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Na czas Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkim Mieszkańcom Gostynina 

życzymy chwil roziskrzonych kolędą,
radością i wspomnieniami,
ciepła rodzinnej atmosfery

przy wigilijnym stole,
a w Nowym 2018 Roku

spokoju, stabilizacji i realizacji
wielu wspaniałych przedsięwzięć

Przewodniczący Rady Miejskiej  Burmistrz Miasta Gostynina
            Andrzej Robacki            Paweł Witold Kalinowski

Zaproszenie na Gostynińską Wigilię
W dniu 16 grudnia br. będziemy dzielić się życzliwością i do-

brocią, otwierać nasze serca na drugiego człowieka. Spotkajmy 
się wszyscy, aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia 
i  zaśpiewać wspólnie kolędy. Każdy z nas: młody, starszy, sa-
motny czy cieszący się bliskością  rodziny,  jest zaproszony na 
Gostynińską Wigilię pn. „Kolęda łączy pokolenia”, która rozpocz-
nie się o godz. 12.00 w Rynku Miejskim, a następnie od godz. 
15.30 odbywać się będzie w Zamku Gostynińskim.

Ducha tegorocznych Świąt obudzi w nas wspólne przebywa-
nie przy wigilijnym stole przed Ratuszem Miejskim. Będą królo-
wały na nim wigilijne potrawy, których skosztują wszyscy uczest-
nicy wigilii.
W Zamku Gostynińskim wydarzenie obfitować będzie w wiele 

atrakcji dla dzieci, dorośli  także będą czuć się wyjątkowo. Nie 
będziemy zdradzać szczegółów, ale uchylimy rąbka  tajemnicy. 
Podobnie, jak w zeszłym roku Schola „Mocni w Uchu” wykonała 
wiele pięknych ozdób świątecznych, które będziemy mogli kupić 
na kiermaszu. Radość dzieci wzbudzi możliwość przygotowania 
zabawek  choinkowych  w  fabryce  Świętego Mikołaja.  Nasi  mi-
lusińscy będą mogli napisać list do Mikołaja oraz zrobić z Nim 
zdjęcia.
Na Zamku nie zabraknie także strawy dla ciała, a mianowicie 

pysznych  ciast  świątecznych  i  potraw  wigilijnych  przygotowa-
nych na konkurs. Zapraszamy na ciepłą kawę i herbatę. 
Uwieńczeniem części muzycznej przygotowanej przez scholę 

z parafii św. Marcina w Gostyninie, Chór Gminny „Vox Cordis”, 
Gminną  Orkiestrę Dętą, będzie koncert Zbigniewa Chojnackie-
go. Bożonarodzeniową atmosferę zbudują występy poszczegól-
nych artystów.
Organizatorzy:  Burmistrz  Miasta  Gostynina  Paweł  Kalinow-

ski, Wójt  Gminy  Gostynin  Edmund  Zieliński,  Miejski  Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Agencja Promocji  i Rozwoju Zamek oraz 
Miejskie  Centrum  Kultury  przygotowują  Wigilię  dla  mieszkań-
ców wkładając w swoje działania wiele zapału  i serca. Z  tego 
powodu nikogo z nas nie może zabraknąć.
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Punkt 
Potwierdzania 
Profili Zaufanych 
ePUAP
Przypominamy  mieszkań -

com  Gostynina,  że  od  kwietnia 
br.  w  Urzędzie  Miasta  funkcjo-
nuje  punkt  potwierdzania  profilu 
zaufanego  ePUAP  (eGO).  Każdy 
mieszkaniec  miasta  zaintereso-
wany założeniem konta na ePUAP 
oraz  posiadaniem  profilu  zaufa-
nego może w sekretariacie Urzędu 
(ul.  Rynek  26  -  I  piętro)  dokonać 
potwierdzenia  profilu  zaufanego. 
Narzędzie  to,  jest  niezbędne  do 
składania  podpisu  na  dokumen-
tach w  formie  elektronicznej  przy-

syłanych do instytucji administracji 
publicznej, za pomocą elektronicz-
nej  skrzynki  podawczej. Taki  spo-
sób pomaga w załatwieniu spraw 
urzędowych  bez  konieczności 
osobistego  udania  się  do  instytu-
cji.  Wykorzystując  profil  zaufany 
gostyninianie  mogą  np.  zareje-
strować  działalność  gospodarczą, 
złożyć  wniosek  o  wydanie  dowo-
du  osobistego,  zgłosić  urodzenie 
dziecka,  rozliczyć  podatki  czy  po-
brać  zaświadczenie  o  niekaralno-
ści.

Przedsięwzięcie  finansowane 
jest  ze  środków  Unii  Europejskiej 
w  ramach  realizacji  przez  Gminę 
Miasta Gostynina Projektu Partner-
skiego pn:  „Sprawność - kompeten-
cja - satysfakcja - wysoka jakość ob-
sługi  klienta  w  pięciu  Jednostkach 
Samorządu  Terytorialnego  z  regio-
nu płockiego i gostynińskiego.”
Wszystkie  osoby  zainteresowa-

ne posiadaniem bezpłatnego profilu 
zaufanego  zapraszamy  do  zapo-
znania się ze szczegółami w sekre-
tariacie Urzędu Miasta Gostynina.

Opłaty za wodę i ścieki w roku 2018
W dniu 10 listopada 2017 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. w Gostyninie złożyło Burmistrzowi Miasta wniosek o zatwier-
dzenie  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na okres od 22 stycznia 2018  roku do 21 stycznia 
2019 roku. 

Powyższe taryfy, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zostały zweryfikowane przez Burmistrza Miasta Gostynina i w dniu 16  li-
stopada  br.  przekazano Radzie Miejskiej w Gostyninie  projekt  uchwa-
ły w sprawie zatwierdzenia tych taryf. Zaproponowano stawki niewiele 
wyższe od obowiązujących w 2017 roku.

Propozycje zmian w opłatach przedstawia poniższa tabela.

 W dniu 30 listopada 2017r.  jednym z punktów porządku obrad pod-
czas sesji Rady Miejskiej w Gostyninie było podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na 2018 rok.
Obecni na sesji radni, nie podjęli jednak uchwały.
W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych przez ustawę z dnia 

27  października  2017  roku  o  zmianie  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2017r., poz. 2180), taryfy zweryfikowane przez Burmistrza 
Miasta  wchodzą w  życie  z  dniem wejścia  w  życie  wskazanej  ustawy 
i obowiązują przez okres 180 dni.

I
II
III

III edycja Budżetu Obywatelskiego
Trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miasta Gosty-

nina w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 
2018r.  Ich  celem  jest włączenie mieszkańców w proces  decydowania 
o przeznaczeniu części budżetu miasta.
Do wydatkowania w 2018r.  jest 250.000 zł. Zgodnie z Harmonogra-

mem prac nad Budżetem Obywatelskim na rok 2018, do 1 grudnia 2017r. 
mieszkańcy mogli głosować na projekty. Można było wybrać jeden spo-
śród 10 pozytywnie zweryfikowanych projektów inwestycyjnych, kultural-
nych i sportowych. Obecnie trwa liczenie i weryfikacja głosów. Informa-
cja o wynikach głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.gostynin.pl do dnia 15 grudnia 2017r.
Rekomendowane  do  realizacji  zostaną  projekty,  które  uzyskają  naj-

większą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 250.000 zł.

Nowi przedsiębiorcy 
zwolnieni od podatku

 
Wychodząc naprzeciw  tworzeniu korzystnych warunków dla przed-

siębiorców działających na terenie Gostynina, burmistrz na październi-
kowej sesji Rady Miejskiej złożył projekt uchwały w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy  inwesty-
cyjnej na inwestycje początkowe. Podjęta uchwała ma na celu przycią-
gnięcie potencjalnych inwestorów oraz pobudzenie przedsiębiorczości 
w Gostyninie.
Dokument zakłada, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości na 

okres trzech lat podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub 
ich części stanowiące inwestycję początkową, zajęte na prowadzenie 
działalności  gospodarczej.  Zwolnienie  to  stanowi  regionalną  pomoc 
inwestycyjną przyznaną na  inwestycję początkową  tj.  związaną m.in. 
z założeniem nowego zakładu i zwiększeniem zdolności produkcyjnej 
istniejącego zakładu poprzez jego rozbudowę. 
Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości podatnik nabę-

dzie z dniem złożenia pisemnego zgłoszenia.
Projekt uchwały przewiduje również wyłączenia ze zwolnień tj. przy-

padki, w których uchwały tej nie będzie można stosować. 
Dotyczy to:

•  podatników,  którzy  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina  zalegają 
z  zapłatą  podatków  i  innych  należności  publicznoprawnych  oraz 
z opłat z tytułu wieczystego użytkowania;

• inwestycji związanej z nabyciem, budową oraz rozbudową nierucho-
mości przeznaczonych na stacje paliw, hotele lub podobne obiekty 
zakwaterowania,  usługi  gastronomiczne,  banki,  działalność  finan-
sową lub ubezpieczeniową, działalność handlową detaliczną, hur-
tową oraz w których całość  lub część powierzchni wynajmowana 
jest przez podatnika innym podmiotom.

Zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  regionalnej  po-
mocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe, niewątpliwie stanowić 
będą zachętę dla przedsiębiorców do realizowania nowych inwestycji 
na terenie naszego miasta, a także spowodują zmniejszenie kosztów 
prowadzonej działalności.
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Modernizacja drogi gminnej ul. Ozdowskiego w Gostyninie wraz z moderni-
zacją ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej.
Termin realizacji: 13.07.2017r. - 22.09.2017r.
Koszt inwestycji: 307.034,46 zł brutto

Przebudowa  i  remont  drogi  miejskiej  ul.  Floriańskiej  wraz  ze  zjazdami 
i skrzyżowaniami z ul. Stodólną, ul. Kujawy i ul. Solidarności w Gostyninie.
Termin realizacji: 29.03.2017r. - 24.05.2017r. 
Koszt inwestycji: 274.370,84 zł brutto

Budowa drogi gminnej wzdłuż rzeki Skrwy (łącznik ulic Kutnowska - Wspól-
na - Dybanka) w Gostyninie. Inwestycja w trakcie uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Termin realizacji: 29.06.2017r. - 29.11.2017r. 
Koszt inwestycji: 687.570,00 zł brutto

Budowa chodnika w ul. Spacerowej w Gostyninie (strona południowa ulicy).
Termin realizacji: 20.03.2017r. - 12.05.2017r.
Koszt inwestycji: 134.841,06 zł brutto

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi Przy ul. Targowej
W ramach inwestycji powstało 60 lokali.
Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 25.10.2017r.
Całkowity koszt inwestycji 6 203 296,19 zł

Dostosowanie  budynku  Miejskiego  Przedszkola  Nr  5  do  obowiązujących 
przepisów techniczno – budowlanych.
Termin zakończenia inwestycji: 01.09.2017r.
Całkowity koszt inwestycji: 146 005,97zł

Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego.
Termin zakończenia inwestycji: 11.08.2017r.
Koszt tegorocznej inwestycji: 58 885,02

Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 14
Termin zakończenia robót budowlanych 30.11.2017r.
Całkowity koszt inwestycji: 1 489 070,84 zł
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Budowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie.
Termin zakończenia robót: 07.11.2017r.
Koszt inwestycji: 84 674,85 zł

Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego.
Termin zakończenia robót budowlanych: 08.12.2017r.
Koszt inwestycji: 575 772,80 zł

Budowa placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie.
Termin odbioru inwestycji: 31.05.2017r.
Koszt inwestycji: 419 378,34 zł

Adaptacja pomieszczeń MCH „Stara Betoniarnia” na potrzeby klubu seniora 
„Parostatek”.
Zakończenie robót budowlanych 10.11.2017r.
Koszt inwestycji  47 950,00 zł

Budowa placu zabaw przy ul. Bierzewickiej.
Zakończenie inwestycji: 26.06.2017r.
Całkowity koszt inwestycji: 48 673,00 zł

Wykonanie instalacji drenażu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3.
Termin zakończenia robót budowlanych 20.11.2017r.
Całkowity koszt inwestycji: 22 187,39 zł

Adaptacja  pomieszczeń MCH  „Stara  Betoniarnia”  na  potrzeby  opieki  nad 
dziećmi do lat 3 w ramach programu „MALUCH+”.
Zakończenie inwestycji 09.10.2017r.
Całkowity koszt inwestycji 214 200,71 zł

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie.
Zakończenie inwestycji: 26.07.2017r.
Całkowity koszt inwestycji: 29 986,19 zł
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Budowa placu zabaw na osiedlu Czapskiego.
Zakończenie inwestycji: 26.07.2017r.
Całkowity koszt inwestycji: 29 929,99 zł

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1
Zakończenie inwestycji: 26.06.2017r.
Całkowity koszt inwestycji: 29 912,39 zł

Budowa placu zabaw przy ul. Parkowej „FRAJDOWISKO”
Zakończenie inwestycji: 26.06.2017 r.
Całkowity koszt inwestycji:  27 023,00zł

Podsumowanie działań MOPS w 2017r.
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gostyninie  realizuje  zadania 

skierowane na wsparcie  i poprawę warunków życia  ludzi najbardziej po-
trzebujących.
Ośrodek  wykonuje  zadania  wynikające  z  ustawy  o  pomocy  społecz-

nej  które mają na celu wsparcie  jednostki,  gdy znajduje się ona w  trud-
nej sytuacji życiowej, której nie jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć, 
wykorzystując  własne  środki,  możliwości  i  uprawnienia.  Na  szczególną 
uwagę zasługują: realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
dla osób niepełnosprawnych i starszych, specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gorących posiłków w Jadło-
dajni Miejskiej oraz dla dzieci w stołówkach szkolnych, wspieranie rodzin 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi przez Asystentów Rodziny za-
trudnionych przez tut. ośrodek. Należy podkreślić też szeroko rozumianą 
pracę socjalną, w tym realizację od 2015 roku projektu socjalnego „Dziatki  
Dziadkom”  - spotkanie opłatkowe oraz podejmowanie działań zmierzają-
cych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, głównie w ramach działa-
jącego przy MOPS Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie 
zrzeszającego w  swoim  kręgu  specjalistów  z  różnych  instytucji  zajmują-
cych się problematyką przemocy w rodzinie.
Realizując  powyższe  cele  pracownicy  socjalni  wydają  skierowania 

uprawniające do otrzymywania żywności w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 oraz od dwóch lat dzięki współpracy 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Zarząd w Bielsku - dokonują w ra-
mach programu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących. 
Wielokrotnie przy współpracy z w/w instytucją była zorganizowana akcja 
dystrybucji  darmowych  owoców  i  warzyw. Na  bieżąco  prowadzona  jest 
także zbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego. W tym zakresie 
Ośrodek współpracuje także ze Stowarzyszeniem Good Smile z Krzewent, 
który przekazuje artykuły odzieżowe na rzecz osób potrzebujących oraz 
z różnymi instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fun-
dacjami  itp., a  także wolontariuszami, którzy z dużym zaangażowaniem 
poświęcają swój wolny czas i energię na rzecz społeczności lokalnej.
Ośrodek podejmuje  także działania wynikające z ustawy „Za Życiem”. 

Ponadto w MOPS znajduje się Wydział Świadczeń Rodzinnych  i Fundu-
szu Alimentacyjnego, który prowadzi postępowania w sprawach świadczeń 
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także świadczenia 
wychowawczego tzw. 500+ .
Bardzo ważnym aspektem działań jest realizacja Programu Maluch Edy-

cja 2015 i 2017, w ramach którego przy MOPS utworzono Punkt Opiekuna 
Dziennego pn „Bajkowy Zakątek”  i „Zaczarowana Kraina”. Opiekę znala-
zło 80 dzieci, a 21 osób zatrudniono. W dniu 6 grudnia swoją działalność 
rozpoczął Klub Seniora+ „Parostatek” w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior +” na lata 2015 - 2020r.

Wymiana szkolna partnerskich szkół 
Gostynina i Langenfeld
Partnerstwo naszego miasta z niemieckim Langenfeld przyczyniło się 

do długoletniej wymiany szkolnej uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Polskich 
Noblistów i Kopernikus-Realschule. W dniach 18-19 października 2017 
roku odbyło się seminarium podsumowujące tegoroczną wymianę. Go-
stynińscy uczniowie pierwszego dnia wzięli udział w warsztatach i semi-
nariach przygotowanych przez nauczycieli szkoły. Tematyka zajęć zwią-
zana była z ideą główną wspólnie realizowanego z niemiecką młodzieżą 
projektu. Uczestnicy podejmowali zagadnienia związane z hitlerowskim 
terrorem na ziemi gostynińskiej. Drugiego dnia w Płocku uczniowie zwie-
dzili w Muzeum Mazowieckim wystawę poświęconą okupacji 1939-1945. 
Wzięli  udział w wykładzie  i warsztatach w Muzeum Żydów Mazowiec-
kich, korzystając z oferty pedagogicznej tych placówek. Grupa odwiedzi-
ła także miejsca pamięci i martyrologii, oddała hołd ofiarom narodowego 
socjalizmu pod pomnikiem 13 Straconych.
W czasie trzyczęściowego programu tegorocznej wymiany uczniowie 

zajmowali się zagadnieniem przyczyny i społecznego kontekstu zbrodni 
nazistowskich.  Podejmowali  także  problematykę  ksenofobii,  wyklucze-
nia społecznego, przemocy i uprzedzeń. Wymiana szkolna przyczyniła 
się do rozwoju osobowości i odwagi cywilnej oraz dojrzałości obywatel-
skiej każdego z jej uczestników.

Nowe mieszkania socjalne
6 grudnia br. uroczyście oddano do użytku budynek wielorodzinny z lo-

kalami socjalnymi przy ul. Targowej. Symboliczny klucz do budynku Bur-
mistrzowi przekazał wykonawca inwestycji - Prezes firmy Hydropol Paweł 
Żółtowski. Burmistrz Paweł Kalinowski przekazał go dalej administratoro-
wi budynku - Prezesowi MTBS Konradowi Wilkanowiczowi i zaznaczył, iż 
inwestycja ta jest jedną z najważniejszych dla miasta Gostynina.
W  nowo  wybudowanym  bloku 

zamieszka 60 rodzin. Budynek ma 
cztery  kondygnacje,  jest  całkowi-
cie  podpiwniczony.  Znajdują  się 
tam  też  pomieszczenia  technicz-
ne i gospodarcze. Blok częściowo 
rozwiąże problemy w zakresie po-
trzeb mieszkaniowych.
Całkowity  koszt  inwestycji  wy-

nosił 6 203 296,19 zł.



strona 6 nr 4/2017OŚWIATA
Jubileusze placówek miejskich

Przedszkole Nr 2
Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym, w dniu 21 października 

br. obchodziło swoje 80-lecie. Msza św. w kościele NMP Matki Kościoła 
rozpoczęła uroczystości jubileuszowe.  Następnie w przedszkolu odbyła 
się akademia.

Gratulacje i życzenia na ręce pani dyrektor Anny Woźniak złożył Bur-
mistrz Paweł Kalinowski, mówiąc iż - Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Inte-
gracyjnym pełni na przestrzeni 80 lat funkcję opiekuńczą, wychowawczą 
i edukacyjną, zapewniając dzieciom możliwość zabawy  i nauki w bez-
piecznych i przyjaznych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb. 
W części artystycznej przedszkolaki zaprezentowały program słowno-

-muzyczno-taneczny,  a  dorośli  absolwenci  przedszkola,  kształcący  się 
muzycznie - Justyna Golus i Wojciech Ulanowski wystąpili z koncertem 
na  skrzypce  i  akordeon.  Uroczystości  zostały  uwieńczone  jubileuszo-
wym tortem.

Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami świętowały 80-te urodziny 
placówki przez cały tydzień. Wystąpił między innymi Teatr „Magik” z Bia-
łegostoku z przedstawieniem „Ratujmy Krainę Baśni”. Program artystycz-
ny wykonały  4,  5  i  6-latki. Doskonałą  zabawę podczas urodzinowego 
balu  przedszkolaka  zapewniła  „Firma Tęczowo”. Cukiernia Ozdowscy 
ufundowała pyszny tort urodzinowy, a pizzę podarowała Bordoo Pizza. 
Do nieba został wypuszczony urodzinowy balonik.
80 lat historii przedszkola, to czas dużych zmian. Początki placówki 

datują się w okresie międzywojennym, gdy w Gostyninie  istniało kilka 
ochronek. Jedna z nich znajdowała się w prywatnym budynku państwa 
Świerczyńskich przy ulicy 3 Maja, naprzeciwko parku Józefa Piłsudskie-
go. Była to pierwsza ochronka wspomagana finansowo  przez samorząd 
terytorialny. Działała do momentu powstania Przedszkola nr 2, którego 
budowie patronowała Liga Kobiet, a wśród nich: starościna Grabowska, 
burmistrzowa  Jarmolińska,  adwokatowa  Popławska  i  doktorowa  Krze-
mińska. 
Z biegiem lat przedszkole stawało się coraz przestronniejsze, z więk-

szymi  wygodami.  Kolejne  dyrektorki  dbały  o  zaspokajanie  potrzeb 
swoich podopiecznych i  ich prawidłowy rozwój. Pierwszą kierowniczką 

Przedszkola nr 2 w 1937r. była Felicja Lewandowska, a obecnym dyrek-
torem  jest Anna Woźniak. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem 
lokalnym: m.in.  przedszkolami,  szkołami, Warsztatami  Terapii  Zajęcio-
wej, Towarzystwem Walki z Kalectwem, Biblioteką Dziecięcą, Miejskim 
Centrum Kultury, Nadleśnictwem Gostynin, Policją, LOP, PTTK, Plasty-
kami z GTPTP, PSS-E w Gostyninie.

Informacje historyczne - źródło: Próba Monografii Miejskiego Przedszkola nr 2. Zdjęcia 
pochodzą z archiwum Miejskiego Przedszkola nr 2 w Gostyninie.

Szkoła Podstawowa Nr 1
W dniu 18  listopada br.  obchodziliśmy 100-lecie Szkoły Podstawowej 

nr  1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. W kościele pw. Miłosierdzia Bożego, 
odbyła się Msza św.  Kazanie wygłosił ks. infułat Wojciech Góralski z Płoc-
ka.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta do szkoły na 

dalszą część obchodów. Rozpoczęto od odsłonięcia pamiątkowej  tablicy 
poświęconej zmarłym pedagogom placówki. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi pod Ścianą Pamięci dokonali Burmistrz 

Paweł Kalinowski, senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Martynowski, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie Magdalena Andrzejczak, 
absolwentka  szkoły  i  prezes Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Na-
ukowego  dr  Barbara  Konarska-Pabiniak,  przewodniczący  Samorządu 
Uczniowskiego Mikołaj Krysiak oraz przewodniczący Rady Rodziców Ta-
tiana Popovych.

 Historia Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczyna się w okresie międzywo-
jennym, w  latach dwudziestych  i częściowo  trzydziestych, gdy placówka 
mieściła  się w dwóch  starych murowanych,  jednopiętrowych budynkach 
równolegle do siebie położonych, w których podczas I wojny światowej były 
koszary  wojskowe.  Kierownikiem  szkoły  był  wówczas  Wincenty  Lachie-
wicz, a po nim młody polonista Wacław Ciećwierz. Pierwszymi nauczycie-
lami w szkole byli m.in.: Zygmunt Ejsmond, Władysław Szpaderski, Józef 
Ozdowski, Kazimierz Jankowski, Irena Ciećwierz, Regina Godel oraz Sa-
bina Adamska. 
W czasie kampanii wrześniowej 1939  roku szkoła służyła  jako szpital, 

w którym lokowano rannych żołnierzy. Budynek nie ucierpiał zbytnio w wy-
niku działań wojennych. Rozproszeni po kraju nauczyciele SP 1 zaczęli 
wracać do miejsca zamieszkania i swej pracy. Rozpoczęli energiczne dzia-
łania celem uruchomienia i przystosowania budynku do zajęć lekcyjnych. 
Byli to: Zygmunt Ejsmond, Anna Kowalow, Piotr Michalski, Leon Rewekant 
i Jan Różański. Zajęcia rozpoczęły się 10 lutego 1945 roku. Z upływem lat 
placówka zmieniała się i rozwijała pod wpływem nowych przepisów.
Kolejna  część  jubileuszu  została  poświęcona  najmłodszym  uczniom, 

którzy złożyli ślubowanie.
Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim wystąpieniu z dumą stwierdził, że 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie, to szkoła o wielkich tradycjach, któ-
ra nauczała i wychowała wiele pokoleń. Wśród absolwentów tej placówki 
są  tacy, którzy osiągnęli życiowy sukces  i pełnią odpowiedzialne  funkcje 
w życiu społeczno-gospodarczym Gostynina i kraju.
Jubileusz wzbogacił program artystyczny w wykonaniu uczniów i absol-

wentów szkoły. Uroczystość 100-lecia placówki zakończyła się podaniem 
jubileuszowego tortu. Z okazji jubileuszu została także wydana książka pt. 
„Sto lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie” pod redakcją nauczycielki 
Elżbiety Marciniak.

Źródło inf. hist. strona internetowa SP 1.
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MCH
Rok  2017,  był  kolejnym  rokiem 

realizowania  planów  oraz  wykorzy-
stania pojawiających się możliwości 
przez  Miejskie  Centrum  Handlowe 
„Stara Betoniarnia”. Priorytetem było 
zapewnienie optymalnych warunków 
dla  najemców  oraz  wykorzystanie 
wszystkich wolnych lokali.
Niezależnie  od  promocji  najem-

ców,  ich produktów czy usług, Cen-
trum Handlowe  nieustannie wzmac-
niało  wizerunek  i  utrwalało  znak 
firmowy. Reklama dotyczy nie  tylko 
lokalnego rynku, ale  jej zasięg obej-
muje cały kraj.
W MCH nieustannie  organizowa-

ne były eventy tematyczne, wspiera-
ne  akcje  prowadzone  przez  najem-
ców,  działalność  wielu  organizacji 
i instytucji czy też wspierane progra-
my  społeczne  np.  „Gostynińska 
Karta  Seniora”,  „Dobre  bo  polskie”, 
„Szlachetna  paczka”,  „Mikołajki  dla 
dzieci 2017”. W ramach Światowego 
Tygodnia  Przedsiębiorczości  zorga-
nizowano  spotkanie  networkingo-
we  pn.  „Śniadanie  biznesowe”  dla 
przedsiębiorców  z  Gostynina.  Kie-
rownictwo  „Betoniarni”  nieustannie 
buduje  relacje  z  franczyzodawcami. 
Wzrosła  również  popularność  cy-
klicznej akcji pn. „Babski Targ”.
Wydarzeniem rosnącym w siłę był 

organizowany po  raz kolejny  turniej 
szachowy,  propagujący  młodym  lu-
dziom tę szlachetną grę.
Na  terenie  Centrum  nagrywany 

był  kolejny  odcinek  filmu  Tomasza 
Balcerzaka  pt  „Uśmiechnięty Gosty-
nin”. Dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców  miasta  zainstalowano  automa-
tyczny  system  pomocy w wypadku 
zatrzymania akcji serca, pod nazwą 
AED.

Organizowano  wieczorki  tanecz-
ne,  promowano  na  targowisku  „Za-
pasy na zimę”, świętowano obchody 
Dnia  Polskiej  Żywności.  Mogliśmy 
uczestniczyć  w  cyklicznych  kierma-
szach odzieży wierzchniej - męskiej, 
balach,  imprezach,  giełdach  kwiato-
wych, zlotach motoryzacyjnych, kier-
maszach świątecznych.
W  roku  2017  nastąpił  progres 

zainteresowania  lokalami  przez 
przedsiębiorców.  Zwiększenie  wy-
najmowanej powierzchni nieustannie 
przekłada  się  na  ilość  osób  odwie-
dzających MCH.
Wszystkich  zainteresowanych 

nowymi  wydarzeniami  i  ofertami 
MCH zapraszamy na funpage Spółki 
i stronę internetową: www.starabeto-
niarnia.pl

MPEC
Jak  co  roku,  Miejskie  Przedsię-

biorstwo  Energetyki  Cieplnej  reali-
zowało  podstawowe  zadania,  do 
których należy wytwarzanie, przesył 
i  rozprowadzanie  ciepła  na  terenie 
miasta.  Spółka  zrealizowała  w  br. 
dużą  inwestycję  -  remont  i  mo-
dernizację  kotłowni.  Zakres  dzia-
łań  był  szeroki  i  obejmował  swym 
zakresem  trzy  obszary.  Pierwszy 
z nich polegał na wyremontowaniu 
i  zmodernizowaniu  stacji  uzdatnia-
nia wody  (SUW) z zastosowaniem 
nowoczesnych  rozwiązań  polega-
jących  na  wyeliminowaniu  odgazo-
wywacza  termicznego  celem  obni-
żenia kosztów przygotowania wody. 
Drugi skupił się na kotle. Zastąpiono 
ruszt  fluidalny  rusztem  stacjonar-
nym,  wyremontowano  i  zmoderni-
zowano instalację ciśnieniową oraz 
automatykę. Trzeci zaś, polegał na 
modernizacji zespołu filtrów.
Wykonane  przez  Spółkę  MPEC 

w  2017  roku  remonty  polegały  na 
wymianie: urządzeń automatycznej 
regulacji  temperatur w  instalacjach 
wewnętrznych  w  pięciu  węzłach 
cieplnych,  urządzeń  regulujących 
natężenie  przepływu  czynnika 
grzewczego  w  czterech  węzłach 
cieplnych,  pomp  cyrkulacyjnych 
ciepłej  wody  w  czterech  węzłach 
cieplnych,  pomp  obiegowych  cen-
tralnego  ogrzewania  w  czwartym 
węźle  cieplnym,  wymienników  cen-
tralnego  ogrzewania  w  dwóch  wę-
złach  cieplnych,  wymienników  cie-
płej wody użytkowej w drugim węźle 
cieplnym  i  armatury  towarzyszącej 
wyżej wymienionym  pracom.

MPK
W  2017r.  Miejskie  Przedsiębior-

stwo Komunalne w Gostyninie wy-
konywało szereg zadań bieżących 
i realizowało ważne inwestycje.
Modernizacja  oczyszczalni 

ścieków,  to  kluczowe  zadanie 
i  najważniejsza  miejska  inwesty-
cja  w  perspektywie  najbliższych 
kilku  lat.  W  pierwszej  połowie  br. 
został  wykonany  Program  Funk-
cjonalno-Użytkowy,  obecnie  trwa 
proces  uzyskania  decyzji  admini-
stracyjnych.  Równolegle  Spółka 
prowadzi procedurę sporządzenia 
analiz  przedrealizacyjnych,  wyło-
niono już wykonawcę i podpisano 
umowę. Zakończenie prac przewi-

duje się na koniec bieżącego roku. 
W styczniu 2018r. wyniki analiz zo-
staną  przedstawione Radzie Miej-
skiej  w  Gostyninie.  Sukcesywnie 
wykonywana jest rozbudowa sieci 
wodnej i kanalizacyjnej w tych czę-
ściach  miasta,  gdzie  pojawia  się 
potrzeba.  Obecnie  prowadzone 
jest  postępowanie,  dotyczące wo-
dociągu  i  kanalizacji  przy  ul.  Ko-
ściuszkowców  oraz  odcinka  sieci 
wodociągowej przy ul. Morenowej.
Zgodnie  z  zaleceniami  WIOŚ 

Spółka podjęła działania na rzecz 
udrożnienia,  oczyszczenia  i  od-
budowy  kanału  odpływowego 
ścieków  oczyszczonych  do  rzeki 
Skrwy.  Prace  w  tym  zakresie  zo-
stały  wykonane  w m-cu  paździer-
niku.  Dnia  8.11.2017r.  podpisano 
protokół  powykonawczy  z  wyko-
nania  robót  przez  lokalną  firmę 
Iskro-Bud.
Większość  miejskiej  infrastruk-

tury wodno-kanalizacyjnej  jest wy-
eksploatowana.  Dotyczy  to  m.in. 
przepompowni  ścieków,  których 
jest  w  użytkowaniu  33  szt.  Star-
sze  przepompownie  ulegają  awa-
riom, co wiąże się z kosztownymi 
naprawami i grozi wylewaniem się 
ścieków.  Spółka  podjęła  wysiłek 
przeprowadzenia  gruntownej  mo-
dernizacji  starszych  przepompow-
ni  i włączenia  ich w system moni-
toringu. Ostatnio zmodernizowano 
przepompownie  przy  ul.  Bierze-
wickiej  i  ul.  Leśnej,  są podpisane 
umowy  na  modernizacje  dwóch 
kolejnych przy ul. Dybanka.
Należy  wspomnieć  o  budowie 

kanalizacji sanitarnej w Gostyninie, 
która została wykonana na koniec 
2015  roku.  Tak  poważna  inwesty-
cja wiąże się z szeregiem działań, 
związanych  z  rozliczeniem  praw-
no-finansowym  przedsięwzięcia. 
Większość  poniesionych  kosztów 
pochodziła  z  dotacji  unijnej  oraz 
pożyczki  preferencyjnej,  przy-
znanej  przez WIOŚ. Wobec  tego 
Spółka  ma  obowiązek  ścisłego 
rozliczenia  z  otrzymanych  środ-
ków.  Raport  z  uzyskania  efektu 
ekologicznego  w  zakresie  dotacji 
został  wysłany  pod  koniec  2016r. 
zaś  kolejny,  w  zakresie  pożyczki 
wysłano  30.10.2017r.  Spółka  na-
dal ma obowiązek wysyłania rocz-
nych  raportów,  związanych z  tym 
zadaniem.  Wykonane  ponad  12 
km sieci kanalizacyjnej dobrze słu-
ży mieszkańcom Zatorza i Zazam-
cza. Przyłączyło się do niej około 
90%  posesji.  W  celu  zapewnie-
nia odpowiedniej  ilości  podłączeń 
w latach 2016-2017 wykonano do-
datkowo 21 rozgałęzień sieci.
Kolejna inwestycja, to zbudowa-

na pod koniec ubiegłego roku sieć 
wodna  i  kanalizacyjna  w  rejonie 
ulicy  Kolonia.  To  zadanie  zreali-
zowano  ze  środków własnych  na 
wniosek grupy mieszkańców tego 
rejonu miasta.

MTBS
Miejskie  Towarzystwo  Budow-

nictwa  Społecznego  w  Gostyni-
nie Sp. z o. o. realizuje czynności 
w  zakresie  zarządzania  budynka-
mi stanowiącymi własność Spółki, 
Wspólnot  Mieszkaniowych  oraz 
administruje budynkami należący-
mi do Miasta Gostynina.
W  2017  roku  MTBS,  jako  de-

weloper,  rozpoczął  realizację  in-
westycji  przy ul. 3 Maja/Parkowa, 
w  ramach  której  realizowane  są: 
budynek  mieszkalny  wielorodzin-
ny  (44  lokale  mieszkalne),  budy-
nek mieszkalno-usługowy (8 lokali 
mieszkalnych,  1  lokal  usługowy), 
garaże oraz parking, wraz z  infra-
strukturą.  Planowany  termin  za-
kończenia  realizacji  inwestycji,  to 
2018  rok.  Szczegółowe  informa-
cje dotyczące sprzedaży wolnych 
mieszkań dostępne są na stronie 
internetowej www.mtbsgostynin.pl 
oraz  pod  numerem  telefonu  (24) 
235 35 72. 
Gostyniński MTBS w 2017 roku 

realizował  czynności  w  zakresie 
doposażenia placów zabaw (m. in. 
Ozdowskiego 3A, Zazamcze 19e-
h, Kruk 1  i 2), modernizacji altan 
śmietnikowych  (m.in. Czapskiego 
12b, 12c, Zazamcze 19a-h), ozna-
kowania terenów w oparciu o pla-
ny organizacji ruchu.
Spółka  kontynuowała  wymia-

nę wodomierzy  (w 19 budynkach 
wielorodzinnych)  na  nowe,  z  mo-
dułem  radiowym,  umożliwiają-
cym  zdalny  odczyt  zużycia  wody, 
obniżenie  strat  wody,  poprawę 
gospodarki  wodnej  i  bieżące  mo-
nitorowanie  występujących  nie-
prawidłowości.
Wykonano  przeglądy  budyn-

ków,  co  umożliwiło,  po  uzgodnie-
niach  z Gminą Miasta Gostynina, 
opracowanie  założeń  remontów 
obiektów znajdujących się w złym 
stanie technicznym i wizualnym.
Przy  realizacji  zadań  Spół-

ka  współpracuje  z:  Miejskim 
Przedsiębiorstwem  Komunal-
nym  (MPK),  Miejskim  Przedsię-
biorstwem  Energetyki  Cieplnej 
(MPEC),  Powiatowym  Urzędem 
Pracy  (PUP),  Gostynińską  Spół-
dzielnią  Mieszkaniową  (GSM), 
Komendą  Powiatową  Pol ic j i 
(KPP)  i  Urzędem Miasta Gostyni-
na (UMG).

Na  bieżąco  Spółka  prowadzi 
prace  związane  z  usuwaniem 
awarii, a w szczególności realizuje 
intensywną akcję czyszczenia sie-
ci kanalizacyjnej na terenie miasta 
Gostynina.



strona 8 nr 4/2017SPÓŁKI MIEJSKIE/MIASTO

Biuletyn Miejski
Wydawca: Gmina Miasta Gostynina, 
Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, 
ul. Rynek 26 pok. 305, 09-500 Gostynin
Redaktor naczelny: Maria Ziętek
Telefon: 24 236 07 33
Skład i druk: drukarnia SZMYDT, 
09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27 A, 
tel. 24 235 74 65; 
e-mail: szmydt@onet.pl

Więcej  informacji o wydarzeniach w mieście można znaleźć na stronie 
internetowej  Urzędu  Miasta  Gostynina  -  www.gostynin.pl  a  także  na 
Facebooku - „UMGostynin” i „Gostynin, co słychać”. 

Zapraszamy

P
O
M

w Gostyninie
Spółka z o.o.

POM 
Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania  Miasta 
w Gostyninie Sp. z o.o., 
jako  jedyna  miejsco-
wa  firma  zajmująca  się 
odbiorem  nieczystości 

stałych,  zaspokaja  potrzeby  miesz-
kańców,  lokalnych  przedsiębiorstw 
i  instytucji  związane  z  odbiorem, 
transportem  i  zagospodarowaniem 
odpadów  komunalnych.  Obsługuje 
także  organizowane  przez  Urząd 
Miasta Gostynina i jednostki miejskie 
okolicznościowe imprezy plenerowe.
Od  1  czerwca  2016r.  Spółka 

świadczy  usługi  w  zakresie  odbio-
ru  i  zagospodarowania  odpadów 
komunalnych  z  nieruchomości  za-
mieszkałych z terenu Gminy Miasta 
Gostynina,  jako  podwykonawca  fir-
my  ENERIS  SUROWCE  S.A.  Od-
dział Tomaszów Mazowiecki.
W ramach zawartej umowy przez 

Gminę  Miasta  Gostynina  z  firmą 
ENERIS  Surowce  S.A.  Oddział 
w  Tomaszowie  Mazowieckim    2  li-
stopada 2016r.  uruchomiony  został 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych  zlokalizowany  przy 
ul. 18 Stycznia 36 w Gostyninie, któ-
ry  jest obsługiwany przez POM Sp. 
z  o.o.  W  PSZOK-u  przyjmowane 
są  odpady,  które  powstały  wyłącz-
nie  w  gospodarstwach  domowych 
z  terenu miasta  Gostynina.  Można 
oddać  odpady  o  stosunkowo  du-
żych  gabarytach  lub  w  większych 
ilościach.  Do  punktu  dostarczać 
można: metale,  tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, szkło 
(w tym opakowaniowe), odpady ule-
gające biodegradacji (w tym zielone), 
chemikalia,  odpady  niebezpieczne, 
świetlówki, opakowania po środkach 
ochrony  roślin,  nawozach  i  aero-
zolach,  zużyty  sprzęt  elektryczny 
i elektroniczny, meble  i inne odpady 
wielkogabarytowe,  papier  i  tektu-
rę  (w  tym  opakowaniowe),  odpady 
budowlane  i  rozbiórkowe,  baterie 
i akumulatory, przeterminowane leki, 
zużyte  opony  oraz  inne  nie  wymie-
nione wyżej  odpady  zebrane  selek-
tywnie.
Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpa-

dów Komunalnych cieszy się dużym 
zainteresowaniem  mieszkańców.
W  ostatnich  dwóch  latach  dzię-

ki  skutecznym  działaniom  Zarządu 
Spółki udało się pozyskać 72 firmy 
z  terenu  miasta  Gostynina.  Usługi 
wykonywane  są  rzetelnie,  zgodnie 
z  harmonogramem  i  w  pełni  profe-
sjonalnie, o czym świadczy zadowo-
lenie mieszkańców i kontrahentów.

Zamek Gostyniński
Agencja  Promocji  i  Rozwoju  „Za-

mek”  jest  organizatorem  uroczysto-
ści  okolicznościowych,  konferencji, 
spotkań  biznesowych,  wydarzeń 
kulturalnych, propagatorem turystyki 
oraz prowadzi działalność hotelową.
Na  terenie  Zamku  i  Podzamcza 

zorganizowano w  tym  roku najwięk-
szą imprezę miejską - III Jarmark św. 
Jakuba, m.in zaprezentowano insce-
nizację Hołdu Ruskiego. Odbyła się 
także III edycja Festiwalu Art Energy. 
Po  raz  kolejny  zorganizowane  zo-
stały Targi ślubne, które zachwycały 
oprawą  i  wyjątkowymi  strojami  dla 
nowożeńców.
Wśród  muzyków  m.in.  wystąpił 

Zbigniew Chojnacki. Wraz z Miejską 
Szkołą Muzyczną I stopnia w Gosty-
ninie,  Zamek  był  współorganizato-
rem kilku koncertów oraz wspólnie z 
GTPTP  wystawy  poświęconej  twór-
czości lokalnego malarza śp. Pawła 
Tencera.

W  stałej  ofercie  Zamku  znajdują 
się  warsztaty  savoir  vivre  podczas 
których  uczniowie  gostynińskich 
i  okolicznych  szkół  uczą  się  zasad 
dobrego wychowania, a także mogą 
wysłuchać  historii  Zamku  Gostyniń-
skiego czy wybić monety zamkowe. 
Młodzież ma  też możliwość  piecze-
nia  pierników  i  zjedzenia  wspólne-
go  posiłku.  W  tym  roku  odbyły  się 
Warsztaty  Poetyckie,  Powiatowy 
Dzień Integracji czy Powiatowa kon-
ferencja dla kierowców i wiele innych 
atrakcji.
W okresie wakacyjnym,  raz w  ty-

godniu odbywał się spacer po Zam-
ku z przewodnikiem. Poza sezonem 
letnim  zwiedzanie  Zamku  organizo-
wane  jest  tylko na wcześniejsze za-
mówienie.
W  Zamku  powstał  Punkt  Infor-

macji  Turystycznej  który  cieszy  się 
zainteresowaniem.  Z  jego  usług 
mogą korzystać  także osoby niepeł-
nosprawne.  Polska Organizacja  Tu-
rystyczna przyznała gostynińskiemu 
PIT-owi  certyfikat,  po  pół  roku  jego 
funkcjonowania i pozytywnej ocenie. 
Punkt otrzymał 3 z 4 możliwych do 
uzyskania  gwiazdek,  jest  czynny 
całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 
Dzięki  otrzymaniu  certyfikatu  został 
włączony do krajowej sieci informacji 
turystycznej.

Świąteczne spotkanie z dziećmi

W Mikołajki, 6 grudnia br. w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego 
dla Dzieci odbyło się świąteczne spotkanie, na które przybyli: Burmistrz 
Paweł Kalinowski,  zastępca burmistrza Halina Fijałkowska  i  kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Zagórska. Dzieci  za-
prezentowały przedstawienie słowno-muzyczne, nagrodzone gromkimi 
brawami. Burmistrz obdarował wszystkich mikołajkowymi paczkami peł-
nymi słodyczy oraz życzył wszystkim zebranym, wesołych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia.


