
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom i Przyjaciołom Gostynina
składamy życzenia radości, pogody ducha
i wzajemnego szacunku, a także miłych spotań
w rodzinnym gronie oraz nadziei i wiary w dobro.
Niech tegoroczne Święta wraz z nadchodzącą
wiosną przyniosą życzliwość i zaowocują
pomyślną przyszłością.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki
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Paweł Witold Kalinowski
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Jednym z podstawowych zadań 
własnych gminy jest tworzenie wa-
runków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samo-
rządowej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, gmina zapewnia 
lokale socjalne i lokale zamienne, 
a także zaspokaja potrzeby mieszka-
niowe gospodarstw domowych o ni-
skich dochodach.

O konieczności budowy mieszkań 
w naszym mieście nie trzeba niko-
go przekonywać. Na listach ocze-
kujących na lokale socjalne i lokale 
mieszkalne znajduje się 174 wnio-
skodawców. Wśród ubiegających się 
są zarówno osoby samotne, jak i ro-
dziny oraz osoby wobec których Sąd 
orzekł eksmisję z prawem do lokalu 
socjalnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, 
Gmina Miasta Gostynina w kwietniu 
2016r. rozpoczęła budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Targowej, w którym powstanie 60 
lokali socjalnych z indywidualnym 
ogrzewaniem gazowym. Wykonaw-
cą inwestycji jest gostynińska firma 
„Hydropol” Sp. z o.o., która wykonuje 
roboty budowlane zgodnie z zatwier-
dzonym harmonogramem. Aktualnie 
kontynuowane są prace związane 
z pokryciem dachu blachą i docie-
pleniem ścian zewnętrznych. Wyko-
nywane są instalacje wewnętrzne: 
gazowe, wodno-kanalizacyjne i elek-
tryczne. Przystąpiono do realizacji 

Coraz więcej mieszkań w Gostyninie
zagospodarowania terenu wokół 
budynku, w tym budowy dojazdów 
i miejsc parkingowych.

Zgodnie z zawartą umową zakoń-
czenie robót budowlanych plano-
wane jest do dnia 31.08.2017r. Po 
tym terminie zostanie uruchomiona 
procedura odbiorowa i przekazanie 
budynku do użytkowania.

Przy dotrzymaniu terminu, o któ-
rym mowa powyżej, budynek powi-
nien zostać zasiedlony do końca bie-
żącego roku.

Natomiast budowę mieszkań na 
sprzedaż rozpoczęło Miejskie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o.

Powstają dwa budynki, jeden 
mieszkalno-usługowy przy ul. 3 Maja 
oraz drugi mieszkalny wielolokalo-
wy przy ul. Parkowej. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na koniec 
listopada 2018r. W celu zapewnienia 
miejsc postojowych dla w/w obiek-
tów budowany jest parking nad rzeką 
Skrwą.

Szansą na budowę kolejnych 
mieszkań na terenie naszego miasta 
jest rządowy program „Mieszkanie+”. 
Program ten zakłada budowę do-
stępnych cenowo mieszkań na wy-
najem, w tym z możliwością dojścia 
do własności. Nowe inwestycje mogą 
powstawać na gruntach, które są wła-
snością miast i gmin, a program reali-
zowany na zasadach komercyjnych 
nie obciąża samorządu finansowo.

Burmistrz Paweł Kalinowski chce 
skorzystać z tej możliwości i w tym 
celu zostały wytypowane działki 
będące własnością Gminy Miasta 
Gostynina, na których możliwa jest 
lokalizacja budynków wielolokalo-
wych. Aktualnie Urząd Miasta przy-
gotowuje stosowne dokumenty do 
złożenia swojej oferty do Banku 
Gospodarstwa Krajowego, który jest 
koordynatorem Programu „Miesz-
kanie+”. O dalszych ewentualnych 
działaniach w tym temacie będziemy 
informowali w kolejnych wydaniach 
Biuletynu.

Nasze miasto skupia się nie tyl-
ko na budowie nowych mieszkań. 
Sukcesywnie remontowane i moder-
nizowane są już istniejące obiekty. 
W 2017r. gruntownemu remontowi 
zostanie poddany budynek przy ul. 
3 Maja 14, przy 
którym w ubie-
głym roku prowa-
dzone były prace 
termomoderniza-
cyjne. Z uwagi na 
przewidziany duży 
zakres remon-
tu na czas jego 
trwania z budynku 
zostali wyprowa-
dzeni lokatorzy do 
innych mieszkań 
na terenie miasta. 
Wspomniany wy-
żej remont będzie 

obejmował m.in. przebudowę istnie-
jących klatek schodowych, ścian we-
wnętrznych i działowych wraz z mon-
tażem nowych drzwi wewnętrznych, 
przebudowę kominów łącznie z zain-
stalowaniem wywietrzników dacho-
wych. Naprawie poddane zostaną 
również stropy. W budynku zostaną 
wykonane nowe wewnętrzne in-
stalacje: elektryczna, wody ciepłej 
i zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz 
centralnego ogrzewania. Natomiast 
roboty zewnętrzne będą obejmować 
budowę przyłącza wodociągowego 
i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Obecnie w Urzędzie Miasta Go-
stynina trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy planowanej inwestycji. 
Przewidywany termin zakończenia 
robót uzależniony jest od rozstrzy-
gnięć przetargowych, na chwilę 
obecną ustalony został na koniec 
października 2017r.
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Dofinansowanie na 
wymianę pieców 
węglowych

Gostynin, mimo korzystnego 
położenia wśród lasów, tak jak 
wiele miast w Polsce, odczuwa 
pogorszenie jakości powietrza. 
Problem ten nasila się szczegól-
nie w okresie jesienno-zimowym 
z uwagi na wykorzystywanie do 
celów grzewczych przez właści-
cieli nieruchomości pieców na wę-
giel.

Wychodząc naprzeciw ko-
nieczności ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, 
Burmistrz Miasta Gostynina zlecił 
opracowanie „Programu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Miasta Gostynina”, który aktualnie 
jest na etapie opiniowania przez 
właściwe organy, a następnie 
po uwzględnieniu ewentualnych 
uwag, zostanie przyjęty uchwałą 
Rady Miejskiej.

Jednak do czasu przystąpie-
nia do realizacji w/w programu 
właściciele prywatnych nierucho-
mości, którzy zdecydowali się na 
wymianę pieców węglowych na 
piece na paliwo ekologiczne, tj. 
gaz, olej opałowy, biomasę mieli 
możliwość indywidualnego ubie-
gania się o dotację na ten cel 
z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Od roku 2017 zasady 
naboru wniosków zostały zmie-
nione i o dofinansowanie w imie-
niu zainteresowanych osób musi 
wystąpić jednostka samorządu 
terytorialnego. W związku z tym 
Burmistrz Paweł Kalinowski, wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców naszego miasta, 
podjął decyzję o złożeniu takiego 
wniosku. Właściciele nieruchomo-
ści, najpóźniej do pierwszych dni 
lutego bieżącego roku, mogli skła-
dać do Urzędu Miasta wypełnione 
deklaracje zawierające niezbęd-
ne dane konieczne do przygoto-
wania dokumentacji aplikacyjnej. 
W tym czasie swój udział w pro-
jekcie zgłosiło 41 osób, natomiast 

z uwagi na skrócony termin na-
boru przez WFOŚiGW, osoby nie 
uwzględnione w projekcie zostały 
umieszczone na liście rezerwo-
wej.

W efekcie tych działań w dniu 
10 lutego 2017r. został złożony 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej wniosek o dofinanso-
wanie w ramach programu „0A-
8 Poprawa jakości powietrza na 
terenie województwa mazowiec-
kiego - ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń poprzez modernizację 
kotłowni” na łączną wartość za-
dania w wysokości 297.471,37zł, 
z czego planowana łączna kwota 
dofinansowania może maksymal-
nie wynieść 210.000,00zł.

Zgodnie z regulaminem na-
boru wniosków, dofinansowanie 
wynosi do 75% wydatków kwali-
fikowanych, jednak nie więcej niż 
5.000,00zł na jedno indywidualne 
źródło ciepła. Do wydatków kwa-
lifikowanych WFOŚiGW zalicza 
koszty wymiany dotychczasowe-
go pieca, tj. zakup i montaż nowe-
go pieca wraz z ewentualnym po-
dajnikiem na biomasę oraz czujki 
czadu. Natomiast w przypadku ko-
nieczności remontu wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania, 
tj. wymiany grzejników, rur, termo-
statów itp. koszty z tym związane 
ponosi właściciel budynku.

Aktualnie złożony dokument 
podlega ocenie, od której zależy 
przyjęcie inwestycji do realiza-
cji i wysokość dofinansowania. 
Mamy nadzieję, że ta weryfikacja 
zakończy się pomyślnie dla Gmi-
ny Miasta Gostynina, co umożliwi 
przystąpienie do dalszych działań 
założonych w projekcie.

Plac przed 
dworcem PKP nie 
należy do miasta

Niedawno na portalu gostynin.
info, została zamieszczona infor-
macja, że plac przed dworcem ko-
lejowym stanowi własność Gminy 
Miasta Gostynina, a jej pojawienie 
się zostało oparte na wyjaśnie-
niach PKP wystosowanych do 
Starostwa Powiatowego, co oka-
zuje się być nieprawdą.

Natychmiastowego sprostowania 
stanowiska PKP w tej sprawie za-
żądał Burmistrz Paweł Kalinowski, 
występując ze stosownym pismem, 
jednoczęśnie przypominając o bra-
ku w tutejszym urzędzie dokumen-
tów potwierdzających zarządzanie 
tym terenem przez Miasto, a z to-
czących się od wielu miesięcy roz-
mów wynika, że kwestia ewentual-
nego przekazania Gminie Miasta 
Gostynina przedmiotowego gruntu 
jest w sferze rozważań przez PKP.

Ograniczone staże 
w mieście

W 2017r. Urząd Pracy w Go-
styninie oferuje staże dla ponad 
500 osób. Burmistrz Paweł Kali-
nowski chciałby skorzystać z tej 
oferty i zatrudnić do prac pomoc-
niczych i porządkowych możliwie 
jak największą ilość bezrobotnych, 
jednak ma w tym zakresie duże 
ograniczenia. Głównym ich powo-
dem jest obniżenie przez radnych 
miejskich kwot planowanych w bu-
dżecie miasta na wynagrodzenia, 
co wiąże się z brakiem możliwo-
ści zatrudnienia na kilka miesięcy 
w Urzędzie Miasta stażysty po za-
kończeniu stażu.

Środki uchwalone przez Radę 
Miejską w budżecie na bieżący 
rok pozwoliły Burmistrzowi Mia-
sta jedynie na złożenie do Urzę-
du Pracy wniosku o zatrudnienie 
tylko sześciu osób w ramach ro-
bót publicznych. Jest to zaledwie 
ułamek naszych potrzeb. Dawniej 
do robót publicznych angażowa-
no kilkadziesiąt osób, którym za-
pewniano pracę przy utrzymaniu 
zieleni, porządku i czystości na 
terenach miejskich. Obecnie mia-
sto nie wykorzystuje potencjału 

oferowanego przez PUP. Mamy 
mimo wszystko nadzieję, że radni 
w przyszłości przychylniej spojrzą 
na bezrobotnych, a szczególnie na 
młode osoby szukające pracy.

Walka z wysokim bezrobociem 
na naszym terenie powinna być 
jednym z priorytetów władz miasta. 
W drugiej połowie stycznia br. w sie-
dzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
odbyło się inauguracyjne posiedze-
nie Powiatowej Rady Rynku Pracy, 
w którym udział wzięła Halina Fi-
jałkowska - Zastępca Burmistrza, 
powołana do jej składu. Zadaniem 
Rady jest m.in. inspirowanie przed-
sięwzięć zmierzających do pełnego 
i produktywnego zatrudnienia w po-
wiecie, ocena racjonalności gospo-
darki środkami Funduszu Pracy, 
składanie wniosków i wydawanie 
opinii w sprawach dotyczących 
kierunków kształcenia, szkolenia 
zawodowego oraz zatrudnienia 
w powiecie. Ponadto Rada opiniuje 
celowość realizacji w powiecie pro-
gramów specjalnych i Programu 
Aktywizacja i Integracja. 

Co dalej z tablicą 
pamiątkową przy 
ulicy Floriańskiej?

Duże zaniepokojenie wśród 
mieszkańców Gostynina wzbudza 
fakt przedłużąjącego się okresu 
braku tablicy upamiętniającej oso-
by zamordowane przez hitlerow-
ców w czasie II wojny światowej, 
która miała zostać zamontowana 
na elewacji rozbudowanego bu-
dynku przy ul. Floriańskiej.

Przypominamy, że pod koniec 
grudnia 2016r. Burmistrz Paweł 
Kalinowski wystosował do właści-
cieli nieruchomości wezwanie do 
usunięcia naruszenia służebności 
gruntowej, powołując się na ich 
zobowiązania zapisane w akcie 
notarialnym z dnia 8 października 
2014r. dotyczące:umieszczenia na 
elewacji rozbudowanego budynku 
tablicy pamiątkowej znajdującej 
się dotychczas na działce będą-
cej przedmiotem sprzedaży na 
ich rzecz, prawie nieodpłatnego 
korzystania w zakresie składania 
przed tablicą wieńców, kwiatów 
i zapalania zniczy oraz prawie 
nieodpłatnego korzystania w za-
kresie niezbędnym do dokonywa-
nia konserwacji tablicy. Właściciel 
zobowiązał się na piśmie, że po 
zakończeniu inwestycji dokona 
umieszczenia tablicy na elewacji 
budynku, od czego się obecnie 
uchyla. W związku z tym sprawa 
została skierowana na drogę są-
dową.

Mimo złożonego pozwu Bur-
mistrz Paweł Kalinowski ma cały 
czas nadzieję na polubowne zała-
twienie sprawy.

W piśmie skierowanym do Urzę-
du Miasta w dniu 30 stycznia br. 
PKP potwierdziło, że Gmina Mia-
sta Gostynina nie jest właścicielem 
spornego terenu, a działka ma nie-
uregulowany stan prawny.

Ustalenie podmiotu dysponują-
cego tym placem nie budziłoby tylu 
emocji, gdyby był on utrzymywany 
w należytym stanie technicznym. 
Powstające ubytki w nawierzch-
ni oraz utrzymujące się zastoiska 
wody w czasie opadów deszczu 
stwarzają duże zagrożenie dla 
uczestników ruchu.

Mając na uwadze poprawę 
bezpieczeństwa na tym terenie, 
w ubiegłym roku zostały podjęte 
przez Urząd Miasta próby złago-
dzenia jego uciążliwości poprzez 
nawiezienie destruktu asfalto-
wego, jego rozplantowania i za-
gęszczenia. Działania te okazały 
się mało skuteczne, ponieważ po 
opadach deszczu i po przejecha-
niu kilkunastu samochodów cięża-
rowych nawierzchnia placu wróciła 
do stanu sprzed remontu. Zatem 
ponoszenie dalszych nakładów 
na poprawę przejezdności na tym 
terenie, do czasu uzyskania do 
niego prawa własności, wydaje się 
bezzasadne.

O wynikach negocjacji prowa-
dzonych przez Burmistrza z PKP 
w sprawie wydzielenia z tere-
nów kolejowych istniejących dróg 
i przejęcia ich na rzecz Gminy Mia-
sta Gostynina poinformujemy po 
ich zakończeniu.
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Nowa jezdnia 
i chodniki na 
Floriańskiej do 
końca wakacji

W efekcie podpisania umowy 
na poprawę infrastruktury dróg 
gminnych modernizacji została 
poddana ulica Floriańska. W dniu 
30 marca br. Urząd Miasta Gosty-
nina przekazał wykonawcy – firmie 
BORA z Dobrzykowa k. Gąbina 
plac budowy, który obejmował 
w/w ulicę.

Przypominamy, że umowa na 
remont przedmiotowej ulicy zosta-
ła podpisana 24 lutego br., a za-
kończenie prac przewidziane jest 
do 31 sierpnia 2017r.

Prace budowlane obejmują wy-
konanie zjazdów na posesje, prze-

budowę skrzyżowań z ul. Stodólną, 
Kujawy i Solidarności, wykonane 
zostanie również utwardzenie na 
działce pomiędzy ul. Floriańską 5 
i 7. Ponadto stare, zniszczone pły-
ty chodnikowe zostaną zastąpione 
kostką betonową i wykonana bę-
dzie nowa nawierzchnia asfaltowa. 
Przebudowana zostanie także sieć 
telekomunikacyjna, która koliduje 
z planowanymi robotami drogowy-
mi.

Do końca sierpnia br. mieszkań-
cy Gostynina, a przede wszystkim 
ul. Floriańskiej będą musieli się 
liczyć z utrudnieniami w ruchu, 
jednak po okresie modernizacji 
zdecydowanie poprawi się stan 
techniczny ulicy, a w efekcie po-
prawie ulegną warunki korzystania 
z niej.

Jednocześnie zawiadamiamy, 
że przekazywana wcześniej infor-
macja dotycząca wymiany wodo-
ciągu, która miała być realizowana 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne równolegle z robotami 
drogowymi nie będzie wykonywa-
na. O tym fakcie poinformowała 
Urząd Miasta Gostynina Spółka 
argumentując powyższe aktual-
nym brakiem możliwości technicz-
nych i finansowych.

Informujemy, że rozpoczęły się 
już pierwsze prace przy remoncie 
ul. Floriańskiej.

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 
podpisane

W dniu 6 marca br. Burmistrz 
Miasta Gostynina Paweł Kalinow-
ski podpisał umowę z Pracownią 
Urbanistyczno-Architektoniczno-
-Budowlaną - Zespół Projektowy 
z siedzibą w Ostrowie Wielko-
polskim reprezentowaną przez 
Waldemara Wojciechowskiego 
na wykonanie opracowania doku-
mentacji projektowej modernizacji 
ciągów pieszych w ul. Moniuszki 
w Gostyninie.

W zakres opracowania wchodzi 
modernizacja chodników i przebu-
dowa istniejących zjazdów, dostoso-
wanie poziomu istniejących studzie-
nek uzbrojenia terenu do poziomu 
projektowanych nawierzchni, a tak-
że  wymianę istniejących krawężni-
ków i obrzeży oraz zabezpieczenie 
istniejącego uzbrojenia.

Budowa placu 
zabaw przy MCK

Budowany plac zabaw przy 
Miejskim Centrum Kultury został 
usytuowany w południowej części 
działki otaczającej istniejący budy-
nek i zajmował będzie powierzch-
nię około 7.000m2. Plac będzie po-
dzielony na części i dostosowany 
do potrzeb dzieci najmłodszych, 
starszych i młodzieży poprzez za-
instalowanie urządzeń do zabaw 
wykorzystywanych w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych.

W ramach prowadzonej na tym 
terenie inwestycji będzie wybudo-
wane również boisko do gry w siat-
kówkę plażową, zamontowane zo-
staną ławki i kosze na śmieci oraz 
zostanie wykonana infrastruktura 
umożliwiająca w przyszłości mon-
taż kamer. Po okresie zimowym 
Wykonawca wznowił roboty bu-
dowlane. Czy będą one mogły 
być kontynuowane zdecyduje naj-
bliższa przyszłość. W ubiegłym 
roku na tym terenie stwierdzono 
obecność sów, które podlegają 
prawnej ochronie i po ich ewentu-
alnym pojawieniu się w roku bieżą-
cym, prowadzone prace zostaną 
wstrzymane do zakończenia okre-
su lęgowego, tj. 15 lipca 2017r.

W tej sytuacji planowane za-
kończenie budowy placu zabaw 
może nastąpić w terminie do dnia 
30 września 2017r.

Pług i piaskarko-
solarka ułatwiają 
prace na terenie 
miasta

Przed rozpoczęciem sezonu 
zimowego Urzędowi Miasta uda-
ło się pozyskać nieodpłatnie pług 
marki Schmidt oraz piaskarko-so-
larkę firmy Danrob. Dzięki poro-
zumieniu z przedstawicielami Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad: panem Wojciechem 
Celmerem - Kierownikiem Rejonu 
Płockiego, panem Janem Ostrow-
skim - Kierownikiem Zespołu 
Technicznego Rejonu Płockiego 
i panem Wojciechem Kaszubskim 
- drogomistrzem z obwodu drogo-
wego w Gostyninie, Gmina Miasta 
Gostynina otrzymała wyposaże-
nie, które znacznie przyspieszyło 
i ułatwiło wykonywanie robót zwią-
zanych z zapobieganiem powsta-
wania i likwidacją śliskości zimo-
wej na drogach gminnych.

Mamy nadzieję, że pozyskany 
sprzęt posłuży naszemu miastu 
jeszcze przez wiele lat.

Modernizacja ulicy 
Bema

Burmistrz Miasta Gostynina 
Paweł Kalinowski podpisał w dniu 
17 lutego br. umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej na remont drogi 
miejskiej - ul.Bema w Gostyninie 
ze skrzyżowaniami i zjazdami oraz 
zatoką parkingową.

Zakres opracowania obejmuje: 
modernizację chodników i prze-
budowę istniejących zjazdów, do-
stosowanie poziomu istniejących 
studzienek do poziomu uzbroje-
nia terenu do projektowanych na-
wierzchni, wymianę istniejących 
krawężników, budowę zatok par-

Plany związane 
z ulicą Rewekanta

W dniu 15 marca br. podczas 
sesji Rady Miejskiej na wniosek 
Burmistrza Pawła Kalinowskiego 
radni jednogłośnie zabezpieczyli 
środki na wykup prywatnych dzia-
łek, na których znajduje się ul. Re-
wekanta.

Bardzo cieszy fakt, że Miasto 
przystąpi do negocjacji ceny i wy-
kupu terenów, aby można było za-
projektować i wykonać tę inwesty-
cję. Nareszcie spełnione zostaną 
oczekiwania osób mieszkających 
przy ulicy Rewekanta.

Wykonawca na wykonanie 
w/w opracowania ma cztery mie-
siące od dnia zawarcia umowy.

Aktualnie została zaakceptowa-
na przez Burmistrza Miasta kon-
cepcja rozwiązań zaproponowana 
przez projektantów, co umożliwia 
kontynuację prac nad dokumen-
tacją. Nad prawidłową realizacją 
umowy czuwa Wydział Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej.

kingowych, zabezpieczenie istnie-
jącego uzbrojenia i wycinkę drzew.

Proponowane w projekcie roz-
wiązania powinny być trwałe, es-
tetyczne i odporne na działania 
atmosferyczne. Ponadto materiały 
i urządzenia przewidziane do wbu-
dowania powinny posiadać atesty 
i certyfikaty wymagane przepisami 
obowiązującego prawa.

Wykonaniem zadania zajmie się 
Pracownia Urbanistyczno-Archi-
tektoniczno-Budowlana z Ostrowa 
Wielkopolskiego.

Termin realizacji przedmiotu za-
mówienia wynosi cztery miesiące 
od dnia zawarcia umowy.

Po opracowaniu dokumentacji 
i uzyskaniu pozwolenia na budo-
wę, będzie można przystąpić do 
kolejnego etapu modernizacji ul. 
Bema, który polegał będzie na 
wykonywaniu robót budowlanych 
w granicach istniejącego pasa dro-
gowego, w efekcie czego ulegną 
zmianie dotychczasowe parametry 
techniczne i użytkowe drogi.
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Ulica Spacerowa 
jedną z pierwszych 
inwestycji w br.

Pierwszą rozpoczętą przez 
Urząd Miasta Gostynina w 2017r. 
inwestycją jest budowa chodni-
ka w ul. Spacerowej. Wprawdzie 
realizacja jego będzie miała miej-
sce tylko po jednej - południowej 
stronie jezdni, ale i tak wpłynie to 
na poprawę bezpieczeństwa pie-
szych. Przedmiotowe zadanie pla-
nowane było do wykonania w ubie-
głym roku. Okazało się jednak, że 
zabezpieczona w budżecie miasta 
kwota na ten cel jest niewystarcza-
jąca w stosunki do wartości kosz-
torysowej robót. Zatem zapadła 
decyzja o ograniczeniu zakresu 
prac (budowa chodnika po jednej 
stronie) i przeniesieniu zadania na 
następny rok.

Niezwłocznie po uchwaleniu 
przez Radę Miejską budżetu na 
2017r. uruchomiliśmy procedurę 
wyłonienia Wykonawcy tej inwe-
stycji. Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyła firma „Hydrobud” z Leszczyn-
ka koło Kutna reprezentowana 
przez Pawła Złotowskiego, z którą 
Burmistrz Miasta zawarł umowę 
w połowie lutego br.

Roboty drogowe, obejmujące 
poza wykonaniem chodnika także 
przebudowę istniejących zjazdów, 
wymianę krawężników, regulację 
poziomu istniejących studzienek 
uzbrojenia terenu do poziomu no-
wej nawierzchni, będą realizowa-
ne w okresie trzech miesięcy od 
dnia podpisania kontraktu, a więc 
zakończą się w połowie maja.

Opracowanie 
kolejnych 
dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowych

W pierwszej połowie lutego br. 
Burmistrz Paweł Kalinowski podpi-
sał umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
dla budowy dróg na Zatorzu: ul. 
Hubalczyków, ul. ks. Józefa Gerwa-
towskiego, ul. Honorowych Daw-
ców Krwi, ul. Andrzeja Małkowskie-
go i ul. Marii Wittek w Gostyninie. 
Inwestycja zostanie zrealizowana 
do końca października 2017r.

Zakres robót będzie obejmował: 
budowę nawierzchni bitumicznej 
z krawężnikami na ławach beto-
nowych, które zostaną dostoso-
wane dla osób niepełnosprawnych 
w miejscach przejść dla pieszych, 
budowę chodników, zjazdów i pro-
gów zwalniających z kostki betono-
wej. Należy zaprojektować kanali-
zację deszczową, jako podstawowy 

sposób odprowadzenia wody desz-
czowej lub rowy przyuliczne wyło-
żone płytami ażurowymi, w zależ-
ności od możliwości technicznych 
wprowadzenia tych rozwiązań, 
przebudowę przepustów w miarę 
potrzeb i budowę oświetlenia ulicz-
nego LED.

Wykonaniem zadania zajmie się 
Biuro Projektowe ESPEJA z siedzi-
bą w Kaliszu.

Natomiast w dniu 15 lutego 
2017r. podpisano umowę na opra-
cowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej budowy chodnika 
na ul. Słonecznej w Gostyninie.

Zakres opracowanej dokumen-
tacji będzie obejmował: budowę 
chodników i przebudowę istnieją-
cych zjazdów, dostosowanie istnie-
jących studzienek uzbrojenia tere-
nu do projektowanych nawierzchni, 
wymianę istniejących krawężni-
ków i zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia.

Inwestycję wykona Biuro Roz-
woju i Realizacji Projektów Bu-
dowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gostyninie. Termin 
realizacji przedmiotu zamówienia 
wynosi cztery miesiące od dnia za-
warcia umowy.

Budżetu 
Obywatelskiego 
2017 ciąg dalszy

W poprzednim numerze Biule-
tynu Miejskiego informowaliśmy 
o wynikach głosowania na projek-
ty zgłoszone do Budżetu Obywa-
telskiego na 2017r. i ostatecznym 
zakwalifikowaniu sześciu przed-
sięwzięć do realizacji w bieżącym 
roku.

Natomiast obecnie nadszedł 
czas na przedstawienie Państwu 
spostrzeżeń dotyczących przebie-
gu konsultacji i zaprezentowania 
przyjętych do realizacji w 2017r. 
poszczególnych projektów.

Największe zaniepokojenie 
wśród mieszkańców budził fakt do-
cierania poszczególnych liderów 
pomysłu lub osób go popierających 
do prywatnych mieszkań i nakła-
niania do głosowania na swoje pro-
pozycje, co kłóci się z ogólną zasa-
dą państwa obywatelskiego oraz 
zasadami głosowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto uwagę zwraca fakt, 
że wnioskodawcami projektów są 
głównie członkowie Inicjatywy dla 
Gostynina lub osoby ściśle współ-
pracujące z tym Stowarzyszeniem, 
a proponowane do realizacji in-
westycje sa spełnieniem obietnic 
wyborczych. Wobec powyższego 
zwracamy się do wszystkich miesz-
kańców naszego miasta o aktywne 
włączenie się w przygotowanie wła-
snych pomysłów i zgłoszenie ich do 

Budżetu Obywatelskiego na kolej-
ny rok.

Natomiast poniżej przybliżymy 
projekty, które będą realizowane 
w tym roku.

1. Budowa placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 1

Pomysłodawcą projektu jest Ali-
cja Żółtowska. Projekt przewiduje 
budowę placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Gostyninie, na 
terenie użytkowanym przez szkołę 
w sąsiedztwie boiska „Orlik”. Teren 
jest ogrodzony. W ramach projek-
tu planowany jest zakup i montaż 
urządzeń zabawowych przewidzia-
nych do użytkowania przez dzieci 
od 3 do 14 lat, takich jak: huśtaw-
ki, bujak na sprężynie, zestaw za-
bawowy ze zjeżdżalnią, karuzela, 
ławka z oparciem i tablica z regula-
minem. Poprzez realizację projektu 
zostanie zapewniona możliwość 
prawidłowego rozwoju dzieci po-
przez wspólną zabawę na świeżym 
powietrzu. Inwestycja będzie ogól-
nodostępna.

2. „Frajdowisko”
Projekt „Frajdowisko”, to ogól-

nodostępny i ponadpokoleniowy 
plac rekreacyjno-zabawowy przy 
ul. Parkowej w Gostyninie. Projekt 
zgłosiła Agnieszka Bartosiak. W ra-
mach projektu planowany jest za-
kup i montaż urządzeń zabawowo-
-sprawnościowych oraz ławeczek 
do wypoczynku, kosza na śmieci 
i tablicy informacyjnej. „Frajdowi-
sko” wpłynie na poprawę aktyw-
ności fizycznej różnych grup wie-
kowych. Ponadto przyczyni się do 
integracji ponadpokoleniowej i są-
siedzkiej, podniesie atrakcyjność 
miasta. Inwestycja ma charakter 
ogólnodostępny i prorodzinny.

3. „Skuteczny ratunek. Zakup 
defibrylatorów do miejsc uży-
teczności publicznej w Gostyni-
nie”

Pomysłodawcą projektu była 
Mariola Józwiak-Węclewska. Obej-
muje on zakup 5 szt. defibrylatorów 
do miejsc użyteczności publicznej 
w Gostyninie. Proponowane miej-
sca to: budynek Urzędu Miasta 
Gostynina, budynek Miejskiego 
Centrum Kultury, budynek Pływalni 
Miejskiej, teren MOSiR-u, budynek 
MCH „Stara Betoniarnia”. Ważny 
jest powszechny dostęp do defibry-
lacji w naszym mieście oraz prze-
szkolenie 50 osób w tym kierunku. 
Inwestycja ma mieć trwały charak-
ter, a czas korzystania z defibryla-
torów będzie wynosił minimum 5 
lat. Głównym celem powszechnego 
dostępu do defibrylatorów jest po-
prawnienie skuteczności pierwszej 
pomocy i zwiększenie tym samym 
bezpieczeństwa społeczeństwa.

4. Zakup rowerów wodnych
W Gostyninie w okresie letnim 

brakuje dla mieszkańców i przyjeż-
dżających turystów atrakcji takich 

jak rowery wodne. Stąd właśnie 
zrodził się pomysł Konrada Szy-
perskiego, aby wcielić go w życie 
korzystając z Budżetu Obywatel-
skiego. Rowery wodne będą wyko-
rzystwane na wodnych akwenach 
miejskich.

5. Amfiteatr w Gostyninie
Projekt zaklada zakup i mon-

taż małej sceny – amfiteatru, która 
zostanie zlokalizowana w pobliżu 
Miejskiego Centrum Kultury. Pomy-
słodawczynią jest Agnieszka Koraj-
czyk-Szyperska.

Amfiteatr ma się stać atrakcją 
turystyczno-kulturalną i miejscem 
imprez plenerowych takich jak kon-
certy, przedstawienia czy różnego 
rodzaju widowiska. Będzie to miej-
sce spotkań dzieci, młodzieży, do-
rosłych i całych rodzin. Amfiteatr bę-
dzie dostępny dla wszystkich osób 
posiadających inicjatywę.

6. Projekt utworzenia szlaku tu-
rystyczno-edukacyjnego na tere-
nie Rezerwatu Przyrody Dybanka

Celem tego projektu jest przywró-
cenie atrakcyjnego stanu terenu Re-
zerwatu Dybanka i plaży przy Jezio-
rze Bratoszewo dla mieszkańców 
i turystów. Projekt zakłada umoco-
wanie nowej bramy symbolizującej 
wejście na teren Rezerwatu, a także 
elementów małej architektury, takich 
jak ławki, kosze na śmieci oraz ta-
blice edukacyjno-informacyjne. Pro-
jekt zgłosiła Katarzyna Balcerzak.

W kolejnym numerze Biuletynu 
Miejskiego poinformujemy Państwa 
o dalszych działaniach związanych 
z poszczególnymi projektami.

Elektroniczna 
administracja 
w Gostyninie bliżej 
mieszkańców

W połowie kwietnia br. w Urzę-
dzie Miasta Gostynina ruszy punkt 
potwierdzania profilu zaufanego 
ePUAP (eGO).

Każdy mieszkaniec miasta za-
interesowany założeniem konta 
na ePUAP oraz posiadaniem pro-
filu zaufanego będzie miał moż-
liwość przyjścia do sekretariatu 
Urzędu Miasta przy ul Rynek 26 
- I piętro i dokonać potwierdzenia 
profilu zaufanego. Narzędzie to 
niezbędne jest do składania pod-
pisu na dokumentach w formie 
elektronicznej przysyłanych do in-
stytucji administracji publicznej za 
pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej.
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Przedsięwzięcie jest finansowa-

ne ze środków Unii Europejskiej 
w ramach realizacji przez Gminę 
Miasta Gostynina Projektu Part-
nerskiego pn.: „Sprawność - satys-
fakcja kompetencja - wysoka ja-
kość obsługi mieszkańców regionu 
płockiego i ciechanowskiego.”

Wszystkich zainteresowanych 
posiadaniem bezpłatnego profilu 
zaufanego serdecznie zaprasza-
my do zapoznania się ze szczegó-
łami w Sekretariacie Urzędu.

Gostynin za 50% po 
raz trzeci w naszym 
mieście

Akcja „Gostynin za 50%” zor-
ganizowana przez Gminę Miasta 
Gostynina rozpoczęła się w na-
szym mieście w dniach 25-27 
września 2015r. Druga edycja 
odbyła się w dniach 1-3 kwietnia 
2016r. W tym roku już po raz trzeci 
w weekend od 21 do 23 kwietnia 
powtórzymy to przedsięwzięcie.

Celem tych działań jest przede 
wszystkim promocja miasta oraz 
ofert lokalnych przedsiębiorców, 
a także zachęcenie do robienia 
zakupów i korzystania z wielu 
zróżnicowanych usług w naszym 
mieście, które w zgłaszanych 
punktach są obniżane o 50%.

Do udziału w przedsięwzięciu 
zaprosiliśmy: hotele, motele, miej-
sca noclegowe, restauracje, ka-
wiarnie, cukiernie, lodziarnie, klu-
by, puby, instytucje kultury, obiekty 
sportowe, rozrywkowe, sklepy, sa-
lony kosmetyczne, fryzjerskie czy 
też przedsiębiorców oferujących 
usługi fotograficzne. Oferta skiero-
wana jest także do turystów, którzy 
w tym terminie odwiedzą nasze 
miasto. Promocja trwa przez trzy 
dni, w godzinach otwarcia obiek-
tów usługowych i handlowych 
Partnerów, którzy włączyli się do 
akcji. Miejsca, które wezmą udział 
w akcji zostaną oznaczone spe-
cjalnymi plakatami. Przypomina-
my, że udział w akcji „Gostynin za 
50%” jest bezpłatny.

Zapraszamy Państwa na „go-
styniński weekend zniżek”. Liczy-
my, że w tym roku będzie znacznie 
więcej zarówno kupujących, jak 
i sprzedających, niż w latach ubie-
głych.

Zaskarżona przez 
Wojewodę Uchwała 
w sprawie Karty 
Seniora

U c h w a ł ą  R a d y  M i e j s k i e j 
z 29 września 2016 roku został 
przyjęty program pn. Gostynińska 
Karta Seniora. W październiku ub. 
roku Wojewoda Mazowiecki w roz-
strzygnięciu nadzorczym stwierdził 
nieważność kilku zapisów uchwały 
podjętej głosami większości radnych 
Inicjatywy dla Gostynina. W listopa-
dzie radni zmienili uchwałę uwzględ-
niając uwagi wojewody. Dotyczyły 
one m.in. zameldowania osób korzy-
stających z karty i posiadania zdolno-
ści do czynności prawnych.

Jednak po wnikliwej analizie or-
gan nadzoru po kolejnych wątpliwo-
ściach co do zgodności z prawem 
w/w uchwały skierował skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie, za pośred-
nictwem Rady Miejskiej wnosząc 
o stwierdzenie nieważności uchwały 
w całości.

Zastrzeżenia Wojewody dotyczą 
trybu ogłoszenia wejścia w życie 
przedmiotowej uchwały oraz sposo-
bu jej realizacji, ponieważ niektóre 
ustalenia zawarte w tym dokumen-
cie leżą w kompetencji Burmistrza.

W przyjętej uchwale został usta-
lony wzór Karty Seniora, zawierają-
cy logo Stowarzyszenia Inicjatywa 
dla Gostynina, co wydaje się naru-
szeniem zasad demokracji poprzez 
promowanie się tego Stowarzysze-
nia ze środków publicznych, pomi-
jając fakt, że warunki ubiegania się 
o otrzymanie karty i jej ostateczny 
wygląd pozostają w kompetencji 
Burmistrza, jako organu wykonaw-
czego.

Z związku z tym, aby nie narażać 
Gminy Miasta Gostynina na stra-
ty finansowe związane z realizacją 
uchwały, której nieważność może 
być niedługo stwierdzona, karty na 

dzień dzisiejszy nie zostały wykona-
ne.

Oczekuje się na ostateczne roz-
strzygnięcie Sądu Administracyj-
nego. Przygotowany też zostanie 
przez Burmistrza Miasta Gostynina 
Pawła Kalinowskiego nowy projekt 
uchwały.

Obniżone stawki 
podatku od 
nieruchomości

W poprzednim numerze Biule-
tynu Miejskiego nie informowali-
śmy Państwa o obniżce stawek 
podatku od nieruchomości na 
2017r., zatem teraz nadrabiamy 

przeoczenie i spieszymy donieść, 
że podczas obrad XLV sesji Rady 
Miejskiej, radni zajmowali się m.in. 
omówieniem i podjęciem uchwały 
w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od nie-
ruchomości. W przyszłym roku 
stawki podatku od nieruchomości 
obniżono o 0,9% w stosunku do 
stawek obowiązujących w 2016r.

Na terenie Miasta Gostynina 
roczne stawki podatku od nieru-
chomości w 2017r. wynoszą:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1 m2 powierzchni - 0,76 zł

b) pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych od 1 ha 
powierzchni - 4,47 zł

c) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni 
- 0,42 zł

d) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9.10.2015r. 
o rewitalizacji i położonych na tere-
nach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługo-
wą albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym, obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
do dnia wejścia w życie tego pla-
nu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego 
- od 1 m2 powierzchni - 2,98 zł.

2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej - 0,68 zł
b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m2 
powierzchni użytkowej - 19,50 zł

c) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej - 8,00 zł

d) związanych z udzieleniem 
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych na podmioty 
udzielające tych świadczeń od 1 
m2 powierzchni użytkowej - 4,54 zł

e) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej - 7,50 zł

3) od budowli - 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych.

Sytuacja obniżek podatku za-
pewne ucieszyła mieszkańców 
Gostynina, jednak spowodowała 
również zmniejszenie środków fi-
nansowych na realizację zadań 
Urzędu Miasta Gostynina.

Aktywni seniorzy 
z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Gostyninie działa prężnie przy 
Miejskim Centrum Kultury już kil-
ka lat. Koordynatorem grupy jest 
Magdalena Garstka.

Seniorzy uczestniczą w wykła-
dach na tematy ich interesujące, 
biorą udział w zajęciach gimna-
stycznych, językowych, muzycz-
nych, spotkaniach literackich i wie-
lu innych działaniach.

Od początku tego roku, w ra-
mach działalności GUTW słu-
chacze wzięli liczny udział w ta-
kich wydarzeniach jak: wykład pt. 
„W średniowiecznym skryptorium, 
czyli jak powstawały książki” wy-
głoszony przez Joannę Borowską, 
wykład pt. „Różnorodność biolo-
giczna - niedoceniane bogactwo” 
wygłoszony przez Annę Traut 
Seligę, wyjazd do Teatru Drama-
tycznego w Płocku na spektakl 
komediowy pt. ”May Day”, wie-
czorek taneczny z udziałem Koła 
Gospodyń Wiejskich z Białotarska, 
mini warsztaty pn. „Konsument na 
rynku” realizowane przez Techni-
kum Handlowe w Gostynińskim 
Centrum Edukacyjnym.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych do czynnego udziału w za-
jęciach, niezależnie od posiadane-
go wykształcenia.

Krystyna Wójcik
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Wniosek na 
utylizację azbestu 
złożony

Miasto złożyło w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, Oddział w Płocku wniosek 
o dofinansowanie do przeprowa-
dzenia utylizacji azbestu na pose-
sjach mieszkańców Gostynina.

Wsparciem planowano objąć 16 
posesji, a utylizacji będą podlegały 
płyty azbestowe o łącznej masie 
przekraczającej 25 ton. Szacowa-
na kwota na realizację zadania 
wynosi 13.813,10zł. Planowana 
wartość dofinansowania ze środ-
ków WFOŚiGW to 85% kosztów 
kwalifikowanych, tj.11.741,00zł.

Wkład własny gminy miasta Go-
stynina wyniesie 2.072,10zł.

Po uzyskaniu funduszy na usu-
wanie azbestu, wyłoniona zostanie 
firma zajmująca się tymi działania-
mi i to ona podejmie dalsze prace.

Wyniki konkursu 
„Maluch plus 
edycja 2017”

Miło nam poinformować, że 
miasto Gostynin uzyskało dota-
cję na utworzenie nowego punktu 
opieki nad dziećmi do lat trzech 
pn. „Zaczarowana kraina” w ra-
mach rządowego programu „Ma-
luch plus edycja 2017” w kwocie 
143.896,02zł, w tym na tworzenie 
miejsc 127.896,02zł, a na funkcjo-
nowanie miejsc 16.000,00zł.

O konieczności utworzenia ta-
kiego punktu świadczy liczba dzie-
ci oczekujących na przyjęcie - na 
tą chwilę wpłynęły 52 wnioski.

Nowy punkt mieścił się będzie 
przy ulicy Bierzewickiej 32 w bu-
dynku MCH „Stara Betoniarnia”. 

W ramach całej inwestycji po-
wstanie 5 sal edukacyjnych, 2 sy-
pialnie (sale ciszy), węzeł sanitar-
ny dostosowany do potrzeb opieki 
nad dziećmi do lat 3 oraz do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, ja-
dalnia wraz z zapleczem kuchen-
nym, jedno pomieszczenie szatni 
i jedno pomieszczenie zaplecza 
biurowo - technicznego.

Organizacja „Zaczarowanej kra-
iny” pozwoli zaspokoić potrzeby 
mieszkańców Gostynina w zakre-
sie opieki nad najmłodszymi dzieć-
mi. 

Uruchomienie nowej placówki 
planowane jest na wrzesień 2017r.

Gdy zginie ostatnia 
pszczoła ludzkości 
pozostaną 4 lata 
życia

Zawarta w tytule przepowied-
nia Alberta Einsteina zaczyna się 
powoli ziszczać. Pszczelarze, 
a wśród nich i gostynińscy biją na 
alarm, aby chronić te wartościowe 
owady.

Pszczoła miodna pochodzi 
z Afryki i żyje na ziemi od dzie-
siątek milionów lat. Bartnicy inte-
resowali się pszczołami jeszcze 
przed powstaniem naszego kraju. 
Początkowo rabowali miód z bar-
ci pszczelich, nie dbając o los 
pszczół. Jed-
nak z czasem 
zaczęli zabez-
pieczać barcie 
przed zwie-
rzętami takimi 
jak kuny czy 
niedźwiedzie 
i opiekować 
się pszczoła-
mi. Na począt-
ku XVIII wieku 
zaczęto budo-
wać ule, któ-

re do dzisiaj są unowocześniane 
i mogą być wykonywane z różnych 
materiałów oraz przybierać różne 
kształty.

Patronem pszczelarzy jest św. 
Ambroży, z którym wiąże się pew-
na legenda. Głosi ona, że pewne-
go dnia leżącego w sadzie w koły-
sce małego Ambrożego obsiadł rój 
pszczeli. Owady wchodziły mu do 
buzi, do nosa, ale ani razu go nie 
użądliły. Kiedy pszczoły odleciały 
rodzice uznali, że ich syn będzie 
wielkim człowiekiem i przepowied-
nia się ziściła.

Na Ziemi Gostynińskiej działa 
Powiatowe Koło Pszczelarzy, które 
zrzesza 47 członków, posiadają-
cych około 900 rodzin pszczelich. 
W skład Zarządu Koła wchodzą: 
Bronisław Szczepaniak - prezes, 
Bogdan Ozimek - zastępca pre-
zesa, Sławomir Bugdał - skarbnik, 
Ireneusz Bryłka - sekretarz i Adam 
Kalinowski - członek Zarządu.

Wśród pszczelarzy, tak i u in-
nych przedstawicieli tego środo-
wiska, obawy budzi zmniejszająca 
się z roku na rok ilość rodzin tych 
pożytecznych owadów.

Pszczoły giną nagminnie od po-
wszechnie stosowanych w rolnic-
twie środków ochrony roślin. Na 
szeroką skalę betonuje się duże 
przestrzenie, przez co ogranicza-
ne są nasadzenia roślin przyja-
znych pszczołom. Te wyjątkowo 
pracowite owady nie mają żadnych 
szans w kontakcie z liniami elek-
troenergetycznymi, a ciągły na-
cisk na rozwój przemysłu również 
przyczynia się do zmniejszenia ich 
liczebności. Obecnie przy tych nie-
korzystnych zmianach w środowi-
sku, pszczoły nie mają możliwości 
życia w warunkach naturalnych, 
dlatego tak konieczna jest pomoc 
człowieka.

Pszczoły, to bogactwo nasze-
go ekosystemu, gdy ich zabrak-
nie, znikną niektóre gatunki roślin, 
stanowiące pożywienie dla pew-
nych gatunków zwierząt. Wraz 
z pszczołami znikną więc rośliny 
i organizmy, które się nimi żywią. 
Jeśli nie podejmiemy działań, któ-
re pomogą ratować pszczoły przed 
masowym wymieraniem zostanie-
my postawieniu obliczu ogromne-
go kryzysu.

się będą pierwszoklasiści oraz 
uczniowie klas II i III dotychczaso-
wego Gimnazjum nr 1. Dodatkowo 
trzy obecne klasy szóste (kl. VI b, 
c i d) Szkoły Podstawowej nr 1 od 
1 września 2017r. kontynuować 
będą naukę, jako uczniowie klasy 
siódmej w Szkole Podstawowej nr 
5 przy ul. Polnej.

Ponadto w Szkole Podstawo-
wej nr 5 utworzona zostanie, jeśli 
zbiorą się chętni uczniowie, klasa 
czwarta o profilu sportowym lub 
informatyczno-mechatronicznym 
z elementami robotyki.

Jednocześnie w budynku Szko-
ły Podstawowej nr 5 powstaną 
dla dzieci w wieku przedszkolnym 
dwa oddziały punktu przedszkol-
nego (podobne punkty funkcjonują 
w pozostałych szkołach podstawo-
wych).

Zgodnie z zapisami uchwały 
w okresie do 31 sierpnia 2019r. nie-
które oddziały Szkoły Podstawowej 
nr 3 (w tym klasy dotychczasowego 
Gimnazjum nr 2) będą mogły funk-
cjonować w budynku w Gostyninie 
przy ul. Wojska Polskiego 23 (bu-
dynek Gimnazjum nr 2).

Wszystkie te decyzje zostały 
podjęte w celu, w miarę łagodne-
go, wprowadzenia reformy oświa-
towej w Gostyninie, nie powodu-
jącego zbyt dużego obciążenia 
dotychczasowych szkół podstawo-
wych (uniknięcie dwuzmianowości 
w okresie przejściowym) oraz wy-
korzystania pomieszczeń w pozo-
stałych budynkach szkolnych.

Zmiany związane 
z reformą oświaty

Zmiany, jakie proponowane 
są w nowym prawie oświatowym 
i tempo ich wprowadzania wywo-
łują wielkie emocje w całym kraju – 
dotyczy to również naszej lokalnej 
społeczności. Ożywione dyskusje 
odbywaja się wśród samorządow-
ców, nauczycieli, rodziców, a także 
samych uczniów. Każdy chce wie-
dzieć, co nas czeka w najbliższym 
czasie w związku z reformą oświa-
ty, która wchodzi w życie z dniem 
1 września 2017r.

Po trwających wiele godzin spo-
tkaniach, rozmowach z rodzicami, 
pedagogami oraz po dokonanych 
analizach skutków reformy, Bur-
mistrz Miasta Gostynina zapro-
ponował, aby od nowego roku 
szkolnego funkcjonowały na te-
renie naszego miasta trzy szkoły 
podstawowe. Został przygotowany 
projekt uchwały o dostosowaniu 
sieci szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkolne-
go i przedłożony pod obrady Rady 
Miejskiej.

Uchwalony przez Radę doku-
ment został przesłany do zaopi-
niowania przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty oraz związki za-
wodowe, a następnie po uwzględ-
nieniu sugerowanych poprawek 
ponownie poddany głosowaniu, 
jako ostateczny dokument.

Najważniejszym postanowie-
niem uchwały jest ustalenie, że 
w Gostyninie od 1 września 2017r. 
funkcjonować będą trzy ośmiolet-
nie szkoły podstawowe: Szkoła 
Podstawowa nr 1 przy ul. Ozdow-
skiego, Szkoła Podstawowa nr 3 
przy ul. Bema i Szkoła Podstawo-
wa nr 5 przy ul. Polnej. Ustalono 
również nowe granice obwodów 
dla tych szkół. We wszystkich 
trzech szkołach 1 września 2017r. 
rozpoczną naukę pierwszoklasiści. 
Nabór do tych szkół odbywać się 
będzie zgodnie z nowoutworzony-
mi obwodami szkolnymi.

Zgodnie z reformą oświato-
wą dotychczasowe sześciolet-
nie szkoły podstawowe (SP nr 1 
i SP nr 3) zostaną przekształcone 
w ośmioklasowe szkoły podstawo-
we. Trzecią szkołę podstawową 
tworzyć będzie przekształcone 
dotychczasowe Gimnazjum nr 1. 
Gimnazjum nr 2 zostanie włączo-
ne do Szkoły Podstawowej nr 3. 
1 września br. już nie będzie na-
boru do klas pierwszych gimna-
zjów.

W wyniku wygaszenia klas gim-
nazjalnych oraz braku naboru do 
klas pierwszych szkoły podstawo-
wej przed rozpoczęciem reformy 
oświatowej w Szkole Podstawowej 
nr 5, od 1 września 2017r. uczyć 
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Premiera filmu 
„Poczekalnia” 
w Zamku 
Gostynińskim

W naszym mieście powstał po-
mysł zainicjowany przez młodych 
ludzi z Gostynina i Płocka. Nakrę-
cony został film pt. „Poczekalnia” 
zrealizowany przez Grupę Filmo-
wą 07. Tworzone   przez Grupę 
niezależne filmy, łączą historię ze 
współczesnością. Film reżysero-
wała pochodząca z Płocka Marty-
na Kisio. W realizację i produkcję 
filmu włączyła się także Agencja 
Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z.o-
.o. oraz aktorzy i statyści wyłonieni 
spośród mieszkańców Gostynina.

Premiera „Poczekalni” odbyła 
się pod koniec stycznia br. w Zam-
ku Gostynińskim. Film ukazuje 
perypetie zakochanej pary, podej-
mującej różne życiowe wybory. 
W scenariusz wpleciony jest wą-
tek historii Zamku Gostynińskiego, 
ukazany przez pryzmat więzionej 
tam rodziny carskiej.

Podczas spotkania przedpre-
mierowego nie zabrakło opowieści 
o humorystycznych sytuacjach, 
które miały miejsce na planie filmu.

Burmistrz Paweł Kalinowski 
przekazał autorom i uczestnikom 
tego projektu wyrazy uznania za 
tak wyjątkową promocję Zamku 
i Gostynina.

Będziemy 
czytać „Wesele” 
Stanisława 
Wyspiańskiego

Narodowe Czytanie, to polska 
akcja społeczna propagująca zna-
jomość literatury narodowej, pod-
czas której obszerne fragmenty 
dzieł literackich odczytywane są 
publicznie.

Akcję zapoczątkowano w 2012 
roku z okazji 200-lecia Drugiej 
Wojny Polskiej i najazdu Napo-
leona na Rosję. Tegoroczne czy-
tanie jest już szóstym z kolei. 
W poprzednich latach czytano ta-
kie dzieła polskich literatów, jak: 
w 2012 „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza; w 2013 „Dzieła” Alek-
sandra Fredry, w 2014 „Trylogię” 
Henryka Sienkiewicza; w 2015 
„Lalkę” Bolesława Prusa; w 2016 
- „Quo vadis” Henryka Sienkiewi-
cza.

W tym roku będziemy czytać 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskie-
go. Zostało ono wybrane przez 
Polaków spośród czterech pro-
ponowanych utworów, takich jak: 
„Przedwiośnie” Stefana Żerom-
skiego, „Pamiątki Soplicy” Hen-
ryka Rzewuskiego, „Beniowski” 
Juliusza Słowackiego i „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego.

Zachęcamy zatem mieszkańców 
Gostynina, wzorem lat ubiegłych, 
do licznego udziału w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu. Przypomina-
my, że w 2016r. Miejska Biblioteka 
Publiczna była organizatorem Na-
rodowego Czytania w Gostyninie, 
w którym wziął udział między in-
nymi Burmistrz Paweł Kalinowski, 
radni miejscy, młodzież i mieszkań-
cy naszego miasta.

Gostyninianie z wielkim zaan-
gażowaniem czytali „Quo vadis”, 
co rokuje, że tegoroczna edycja 
Narodowego Czytania będzie tak-
że znaczącym wydarzeniem kultu-
ralnym w naszym mieście.

Nowy dyrektor w MCK

Na początku br. Burmistrz Miasta 
Gostynina Paweł Kalinowski podjął 
decyzję o odwołaniu pana Krzysztofa 
Zadrożnego z funkcji Dyrektora Miej-
skiego Centrum Kultury i powierzył 
pełnienie tych obowiązków pani Alek-
sandrze Milczarek - pracownikowi tej 
placówki. Nowa pani Dyrektor rozpo-
częła pracę z dniem 18 stycznia 2017r.

Aleksandra Milczarek będzie pełniła 
swoją funkcję do czasu wyboru nowe-
go dyrektora MCK.

Pani Dyrektor życzymy owocnej 
pracy, kreatywności oraz samych suk-
cesów w wykonywaniu obowiązków.

Paweł Tencer zajmował szcze-
gólne miejsce w środowisku gosty-
nińskich artystów. Chętnie dzielił 
się swoją wiedzą przekazując taj-
niki malarstwa. Wykształcił wielu 
malarzy wysyłając ich w świat. 
Sam nieustannie poszerzał infor-
macje o sztuce, próbował różnych 
technik malowania,  eksperymen-
tował. Dlatego to właśnie On, jak 
nikt inny zasłużył na to, aby jego 
imieniem nazwana została galeria 
znajdująca się w Miejskim Cen-
trum Kultury, w której wiele razy 
wystawiał swoje prace.

Z inicjatywą upamiętnienia arty-
sty w ten sposób wystąpił Krzysz-
tof Koper, proponując połączenie 

nadania imienia galerii z wystawą 
prac Pawła Tencera pt. „Paryż”.

Ta wyjątkowa uroczystość miała 
miejsce 9 lutego br. Komisarz wy-
stawy Krzysztof Koper wraz z Alek-
sandrą Milczarek - dyrektorem 
MCK, dokonali uroczystego odsło-
nięcia napisu nad drzwiami galerii. 
Kolejnym punktem programu było 
przecięcie wstęgi i odsłonięcie por-
tretu malarza, autorstwa Krzysztofa 
Kopra, który zawisł w sali wystaw. 
Tego uroczystego aktu dokonali sy-
nowie Pawła Tencera, Piotr i Michał 
oraz Burmistrz Miasta Gostynina 
Paweł Kalinowski.

Następnie był czas na krótkie 
wystąpienia. Wśród osób zabiera-
jących głos był starszy syn mala-
rza, który podziękował za wyróż-
nienie i pełnym wzruszenia głosem 
wyraził dumę, jaką napawa go 
twórczość i dorobek ojca.

Natomiast Burmistrz Paweł Kali-
nowski wspominał Pawła Tencera, 
jako osobę pogodną, pełną za-
pału do organizowania kolejnych 
plenerów, wystaw, do malowania 
nowych obrazów, a nade wszyst-
ko, jako artystę, który w naturalny 
sposób uwielbiał dzielić się swoją 
pasją.

Następnie Burmistrz  przeka-
zał na ręce Komisarza wystawy 

upominek w postaci sztalugi, któ-
ra będzie służyła skupionym wo-
kół MCK gostynińskim malarzom, 
a jednocześnie będzie symbolem 
tej uroczystości.

Gostynińska poetka - Zenona 
Radzka - zaprezentowała z tej 
okazji swój wiersz, zadedykowany  
Pawłowi Tencerowi.

Na zakończenie spotkania 
uczestnicy wystawy oglądali na-
malowane przez artystę obrazy 
dzieląc się swoimi wrażeniami 
i wspominając tego wyjątkowego 
człowieka.

Galeria w MCK nosi imię Pawła Tencera
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Gostyniński kalendarz imprez 

Data Wydarzenie Miejsce

7 kwietnia Konkurs plastyczny  
Marzanna i Pisanka 2017 MCK

8 kwietnia
•	 Turniej „Czterech Miast” Kutno, Włocławek, Płock, Gostynin w 

piłce koszykowej mężczyzn o Puchar Burmistrza Gostynina – 
zakończenie sezonu halowego 2016

•	 Rajd Prima Aprilis - Rajd pieszy

Hala MOSiR 
okolice Gostynina

20 kwietnia Słowa uwolnione - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy MCK

28 kwietnia Wystawa twórczości  
Małgorzaty Trochy MCK

29 kwietnia Rajd „Śladami bobrów” - Rajd rowerowy Rezerwat Dolina Skrwy

kwiecień
•	 Konkurs Recytatorski Pięknie być człowiekiem
•	 Otwarty Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyzn - 

inauguracja sezonu tenisowego 2017

MCK 
MOSiR

3 maja
•	 Obchody Święta Konstytucji 3 maja
•	 „ SPORTOWA MAJÓWKA” III edycja: 

- Turniej tenisa ziemnego 
- Turniej piłki nożnej chłopców rocz.2001/młodsi 
- Biegi terenowe

MCK 
stadion MOSiR

25 maja Wystawa  
Malarstwa Henryka Wojtasa MCK

26 maja Gramy dla Mamy - Koncert Laureatów GAMA MCK

27 maja
Rajd „Leśna Pętla” Rajd rowerowy. Trasa: Gostynin - Zalew Piechota - 
Dybanka
- Brzozówka - Drzewce - Gaśno - Gostynin

Okolice Gostynina

maj

•	 Przegląd GAMA 2017
•	 „KIBICOMANIA 2017 fair kibicowanie tak ważne jak granie” 

 -Turniej piłki nożnej dla chłopców kl.V-VI Szkoły podstawowej  
-Turniej Grup Kibica

•	 VII Spartakiada Przedszkolaków
•	 II edycja MOSiR „ORLIK” CUP Miejska Liga Dzikich Drużyn kat.: 

Szkół Podstawowych, szkół gimnazjalnych, open
•	 XIII edycja ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”+ akcja MOSiR 

„Mama Biega” (bieg mamy z dzieckiem - przedszkolakiem)

MCK 
MOSiR

1 czerwca Dzień Dziecka MCK

3 czerwca Festyn Sportowo-rekreacyjny „Gramy dla.....” Stadion MOSiR

4 czerwca XXXVIII Mazowiecka Wystawa Psów rasowych Stadion MOSiR

10 czerwca
Rajd „Wyprawa do Rezerwatu komory”. Trasa: Gostynin – Rezerwat 
Komory
- J. Białe - J. Sumino - Kruk - Gostynin

Okolice Gostynina

19 czerwca Wernisaż wystawy uczestników sekcji MCK MCK

24 czerwca Mój tata wymiata! – spartakiada familijna MCK

czerwiec

•	 Gostyniński Bieg Zamkowy
•	 Letnie zajęcia z MCK  

(po zakończeniu roku)
•	 „Lekkoatletyczny Czwartek 2017”
•	 Mistrzostwa Gostynina w wyciskaniu sztangi leżąc
•	 XX memoriał tenisowy im. Mecenasa Wacława Kujawy

MCK, MOSiR

czerwiec – lipiec MOSiR „ORLIK” CUP Miejska Liga Dzikich Drużyn Boisko „ORLIK”

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

Zagraliśmy dla 
Wielkiej Orkiestry

W tym roku Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zebrała po-
nad 105 milionów złotych. Miesz-
kańcy naszego miasta i tym razem 
czynnie włączyli się do tej akcji. 
Możemy się pochwalić, że zebra-
no w Gostyninie ponad 42 tys. zł 
na ratowanie życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom.

Podziękowania należą się ofia-
rodawcom, ale także ok. 50 wo-
lontariuszom, którzy już od rana, 
w dniu 25 Finału WOŚP kwesto-
wali w różnych miejscach Gosty-
nina.

W tym roku osobą odpowie-
dzialną za zorganizowanie akcji 
w naszym mieście była Agnieszka 
Bartosiak, która przejęła to odpo-
wiedzialne stanowisko po wielo-
letnim i nieocenionym Krzysztofie 
Kieresiu.

Podczas „grania” Orkiestry 
w Gostyninie przygotowano wiele 
atrakcji dla dzieci i dorosłych, które 
cieszyły się dużą popularnością.

Mamy nadzieję, że za rok spo-
tkamy się w jeszcze szerszym 
gronie, aby składać dary serca na 
kolejny szczytny cel.


