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Burmistrz otrzymał Realizacja inwestycji przy ul. Nowej
absolutorium
W nawiązaniu do artykułu zamieszczone- należących do w/w Spółdzielni, a tym samym
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przedłużenia jej do ul. Mazowieckiej lub Czapskiego. W celu realizacji tych planów koniecznym byłoby wydzielenie z terenów GSM działek przeznaczonych pod drogę publiczną i ich
przekazanie na rzecz Gminy Miasta Gostynina.
W tej kwestii Gostynińska Spółdzielnia
Mieszkaniowa nie zajęła żadnego stanowiska,
tym samym Urząd Miasta Gostynina uznał to
za brak zainteresowania przedstawioną propozycją i chęcią współpracy w tym zakresie.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana tylko dla terenu zajętego
pod drogę publiczną.
Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi
miejskiej wraz z budową i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę
niezbędnej infrastruktury wraz z oświetleniem
ulicznym oraz budowę kanalizacji deszczowej.

PATRONI MEDIALNI

SPONSORZY

Podczas Sesji Rady Miejskiej która odbyła się 21 czerwca radni głosowali m.in. nad
udzieleniem absolutorium dla Burmistrza
Miasta Gostynina za 2017 rok.
Komisja Rewizyjna na podstawie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
zawnioskowała o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu.
Na sesji spośród 10 obecnych radnych 8
głosowało za udzieleniem absolutorium burmistrzowi, 2 osoby się wstrzymały od głosu.
Głosów przeciwnych nie było.
Burmistrz wyraził opinię, że jest bardzo zadowolony z takiej sytuacji, gdyż absolutorium
jest to rodzaj kontroli Rady Miejskiej w zakresie wykonywania budżetu, a także wyraz
ostatecznej oceny działalności burmistrza.
„Nie było żadnych podstaw, aby nie podjąć
uchwały. (...) Jest to dobra wiadomość, nie
tylko dla mnie, ale także dla pracowników
Urzędu Miasta, którzy angażują się w wykonywane przez siebie obowiązki”.

go w Biuletynie Miejskim (Maj 2018) dot.
przyznanego Miastu Gostynin dofinansowania w wysokości 700 481,00 zł w ramach
Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
informujemy iż trwa modernizacja ul. Nowej.
Realizacja inwestycji ogranicza się jedynie
do działek stanowiących własność Gminy
Miasta Gostynina zajętych pod drogę publiczną, a więc kończy się na wysokości budynku przy ul. Nowej 2.
Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowalnego, tj. w kwietniu 2016 roku,
Urząd Miasta Gostynina wystąpił z pismem
do Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z propozycją połączenia gminnej drogi publicznej ul. Nowej z siecią dróg osiedlowych
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Gostyniński Bieg Zamkowy po raz trzeci
Gostyniński bieg zamkowy, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe, od samego początku cieszył się dużą popularnością.
Podczas III edycji 17 czerwca br. było podobnie. W tym roku podkreślono patriotyczny
charakter biegu nie tylko w nazwie „Niepodległa 2018”. Biorący czynny udział w biegu
głównym otrzymali biało-czerwoną flagę,
a także koszulkę w barwach narodowych.
Impreza rozpoczęła się rywalizacją przedszkolaków oraz dzieci w wieku szkolnym. Ponadto
panie brały udział w biegu w szpilkach, odbył się
wyścig na wózkach, dorośli rywalizowali w biegu
na 5 i 10 km, a także odbył się wyścig z kijkami.
Jak przystało na prawdziwych sportowców
biegi główne rozpoczęła krótka, ale intensywna
rozgrzewka. W samo południe pobiegł również
Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski
z małżonką. Na najdłuższych dystansach rywalizowało ze sobą około 200 zawodników.
Pięć km z czasem 20 minut i 2 sekundy
przebiegł Andrzej Piętka, zajmując 1 miejsce
na tym dystansie w kategorii Open.
Przedstawiamy wyniki w kategorii „Mieszkaniec Gostynina”:
Kobiety - 5 km
1. Iwona Markus
2. Mariola Siemińska
3. Monika Biniewicz
Mężczyźni - 5 km
1. Andrzej Piętka
2. Piotr Osmolak
3. Przemysław Dobrzyński
Kobiety - 10 km
1. Agnieszka Fabisiak
2. Malwina Kubik
3. Aneta Kubik
Mężczyźni - 10 km
1. Paweł Wojtczak
2. Sławomir Lasota
3. Łukasz Lewandowicz
Kolejny sukces III Biegu Zamkowego pozwala mieć nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku na kolejnej sportowej imprezie
doskonale się bawiąc.

Budowa
kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej w SP 1
W dniu 2 lipca 2018r. podpisano umowę
z firmą BMB Budownictwo Sp. z o.o., na
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz zagospodarowanie częściowo terenu
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie.
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie
do 20 sierpnia br., do realizacji robót budowlanych polegających na: budowie kanalizacji
deszczowej wraz z przyłączami rur spustowych,
rozdzieleniu kanalizacji sanitarnej od kanalizacji
technologicznej kuchni oraz częściowe zagospodarowanie terenu szkoły, które obejmować
będzie wykonanie utwardzenia terenu oraz
trawników na obszarze objętym inwestycją.
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Wspaniała zabawa
podczas Pikniku Żeglarskiego
W Dzień Dziecka odbyła się wyjątkowa
impreza zorganizowana przez Urząd Miasta, Klub Żeglarski Hals i Miejskie Centrum
Kultury. Słoneczna i ciepła pogoda sprawiła,
że dzieci mogły aktywnie uczestniczyć we
wszystkich zaplanowanych atrakcjach.
Gospodarzami spotkania nad Jeziorem Bratoszewo był Burmistrz Paweł Kalinowski i Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Aleksandra
Milczarek.
Zabawy wodne i pływanie po jeziorze zorganizował Klub Żeglarski Hals. Pokaz ratownictwa
wodnego zaprezentowali członkowie Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Płocka. WOPR pokazał też sprzęt, używany w codziennej pracy, a także zaprezentował akcję ratunkową podczas zagrożenia życia w wodzie.
Swój udział w przygotowaniu imprezy miała
również Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie. Zorganizowano policyjny tor przeszkód.
Każdy, kto zakończył bieg, został nagrodzony
słodyczami i drobnymi upominkami.
Wolontariusze z „Profilaktyka a Teatr” prowadzili grę na macie, która oprócz sprawności
fizycznej, wymagała także wiedzy o bezpieczeństwie na co dzień.
Atrakcje MCK-u także znalazły wielu chętnych uczestników. Dzieci pod czujnym okiem
instruktorów łowiły rybki, wykonywały kwiaty giganty i robiły mega bańki mydlane.
Dzięki klubom sportowym konkurencje
i zabawy ruchowe udały się doskonale. Pro-

wadzili je: MKS MAZUR Gostynin, Handball
Team Skrwa Gostynin i „Błyskawica” Lucień.
Nagrodzono także zwycięzców konkursu plastycznego „Posprzątaj po swoim psie”.
Burmistrz Paweł Kalinowski i członkowie
jury wręczyli dzieciom nagrody i wyróżnienia.
Pierwsze miejsce zajął Miłosz Eichel z Przedszkola nr 4, na drugim uplasowała się Kinga
Kozanecka z Przedszkola nr 2, a na trzecim
– Lena Misztal z Punktu Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej nr 1. Wyróżnienia zdobyły: Oliwia Kopiec, Tuana Weronika Oruc,
Zuzanna Kolesińska, a szczególne wyróżnienie otrzymał Antoni Piotr Gientka.
Piknik Żeglarski zakończył się przy ognisku
i muzyce.
Bardzo dziękujemy pani Urszuli Pieniążek,
Radnej Rady Miejskiej, za wsparcie imprezy.

Łódzka firma
ARCHITEKT opracowuje
projekt dla MCK

Modernizacja
ul. Kopernika

Burmistrz Paweł Kalinowski w dniu 19
czerwca zawarł umowę z Lidią Bednarską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„ARCHITEKT” Pracownia Projektowa z siedzibą w Łodzi, na opracowanie w ciągu 4 miesięcy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
dostosowania obiektu Miejskiego Centrum
Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek Miejskiego Centrum Kultury jest budynkiem czterokondygnacyjnym: trzech nadziemnych i jednej podziemnej. Projekt będzie
obejmował roboty budowlane, które zapewnią
osobom niepełnosprawnym dostęp do sali wystaw oraz do sali kinowej zlokalizowanych na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,
poprzez montaż platformy na zewnętrznych
schodach wejściowych i wykonanie wewnętrznego podjazdu do sali wystaw, a także zapewnią dostęp do toalet w miejscu obecnej szatni.
Koszt opracowania wyniesie 14.637,00 zł.
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Na początku czerwca firma ARIGOLD z Gdyni
rozpoczęła opracowanie projektu budowlanego na modernizację ul. Kopernika w Gostyninie.
W ramach zawartej umowy Wykonawca
opracuje kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych drogi miejskiej ze zjazdami, w terminie
do 30 września 2018r.
Burmistrz Paweł Kalinowski spotkał się
z mieszkańcami ulicy Kopernika oraz z właścicielką firmy ARIGOLD, aby skonsultować naprawy nawierzchni ulicy i zapoznać się z oczekiwaniami mieszkańców. Ustalono, że należy
wykonać nawierzchnię bitumiczną tylko na odcinku końcowym ul. Kopernika, czyli tam gdzie
tej nawierzchni nie ma. Istniejąca nawierzchnia
asfaltowa nie zostanie wymieniona.
Po opracowaniu projektu planowane jest
ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Dostosowanie
pomieszczeń
Przedszkola nr 4
4 lipca br. Burmistrz Miasta Gostynina
podpisał umowę z Henrykiem Pakulskim
reprezentującym Zakład Wielobranżowy
Produkcyjno-Handlowo-Usługowy na dostosowanie pomieszczeń Przedszkola nr 4
w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla
5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej, w terminie
do 22 sierpnia 2018r.
Roboty polegać będą na przebudowie
części pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 4, tak aby powstała łazienka z wyposażeniem w urządzenia dostosowane do
dzieci w wieku 3-6 lat oraz rozbiórka (demontaż) panelu architektonicznego na elewacji zachodniej.
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Szczególny występ musztry paradnej
Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej i pokazowa musztra paradna były okazją do wysłuchania i obejrzenia wyjątkowych umiejętności
naszych lokalnych artystów, których zaprezentowała dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Pani Aleksandra Milczarek. W sobotę - 16
czerwca br. - na Rynku Miejskim Orkiestra
dała koncert, a mażoretki z klas gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej nr 3 wystąpiły w paradnej mustrze. Przygotowany przez kapelmistrza
Pana Józefa Pakulskiego i Panią Joannę Syskę
występ wzbudził zachwyt zebranych widzów
i został nagrodzony gromkimi brawami.
Orkiestra rozpoczęła swój koncert „Marszem Waszyngtońskiej Poczty” i kolejno wykonała utwory muzyki rozrywkowej oraz jazzowe
standardy i muzykę filmową.

Modernizacja ulicy
Stodólnej

W Szkole Podstawowej nr 5
powstanie nowy punkt przedszkolny

Burmistrz Paweł Kalinowski w dniu 18
czerwca br. podpisał umowę z firmą BORA
z Dobrzykowa, reprezentowaną przez Bogusława Mierzejewskiego na wykonanie
robót budowlanych ul. Stodólnej w terminie do 3 miesięcy.
Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni
ul. Stodólnej polegający na zfrezowaniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej, remont
zjazdów i odcinków chodników, wymianę krawężników betonowych wraz z wykonaniem
korytka ściekowego, dostosowanie chodników
w miejscach istniejących przejść dla pieszych
dla osób niepełnosprawnych, regulację wysokościową istniejących studzienek oraz wykonanie
oznakowania poziomego.

W drugiej połowie czerwca Burmistrz Miasta Gostynina podpisał umowę z firmą „BUDOMAX” Wojciech Przybylski z siedzibą
w Gostyninie, na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyninie na
potrzeby punktu przedszkolnego, w terminie
do 20 sierpnia br.
Nowo otwarty punkt będzie mógł przyjąć
kolejnych 50 dzieci. Inwestycja będzie kosztować blisko 800 tys. zł.

Trwa postępowanie przetargowe
na usunięcie niebezpiecznych odpadów z ul. Ziejkowej

10 lipca odbyło się otwarcie ofert na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości położonej przy ulicy Ziejkowej w Gostynianie”. Wpłynęła jedna
oferta firmy „PORT SERVICE” Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, która spełniła wszystkie
wymagania sprecyzowane przez miasto.

Koszt wywozu i utylizacji odpadów ustalony
na podstawie złożonej oferty i szacunkowej ich
ilości może wynieść 1.170.228,00 zł. Dzięki
zabezpieczonym w budżecie środkom na ten
cel w wysokości 1.540.000,00 zł można bezzwłocznie przystąpić do dalszych działań.
Podpisanie umowy nastąpi po dostarczeniu
przez oferenta niezbędnych dokumentów i zachowaniu terminów określonych ustawą.
Gdańska firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w utylizacji odpadów niebezpiecznych najprawdopodobniej na początku sierpnia przystąpi do realizacji tego zadania.

Wkrótce remont ulicy Bema
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nie rurami osłonowymi sieci telekomunikacyjnych, energetycznej i gazowej; wykonanie
wyrównania i uzupełnienia istniejącej podbudowy drogi; wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej jezdni i skrzyżowań; wykonanie
miejsc postojowych i chodników przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; wykonanie progów zwalniających; wykonanie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej Nr
3 oraz oznakowania poziomego i pionowego.
Termin realizacji prac - 30 listopada br.
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Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 12
lipca Burmistrz Paweł Kalinowski wnioskował o zwiększenie środków finansowych na
modernizację ulicy Bema, aby móc rozstrzygnąć przetarg. Radni zagłosowali za przyznaniem brakującej kwoty, która pozwoli na
podpisanie umowy z firmą „BORA” Sp. z o.o.
z Dobrzykowa.
Zakres prac obejmie: roboty przygotowawcze terenu pod plac budowy; zfrezowanie
istniejącej nawierzchni jezdni; zabezpiecze-
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