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26 czerwca w sali kolumnowej Zamku Gosty-
nińskiego odbyła się sesja Rady Miejskiej, któ-
rej najważniejszym punktem było udzielenie 
absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok 
burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu. 

Przed udzieleniem absolutorium odbyła się 
debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta 
Gostynina za rok 2019 przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Gostynina. Po przeprowa-
dzeniu debaty nad Raportem udzielono bur-
mistrzowi votum zaufania.

Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniej-
szych sesji obok budżetowej. Wszyscy radni 
(15 osób) pozytywnie ocenili wykonanie bu-
dżetu miasta przez burmistrza za ubiegły rok, 
pod kątem zgodności z prawem, celowości, 
rzetelności, gospodarności i zgodności doku-
mentacji ze stanem faktycznym. 

Udzielenie absolutorium poprzedziła ana-
liza przedłożonego 30 marca 2020 r. spra-
wozdania rocznego z wykonania budżetu 
miasta Gostynina za 2019 r. Skład orzeka-
jący RIO wydał opinię pozytywną. 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta Gostynina za rok 
ubiegły, sprawozdaniem finansowym sporzą-
dzonym na dzień 31 grudnia 2019 r., informa-
cją o stanie mienia Miasta Gostynina za rok 

2019, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie oraz wnioskiem Komisji Rewizyj-
nej o udzielenie absolutorium burmistrzowi. 

9 czerwca 2020 r. Komisja Rewizyjna w skła-
dzie: Bogdan Ozimek, Anna Florczak, Katarzyna 
Bryłka i Urszula Pieniążek pozytywnie zaopi-
niowała wykonanie budżetu miasta (4 głosy za), 
stwierdzając, że budżet był realizowany zgodnie 
z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarzą-
dzeniami Burmistrza i nie stwierdzono narusze-

nia dyscypliny budżetowej Miasta Gostynina za 
2020 rok. Wynik budżetu zakończony był nad-
wyżką 1.176.157,38 zł przy prognozowanym 
deficycie -766.227,68 zł.

Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował 
za otrzymane absolutorium radnym miejskim 
oraz votum zaufania, a pracownikom Urzędu 
Miasta, za wspólną pracę, która przyczyniła 
się do osiągnięcia pozytywnych wyników dla 
dobra lokalnej społeczności.
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BIULETYN MIEJSKI

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM 
i votum zaufania

Rządowe wsparcie DLA GOSTYNINA
W drugiej połowie czerwca w delegatu-

rze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Płocku odbyła się konferencja z ministrem 
Maciejem Małeckim, który wręczył przed-
stawicielom gmin i powiatów bony w ramach 
tarczy inwestycyjnej dla samorządów, zaini-
cjowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Fundusz Inwestycji Samorządowych, jest po-
mocą finansową skierowaną do gmin (stanowi 
10% wartości inwestycji samorządów gmin-
nych w całym kraju). Z puli 6 mld zł - 5 mld zo-
stanie podzielone między samorządy gmin-
ne. Jeden mld zł trafi do powiatów. 

Nasze miasto otrzyma wsparcie w wyso-
kości 1.152.344,00 zł. Najpóźniej we wrze-
śniu br. pierwsze środki trafią na konto Gmi-
ny Miasta Gostynina.

Środki przekazane przez rząd będzie można 
wykorzystać na wybrane przez samorządy inwe-
stycje, takie, jak np. remonty placówek oświato-
wych, inwestycje w wodociągi, kanalizację, bu-
dowy dróg i chodników oraz inne bardzo ważne 
dla miasta i jego mieszkańców działania. 

Programem wsparcia dla polskich małych 
i średnich firm (realizatorów zadań inwe-
stycyjnych samorządów) jest tzw. fundusz 
covidowy. Są to pośrednio środki pozwa-
lające na uzyskanie niezbędnych gwaran-
cji dla realizacji zadań inwestycyjnych. Po-
mogą one tysiącom firm i setkom tysięcy 

pracowników. Przyznawane środki są bez-
zwrotne, a pieniądze nie muszą być wyko-
rzystane w bieżącym roku – można je wydać  
do 2022 r. na każdą inwestycję publiczną. 
Zastrzeżenie jest takie, że nie można ich 
przeznaczyć na premie, wynagrodzenia dla 
pracowników czy na powstanie nowych eta-
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Gostynin pamięta 
O POWSTAŃCACH

W dniu 1 sierpnia br. obchodziliśmy 76. 
rocznicę wybuchu powstania warszawskie-
go. O godz. 17.00 w naszym mieście, podob-
nie jak w całym kraju, zawyły syreny. Miesz-
kańcy Gostynina zatrzymali się na chwilę  
i oddali hołd bohaterom powstania. 

Ponadto w godzinę „W” na Rynku zabrzmia-
ły powstańcze piosenki. W ten sposób gosty-
nianie uhonorowali bohaterów.

Powstanie warszawskie było największym 
wystąpieniem zbrojnym Polskiego Państwa 
Podziemnego podczas okupacji niemieckiej 
na terytorium Polski. Mimo wielu przykła-
dów bohaterstwa i sukcesów militarnych za-
kończyło się klęską.

100. ROCZNICA 
CUDU NAD WISŁĄ 
z dofinansowaniem

Znane są już wyniki naboru projektów 
w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla 
Niepodległej”, ogłoszonego przez biuro pro-
gramu „Niepodległa”. W tegorocznej edycji 
Programu, 157 podmiotów otrzyma łącznie  
4.511.000,00 zł dotacji. Dofinansowanie 
w kwocie 20.500,00 zł otrzyma projekt zgło-
szony przez Miejskie Centrum Kultury w Go-
styninie pod nazwą: „świętujeMY Cud nad Wi-
słą”.

Głównym celem tego programu jest włącze-
nie Polaków w działania zwiększające świado-
mość na temat wydarzeń związanych z odzy-
skaniem i odbudową państwowości. Ważną 
rolę odgrywa pamięć regionalna związana 
z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kra-
ju wiodącymi do niepodległości.

Projekt „świętujemyMY Cud nad Wisłą” bę-
dzie realizowany od sierpnia do października br. 
Zadanie polega na celebrowaniu rocznicowych 
obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 
w sposób innowacyjny, dostosowany do okre-
ślonych grup odbiorców.

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców 
Gostynina i okolic do aktywnego włączenia się 
w obchody tego święta. Nacisk położony jest na 
edukację. Realizacja zadania zakłada organiza-
cję: Kina niemego z historią w tle, Wielopokole-
niowej Miejskiej Gry Terenowej, Tematycznego 
Spaceru Fotograficznego „Cudowna perspekty-
wa”, wystawy zdjęć wykonanych przez uczest-
ników Tematycznego Spaceru, pokazu multi-
medialnego na temat Bitwy Warszawskiej 1920 
w aspekcie lokalnym oraz koncertu pieśni pa-
triotycznych z tego okresu w wykonaniu Chóru 
Miejskiego Arce Cantores.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczest-
nictwa w tych wydarzeniach.

WSPARCIE DLA ZAMKU z Tarczy Antykryzysowej
Sukcesem zakończyły się starania władz mia-

sta w zakresie pozyskania wsparcia rządowego 
z Tarczy Antykryzysowej

Spółka miejska - Agencja Rozwoju i Pro-
mocji „Zamek” w Gostyninie, której jedynym 
właścicielem jest Gmina Miasta Gostynina, 
została beneficjentem rządowego progra-
mu „Tarcza Antykryzysowa”. O instrumenty 
wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Spółka 
ubiegała się jako mikroprzedsiębiorca dotknię-
ty pandemią. Polski Fundusz Rozwoju S.A., 
realizujący i finansujący program, przekazał 
gostynińskiej instytucji subwencję w wysoko-
ści 324.000,00 zł. Kwota została przeznaczo-
na na ochronę istniejących tam miejsc pracy, 
a przede wszystkim pozwoliła zachować płyn-
ność finansową w okresie poważnych zakłó-
ceń w gospodarce, które w Polsce i na świecie 
wywołane zostały szerzeniem się od marca 
2020 r. pandemii COVID-19. Pomoc opiera 
się na nieoprocentowanej, dostępnej w ban-
kach komercyjnych i spółdzielczych subwen-
cji finansowej. Zakłada się, że po spełnieniu 
określonych kryteriów (w tym: utrzymanie 

działalności i zatrudnienia), po 12 miesiącach 
do 75% wartości subwencji zostanie korzysta-
jącemu umorzona.

Po zamrożeniu gospodarki w czasie walki 
z koronawirusem subwencja pomoże spółce 
powrócić na ścieżkę wzrostu. Dzięki przystą-
pieniu do programu zatrudnieni na podstawie 
umów cywilnoprawnych pracownicy Agencji 
Rozwoju i Promocji „Zamek” otrzymali świad-
czenia postojowe, zaś spółka mogła zawiesić 
płatności związane z poborem zaliczek na po-
datki oraz przesunąć wykonanie niektórych 
obowiązków, w tym terminy swoich rozliczeń 
podatkowych. W ten sposób udało się zre-
kompensować szkody poniesione w wyniku 
kryzysu wywołanego przez pandemię.

Spółka działa w sektorze najmocniej do-
tkniętym skutkami pandemii i natychmiast 
zanotowała spadek swoich przychodów. Spo-
śród wszystkich spółek, których właścicielem 
jest Miasto Gostynin, to Agencja Rozwoju 
i Promocji „Zamek” Sp. z o.o. w Gostyninie naj-
bardziej potrzebowała zasilenia kapitałowego 
i wymagała dodatkowych funduszy w związku 

z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Jest 
jednym z wielu gostynińskich pracodawców, 
którym udało się w praktyce skorzystać z roz-
wiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej 
i przeprowadzić firmę przez te trudne miesią-
ce wywołane epidemią.
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5-lecie istnienia 
GOSTYNIŃSKICH MAŻORETEK

7 lipca 2020 r. Gostynińskie mażoretki ob-
chodziły uroczyście 5-lecie swojego istnienia. 
Ten wyjątkowy czas spędziły wraz z miesz-
kańcami naszego miasta. Z opiekunką Joanną 
Renatą Syską przygotowały i zaprezentowa-
ły pokaz swoich umiejętności na Rynku w Go-
styninie.

Wydarzenie było połączone z „Aktywnym 
wtorkiem”, w okresie wakacyjnym prowadzo-
nym przez Miejskie Centrum Kultury.

Grupa mażoretek liczy 40 dziewcząt, które 
są podzielone na kategorie wiekowe: 20 ma-
żoretek juniorek w wieku 12-14 lat i 20 ma-
żoretek seniorek w wieku 15-26 lat. W takim 

składzie i przedziale wiekowym dziewczęta 
tańczą od października 2019 r. W tym cza-
sie też zmieniono nazwę na Mażoretki Libra 
Gostynin.

Mieszkańcy Gostynina oglądają tancer-
ki na pokazach estradowych i paradach 
ulicznych, gdzie prezentują układy tanecz-
no-marszowe do muzyki orkiestr dętych, 
żonglując i podrzucając buławami. Na czele 
grupy maszeruje tamburmajorka. Funkcję tę 
pełni Małgorzata Lewandowska.

Podczas pierwszego występu zaprezento-
wały się mażoretki ubrane w paradne stroje 
zawierające elementy umundurowania galo-

wego różnych służb i formacji.
Oprócz występu seniorek (Janecka Zuzanna, 

Kacerka Oliwia, Kiełbasa Nikola, Lada Domini-
ka, Lewandowska Małgorzata, Michalska Eliza, 
Ozimek Iga, Rutkowska Izabela, Smardzewska 
Aleksandra, Szulczewska Karolina, Węglew-
ska Weronika, Witkorska Weronika) i juniorek 
(Bobowska Lena, Ciećwierz Alicja, Jakubik Julia, 
Jóźwiak Klaudia, Korpowska Katarzyna, Roma-
nowska Maria, Rozkosz Iga, Reńda Marta, Resz-
kowska Julia, Tomasik Oliwia, Wiwała Weroni-
ka) zaprezentowany został występ kwartetu we 
własnym układzie choreograficznym do utwo-
ru „Just Got Paid” - Sigala, Ella Eyree, Meghan 
Trainor ft. French Montana.

Opiekunka grupy na ręce Burmistrza Mia-
sta Gostynina skierowała podziękowania za 
wsparcie i wspaniałą współpracę w realizacji 
projektu. 

Mażoretkom życzymy udanego wypoczynku 
w czasie wakacji, dużo siły do pracy podczas 
kolejnego roku szkolnego, a także wielu suk-
cesów na przeglądach i turniejach.

BIBLIOTEKA W NOWEJ 
ODSŁONIE zaprasza 
czytelników

W dniu 25 czerwca br. odbyło się spotkanie 
z okazji otwarcia po remoncie Biblioteki dla 
dzieci i młodzieży w naszym mieście. 

W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Kalinowski 
- Burmistrz Miasta Gostynina, Andrzej Reder - 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Stanisław Le-
wandowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu, ks. Andrzej Rutkowski 
proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego, Dy-
rektor Miejskiego Centrum Kultury - Aleksandra 
Milczarek. Gospodarzami były - Katarzyna Le-
śniewska - dyrektor i pracownice biblioteki.

Dzięki dyrektorowi i pracownicom: Wio-
letcie Jankowskiej i Kamilli Ostrowskiej, 
podjęto decyzję o zmianie wyglądu tego 

miejsca.
Przygotowania do remontu rozpoczęły się 

2 marca. Po zakończeniu prac biblioteka mo-
gła otworzyć swoje podwoje dla czytelników 
z dniem 1 czerwca. Czytelnicy Biblioteki dla 
dzieci i młodzieży oraz goście mogą odwie-
dzać odnowioną placówkę codziennie oprócz 
czwartków i sobót (w wakacje) w godzi-

nach od 8:00 do 16:00, 
z przerwami w godzinach 
10.00-11.00 i 13.00-
14.00.

W związku z Covid 19 
obowiązują w placówce 
pewne ograniczenia. Nie 
ma wolnego dostępu do 
półek, książki podają bi-
bliotekarze.

Dzięki lepszemu wy-
korzystaniu przestrzeni 

na korytarzu sąsiadującym z biblioteką wygo-
spodarowano miejsce m.in. na prowadzenie 
zabaw z dziećmi przychodzącymi do placówki.

Biblioteka cieszy się dużą ilością nowości 
wydawniczych dla dzieci i młodzieży, a także 
ma w swojej ofercie dostęp do cyfrowej wy-
pożyczalni Legimi.

Jest estetycznie, kolorowo i przyjaźnie – za-
praszamy do odwiedzin.
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BADANIA 
w żłobkach 
i przedszkolu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Gostyninie poinformował, że w związku 
z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2 u dziecka uczęszczającego do 
Przedszkola nr 4 w Gostyninie oraz u dziec-
ka uczęszczającego do Punktu opieki nad 
dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” w dniach 
25.07.2020 r. oraz 28.07.2020 r. na zlecenie 
PPIS w Gostyninie zostały przeprowadzone 
badania wirusologiczne w kierunku zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 u osób z bez-
pośredniego kontaktu z zakażonymi dziećmi. 
Wszystkie wyniki były negatywne. 

Pozostali pracownicy placówek oraz dzieci 
nie mające bezpośredniego kontaktu z zaka-
żonymi zostały objęte nadzorem epidemiolo-
gicznym. 

Burmistrz Miasta Gostynina zlecił natomiast 
wykonanie badań pracownikom punktów 
opieki i przedszkola. 

We wszystkich placówkach przestrzegane 
są wymagane zalecenia PPIS i zachowywane 
odpowiednie procedury (dezynfekcja, unika-
nie zbyt dużego zagęszczenia w jednej sali).

Do punktów opieki nad dziećmi do lat 3 
uczęszcza obecnie około 40 dzieci, które prze-
bywają w grupach – tam jedzą posiłki, bawią się 
i śpią. Opiekę sprawują zatrudnione opiekunki. 
Nie stosuje się grup łączonych.

Odpowiedzialne zachowanie oraz reżim sani-
tarny pozwalają znacznie zmniejszyć lub wręcz 
wyeliminować ryzyko zakażenia koronawirusem.

WSPARCIE DLA 
MIEJSKICH SZKÓŁ  
ze środków europejskich

Tarcza Antykryzysowa 
BARDZO POMOGŁA 
WIELU NASZYM 
FIRMOM

Wielu gostynińskich przedsiębiorców odczu-
ło pozytywne skutki wprowadzenia rządowej 
Tarczy Antykryzysowej. 

Dzięki aktywności w staraniach o wsparcie 
w ramach Tarczy Antykryzysowej, 143 przedsię-
biorcom z powiatu gostynińskiego (dane na 30 
lipca 2020 r.), głównie mikroprzedsiębiorcom 
zatrudniającym do dziewięciu osób, udało się 
pozyskać takie dofinansowanie. Firmy te łącznie 
otrzymały pieniądze na pokrycie części kosztów 
wynagrodzeń dla 909 pracowników, 374 samo-
zatrudnionych przedsiębiorców dostało dofinan-
sowanie części kosztów prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w wysokości 1.926.600,00 zł, 
zaś 1915 firm otrzymało jednorazową pożycz-
kę na pokrycie bieżących kosztów działalności. 
Jak wynika z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w czasie trwania 
epidemii Covid-19 w Gostyninie, nie odnoto-
wano zamykania firm prowadzących działalność 
gospodarczą. Jedynie kilku przedsiębiorców cza-
sowo ją zawiesiło. - Tym samym w wielu gosty-
nińskich przedsiębiorstwach udało się wprowadzić 
priorytetowy cel, jakim jest ochrona miejsc pracy. 
Wsparcie otrzymane w ramach Tarczy Antykryzy-
sowej i Tarczy Finansowej ustabilizuje gostynińskie 
przedsiębiorstwa, a także da im impuls do rozwoju 
– zauważa burmistrz Paweł Kalinowski.

1 września rusza 
POWSZECHNY SPIS ROLNY

Powszechny Spis Rolny przeprowadzany 
będzie w naszym kraju od 1 września do 30 li-
stopada br. Ma on na celu zebranie informacji 
o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi 
gospodarstwach domowych. W ten sposób do-
konuje się analizy i oceny zmian, jakie zaszły 
w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 - 2020.

Udział w nim obowiązkowo muszą wziąć 
użytkownicy gospodarstw rolnych prowadzący 
działalność rolniczą w Polsce. Odmowa udziału 
w spisie oraz udzielanie nieprawdziwych infor-
macji może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podczas spisu rolnicy będą pytani m.in. o do-
chody, maszyny, użytkowane grunty, upra-
wy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące 
w gospodarstwie. 

Spis będzie przeprowadzany w jednej 
z trzech form: samospisu dokonywanego 
przez rolnika internetowo, za pośrednic-
twem interaktywnej aplikacji dostępnej na 
stronie internetowej GUS spisrolny.gov.pl 
i w gminnym punkcie spisowym, poprzez 
wywiad telefoniczny przeprowadzony przez 
rachmistrza spisowego i przez wywiad bez-
pośredni przeprowadzony przez rachmi-
strza, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Weryfikacji tożsamości rachmistrza można 
dokonać poprzez: identyfikator rachmistrza 
spisowego, elektroniczne urządzenie pozwa-
lające na zbieranie danych poprzez aplikację 
internetową oraz weryfikację telefoniczną na 
inforlinii spisowej – 22 279 99 99 przez 7 dni 

w tygodniu, w godzinach 8.00 – 20.00.
Wszystkie dane przetwarzane w ramach 

prac spisowych są poufne i podlegają szczegól-
nej ochronie na zasadach określonych w usta-
wach o statystyce publicznej oraz o ochronie 
danych osobowych. Dane jednostkowe od 
momentu ich zebrania stają się danymi staty-
stycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

W ramach walki z wykluczeniem cyfrowym 
uczniów Gmina Miasta Gostynina zakupiła 
sprzęt komputerowy i oprogramowanie nie-
zbędne do realizacji zdalnej nauki dla najbar-
dziej potrzebujących uczniów z trzech gosty-
nińskich szkół podstawowych. 

Zakupiony sprzęt to efekt pozyskanego 
przez miasto dofinansowania ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programów „Zdalna Szkoła” oraz 
“Zdalna Szkoła+” organizowanych przez Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom szkół, Gmina Miasta 
Gostynina, jako Beneficjent, złożyła wnio-
ski o przyznanie ww. grantów. Łączna kwo-
ta dofinansowania wyniosła 144.650,00 zł (I 
grant – 69.800,00 zł, II grant – 75.000,00 zł). 
Wysokość dotacji stanowiła 100% wydatków 
kwalifikowanych i pozwoliła samorządowi 
gostynińskiemu w całości sfinansować zada-
nie. Realizacja projektu to odpowiedź władz 
miasta na sytuację zaistniałą w szkolnictwie, 
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej stanu epidemii, spo-

wodowanej zakażeniami koronawirusem. 
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele 
tygodni wymusiło nowe standardy prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych. Uczniowie od 23 
marca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r., zamiast 
w szkolnych ławach zasiadali do nauki przed 
monitorami komputerów. Niestety, wielu z 
nich nie posiadało dostępu do Internetu lub 
odpowiednich narzędzi informatycznych i tym 
samym nie mogło razem ze swoimi kolegami 
brać udziału w zajęciach online. Zakupiony 
sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie 
pozwoliły na rozwiązanie tego ważnego spo-
łecznie problemu. Należy zaznaczyć, że drugi z 
projektów skierowany był szczególnie do dzie-
ci z rodzin wielodzietnych i najuboższych. Miał 
za zadanie wyeliminowanie różnic w możliwo-
ści dostępu gostynińskich dzieci do korzysta-
nia ze zdalnej edukacji.

Szybkie działanie Gminy Miasta Gostynina 
umożliwiło zakup 42 laptopów, 10 tabletów 
oraz 38 zestawów oprogramowania. Sprzęt 
został udostępniony uczniom na zasadzie uży-
czenia na czas zdalnej nauki. 
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GOSTYNIN PAMIĘTA O SWOICH 
BOHATERACH. Prace remontowe 
na kwaterze wojennej w toku

Dzięki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego od-
nowione zostanie ważne miejsce pamięci na 
ziemi gostynińskiej. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego, za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej 
jest istotnym elementem dla budowania 
tożsamości społecznej oraz tworzenia ko-
rzystnego wizerunku miasta, wykorzystują-
cego i szanującego swoje dziedzictwo. Na 
realizację prac remontowych na kwaterze 
wojennej żołnierzy Wojska Polskiego pole-
głych i zmarłych od ran we wrześniu 1939 r. 
oraz cywilnych ofiar terroru hitlerowskiego 
z okresu drugiej wojny światowej zlokalizo-
wanej na cmentarzu Parafii Rzymskokato-
lickiej pw. św. Marcina, Gmina Miasta Go-
stynina pozyskała z Urzędu Wojewódzkiego 
kwotę 40.000,00 zł dotacji celowej. Prace 
obejmują wykonanie z czarnego granitu ta-
blicy z rzeźbą orła wojskowego i jego mon-
taż. Każdy nagrobek otrzyma swoją tablicz-
kę w kształcie tarczy wraz z grawerowanym 
orzełkiem. Wykonanie prac renowacyjnych 
planowane jest na koniec września br.

W ramach realizowanego projektu Gmina 
Miasta Gostynina została przez wojewodę zo-
bowiązana do uzyskania z Instytutu Pamięci Na-
rodowej (IPN) Oddział w Łodzi zweryfikowanej 
listy biogramów wszystkich pochowanych na 
kwaterze bohaterów. Obecnie naukowcy pro-

wadzą kwerendy i poszukują w materiałach ar-
chiwalnych wszelkich danych dotyczących tych 
osób. Prace badawcze mają na celu potwier-
dzić stan zastany, odszukać nowe fakty z życia 
ofiar, a być może zmodyfikować opracowane 
już informacje przez miejscowych regionalistów 
w wydanych drukiem publikacjach.

Ochrona miejsc pamięci, prace remontowe na 
kwaterach i przy pomnikach bohaterów trwają 
w Gostyninie już od wielu lat. Warto wspomnieć 
o roku 2009 i 2011. Miasto Gostynin wykonało 
pierwsze modernizacje na żołnierskich kwate-
rach - wyremontowano obelisk główny, czę-
ściowo wymieniono krzyże i tabliczki, założono 
chodnik. Wydatkowano wówczas 45.000,00 zł. 
Kolejną inicjatywę w zakresie dbałości o miej-
sca pamięci podjął burmistrz Paweł Kalinowski 
w 2016 r. Za kwotę 28.500,00 zł odnowiono 
znajdujący się na cmentarzu ewangelickim przy 
ul. Targowej obelisk wojenny żołnierzy nie-
mieckich poległych podczas pierwszej wojny 
światowej na ziemi gostynińskiej. Oczyszczono 
płaskorzeźby, uzupełniono brakujące bloczki 
kamienne, zabezpieczono podstawę cokołu, do-
datkowo wykonano ogrodzenie pomnika i zago-
spodarowano otaczający go teren zielony.

Dbałość miasta Gostynina miejsca pamię-
ci narodowej, to wyraz troski o dziedzictwo 
kulturowe, pielęgnowanie tradycji i wiedzy 
o krwawych kartach historii naszego naro-

du. Ochrona miejsc pamięci przynosi także 
korzyści społeczne. Gostynińscy nauczyciele 
mogą organizować tu żywe lekcje historii dla 
uczniów miejscowych szkół. Sprzyja to posze-
rzaniu wiedzy historycznej oraz kształtowaniu 
postaw patriotycznych. Jednym z przedsię-
wzięć jest coroczne sprzątanie miejsc pamięci 
przed Świętem Zmarłych i zapalanie bohate-
rom zniczy przez gostynińską młodzież.

Lekcja historii dla uczniów z byłego Gimnazjum nr 2 
w Gostyninie

Wakacyjny wypoczynek 
W MIEŚCIE

Lato powoli i nieuchronnie zbliża się ku 
końcowi. Z przeżytych atrakcji w sferze 
kulturalnej i aktywności fizycznej w mie-
ście pozostaną wspomnienia.

Jeśli chodzi o instytucje kultury, to swoje 
podwoje miała i ma otwarte Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Jakuba z Gostynina dla 
dorosłych i dzieci. Warto pamiętać, że do 
swoich placówek nadal zapraszają wypo-
życzalnie: dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
przy ul. 18 Stycznia 2 pod numerami telefo-
nów: 24 235 24 08 lub 516 029 778. 

Miejskie Centrum Kultury jeszcze w sierp-
niu organizuje „Leniwe weekendy z eMCe-
Kiem”. Odbyły się i będą organizowane m.in. 
„Kreatywne zabawy z bajką” na terenach zie-
lonych MCK, koncert jazzowy Smooth Ope-
rators, czy bajanie z drzewami w tle.

Podczas wszystkich wydarzeń zachowane 
były zasady bezpieczeństwa związane z pan-
demią koronawirusa. 

Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to nie 
tylko latem, ale przez cały rok Gostynin i oko-
lice stwarzają warunki do korzystania ze szla-
ków turystycznych - pieszych i rowerowych. 

Po okresie zamknięcia udostępniono na 
nowo obiekty  sportowe, otwarto w Gostyni-

nie place zabaw, kluby fitness, siłownie, korty 
tenisowe, pływalnię miejską i boiska sportowe 
Orlik. Na miłośników plażowania i kąpieli na 
otwartym powietrzu czekał akwen Bratosze-
wo.

Często odwiedzane były także siłownie ze-
wnętrzne oraz strefa street workout. Osoby 
chętne do jazdy na rowerach korzystały z wy-
pożyczalni tego sprzętu przy gostynińskim 
zamku. 

Miejska oferta wakacyjna była różnorod-
na i mogła zadowolić osoby korzystające 
z niej.

MIASTO POZYSKAŁO 
PIENIĄDZE na działania 
antysmogowe

Gmina Miasta Gostynina pozyskała 
104.752,00 zł dofinansowania z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego na realizację projektu 
pn.: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywi-
dualnych źródeł ciepła na terenie miasta Go-
stynina” w ramach Mazowieckiego Instrumen-
tu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020. Wysokość dotacji udzielonej Miastu wy-
nosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania. 

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu in-
wentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na te-
renie miasta Gostynina. Dane do inwentaryzacji 
pozyskają ankieterzy, którzy dotrą osobiście do 
mieszkańców miasta, co pozwoli na wypracowa-
nie właściwych działań oraz określenie potrzeb 
i dobór wsparcia dla mieszkańców w zakresie 
ograniczania niskiej emisji. Na podstawie zebra-
nych ankiet zostanie stworzona baza źródeł ni-
skiej emisji. System ten umożliwi szybkie rapor-
towanie oraz wizualizację rozmieszczenia kotłów 
na interaktywnej mapie. Dodatkowo, pozwoli za-
planować działania związane z przestrzeganiem 
uchwały antysmogowej oraz określić niezbędne 
środki na likwidację niskiej emisji na terenie Go-
stynina, które w konsekwencji doprowadzą do 
likwidacji źródeł niskiej emisji odpowiedzialnych 
za przekroczenia norm jakości powietrza.
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Trwają intensywne roboty 
budowlane NA STADIONIE  
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

Trwają prace przy budowie pełnowymia-
rowego, treningowego boiska piłkarskie-
go Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Gostyninie. 

Przy ul. Sportowej powstaje nowe boisko 
z zapleczem sanitarno-szatniowym. Dzięki 
zaangażowaniu i staraniom burmistrza Paw-

ła Kalinowskiego na realizację zadania pod 
nazwą „Modernizacja Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gostyninie” Gmina Mia-

sta Gostynina otrzymała środki zewnętrz-
ne. Na realizację tej inwestycji Ministerstwo 
Sportu przekazało dofinansowanie w wyso-
kości 2.500.000,00 zł. Rządowe wsparcie 
pochodziło ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu SPOR-
TOWA POLSKA – Program Rozwoju Lokal-

nej Infrastruktury Sportowej - edycja 2019. 
Koszty realizowanego całego zadania wy-
niosą ponad 5 mln zł. Dzięki przychylności 

Rady Miejskiej udało się wprowadzić zadanie 
do budżetu miasta Gostynina. 

Do chwili obecnej wykonane zostały robo-
ty przygotowawcze, m.in rozbiórka starych 
obiektów sportowych, a obecnie trwają robo-
ty ziemne pod nowe obiekty sportowe. Robo-
ty budowlane są realizowane przez Konsor-
cjum w składzie: Hydropol Sp. z o.o i Ada Light 
Sp. z o.o. 

Termin zakończenia prac przewidziany jest 
na 20 września 2021 r. Modernizacja stadionu 
umożliwi organizację na obiekcie imprez ogól-
nokrajowych i wydarzeń, które będą groma-
dziły fanów sportu z całego regionu. 

Cieszę się z podpisanej umowy i pozyskanej do-
tacji na pierwszy etap prac i z tego, że inwestycję 
wykona lokalna firma. Stadion miejski wymaga 
modernizacji. Jestem przekonany, że poprawa 
bazy sportowej i warunków treningowych prze-
łoży się na lepsze wyniki naszych sportowców, 
a także będzie impulsem do popularyzacji spor-
tu i wychowania fizycznego wśród mieszkańców 
naszego miasta - powiedział burmistrz Paweł 
Kalinowski po podpisaniu umowy na realizację 
inwestycji. 

Gmina Miasta Gostynina złożyła rów-
nież wniosek do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki o kolejne środki zewnętrzne na do-
finansowanie drugiego etapu modernizacji,  
tj. na remont płyty głównej wraz z bieżnią. 
Profesjonalna nawierzchnia syntetyczna 
z poliuretanu zastąpi obecną leszową, któ-
ra nie nadaje się już do użytku. W przypad-
ku pozyskania dofinansowania będzie moż-
na organizować zawody lekkoatletyczne. 

KLUBY SPORTOWE 
otrzymały 
dofinansowanie

Kluby sportowe działające na terenie 
Gostynina kolejny raz otrzymały wsparcie 
z miasta. Dotacje trafiły do organizacji, które 
wzięły udział w otwartym konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych w ra-
mach rozwoju sportu.

Dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł trafiło 
do 9 klubów sportowych, które w 2020 r. będą 
realizowały programy dla mieszkańców Gosty-
nina. Programy te ukierunkowane są m.in. na 
osiąganie lepszych wyników sportowych przez 
zawodników danego klubu, poprawę kondy-
cji fizycznej i zdrowotnej uczestników zajęć, 
wsparcie działań promujących sport i aktywny 
tryb życia, a także umożliwienie dostępu do 
różnorodnych form aktywności sportowej.

Otrzymane dofinansowanie kluby prze-
znaczą w szczególności na: treningi pod-

noszące umiejętności i sprawność fizyczną 
zawodników, zakup sprzętu sportowego, 
organizację zawodów lub wyjazdy na zawo-
dy, pokrycie kosztów korzystania z obiektów 
sportowych, a także wynagrodzenia dla tre-
nera lub instruktora.

Wsparcie finansowe otrzymały: Gosty-
niński Szkolny Związek Sportowy (13 tys.), 
Klub Żeglarski Hals (36 tys.), Miejski Klub 
Sportowy Mazur (110 tys.), Uczniowski Klub 
Sportowy „Zwoleń Team” (10 tys.), Uczniow-
ski Klub Sportowy „Alfa” (26 tys.), Uczniow-
ski Klub Sportowy „Football Education” (20 
tys.), Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor-
towy „Handball Team Skrwa Gostynin” (25 
tys.), Szachowy Uczniowski Klub Sportowy 
GOSTMAT 83 (4 tys.), Klub Sportowy K.O. 
Fight Team Gostynin (6 tys.).

NOWI 
DYREKTORZY 
w miejskich 
placówkach 
oświatowych

W dniach 7 i 8 lipca 2020 r. w Urzędzie Mia-
sta Gostynina odbyły się konkursy na stano-
wisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Obrońców Westerplatte i Przedszkola nr 5. 
Po rozmowach z kandydatami na wymienione 
stanowiska rekomendacje komisji konkurso-
wej uzyskały: pani Beata Wasiak-Grudzińska 
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 3, pani Agnieszka Żurawicz - na stanowisko 
dyrektora Przedszkola nr 5.

Burmistrz Miasta Gostynina zatwierdził re-
komendowane kandydatury.

Dyrektorom placówek gratulujemy oraz ży-
czymy satysfakcji z wykonywanych obowiąz-
ków. 
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Trwa inwestycja 
drogowa na UL. PRUSA

Jak już wspominaliśmy trudna sytuacja 
związana z pandemią koronawirusa nie 
przeszkadza w pracach drogowych.

W ul. Kochanowskiego i Prusa wykonano już 
chodnik z kostki betonowej. Obecnie trwają 
prace związane z ułożeniem nawierzchni bi-
tumicznej na ul. Prusa.

Wykonawcą robót jest firma Global Sys-
tems, a termin zakończenia prac przewidziany 
jest do 31 października 2020 r.

GOSTYNIN 
Z DOFINANSOWANIEM 
na modernizację przejść 
dla pieszych

Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję 
o przyznaniu Gminie Miasta Gostynina mak-
symalnego dofinansowania w wysokości 
100.000,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa bez-
pieczeństwa niechronionych uczestników ru-
chu drogowego na terenie miasta Gostynina 
- modernizacja i edukacja” w ramach Progra-
mu Ograniczania Przestępczości i Aspołecz-
nych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Wła-
dysława Stasiaka 2020 r.  

W ramach Projektu planowana jest mo-
dernizacja dwóch przejść dla pieszych: na ul. 
Zamkowej (przy Rynku) oraz na ul. 3 Maja 
(naprzeciwko Sądu Rejonowego) poprzez za-
stosowanie systemu Aktywnych Przejść dla 
Pieszych. Jest to rozwiązanie, które wykorzy-
stuje inteligentny system identyfikacji piesze-
go. W wybranym wariancie system ten polega 
na uruchomieniu się pulsujących świateł oraz 
lamp ostrzegawczych w momencie, kiedy pie-
szy podchodzi do strefy przejścia. 

Sygnalizacja jest emitowana tak długo, do-
póki pieszy nie zejdzie z przejścia. Jest to 

sygnał dla kierowcy, który powinien w tym 
momencie zdjąć nogę z gazu. Bardzo istotne 
jest to w przypadku złej widoczności podczas 
opadów deszczu czy śniegu lub gdy na dworze 
jest ciemno. 

Technologia ta umożliwia widoczność pie-
szego z odległości 200 m, co pozwala na bez-
pieczne dostosowanie prędkości auta, aby 
pieszy mógł bez przeszkód przejść na drugą 
stronę ulicy. Zastosowanie modułu Aktyw-
nego doświetlenia LED poprawia widoczność 
pieszego. Jest to inteligentny system składają-
cy się z detektorów ruchu, który po zmierzchu 
aktywuje się i doświetla przejścia dla pieszych.

Wybór opisanych przejść dla pieszych po-
dyktowany został znacznym natężeniem ru-
chu na tych konkretnych ulicach oraz niedo-
statecznym ich doświetleniem. Oprócz tego 
w ramach zadania odbędą się warsztaty i po-
gadanki dotyczące bezpieczeństwa m.in. dla 
seniorów oraz dzieci i młodzieży. 

Przewidywany całkowity koszt inwestycji to 
ok. 130.000,00 zł.

Bratoszewo nie do poznania. KĄPIEL 
I REKREACJA W LEPSZYCH WARUNKACH

W ostatnich miesiącach władze miasta 
podjęły starania, aby akwen Bratoszewo zy-
skał nowe oblicze. Znajdujący się u podnóża 
Ozu Gostynińskiego (wzgórza morenowego 
w zachodniej części miasta) zbiornik wodny 
o powierzchni 4 ha i jego obrzeża zagospo-
darowano, przystosowując teren do potrzeb 
wakacyjnego relaksu. 

Akwen zyskał szeroką linię brzegową – do-
konano wycinki trzciny, na nabrzeże nawie-
ziono kilkanaście ton piasku, uporządkowano 
otoczenie. Prace gospodarcze pozwoliły na 
przystosowanie tego pięknie położonego na 
granicy rezerwatu przyrody Dybanka terenu 
do potrzeb miejskiego kąpieliska.

Od 22 czerwca br. do końca wakacji w godzi-
nach 10:00-18:00 nad bezpieczeństwem korzy-
stających z kąpieli wodnych czuwają ratowni-
cy – pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportów 
Wodnych i Zimowych, członkowie Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Stworzone zostały także warunki do gry 
w piłkę plażową i nożną, istnieje możliwość 
wypożyczenia rowerów wodnych na przysta-
ni, przygotowano bezpieczne miejsce na roz-
palenie grilla oraz zadaszoną, drewnianą wia-
tę ze stołami i ławami na spotkanie w gronie 
przyjaciół lub rodziny na świeżym powietrzu. 

Radość dla maluchów, to istniejący tu plac 
zabaw - zjeżdżalnia, tor przeszkód, podest 
wspinaczkowy. Mniej aktywni mieszkańcy 
i turyści mogą wygodnie plażować i zażywać 
promieni słonecznych, a w razie potrzeby 

szukać schronienia i wytchnienia wśród ota-
czających akwen drzew. Można udać się na 
przyjemny spacer po urokliwym wzniesieniu, 
jakim jest Dybanka, podziwiając wśród lasów 
panoramiczne widoki miasta. Nad akwenem 
znajdą wytchnienie także przemierzający 
szlaki rowerowe turyści.

Nie potrzeba korzystać z samochodu, czy 
autobusu, aby dotrzeć na Bratoszewo. Na znaj-
dujący się blisko centrum miasta, oddalony od 
ruchliwych ulic teren, można udać się spacerem 

z każdej części Gostynina.
Stworzony miejski teren wypoczynkowy.

to świetne miejsce na spędzenie wolnego 
czasu i wypoczynek na świeżym powietrzu. 
Mieszkańcy Gostynina, którzy nie zdecydo-
wali się na krajowy lub zagraniczny wyjazd 
mogą tu bardzo przyjemnie spędzić waka-
cyjne dni i bezpiecznie odpocząć.

Teren z roku na rok pięknieje. Mamy na-
dzieję, że przyciągnie coraz więcej odwie-
dzających i odpoczywających.

Coraz piękniejsza 
DYBANKA

Gostynińska Dybanka jest jednym z piękniej-
szych miejsc, znajdującym się na terenie miasta. 
Miło nam Państwa poinformować, że 27 lipca 
br. Gmina Miasta Gostynina podpisała umowę 
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budow-
lanych S.A. z siedzibą w Gostyninie, na remont 
odcinka nawierzchni jezdni i odcinka chodnika 
na drodze gminnej ul. Dybanka. 

Zakres prac będzie obejmował m.in. wyko-
nanie nowej nawierzchni bitumicznej. Ponadto 
rozebrany zostanie zniszczony krawężnik na 
długości 50 m i wstawiony w tym miejscu nowy. 

Prace remontowe rozpoczną się we wrześniu, 
po zakończeniu sezonu letniego.
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BĄDŹ EKO -  
płać mniej za śmieci!

Mieszkańcy Gostynina, którzy zdecydowali 
się urządzić przy swoich domach kompostow-
nik, będą nieco mniej płacić za śmieci. Działania 
te wpisują się w światową kampanię na rzecz 
ochrony środowiska.

Władze miasta Gostynina premiują posta-
wy ekologiczne mieszkańców. Zobligowani 
obowiązującą od 6 września 2019 r. ostatnią 
nowelizacją ustawy śmieciowej, gostynińscy 
radni, podejmując 30 grudnia ubiegłego roku 
Uchwałę nr 139/XVII/2019, w sprawie doko-
nania wyboru metody ustalania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi i usta-
lenia stawki tej opłaty przewidzieli zwolnienie 
w części z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z racji posiadania przydomowe-
go kompostownika. Zgodnie z wprowadzoną 
przez gminę uchwałą mieszkańcy Gostynina, 
którzy zrezygnowali z oddawania bioodpadów 
i będą kompostować je we własnym zakresie, 
mogą zapłacić 2 złote miesięcznie od osoby 
mniej za odbiór odpadów. Zwolnienie z części 
opłat przysługuje od miesiąca, w którym wła-
ściciel nieruchomości złożył stosowną deklara-
cję śmieciową o korzystaniu z przydomowego 
kompostownika - O tego typu zwolnienie w czę-
ści z opłat mieszkańcy pytali już od pewnego cza-
su - mówi burmistrz Paweł Kalinowski.

Uchwałodawca chce zachęcić mieszkańców 
do działań proekologicznych. Celem pomysłu 
jest, aby cały strumień odpadów biodegrado-
walnych, od liści z utrzymywania przydomo-
wego trawnika do resztek jedzenia trafił do 
kompostowników i tam był przetwarzany na 
cenny naturalny nawóz. Jest to także zachę-
ta do nauki segregowania śmieci wytwarza-
nych w gospodarstwach domowych. Należy 
podkreślić, że aż 50% śmieci to odpady bio-
degradowalne. Po oddzieleniu resztek jedze-
nia i wrzucanie ich do kompostownika będzie 
można skutecznie posegregować nawet do 
95% pozostałych odpadów. - Takie nawyki są 
ważne ze względu na unijne normy segregacji 
odpadów, które Polska musi spełnić. Co szcze-
gólnie warto zaakcentować, jest to bardzo 
ważne działanie na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, a więc w interesie mieszkańców 
Gostynina – podkreśla burmistrz.

Wszystkie śmieci biologiczne, np. resztki wa-
rzyw, owoców, obierki, skorupki jaj, skoszoną 
trawę lub opadłe liście, zamiast wyrzucać do wia-
dra można gromadzić w kompostowniku, a na-
stępnie wykorzystać jako źródło cennej materii 

organicznej. Powstanie w ten 
sposób zwany „czarnym zło-
tem” nawóz, który zwiększy 
żyzność gleby, wzbogacając ją 
w substancje organiczne, po-
prawi wzrost i rozwój roślin, 
wprowadzi mikroflorę oraz 
mikrofaunę w ogrodzie. Może 
być stosowany także w upra-
wie roślin doniczkowych. Pra-
widłowo prowadzony kom-
postownik ma zapach ściółki 
leśnej. 

Jego przygotowanie wyma-
ga nieznacznych nakładów 
czasu i uwagi, podobnie jak 
nakładów finansowych i jest 

wyjątkowo proste. Można go wykonać samo-
dzielnie bezpośrednio na ziemi w wydzielonym 
miejscu ogrodu lub kupić gotowy z polipropyle-
nu z odpowiednią infrastrukturą w każdym skle-
pie ogrodniczym. Podejmując uchwałę w spra-
wie zwolnienia w części z opłat, władze miasta 
wyraziły nadzieję, że popularne dotąd tylko na 
wsiach kompostowniki, staną się coraz częściej 
widoczne w zabudowie gostynińskich domków 
jednorodzinnych oraz dały wyraz wspierania 
działań zmierzających do bezpośredniej ochrony 
środowiska naturalnego.

Moda na recykling, upykling czy refreshing 
(czyli różne sposoby przetwarzania odpadów) 
nie jest niczym nowym dla osób posiadających 
ogródki przydomowe i działkowe. Powtórne 
wykorzystywanie roślin było znane już 4000 
lat temu. Dziś to przede wszystkim troska 
o środowisko i zmniejszenie o połowę odpa-
dów zmieszanych kierowanych na wysypisko. 

Dla gostyninian urządzenie kompostow-
nika daje szansę na drobne, ale odczuwalne 
oszczędności w budżecie domowym. Szansę 
mają właściciele nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi, których w Gostyninie jest około 1830 
domów. Dzięki kompostownikowi właściciele 
domów jednorodzinnych nie muszą się mar-
twić o utylizowanie gałęzi, skoszonej trawy 
i resztek liści czy jedzenia. Zabrania się palenia 
ognisk ze ściętych konarów, dlatego też wiele 
osób decyduje się na ich rozdrobnienie i do-
danie do kompostu. W pierwszym półroczu 
2020 r. odpady kompostowało i ze zwolnienia  
korzystało 130 osób tam zamieszkałych. 

Posiadanie kompostownika na posesji pod-
lega kontroli przez pracowników Urzędu Mia-
sta, po uprzednim zawiadomieniu właściciela 
nieruchomości o zamiarze sprawdzenia stanu 
faktycznego. Jeśli okaże się, że korzystanie 
z własnego miejsca degradacji „bio” odpa-
dów to fikcja, przepadnie zwolnienie w części  
z opłaty.

Usuń 
niebezpieczny 
azbest. NIE 
ZAPŁACISZ ZA TO 
ANI ZŁOTÓWKI

Mieszkańcy Gostynina, bez ponoszenia kosz-
tów, mogą pozbyć się groźnego dla zdrowia 
i życia azbestu. Pomoże w tym miasto. Okre-
ślana jako przyjazna środowisku Gmina Miasta 
Gostynina wystąpiła do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o dotację na zadanie pn. „Usunięcie i unieszko-
dliwienie wyrobów zawierających azbest na te-
renie miasta Gostynina w 2020 roku” w ramach 
ogólnopolskiego programu finansowania usu-
wania wyrobów zawierających azbest na terenie 
województwa mazowieckiego. Dofinansowanie 
w wysokości 18.020,00 zł pozyskano na odbiór 
i utylizację około 3 tys. m2 płyt azbestowo-ce-
mentowych z 26 posesji znajdujących się na te-
renie miasta. Właściciele posesji zadeklarowali 
na początku bieżącego roku wymianę dachu 
z pokrycia azbestowego na inne. Z pozyskanych 
funduszy w 100% Gmina Miasta Gostynina sfi-
nansuje demontaż i transport płyt pokryciowych 
oraz ich utylizację na przystosowanym do tego 
składowisku. 

Nie wszyscy właściciele nieruchomości lub 
zarządcy obiektów dopełnili jeszcze obowiązku 
zgłoszenia nieruchomości, na których wystę-
pują wyroby zawierające azbest. Dotychczas w 
zasobach miejskich zinwentaryzowanych jest 
377 obiektów z pokryciem dachowym w formie 
płyt azbestowo-cementowych o łącznej po-
wierzchni 52.343,37 m2 oraz 2 obiekty liniowe 
- sieci wodociągowe o długości 1518 mb. Faliste 
płyty azbestowo-cementowe, potocznie zwa-
ne eternitem, znajdują się głównie na dachach 
budynków jednorodzinnych (34.553,55 m2) 
oraz wielorodzinnych (9.827,02 m2) i dachach 
zabudowań przemysłowych i gospodarczych na 
powierzchni 7.962,80 m2. Do 2020 r. udało się 
usunąć materiały budowlane zawierające azbest 
ze 126 obiektów o łącznej powierzchni 17.490,5 
m2, zabezpieczyć i przetransportować na składo-
wisko przeznaczone do utylizacji. W odniesieniu 
do ogólnej ilości zinwentaryzowanych wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gostynina na 
dzień dzisiejszy udało się wyeliminować 31% 
tych szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego materiałów. 

Burmistrz Gostynina zaprasza mieszkań-
ców zainteresowanych usunięciem i uniesz-
kodliwieniem wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta, a przede wszystkim tych, dla 
których działania proekologiczne dla środowi-
ska naturalnego są priorytetowe, do składania 
wniosków na kolejne lata. Program jest długo-
terminowy, trwa do końca 2032 r.


