojewódzka nr 573 
od ul. Legionów Polskich 
do granic miasta

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w W-wie

16. ul. Szkolna (581) od ul. Kowalskiej  
do ul. Krośniewickiej

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w W-wie

17. ul. Zakładowa (1418W) od ul. Kutnowskiej 
do granic miasta

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

18. ul. Zamkowa (265) od ronda  
do ul. Kowalskiej

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w W-wie

19. ul. Ziejkowa (1450W) od ul. Bierzewickiej 
do granic miasta

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

20. ul. kard. S. 
Wyszyńskiego (1461W)

od ul. Termalnej 
do ul. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

21. ul. Wojska Polskiego 
(1460W)

od ul. gen. J. Bema 
do ul. Legionów Polskich

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gostyninie

PożEgnaLIśmy 
śP. WŁodZImIERZa 
śnIECIKoWSKIEgo 
- byłego Burmistrza 
gostynina

W dniu 20 sierpnia 2022 roku zmarł śp. 
Włodzimierz Śniecikowski - wieloletni bur-
mistrz Miasta Gostynina, przewodniczący 
Rady Miejskiej, samorządowiec, społecznik, 
rodowity Gostyninianin.

Był osobą znaną nie tylko z racji pełnio-
nych funkcji, ale także działalności spo-
łecznej, wielu inicjatyw na rzecz rozwoju 
i utrwalenia historii Gostynina. Był uczest-
nikiem ważnych wydarzeń i aktywnym ich 
współtwórcą. Starał się, aby praca w gosty-
nińskim samorządzie dobrze służyła lokal-
nej społeczności. 

Działając przez 20 lat w samorządzie, zajmo-
wał najwyższe stanowiska: Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w latach 1994-1996 i Burmi-
strza w latach 1996-2014. 

Śp. Włodzimierz Śniecikowski przyczynił się 
do osiągnięcia przez miasto wielu sukcesów, 
zdobył dla Gostynina prestiżowe nagrody. 
Wielokrotnie był odznaczany przez władze 
państwowe i samorządowe.

Podczas pełnienia funkcji włodarza do-
prowadził do zrealizowania szeregu inwe-
stycji istotnych dla rozwoju miasta: inwe-
stycji drogowych (duża i mała obwodnica), 
budowy wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych w systemie komunalnym i TB-
S-owskim, termomodernizacji istniejących 
budynków, wyposażenia większej części 
miasta w infrastrukturę podziemną (cie-
płociągi, gaz, woda, kanalizacja), odbudo-
wę Zamku Gostynińskiego, wybudowanie 
Miejskiego Centrum Handlowego „Stara 
Betoniarnia”, rozbudowę bazy sportowej: 
budowę krytej pływalni i hali sportowej. In-
westycje te jeszcze długo będą służyły lo-
kalnej społeczności.

W naszym mieście na zawsze pozostanie 
ślad pracy śp. Włodzimierza Śniecikowskiego.



8 Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl  UMGostynin
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SpołeczeŃStWo / kULtURa / SpoRt I

SPotKanIE ZE SZtuKą. 
międzynarodowe warsztaty 
dla młodzieży w Langenfeld

Szesnastu uczniów z pięciu krajów euro-
pejskich (Langenfeld/Niemcy, Gostynin/pol-
ska, Montale/Włochy, enis/Irlandia i Senlis/
Francja) spotkało się na obozie artystycznym 
w Langenfeld w dniach 9-16 lipca 2022 r. po-
mysłodawcą było miasto partnerskie Lan-
genfeld, a organizatorami miejscowy zwią-
zek artystów we współpracy z komitetem 
partnerstwa Miasta Langenfeld. Gostynin re-
prezentowały: anastazja Różycka, Maja Ski-
bińska, Iga Wawrzyniak i Julia zajączkowska. 

Artyści z wieloletnim doświadczeniem i bo-
gatym dorobkiem prowadzili dla uczestników 
zajęcia warsztatowe w różnych technikach ma-
lowania i rysowania. Dając inspiracje i praktycz-
ne wskazówki wprowadzali adeptów w świat 
sztuki. W oparciu o zdobytą wiedzę teoretycz-
ną - poznanie zasad kompozycji, światłocieni, 
perspektywy czy proporcji, uczniowie mogli 
doskonalić swój warsztat, a przede wszystkim 
tworzyć bezpieczną przestrzeń dla wykaza-
nia kreatywności i eksperymentować podczas 
tworzenia własnych prac. Udział w warsztatach 
stanowił dla wszystkich doskonały wstęp do 
szlifowania umiejętności artystycznych i od-

krywania fascynacji malarstwem. Organizato-
rzy zapewnili materiały potrzebne na zajęciach 
oraz wspaniałe warunki do pracy w atelier miej-
skiego domu kultury. Nocleg i częściowe wy-
żywienie zaoferowali mieszkańcy Langenfeld 
w swoich prywatnych domach.

Komitet Partnerstwa Miasta Langenfeld 
zatroszczył się o zorganizowanie czasu wol-
nego: spotkania, zabawy, zwiedzanie miasta 
szlakiem dzieł sztuki, narty wodne, grilowanie, 
zajęcia sportowe w parku, koncert muzyczny, 
wirtualne gry, czy party w ogrodzie Stephana 
Meisnera, przewodniczącego Fundacji Part-
nerstwa Miasta Langenfeld i jego rodziny. 

Zastępca burmistrza Dieter Braschoss za-
prosił gości do ratusza na wspólny obiad i lody.

W ostatnim dniu odbył się wernisaż prac, 
na który przybyli przedstawiciele władz mia-
sta, rodziny goszczące, artyści i organizatorzy 
oraz mieszkańcy. Wydarzeniu towarzyszyła 
niezapomniana atmosfera, pozwalająca prze-
żyć niezwykłe chwile w gronie rówieśników 
z różnych krajów Europy. Warsztaty wsparło 
finansowo miasto Langenfeld oraz sponsorzy 
prywatni i instytucjonalni.

KINo pleNerowe strzałem w 10
Nie w zamkniętej sali, a pod gołym niebem 

i na leżakach przed Ratuszem. Tak w wakacje, 
mieszkańcy Gostynina, mogli oglądać darmowe 
seanse kina plenerowego. Na ekranie ustawio-
nym przed Ratuszem wyświetlono takie filmy 
jak: „Nie czas umierać” z Jamsem Bondem, na-
stępnie „Zabawa, zabawa” i jako ostatni w tym 
sezonie zaprezentowany był „Tajemniczy ogród”.

Na widzów czekały leżaki i popcorn. 
Była to już 5 edycja kina plenerowego or-

ganizowanego przez Wydział Promocji Miasta 
i Ochrony Zdrowia, jako propozycja spędzenia 
wolnego czasu dla mieszkańców naszego mia-
sta w ramach wakacyjnej akcji profilaktycznej 
związanej z przeciwdziałaniem negatywnym 
skutkom spożywania alkoholu.

II szraNKI 
PIŁKaRSKIE o miecz 
Krzywoustego 
w gostyninie

W sierpniowy weekend (13-14) na bo-
iskach Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ulicy Sportowej w Gostyninie rozegrano 
II Szranki piłkarskie o Miecz krzywoustego 
z rocznika 2011, które zostały zorganizowa-
ne przez FutbolGang.

O medale wzorowane na piastowskim 
Szczerbcu rywalizowały następujące drużyny:

1. Jaguar Gdańsk, 2. AKS SMS Łódź, 3. Sto-
warzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła 
Płock, 4. Stoczniowiec Płock, 5. Mazur Go-
stynin, 6. Akademia Mistrzów Cracovia, 7. 
Akademia Piłkarska Zagłębia Sosnowiec, im. 
Włodzimierza Mazura, 8. Ursus Warszawa, 9. 
Akademia Piłkarska MFS Gdańsk.

Drużyny te grały system 8+1 podczas gry 1 
x 30 minut. Łączny czas gry w Turnieju wynosił 
240 minut. Rozgrywki odbywały się na dwóch 
boiskach (sztucznym i naturalnym).

Pod koniec II dnia zmagań piłkarskich wyłonio-
no zwycięzców - Zagłębie Sosnowiec zdobyło 
złote Szczerbce. Ze srebrnymi Mieczami wracały 
do domu Traktorki Ursus Warszawa, a na trze-
cim miejscu znalazła się Cracovia Kraków. Nasza 
gostynińska drużyna Mazura zajęła 7 miejsce. 
Królem strzelców z 23 bramkami został Miłosz 
Kowalczyk z Cracovii Kraków. W drużynie Ma-
zura po dwie bramki zdobyli: Marcel Waciński 
oraz Wiktor Chybicki. Katarzyna Myszkowska, 
Kornel Wróblewski oraz Natan Matusiak strzelili 
dla gostynińskiego klubu po 1 bramce.

Burmistrz Paweł Kalinowski wyraził zado-
wolenie z tego, że w naszym mieście rozegrała 
się ważna dla młodych piłkarzy impreza spor-
towa, pogratulował osiągnięcia bardzo do-
brych wyników oraz zaprosił na kolejne Szran-
ki do Gostynina.

Projekt współfinansowany był ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego.


