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Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły,
pełen uroku, przepełniony radością, miłością,
ale też zadumą nad tym, co minęło.
Przy wigilijnym stole, życzmy sobie szczęścia
i nadziei na lepsze jutro.
Niech nasze domy wypełnią się
zapachem choinki, a serca pokojem.
Nowy 2022 rok niech przyniesie zdrowie,
pomyślność, sukcesy, pogodę ducha
i spełnienie wszystkich pragnień.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta Gostynina

Andrzej Hubert Reder

Paweł Witold Kalinowski

Zakończono I etap modernizacji stadionu
a przed nami rozbudowa Przedszkola nr 4

W dniu 30 listopada 2021 r. Gmina Miasta
Gostynina uzyskała pozwolenie na użytkowanie treningowego boiska piłkarskiego
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
Tym samym został zakończony I etap modernizacji Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Sportowej 1 w Gostyninie.
Jego realizacja była możliwa dzięki pozyskanym przez miasto środkom finansowym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości
UMGostynin

2.500.000,00 zł, przekazanych w dwóch transzach: 1.000.000,00 zł w 2020 r. i 1.500.000,00 zł
w 2021 r. oraz Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 964.444,00 zł. Środki własne Gminy Miasta Gostynina stanowiły kwotę
2.081.672,12 zł, co stanowi łączną wartość zadania w wysokości 5.546.116,12 zł.
Zrealizowane przy ul. Sportowej 1 zadanie
obejmowało budowę płyty boiska treningowego ze sztucznej nawierzchni o wymiarach

105 x 64 metrów wraz z poboczami. W jej narożnikach ustawiono maszty oświetleniowe
o wysokości 18 metrów z iluminacją typu LED,
zamontowano piłkochwyty. Obok płyty boiska,
w miejscu rozebranych blaszaków, powstał całoroczny budynek zaplecza sanitarno-szatniowego
o łącznej powierzchni 435 metrów kw. W pierwszej jego części, obok zaplecza sanitarnego dostosowanego do osób niepełnosprawnych, znajduje się świetlica, sala jadalna wraz z punktem
wydawania gotowych posiłków oraz zaplecze
gospodarcze i magazyn. W drugiej części obiektu
przygotowano trzy szatnie z szafkami, przebieralnią i umywalnie, dwie dla zawodników i jedna
dla sędziów, a także pomieszczenie dla obserwatora i delegata. Kubatura nowego obiektu wynosi ok. 2290 metrów sześc. Dodatkowo utwardzono teren wokół obiektu na powierzchni 858
metrów kw. oraz zagospodarowano obszar zielony o powierzchni 3900 metrów kw. Wykonawcą
inwestycji było konsorcjum gostynińskich firm:
HYDROPOL Sp. z o.o. i ADA-LIGHT Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 września 2021 r. Uchwałą Nr 269/XXXVIII/2021
Rada Miejska w Gostyninie nadała treningowemu boisku piłkarskiemu położonemu na
Stadionie Miejskim im. J. Kusocińskiego imię
Mieczysława Święcickiego. O terminie uroczystości nadania imienia poinformujemy w kolejnym wydaniu niniejszego biuletynu.
Ciąg dalszy str. 7
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Kulturalnie z MCK
Jak bawiliśmy się w 2021 roku?
Zbliżający się koniec roku kalendarzowego
skłania nas do podsumowań, przypominamy,
jak w 2021 roku bawiliśmy się z Miejskim
Centrum Kultury, wspominając tylko największe imprezy.
Zaczniemy od konkursów z wieloletnią tradycją - „Marzanna” i „Pisanka” w Miejskiej
Galerii Plenerowej. Prace, które napłynęły na
te konkursy zostały wyeksponowane w przestrzeni miejskiej – w gablotach oraz na słupach w najbardziej uczęszczanych miejscach
naszego miasta.
Natomiast pod koniec maja, odbył się XXVI
Przegląd Muzyczny Gama 2021. Pierwszy raz
miał on formę przesłuchań w dniu wydarzenia,
a jury kolejno oceniło wykonawców, podając
później wyniki. Ten zabieg, miał na celu przeprowadzenie wydarzenia w formie bezpiecznej w dobie pandemii.
Miejskie Centrum Kultury włączyło się także w promocję zdrowia, wspierając lokalowo
i osobowo (w charakterze uczestników) Gostynińskie Weekendy Sportowe. Był to doskonale spędzony czas.
Dzień Dziecka z Kinem „Siemowit”
i „Weekend Rodzinny Uczta Uliczna” było
pierwszym dużym i bezpiecznym spotkaniem, podczas którego nie zabrakło atrakcji,
zabaw i doskonałej muzyki.
W wakacje mali i trochę starsi skorzystali
z propozycji z serii „Aktywne wtorki, twórcze
czwartki i leniwe weekendy”. Nie zabrakło
Balu Księżniczek i Rycerzy, Teatru Piaskowej
Animacji, tańca z Mażoretkami i Densiakami
z grup Crazy, Mini i Disco Dance, Operetki
dla starszych odbiorców, fantastycznych zajęć
plastycznych, spotkań dla maluchów w Malucholandii i amatorów czworonogów podczas „Kreatywnie wśród zwierząt”. Poza tym
za nami Festiwal Baniek Mydlanych, Aktywna
Strefa Drużyny Kangura, ceramika, warsztaty
wokalne, teatralne i Bajkowe Bąbelini w kinie
„Siemowit”, relaksacja dla dorosłych, spotkanie ze strażakami. Weekendy pod znakiem
sztuki to wibrujące energią jazzu, popu, a cza-

sem poezji koncerty pod kasztanem – Sami
Harb, Joanna Aleksandrowicz, Smooth Operators i sala wystaw wypełniona dokonaniami
artystów nieprofesjonalnych, ale ogromnie
zdolnych i wrażliwych – Aleksandry Ledzion,
Anny Buraczyńskiej, Krzysztofa Kopra, Katarzyny Milczarek, Sylwestra Kwiatkowskiego,
Remigiusza Szczepańskiego.
Podczas Muzycznej i Artystycznej FETY na
Rynku Miejskim, gościł Tomasz Stockinger.
Wraz z chórem Arce Cantores celebrowano
Festiwal Kartofel w Zamku Gostynińskim.
Z nastaniem jesieni ruszyły zapisy na sekcje zainteresowań, zainaugurowany został
kolejny rok akademicki Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przygotowano
jesienne konkursy.
Pod koniec listopada odbyło się pożegnanie jesieni finałową wystawą konkursu plastycznego o tym tytule, na którą wpłynęło
przeszło 160 zgodnych z regulaminem prac
plastycznych. Wystawa była eksponowana
w holu kinowym.
Nowym wydarzeniem było Jednodniowe
Muzeum Miłości, podczas którego gościła poezja Haliny Poświatowskiej. W jej twórczości
i życiu przenikały się dwa żywioły, jednym
z nich jest miłość.
Na początku grudnia odbyła się wystawa
malarstwa i rysunku pedagogów i studentów
Pracowni Malarstwa Ściennego Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
pt.: „By zachwycało”. Pomysłodawcą wystawy
w Galerii MCK był Sylwester Piędziejewski.
Budowanie robotów, nauka programowania i super zabawa w jednym, wszystko
odbywało się w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania.
Świąteczne spotkania warsztatowe z najmłodszymi odbiorcami w wieku od 1 do 3
roku życia, to zajęcia Malucholandii, plastyki,
rysunku, ceramiki - są okazją do tworzenia
świątecznych ozdób i upominków.
Odbędzie się też świąteczne spotkanie koncertowe, na które zapraszają Słuchacze GUTW

- to oni mają pierwszeństwo odbioru bezpłatnej
wejściówki na „Świerkowe kolędowanie”. Mamy
nadzieję, że wystarczy też miejsca dla naszych
gości, spragnionych klimatu świąt.
O wszystkich wydarzeniach, które jeszcze
przed nami można dowiedzieć się na stronie
internetowej Miejskiego Centrum Kultury
mck-gostynin.pl oraz Urzędu Miasta Gostynina gostynin.pl, a także na Facebooku.
Dobra zabawa na zajęciach warsztatowych,
kołach zainteresowań czy wydarzeniach kulturalnych nadal trwa i zaprasza na nie nieustannie Miejskie Centrum Kultury.

Mikołaj w Miejskim Punkcie
Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek”
„Święta tuż tuż...” - pod takim tytułem odbyło się (6.12.2021 r.) mikołajkowe spotkanie dzieci i młodzieży z Miejskiego Punktu
Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek”.
Dzieci zaprezentowały program słowno
-muzyczny wprowadzając zaproszonych gości
– w tym Burmistrza Pawła Kalinowskiego –
w świąteczny nastrój.
Oprócz recytowanych wierszy wykonawcy
śpiewali kolędy jak np. „Gore gwiazda Jezusowi”. Przygotowana scenografia i stroje małych aktorów, napełniły zebranych wyjątkową,
świąteczną radością.
Na zakończenie spotkania Burmistrz obdarował dzieci prezentami.
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I SPOŁECZEŃSTWO

SESJA RADY MIEJSKIEJ
Podczas obrad XL sesji Rady Miejskiej
29 listopada br. Burmistrz złożył Radzie
Miejskiej sprawozdanie międzysesyjne za
okres od 22 października do 19 listopada
2021 r., tj. podsumowanie działalności Burmistrza za okres jednego miesiąca. Poinformował o zakończeniu robót budowlanych
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Gostyninie” i trwającej

procedurze odbiorowej oraz prowadzonych
robotach budowlanych związanych z budową dróg gminnych: ul. Andrzeja Małkowskiego, Hubalczyków, Gerwatowskiego,
Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców
Krwi i remoncie ul. Krasickiego.
Poinformowano również o opracowywanej koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa
pożarowego i charakterystyki
energetycznej oraz opracowywanej dokumentacji budowlanej na przebudowę Miejskiego
Centrum Kultury, obejmującej
przebudowę widowni, sceny,
holu, garderób oraz dostosowanie budynku do obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych
i sanitarnych.
W dalszej części Naczelnik Wydziału Promocji Miasta i Ochrony
Zdrowia - pani Magdalena Świderska złożyła sprawozdanie ze
zrealizowanych programów proz-

drowotnych i profilaktycznych (w okresie grudzień 2020 – grudzień 2021).
Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2022 rok oraz Programu Współpracy Miasta
Gostynina z organizacjami pozarządowymi.
Wiesław Adamski – dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji mówił o realizacji zadań w okresie od grudnia 2020 do
grudnia 2021 r.
Ponadto podczas sesji radni miejscy uchwalili podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta spółka z o.o.
z siedzibą w Gostyninie z kwoty 167.000,00 zł
do kwoty 576.000,00 zł tj. o kwotę ponad
400.000,00 zł.
Przed przegłosowaniem uchwały Agnieszka
Korytkowska - Prezes Zarządu POM, przedstawiła obecną sytuację Przedsiębiorstwa, podkreślając, że dalsze perspektywy rozwoju firmy
były ograniczone z powodu braku samodzielnych możliwości finansowych w tym zakresie,
czemu zapobiegnie obecnie przyznana kwota
podwyższenia kapitału zakładowego.

Goście z Peru z wizytą u Burmistrza
W dniu 4 listopada br. do burmistrza Pawła
Kalinowskiego przybyli goście z Peru - JoseCarlos Mariategui - praprawnuk Franciszka
Ksawerego Wakulskiego oraz jego kolega
i współpracownik - Juan Carlos Verne.
Historia, dzięki której doszło do tego
spotkania, rozpoczęła się od poszukiwań
gostynińskiej regionalistki dr Barbary Konarskiej-Pabiniak informacji do kolejnego
„Rocznika Gostynińskiego”, aby przybliżyć
mieszkańcom naszego miasta osoby pochodzące z Gostynina, znane dzięki swoim działaniom i osiągnięciom nie tylko w kraju, ale
i poza jego granicami.
Efektem poszukiwań było pozyskanie informacji o Franciszku Ksawerym Wakulskim,
znanym na całym świecie budowniczym Centralnej Kolei Transandyjskiej w Andach, drugim pod względem wysokości paśmie górskim na świecie.
Franciszek Ksawery Wakulski urodził się
w Gostyninie 2 marca 1842 roku. W Suwałkach
ukończył gimnazjum, a studia w Szkole Głównej w Warszawie na wydziale matematyczno
-fizycznym. Szkoła dała możliwość polskim studentom na zapoznanie się z postępami pracy
naukowej na Zachodzie. Powstanie styczniowe
spowodowało, że wielu słuchaczy Szkoły zostało zmuszonych do opuszczenia jej murów.
Franciszek Ksawery Wakulski wraz z setkami
młodych ludzi emigrował z kraju. Przez jakiś
czas zatrzymał się w Paryżu, gdzie uzupełnił
wykształcenie i zdobył dyplom inżyniera.
Dzięki zaproszeniu Wakulskiego przez polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego, budującego w Peru transandyjską linię kolejową,
panowie rozpoczęli owocną współpracę.
Dwudziestoletni pobyt w Peru inżyniera
Wakulskiego zaowocował rozwojem peruwiańskiej wyższej uczelni technicznej oraz
UMGostynin

podniesieniem poziomu gospodarczego i technicznego tego państwa.
W latach 90. XIX wieku Franciszek Ksawery
Wakulski wrócił do Polski. Został kierownikiem budowy linii kolejowej w Galicji. Jednak,
jak podają źródła historyczne, jego umiejętności nie zostały w pełni wykorzystane.
W Peru pozostała urodzona tam córka Wakulskiego - Maria Luisa, która wyszła za mąż za
Peruwiańczyka.
Na artykuł naszej regionalistki natknął
się praprawnuk Wakulskiego Jose-Carlos
Mariategui. Z czasem doszło do spotkania
w Gostyninie, podczas którego poruszone

zostały kwestie związane z historią rodziny
Wakulskich. Ujawnione zostały nieznane
dotychczas fakty. Jose-Carlos dowiedział
się między innymi o żyjących krewnych
w Radomiu i Szczecinie.
Podczas spotkania w Gostyninie padła propozycja, aby artykuł dr Konarskiej-Pabiniak
został przetłumaczony na język hiszpański,
aby także w Peru poznano losy Franciszka
Ksawerego Wakulskiego.
(źródło historyczne: Barbara KonarskaPabiniak, Franciszek Ksawery Wakulski gostyninianin światu, "Rocznik Gostyniński"
2012, t. III, s. 309-323.)
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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INWESTYCJE 2021
INFRASTRUKTURA MIEJSKA
zrealizowane

Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie
wraz z budową kanalizacji deszczowej
Końcowy termin realizacji: 13.06.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 423.241,00 zł
Źródło finansowania: środki własne

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej
w ul. Glinianej w Gostyninie
Końcowy termin realizacji: 20.08.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 227.673,00 zł
Źródło finansowania: środki własne

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Bierzewickiej w Gostyninie
Końcowy termin realizacji: 17.05.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 128.271,00 zł
Źródło finansowania: środki własne

Budowa ul. A. Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie
Końcowy termin realizacji: 30.11.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 887.665,98 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg (471.624,41 zł), środki własne (416.041,57 zł)

Budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami
w Gostyninie
Końcowy termin realizacji: 30.11.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 1.418.273,12 zł
Źródło finansowania: środki własne

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie
Końcowy termin realizacji: 07.05.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 191.488,56 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych (187.900,00 zł),
środki własne (3.588,56 zł)

w trakcie realizacji:

Remont ul. I. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Zieloną i Ziejkową w Gostyninie, dodatkowo modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej finansowana
przez MPK w Gostyninie Sp. z o.o.
Końcowy termin realizacji: 07.09.2021 r.
i 07.12.2021 r.

Łączna kwota inwestycji: 700.502,00 zł
Źródło finansowania: środki własne
(331.502,00 zł) i MPK w Gostyninie
Sp. z o.o. (369.000,00 zł)
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Budowa dróg gminnych ul. J. Gerwatowskiego, gen. M. Wittek, Honorowych
dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie – II etap
Końcowy termin realizacji: 31.08.2022 r.
Łączna kwota inwestycji: 3.075.049,54 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych (3.042.280,00 zł),
środki własne (32.769,54 zł)

Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem LED na
ul. Rynek w Gostyninie
Końcowy termin realizacji: 20.12.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 88.825,52 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg (61.929,22 zł), środki własne (26.896,30 zł)

UMGostynin

Gostynin

nasz

Nr 4 (56)

I INWESTYCJE

SPORT i OŚWIATA
zrealizowane

Modernizacja MOSiR w Gostyninie poprzez
budowę treningowego boiska piłkarskiego
o sztucznej nawierzchni z oświetleniem oraz
zaplecza sanitarno-szatniowego.
Końcowy termin realizacji: 15.10.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 5.546.116,12 zł
Źródło finansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (2.500.000,00 zł), Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych (964.444,00 zł)
oraz środki własne (2.081.672,12 zł)

Likwidacja barier architektonicznych
w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę
łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych.
Końcowy termin realizacji: 18.12.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 88.937,63 zł
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (28.509,84 zł), środki własne
(60.427,79 zł)

w trakcie realizacji:
Zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysfunkcjami oraz uczniów
z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie
Końcowy termin realizacji: 31.12.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 43.750,00 zł
Źródło finansowania: Rządowy Program
na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”
(35.000,00 zł), środki własne (8.750,00 zł)

Utworzenie nowej siedziby Miejskiej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. R. Twardowskiego w Gostyninie – rozbiórka części budynku po byłym gimnazjum wraz
z łącznikiem oraz przebudowa przyłączy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Końcowy termin realizacji: 15.09.2021 r.
i 30.10.2021 r.
Kwota inwestycji: 90.000,00 zł
i 404.670,00 zł
Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
(395.736,00 zł), środki własne (203.484,00 zł)

OCHRONA ZABYTKÓW

zrealizowane

Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym
w Gostyninie – I etap
Końcowy termin realizacji: 30.10.2021 r.
Łączna kwota inwestycji: 125.460,00 zł
Źródło finansowania: Samorząd Województwa Mazowieckiego (100.000,00 zł), środki własne (25.460,00 zł)

W budżecie miasta Gostynina w 2021 r. zostały zabezpieczone pieniądze na przygotowania
do realizacji kolejnych inwestycji w miejską infrastrukturę techniczną. W bieżącym roku opracowano dokumentację na: remont nawierzchni
bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. M. Kopernika (łączniki ulic M. Kopernika z J. Marcinkowskiego) w Gostyninie (13.530,00 zł) oraz odwodnienie czterech odcinków tej drogi – budowę
przyłączy kanalizacji deszczowej (15.990,00 zł).
Wykonany został projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej do Powiatowego
Urzędu Pracy w Gostyninie (38.130,00 zł) oraz

Droga dojazdowa do PUP w Gostyninie

UMGostynin

dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
wykonania urządzeń wodnych: odpływ z jeziora
Zamkowego i Sejmikowego dla kontroli retencjonowania wód (24.600,00 zł).
W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi - łącznika
pomiędzy ulicami Parkową i 3 Maja, która będzie
w całości finansowana z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych oraz opracowanie projektu
pn. „Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na
miarę naszych pragnień i ambicji" współfinansowane w kwocie 80.000,00 zł przez Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Sala widowiskowa MCK w Gostyninie

Łączniki ul. M. Kopernika
i J. Marcinkowskiego

Droga - łącznik ul. Parkowej i 3 Maja

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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WYKAZ POZYSKANYCH DOTACJI 2021
Szacunkowa
wartość zadania na
etapie składania
wniosku w PLN

Pozyskane
dofinansowanie
w PLN

Wkład
własny
w PLN

Infrastruktura domów kultury – MinisterMiejskie Centrum Kultury w Gostyninie na
stwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego
miarę naszych pragnień i ambicji
i Sportu

153.750,00

80.000,00

73.750,00

Infrastruktura szkolnictwa artystyczneUtworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkogo – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
ły Muzycznej I stopnia w Gostyninie
Narodowego i Sportu

599.220,00

395.736,00

203.484,00

Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na
wzgórzu zamkowym w Gostyninie – etap I

Ochrona zabytków – Samorząd Województwa Mazowieckiego

125.460,00

100.000,00

25.460,00

Budowa drogi – ul. Andrzeja Małkowskiego w Gostyninie – etap I

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Mazowiecki Urząd Wojewódzki

887.665,98

471.624,41

416.041,57

Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen.
Marii Witek, Honorowych Dawców Krwi
wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie – etap II

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

3.075.049,54

3.042.280,00

32.769,54

Budowa drogi gminnej – łącznik ulic
3 Maja i Parkowej

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

257.720,00

257.720,00

0,00

Gostynin promotorem zdrowego
powietrza

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
– Samorząd Województwa Mazowieckiego

6.331,00

3.165,00

3.166,00

Funkcjonowanie punktów opieki nad
dziećmi do lat 3: Bajkowy Zakątek i Zaczarowana Kraina oraz Klubu Dziecięcego
„Uśmiech Malucha”

Resortowy program rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2021

2.188.525,00

224.400,00

1.964.125,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek na drodze nr 140190W

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

88.825,52

61.929,22

26.896,30

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest na terenie miasta
Gostynina w 2021 roku

Ogólnopolski program finansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

10.827,86

7.579,50

3.248,36

Likwidacja barier architektonicznych
w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez budowę
łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych
do budynku

Program wyrównywania różnic między
regionami III - PFRON

88.937,63

28.509,84

60.427,79

Zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysfunkcjami oraz
uczniów z niepełnosprawnościami w SP1
w Gostyninie

Rządowy Program na lata 2020-2024
„Aktywna tablica”

43.750,00

35.000,00

8.750,00

Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie

Rządowy Program „Polski Ład”
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

10.393.235,00

6.724.000,00
3.000.000,00

669.235,00

17.919.297,53

14.431.943,97

3.487.353,56

Nazwa zadania

Nazwa programu

RAZEM:

E - dowód osobisty nowego wzoru - co się zmieni?

W nowych dowodach osobistych podczas
składania wniosku pobierane są odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu, który
jest zamieszczany w warstwie graficznej. Złożenie wniosku oraz odbiór dokumentu wymaga wizyty w urzędzie.
W przypadku wnioskowania o dowód dla
osoby:
do 12 roku życia:

6

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

• nie pobiera się odcisków palców ani podpisu posiadacza dowodu,
• wniosek można złożyć w urzędzie lub drogą
elektroniczną, za pomocą e-usługi,
• dowód będzie ważny przez 5 lat.
od 12. roku życia:
• wymagana jest obecność posiadacza
w urzędzie w celu pobrania odcisków palców i złożenia podpisu,
• wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun i on
również składa podpis na wniosku,
• dowód będzie ważny przez 10 lat.
Jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko
chwilowo niemożliwe, od osób które ukończyły 12 lat (z powodów medycznych, np.
obie dłonie w gipsie), wtedy wydawany jest
dowód osobisty bez odcisków palców – ważny
12 miesięcy. Gdy pobranie odcisków palców
od takich osób jest fizycznie trwale niemożli-

we, wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 10 lat.
Może się również zdarzyć, że ze względu na
chorobę, niepełnosprawność nie można osobiście udać się do urzędu. Należy wtedy skontaktować się bezpośrednio z organem gminy.
Urzędnik po ustaleniu dnia i godziny przybycia
będzie u Państwa ze sprzętem do pobierania
odcisków (mobilną stacją).
Nie ma obowiązku wymiany ważnego dowodu osobistego. Dowody wydane zachowują
ważność do upływu terminu w nim określonego.
Z uwagi na wydłużenie czasu pobierania
i skanowania odcisków palców i zdjęcia, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Gostynina przyjmuje wnioski i wydaje dowody osobiste w poniedziałki, środy i czwartki
do godz. 15.00, we wtorki do godz. 16.00,
a w piątki do godz. 14.00.

UMGostynin
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Zakończono I etap modernizacji stadionu
a przed nami rozbudowa Przedszkola nr 4
Ciąg dalszy ze str. 1

Dzięki środkom zewnętrznym będzie mogła
zostać zrealizowana kolejna wieloletnia inwestycja miejska – rozbudowa Przedszkola nr 4
przy ul. Armii Krajowej 7. Obok poprawy infrastruktury miejskiej i sportowej, właśnie inwestycje w obszarze oświaty i wychowania, to
jedne z priorytetowych i najpoważniejszych,
jeśli chodzi o zaangażowanie kapitałowe, przedsięwzięć planowanych obecnie przez władze
miasta. Na wykonanie zadania w listopadzie br.,
z pierwszego naboru programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych priorytet 3, pozyskaliśmy 6.724.000,00 zł, a w roku ubiegłym
3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostateczna wartość przedmiotowej inwestycji będzie znana po wyłonieniu
jej wykonawcy i wtedy będziemy wiedzieli, jaki
udział finansowy z tym związany poniesie Gmina
Miasta Gostynina.
W ramach projektu istniejący budynek
przedszkola zostanie rozbudowany o część
parterową w technologii tradycyjnej. Placówka, która obecnie posiada pięć oddziałów
przedszkolnych, powiększy się o powierzchnie użytkowe dla kolejnych 12 – osiem grup
przedszkolnych i cztery żłobkowe. Osiem planowanych sal przedszkolnych będzie posiadało magazynki i łazienki obsługujące po dwie
grupy. W każdej nowo utworzonej sali dydaktycznej będzie mogło przebywać po 25 dzieci.

W budynku powstanie również żłobek.
Opieka nad dziećmi do lat trzech prowadzona
będzie w czterech grupach, każda w odrębnej sali z łazienką i dodatkowym pokojem do
spania. Żłobek będzie mógł przyjąć 100 najmłodszych mieszkańców Gostynina. Po rozbudowie placówka opiekować się będzie dodatkowo 300 milusińskimi, łącznie edukację
pobierać będzie mogło w niej 400 dzieci.
W dobudowanej części przedszkola znajdzie
się również nowy segment administracyjny dwa gabinety dyrektorskie, pokoje biurowe
i socjalne oraz dodatkowa łazienka dla dzieci
i pokój dla konserwatora. Projekt przewiduje
także modernizację i powiększenie istniejących pomieszczeń kuchni i jej zaplecza kosztem dotychczasowych pomieszczeń biurowych oraz zagospodarowanie terenu wokół
obiektu. Nowatorskim pomysłem dla tej inwestycji jest utworzenie w przedszkolu biblioteki
dla maluchów. Innowacja ta pozwoli zapoznać
najmłodszych z literaturą i nauczy, jak można
poznawać świat przy pomocy książki.
Inwestycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim młodych gostynińskich rodzin, których pociechy będą mogły
znaleźć opiekę przedszkolną i żłobkową w powiększonej i unowocześnionej placówce. Dzięki temu zagwarantowana zostanie dostępność
do miejsc opieki wczesnoszkolnej. Ponadto,

co ma również duże znaczenie - stworzy nowe
miejsca pracy dla kilkunastu osób.
Dzięki otrzymanym dofinansowaniom gmina nie musi się zadłużać, aby realizować wieloletnie inwestycje. Oba projekty przygotowane
były w latach poprzednich, na których wykonanie miasto nie było w stanie wygospodarować
środków. W historii samorządu gostynińskiego
nigdy nie było chyba okresu, aby takie gigantyczne środki zasiliły budżet i otworzyły możliwości
realizacji lokalnych przedsięwzięć dla miasta
– podkreśla burmistrz Paweł Kalinowski. Zaznacza, że miasto musi wypracować nadwyżki
jako źródło wkładów własnych.
Mimo, że Gostynin nie należy do najzamożniejszych miast, jest w stanie dzięki środkom
zewnętrznym realizować znaczące przedsięwzięcia podnoszące komfort życia mieszkańcom. Pozwalają one ziszczać plany i zmieniać
oblicze naszego miasta.

Spółki Miejskie - podsumowanie 2021 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne
w Gostyninie Sp. z o.o.
W 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. realizowało
podstawowe zadania statutowe Spółki polegające na dostarczaniu wody i odprowadzaniu
ścieków z terenu miasta Gostynina.
W bieżącym roku Spółka skupiła się na realizacji najważniejszej dla miasta i Spółki inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Gostyninie”. W ramach zadania:
• podpisano umowę pożyczki z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę
40.410.332,00 zł
• uzyskano zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w budżecie miasta Gostynina w latach 2021-2023 w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł
• wyłoniono inżyniera kontraktu – firmę BIOMASTER Andrzej Masternak z Zielonej Góry,
• przeprowadzono postępowanie przetargowe
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na realizację zadania wpłynęło 8 ofert
w przedziale cenowym od 92.050.701,14 zł
do 105.853.800,00 zł brutto. Z uwagi na fakt,
iż oferty przewyższały kwotę, którą Spółka zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przetarg został unieważniony.
W bieżącym roku realizowano także następujące zadania:
• w ramach porozumienia z Gminą Miasta
Gostynina ogłoszono wspólny przetarg

UMGostynin

na wykonanie drogi gminnej oraz modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
w ul. Krasickiego w Gostyninie na kwotę
369.000,00 zł brutto. Zadanie jest w trakcie
realizacji, trwają prace odbiorowe.
• modernizację sieci wodociągowej na osiedlu Kilińskiego w Gostyninie za kwotę
28.986,65 zł brutto.
• dokumentację projektowo-kosztorysową dla
zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej
- ul. Kolejowa”, za kwotę 5.289,00 zł brutto.
• rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków sanitarnych i wewnętrzną linią zasilającą przepompownię przy ul. Kolejowej
w Gostyninie - dz. nr ew. 4955, 4954/15,
4954/16, 4954/21, za kwotę 232.470,00 zł
brutto. Zadanie w trakcie realizacji.
Ponadto systematycznie prowadzone były wymiany wodomierzy na terenie miasta Gostynina
na nowoczesne zestawy radiowe. W laboratorium zakładowym na bieżąco wykonywano analizy wody i ścieków dla potrzeb technologicznych
przedsiębiorstwa oraz dla podmiotów zewnętrznych, a awarie na terenie miasta Gostynina usuwane były niezwłocznie.
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
w Gostyninie Sp. z o. o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o. o. realizowało podstawowe zadania, do których należy: wytwa-

rzanie, przesył i dystrybucja ciepła na terenie
miasta oraz utrzymanie, remonty i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej.
W bieżącym roku spółka wymieniła 274 mb
sieci ciepłowniczej o średnicy DN300 z systemem alarmowym impulsowym wraz z odgałęzieniem i zaworami preizolowanymi - koszt
wymiany to 732.165,00 zł netto. W związku
z wyburzeniem budynku szkolnego na terenie
nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 23,
wykonano przebudowę sieci napowietrznej
DN150 na podziemną - koszt to 25.700,00 zł
netto. Ponadto do systemu ciepłowniczego
podłączono dwa domy jednorodzinne - szacowany koszt podłączenia to 36.982,00 zł netto.
Dokonano też szeregu remontów w węzłach cieplnych polegających na wymianie
regulatorów i automatyki pogodowej w siedmiu węzłach, w pięciu zamontowano nowe
urządzenia regulujące natężenia przepływu
czynnika grzewczego. Wymieniono pompy
obiegowe centralnego ogrzewania w czternastu węzłach cieplnych, a w dziewięciu pompy
cyrkulacyjne ciepłej wody na nowoczesne
ograniczające zużycie prądu.
Zostały wymienione dwa zawory DN150
w komorze ciepłowniczej przy ul. Kutnowskiej
i dwie przepustnice DN250 w komorze przy
ul. Wojska Polskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą materiałów. Koszt zakupu materiałów to 99.630,00 zł netto.
Na terenie ciepłowni zmodernizowano sieć
wodociągową, co wpłynie na zmniejszenie
strat wody wodociągowej, koszt modernizacji
100.000,00 zł netto. Gruntownej moderniza-
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Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta w Gostyninie Sp. z o. o.

Podstawowym przedmiotem działalności
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. jest odbiór i transport odpadów. Spółka obsługuje firmy i instytucje funkcjonujące na terenie Gminy Miasta Gostynina
oraz Gminy Gostynin. Współpracuje również
z firmą PreZero Płocka Gospodarka Komunalna
Sp. z o. o. w zakresie odbioru nieczystości z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców
Gostynina. Dodatkowo POM obsługuje Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
z którego do końca października 2021 r. skorzystało 1232 mieszkańców Gostynina.
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. oferuje szerokie możliwości
odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, zróżnicowane pod względem rodzajów
odbieranych odpadów oraz częstotliwości ich
odbioru. W 2021 r. Spółka pozyskała 23 nowych
kontrahentów. Firma angażuje się w obsługę
organizowanych przez Urząd Miasta Gostynina
i instytucje miejskie imprez okolicznościowych.
Usługi związane z prowadzoną działalnością wykonuje profesjonalnie i rzetelnie, co odzwierciedla się zadowoleniem społeczności lokalnej i obsługiwanych kontrahentów.
Rok 2021 oraz dwa poprzednie lata udowadniają, że jest możliwość rozwoju przedsiębiorstwa z korzyścią dla Gostynina i jego
mieszkańców. Obecnie Spółka dysponuje
3 samochodami – śmieciarkami. W najbliższym czasie planowane są kolejne inwestycje związane z zakupem sprzętu specjalistycznego, które umożliwią samodzielne
przystępowanie do przetargów oraz realizację większej ilości zadań.
Podczas sesji Rady Miejskiej radni uchwalili podwyższenie kapitału zakładowego POM
spółka z o.o. z kwoty 167.000,00 zł do kwoty
576.000,00 zł tj. o kwotę ponad 400.000,00 zł.
Agencja Promocji
i Rozwoju „Zamek”
W GOSTYNINIE SP. Z O.O.
Agencja Promocji i Rozwoju „Zamek” prowadzi działalność hotelową oraz gastronomiczną,
jest organizatorem lub współorganizatorem
licznych uroczystości, konferencji, spotkań
biznesowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych, propagatorem turystyki.
W roku 2021 przez liczne ograniczenia
związane z epidemią COVID-19, spółka

działała w ograniczonym stopniu. W celu
przeciwdziałania
poniesionym
stratom
w prowadzonej działalności, Zamek poszerzył ofertę o nowe usługi gastronomiczne.
Agencja świadczy usługi żywienia zbiorowego dla pacjentów spółki Arion-Med
w Gorzewie oraz oferuje klientom indywidualnym catering dietetyczny. W okresie
letnim prowadzi działalność handlową przy
kąpielisku miejskim zlokalizowanym przy
ul. Dybanka w Gostyninie. W latach 2020
– 2021 spółka uzyskała pomoc rządową
w ramach programów „tarczy antykryzysowej” w wysokości 390.015,00 zł na ochronę
miejsc pracy.
W Zamku znajdują się unikalne freski, które
zostały przetransferowane z budynku dawnej cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja. Powstała sala muzealna, która wzbogaciła ofertę
turystyczną. W siedzibie Spółki znajduje się
Punkt Informacji Turystycznej oraz Miejska
Wypożyczalnia Rowerów, która cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających Gostynin, szczególnie w okresie letnim.
Miejskie Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
w Gostyninie Sp. z o.o.
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. w roku 2021 zgodnie z planem inwestycyjnym realizowało zadania
związane z przygotowaniami do nowej inwestycji z lokalizacją przy ul. Kutnowskiej – Broniewskiego w Gostyninie. Inwestycja realizowana
jest na działkach stanowiących własność MTBS
w Gostyninie Sp. z o. o.
Podmiot wyłoniony w przetargu opracował projekt inwestycji. Starostwo Powiatowe
w Gostyninie wydało 8 listopada 2021 r. pozwolenie na budowę.
Nowa inwestycja obejmuje budowę mieszkań na własność wraz z udziałem w gruncie, które znajdować się będą w trzech
budynkach wielorodzinnych czterokondygnacyjnych wyposażonych w windy osobowe i miejsca postojowe pod budynkiem.
W każdym budynku znajdować się będzie
30 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej od 37 m2 do 80 m2. Inwestycja podzielona została na trzy etapy. Łączna wartość nowej inwestycji MTBS szacowana jest
na ponad 20.000.000,00 zł.
Oświadczenia o chęci nabycia lokali mieszkalnych na własność można składać w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej MTBS w Gostyninie Sp. z o. o.
(www.mtbsgostynin.pl).
MTBS w roku 2021 realizowało zadania
w zakresie utrzymania i modernizacji budynków będących własnością lub współwłasnością Spółki oraz świadczyło usługi w zakresie
zarządzania i administrowania budynkami
należącymi do Gminy Miasta Gostynina oraz
Wspólnot mieszkaniowych.
Wykonano prace remontowo-modernizacyjne zasobów własnych MTBS w Gostyninie Sp. z o. o. Łączna wartość zrealizowanych
przez okres trzech ostatnich lat prac w budynkach MTBS wynosi około 100.000,00 zł.

Biuletyn miejski
Wydawca: Gmina Miasta Gostynina, Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, ul. Rynek 26 pok. 305, 09-500 Gostynin
Zespół redakcyjny: Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, Telefon: 24 236 07 33, e-mail: promocja@gostynin.pl
Skład i druk: drukarnia SZMYDT, 09-500 Gostynin, ul. Płocka 38B, tel. 24 369 60 90; e-mail: biuro@drukarniaszmydt.com
8

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

I

Nr 4 (56)

W 2021 roku wykonano prace za ponad
30.000,00 zł, które obejmowały swoim zakresem m.in.: wymianę drzwi wejściowych do klatek
schodowych w budynkach przy ul. Ozdowskiego; malowanie klatek schodowych w budynkach
przy ul. Bierzewickiej w Gostyninie; partycypowanie w kosztach wymiany stolarki okiennej na
osiedlu przy ul. Zazamcze w Gostyninie i naprawę lukarn na osiedlu Zazamcze w Gostyninie.
W bieżącym roku w uzgodnieniu z Gminą
Miasta Gostynina pobudowano altanę śmietnikową przy ul. Polnej w Gostyninie oraz bieżąco monitorowane jest doposażanie altan
w pojemniki na odpady komunalne. Łączna
wysokość przeznaczonych na ten cel środków
w 2021 r. to 24.000,00 zł.
Spółka w uzgodnieniu z Gminą Miasta Gostynina monitoruje stan budynków, realizując
remonty i modernizacje mieszkań przeznaczonych do dalszego wynajmu. Wartość wykonanych prac w 2021 r. przekroczyła 29.000,00 zł.
Administrowano placami zabaw MTBS
i Gminy Miasta Gostynina.
Spółka ponadto monitorowała legalizację wodomierzy, a w przypadku zbliżającego się terminu
utraty legalizacji zlecano wymianę wodomierzy.
MTBS w celu zwiększenia wydajności realizowanych prac dokonał zakupu kos spalinowych, ciągnika KUBOTA wraz z osprzętem tj.
kosiarką, przyczepą, rębakiem oraz pługiem.
Doposażenie Spółki w wyżej wymieniony
sprzęt pozwoli szybciej realizować prace
z zakresu utrzymania porządku i czystości na
posesjach.
Miejskie Centrum
Handlowe „Stara
Betoniarnia”
W GOSTYNINIE SP. Z O.O.
Rok 2021 był dla Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” czasem wielu wykorzystanych możliwości.
Od kwietnia br. w galerii handlowo-usługowej spośród 57 lokali wszystkie zostały wynajęte. Dodatkowa powierzchnia w holu głównym jest wykorzystana w postaci wyspy.
W wymiarze ogólnym na 113 lokali w obu
obiektach wynajętych w 2021 roku pozostało
110, co przełożyło się na wysoki, bo 97,35%
wskaźnik wykorzystania lokali.
Pokazuje to wyraźnie, jak bardzo zmieniło
się Centrum na przestrzeni kilku ostatnich lat
swojej działalności.
Obłożenie obiektu w każdym roku wyraźnie znajdowało odzwierciedlenie w przychodach spółki. Porównując trzy kwartały
zeszłego roku do trzech kwartałów roku
2021 widać wyraźny, bo ponad 10% wzrost
przychodów.
Jeszcze bardziej wyraźny jest progres
w odniesieniu do 2015 roku - przychody
wzrosły o blisko 60%.
Powyższe informacje potwierdzają słuszność
dotychczasowych działań i pozwalają optymistycznie planować przyszłość Spółki.
MCH „Stara Betoniarnia” dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z usług i ofert
najemców przez kupujących odbywało się
w komfortowych i dogodnych warunkach.
Zapraszamy serdecznie.

Gostynin

nasz

cji poddano oświetlenie terenu spółki wymieniając stare oprawy rtęciowe na nowoczesne
ledowe. Trwają prace przy modernizacji oświetlenia pomieszczeń biurowych i przemysłowych z wymianą istniejących źródeł światła
na ledowe, co będzie skutkowało obniżeniem
o połowę zużycia energii elektrycznej na cele
oświetleniowe i wpisuje się w ogólnoświatowy
trend zmniejszania emisji CO2. Koszt modernizacji oświetlenia wyniesie 20.300,00 zł netto.
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