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sesje raDy mIeJsKIeJ

PIenIąDze na sPort.  
tyle z kasy miejskiej dostaną 
kluby w Gostyninie

Rozstrzygnięto ogłoszony przez burmi-
strza Miasta Gostynina otwarty konkurs 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
w 2021 r. na terenie Gminy Miasta Gostynina 
w ramach rozwoju sportu w naszym mieście.

W tym roku w budżecie miasta na wsparcie 
klubów i organizacji sportowych w mieście 
zostały zabezpieczone środki w wysokości 
300.000,00 zł. Fundusze przeznaczone są 
na realizację programów szkoleniowych, za-
kup niezbędnego sprzętu i strojów sporto-
wych, pokrycie kosztów organizacji i uczest-
nictwa w imprezach i zawodach sportowych, 
opłat za korzystanie z obiektów sportowych 
dla celów szkoleniowych oraz wynagrodze-
nia dla kadry szkoleniowej. Władzom miasta 
zależy na osiąganiu przez sportowców lep-
szych wyników, promocji aktywnego trybu 
życia i umożliwieniu dostępu do różnorod-
nych form aktywności sportowej jak naj-
większej liczbie mieszkańców.

Decyzją komisji konkursowej pod przewodnic-
twem Magdaleny Świderskiej, Naczelnika Wy-
działu Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, pula 
pieniędzy została podzielona między dziewięć 

organizacji. Najwyżej dotowanym sportem oka-
zała się piłka nożna, a najwyższą kwotę wspar-
cia w wysokości 120.000,00 zł otrzymał Miejski 
Klub Sportowy Mazur Gostynin. Oto wyniki 
dotacji przyznanych w ramach konkursu: Gosty-
niński Szkolny Związek Sportowy (15.000,00 zł), 
Klub Żeglarski Hals (40.000,00 zł), Uczniowski 
Klub Sportowy „Zwoleń Team” (20.000,00 zł), 
Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” (33.000,00 zł), 
Uczniowski Klub Sportowy „Football Education” 
(28.000,00 zł), Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Handball Team Skrwa Gostynin” 
(28.000,00 zł), Szachowy Uczniowski Klub Spor-
towy GOSTMAT 83 (5.000,00 zł), Klub Sporto-
wy K.O. Fight Team Gostynin (11.000,00 zł). 

Przyznane dotacje odgrywają ważną rolę 
w finansowaniu działalności klubów sporto-
wych, zwłaszcza w wypadku takich małych 
gmin, jak nasza. Pozyskanie pieniędzy z innych 
źródeł niż budżet miasta, np. od sponsorów, 
jest znacznie trudniejsze niż w dużych ośrod-
kach. Stąd też dotacje z budżetu są często je-
dynym źródłem finansowania działalności klu-
bów sportowych i często wręcz przesądzają 
o dalszej ich egzystencji.

Od kilku lat wydatki na sport w Gostyninie ro-
sną. Oprócz zwiększenia kwoty na wsparcie lo-
kalnych organizacji sportowych, z 250.000,00 
zł w roku ubiegłym do 300.000,00 zł, władze 
zwiększają również sukcesywnie nakłady na 
utrzymanie oraz modernizację infrastruktu-
ry sportowej. Obecnie trwa budowa dwóch 
obiektów zaplecza sanitarno-szatniowego 
oraz nowego boiska na stadionie miejskim, 
finansowana w części ze środków pozyska-
nych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Burmistrz wspiera także organizację imprez 
sportowych i lokalne inicjatywy poprawiające 
aktywność fizyczną mieszkańców. Za osiąga-
nie wysokich wyników sportowych przyznaje 
najlepszym sportowcom okresowe stypendia 
oraz nagrody.

Władze miasta wychodzą naprzeciw duże-
mu zainteresowaniu kulturą fizyczną i upra-
wianiem sportu, tego powszechnego w for-
mie turystyki kwalifikowanej czy rekreacji, 
jak i wyczynowego – zawodowego i amator-
skiego. Sport dla wielu mieszkańców stanowi 
sposób spędzania wolnego czasu, relaksu czy 
dbania o zdrowie.

mIeszKanIa 
przy Kutnowskiej

30 kwietnia ubiegłego roku, podczas XXI 
Sesji Rady Miejskiej VIII kadencji, została 
podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgo-
dy na bezprzetargowe zbycie nieruchomości 
położonych przy ul. Kutnowskiej i broniew-
skiego na rzecz Miejskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego w Gostyninie Spół-
ka z o.o. z siedzibą przy ul. bierzewickiej 14a. 
Sprawdzamy stopień zaawansowania prac.

MTBS na pozyskanym terenie będzie bu-
dować mieszkania na sprzedaż. Zamierzenie 
inwestycyjne, zgodnie z opracowaną wstępną 
koncepcją architektoniczną, obejmuje budo-
wę trzech czterokondygnacyjnych budynków 
wielolokalowych (po 30 mieszkań) z windami 
i podziemnymi garażami. Właściciele miesz-
kań będą mogli korzystać z projektowanego 
między obiektami dużego parkingu z miejsca-
mi dla osób z niepełnosprawnościami, placu 
zabaw i z terenów zielonych. Osiedle będzie 
miało charakter zamknięty.

Aktualnie, zgodnie z przedłożonymi przez Pre-
zesa Zarządu MTBS informacjami, trwają prace 
projektowe związane z opracowaniem wyma-
ganej dokumentacji budowlanej, niezbędnej do 
uzyskania pozwolenia na budowę. Przewidywa-
ny termin ich zakończenia to wrzesień 2021 r.

Osoby zainteresowane nabyciem własne-
go mieszkania zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą MTBS.

Ostatnia w 2020 roku sesja Rady Miejskiej 
w Gostyninie była zarazem dwudziestą ósmą 
VIII kadencji. Wówczas to przyjęto uchwałę 
budżetową na kolejny rok oraz „Wieloletnią 
prognozę Finansową na lata 2021-2034”, czyli 
przewidywane przychody i wydatki miasta. Naj-
ciekawsze wątki uchwały budżetowej zostały 
ujęte w osobnym artykule niniejszego biuletynu.

Podczas kolejnej, styczniowej sesji Rady 
Miejskiej, Dyrektorki Miejskiego Centrum 
Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a tak-
że Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek 
Spółka z o.o. złożyli sprawozdania z realizacji 
zadań statutowych za 2020 rok. Jak podkre-
ślali zaproszeni na sesję goście, miniony rok, 
z uwagi na pandemię koronawirusa, ograniczył 
działalność instytucji, którymi kierują, jednak-
że wszyscy starali się wdrażać nowe rozwiąza-
nia i częściowo przenieśli swoją działalność do 
sieci, co pozwoliło mieszkańcom brać czynny 
udział w organizowanych wydarzeniach.

Podczas sesji wprowadzono także zmiany 
w uchwale budżetowej, które uwzględnia-
ją m.in. wydatki w kwocie 272.941,00 zł na 
„Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz 
ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową” 
oraz zwiększenie o 35.000,00 zł na wpłatę 
dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Pań-
stwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu nowego średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem 
technicznym dla potrzeb KP PSP w Gostyninie.

25 lutego br. odbyła się natomiast XXX sesja 
Rady Miejskiej, podczas której zadecydowano 
o likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, 
jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka 
Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyni-
nie i utworzeniu jednej jednostki budżetowej 

pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gostyninie oraz nadaniu jej statutu. Ter-
min zakończenia likwidacji MOSiR i MOSWiZ 
ustalono na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Ubiegły rok i epidemia koronawirusa osła-
biła branżę gastronomiczną, która nie mogła 
prowadzić sprzedaży swoich usług w lokalu. 
W związku z powyższym, aby pomóc gosty-
nińskim przedsiębiorcom prowadzącym lo-
kale gastronomiczne, podczas sesji przyjęto 
uchwałę zwalniającą ww. z drugiej i trzeciej 
raty opłaty za koncesję na alkohol należnej 
w 2021 r. Ci przedsiębiorcy, którzy w styczniu 
br. wpłacili całość należnej opłaty, otrzymają 
zwrot za II i III ratę. Pomocą objętych zostanie 
12 gostynińskich przedsiębiorców.

Zwiększone zostały o 4.500,00 zł środki na re-
alizację „Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2021” 
z przeznaczeniem na zakup karmy i pokrycie 
kosztów usług weterynaryjnych dotyczących 
bezdomnych zwierząt w ramach współpracy 
z Animal G(h)ost.

Marcowa sesja odbyła się w ostatni czwar-
tek miesiąca. Swoje sprawozdania z realizacji 
zadań statutowych za 2020 rok złożyli prezesi 
trzech gostynińskich spółek miejskich. Rad-
ni wysłuchali także sprawozdania z realizacji 
„Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za rok 2020”, 
oraz głosowali w sprawie przyjęcia nowego 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Gostynina na rok 2021”.

Szczegóły dotyczące powyższych sesji, 
a także podjętych na nich uchwał, dostępne 
są w wersji online w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Gostynina.
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zmIana oPłat za gosPoDarowanIe 
oDPaDamI KomunalnymI oD 
1 stycznIa 2021 r. Burmistrz zachęca 
do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w trosce o środowisko

I SpołeczeńStWo

od stycznia 2021 r. w Gostyninie obowiązu-
ją nowe stawki za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. zgodnie z uchwałą nr 199/
XXVI/2020 z 29 października 2020 r. właściciele 
nieruchomości zobowiązani są płacić miesięcz-
nie od osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość za wywóz śmieci segregowanych 26,00 zł 
lub 52,00 zł w przypadku, gdy mieszkaniec nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów w spo-
sób selektywny. Na zwolnienia z części opłaty 
nadal liczyć mogą osoby posiadające przydo-
mowy kompostownik. Zmiana stawki wynika 
głównie ze wzrostu cen za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów.

Z uwagi na kończący się z dniem 31 grudnia 
2020 r. termin umowy na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów tut. Urząd przeprowadził 
procedurę przetargową celem wyłonienia no-
wego wykonawcy usług. Zaoferowana cena 
znacznie wzrosła w stosunku do wcześniej 
obowiązującej. Ma to związek przede wszyst-
kim ze zwiększeniem stawki opłaty za korzy-
stanie ze środowiska, którą są obciążane pod-
mioty dostarczające odpady na składowisko. 
Do końca 2017 r. stawka ta wynosiła 24,15 
zł, natomiast w 2020 r. drastycznie wzrosła do 
270,00 zł za tonę. Przełożyło się to na wzrost 
kosztów prowadzenia działalności firm zajmu-
jących się zagospodarowaniem odpadów, a te, 
chcąc utrzymać się na rynku, podniosły ceny 
za usługi. Dodać należy, że należności z tytułu 
„opłaty środowiskowej” nie zasilają budżetu 
gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się 
odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych, lecz są przekazywane do Urzę-
du Marszałkowskiego. 

Nie jesteśmy jedyną gminą w takiej sytuacji, więk-
szość boryka się z problemem związanym z podno-
szeniem opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Samorządy lokalne nie posiadają bowiem 
narzędzi, aby wpływać na system i obniżać koszty. 
Drożeją zewnętrzne usługi i opłaty – mówi Paweł 
Kalinowski, Burmistrz Miasta Gostynina. 

Wzrost cen warunkowany jest również 
zwiększeniem kosztów pracy, energii, a tak-
że problemami ze zbytem i zagospodarowa-
niem odpadów. W naszym mieście z roku 
na rok jest coraz mniej punktów skupu su-

rowców wtórnych, gdzie mieszkańcy mo-
gliby oddać makulaturę lub metale, gdyż 
prowadzenie działalności w zakresie obrotu 
odpadami staje się nieopłacalne. Wytwórcy 
i nabywcy opakowań, np. firmy kosmetycz-
ne, produkujące art. spożywcze czy środki 
czystości nie ponoszą praktycznie żadnej 
odpowiedzialności finansowej za wprowa-
dzanie na rynek tworzyw sztucznych. Cały 
koszt późniejszego zajmowania się odpa-
dami spada na mieszkańców. Inaczej jest 
to rozwiązane u naszych sąsiadów w Niem-
czech, gdzie to koncerny ponoszą koszty 
odpadów, mobilizowane do tego mechani-
zmami fiskalnymi.

Po przeanalizowaniu kosztów i prognozowa-
nych wpływów system gospodarki odpadami 
w naszym mieście nie będzie się bilansował, 
tzn. koszty nie będą w całości pokrywane 
opłatami wnoszonymi przez mieszkańców. 
Mimo uchwalonych nowych stawek opłat 
miasto będzie dopłacało ok. 9% do wydatków 
związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi. 

Inaczej rozwiązały kwestię naliczania opłat 
duże aglomeracje. W Warszawie oraz Łodzi 
miesięczna opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi ma być zależna od średnie-
go miesięcznego zużycia wody wykorzystanej 
na cele socjalnobytowe w danej nieruchomo-
ści za poprzedni rok kalendarzowy. 

Mając na uwadze ograniczenia ilości od-
padów przekazywanych na składowisko, 
prosimy Mieszkańców o właściwą i rzetelną 
segregację powstających w gospodarstwach 
domowych odpadów. W przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowości w tym zakresie 
mogą zostać nałożone kary. Stosując się do 
powyższego wpływamy na poprawę jakości 
naszego lokalnego środowiska.

maseczki  
Dla KaŻDego 
mIeszKańca

od 20 marca Urząd Miasta Gostynina pro-
wadzi akcję dostarczenia każdemu mieszkań-
cowi Gostynina czterech trójwarstwowych 
maseczek medycznych. działania te związane 
są z przekazaniem 70.000 szt. maseczek Mia-
stu Gostynin przez agencję Rezerw Materia-
łowych w związku z wprowadzonymi na tere-
nie województwa mazowieckiego z dniem 15 
marca br. obostrzeniami.

Komplet maseczek jest dostarczany do skrzy-
nek pocztowych, a w razie potrzeby bezpośred-
nio do domu. Liczba otrzymanych maseczek 
uzależniona jest od liczby mieszkańców zamel-
dowanych pod danym adresem, to znaczy, że 
gdy w danym lokalu zameldowane są na stałe 
3 osoby, a czasowo 2, wówczas do tego lokalu 
jest dostarczonych 20 maseczek.

mIasto Pomaga senIorom w dotarciu na 
szczepienia przeciwko coVID-19

Starsi mieszkańcy Gostynina mogą doje-
chać na szczepienie przeciwko coVId-19 
transportem zorganizowanym przez Urząd 
Miasta Gostynina.

Pod koniec stycznia br. pierwszy pacjent 
został dowieziony samochodem Urzędu Mia-
sta Gostynina do punktu szczepień. Każdego 
dnia z takiej bezpłatnej pomocy korzystają 
seniorzy mający trudności w samodzielnym 

dotarciu na szczepienie. Na chwilę obecną 
135 mieszkańców wyraziło chęć skorzystania 
z pomocy oferowanej przez władze miasta. 
Osoby zainteresowane bezpłatnym trans-
portem proszone są o wcześniejszy kontakt 
z uruchomioną przez Urząd Miasta lokalną in-
folinią pod numerem telefonu 24 236 07 28, 
czynną w dni robocze w godz. 8.00–15.00. 
Osoby niepełnosprawne taką usługę zama-

wiają dzwoniąc pod numer telefonu 24 235 
04 14 lub 501 749 597. 

Dla mieszkańców Gostynina szczepienia 
wykonują dwie przychodnie: NEUCA MED 
sp. z o.o. Świat Zdrowia Gostynin Centrum 
Medyczne Medicus (dawny Medicus) przy ul. 
Wojska Polskiego w Gostyninie (w tym w So-
kołowie, Józefkowie i Lucieniu) oraz ARION 
MED sp. z o.o. w Gorzewie.
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spisz się, Bo lIczysz sIę Dla PolsKI!
1 kwietnia rozpocznie się największe i naj-

ważniejsze badanie polskiej statystyki pu-
blicznej, czyli Narodowy Spis powszechny 
Ludności i Mieszkań. podczas spisu dowiemy 
się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich 
warunkach mieszkamy. dane spisowe mają 
ogromne znaczenie dla przyszłości naszego 
kraju, województwa i gminy, dlatego tak waż-
ne jest, żeby spisał się każdy z nas. 

Spisy powszechne są przeprowadzane na ca-
łym świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. 
Właśnie dzięki spisom władze państwowe, re-
gionalne i lokalne mają dostęp do informacji i da-
nych niezbędnych do podejmowania działań na 
rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą 
tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsięwzię-
cia są realizowane od ponad 200 lat!

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
obowiązkowi spisowemu podlegają: 
• Polacy mieszkający w Polsce mający miej-

sce zamieszkania (rozumiane jako miejsce 
zameldowania stałego lub czasowego, bądź 
jako miejsce zamieszkania stałe lub czaso-
we) w mieszkaniach, zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących mieszkaniami 
lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,

• cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe 
oraz przebywający w Polsce czasowo (bez 
względu na to czy są zameldowani, czy nie) 
w mieszkaniach, zamieszkanych pomiesz-
czeniach niebędących mieszkaniami lub 
obiektach zbiorowego zakwaterowania,

• Polacy, którzy przebywają czasowo za 
granicą (bez względu na okres przebywa-
nia), którzy nie wymeldowali się z pobytu 
stałego w Polsce w związku z wyjazdem 
na stałe za granicę,

• osoby bezdomne bez dachu nad głową – 
obywatele polscy i cudzoziemcy,

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania oraz zamieszkane po-
mieszczenia niebędące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu 
w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni 
opiekunowie. 

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą 
służyć do planowania i podejmowania działań 
we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: 
w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, edukacyj-
nej, zdrowotnej a nawet transportowej. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu 
poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację 
demograficzną polskiego społeczeństwa i na-
szego miasta, a także przyjrzymy się najważ-
niejszym wyzwaniom związanym z tym tema-
tem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, 
z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starze-
niu się naszego społeczeństwa. Spis to również 

jedyne badanie dające pełny obraz poziomu 
wykształcenia wszystkich mieszkańców, nie-
pełnosprawności, wyznania czy narodowości.

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii 
polskich spisów ludności, w którym PODSTA-
WOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie 
samospis internetowy.

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wy-
godnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze 
dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa będzie 
dostępna na stronie internetowej: https://spis.
gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu. 

Osoby, które nie mają w domu kompute-
ra i Internetu, powinny zgłosić się do Urzę-
du Miasta Gostynina. W budynku Ratusza 
Miejskiego na piętrze będzie funkcjonować 
miejsce do samospisu internetowego, bę-
dzie też można liczyć na wsparcie wyzna-
czonego pracownika Urzędu. Ze względu 
na ograniczenia epidemiczne, warto wcze-
śniej zadzwonić do Urzędu Miasta i zapytać 
o możliwość spisania się.

Z osobami, które nie spiszą się przez Inter-
net skontaktuje się rachmistrz spisowy. W su-
mie na terenie województwa mazowieckiego 
będzie ich 2,5 tys., z czego 8 w Gostyninie. 
Osoby będące rachmistrzami przeszły specjal-
ne szkolenie zakończone egzaminem. Musia-
ły też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy 
statystycznej – nie wolno im pod żadnym po-
zorem ujawniać i przekazywać informacji uzy-
skanych podczas wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie się 
odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad 
bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzo-
nych wywiadów będzie zależeć od sytuacji 
epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamości 
rachmistrza warto skontaktować się z info-
linią spisową pod numerem 22 279 99 99 
(dostępna od 15 marca). 

Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rach-
mistrz spisowy, musimy się zgodzić na roz-
mowę i nie możemy już poprosić o możliwość 
samodzielnego spisania się przez Internet. 
Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z apli-
kacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy 
w dogodnym dla siebie momencie.

W trakcie spisu powszechnego nie będą 
zbierane ŻADNE informacje dotyczące mająt-
ku, oszczędności czy posiadanych kosztowno-
ści. Również w części formularza dotyczącej 
zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań 
o wartość nieruchomości. 

Rachmistrz może zadawać pytania WY-
ŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym. 
Nie ma zatem np. prawa sprawdzać, czy mamy 
w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny 
i czy opłacamy za niego abonament. 

Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpli-
wości i woli mieć samodzielną kontrolę nad 
treścią odpowiedzi w formularzu spisowym, 
powinien wybrać aplikację spisową i jak naj-
szybciej ją wypełnić. 

Mieszkańców województwa mazowieckiego 
zachęcamy do śledzenia strony internetowej 
Urzędu Statystycznego w Warszawie – będą 
na nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjny-
mi nagrodami do wygrania!

Więcej informacji znajduje się na stronie 
https://spis.gov.pl.

BatalIa o czyste 
powietrze w Gostyninie 

zakończono nabór wniosków o udziele-
nie bezzwrotnej dotacji ze środków budże-
tu miasta. 

Na wniosek burmistrza Pawła Kalinowskie-
go Rada Miejska w Gostyninie podjęła 29 paź-
dziernika 2020 r. uchwałę nr 200/XXVI/2020 
określającą zasady udzielania indywidualnym 
mieszkańcom, a także wspólnotom mieszka-
niowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, 
dotacji celowej ze środków budżetu miasta na 
zmianę starego źródła ogrzewania na przyjazne 
środowisku, planowaną do realizacji w 2021 r. 
W marcu 2021 r. Miasto prowadziło II edycję 
naboru wniosków o udzielenie takiej dotacji. 
Bezzwrotna dotacja może być udzielona na dofi-
nansowanie zadania w zakresie modernizacji ko-
tłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego 
normy PN-EN 303-5:2012 na kocioł na węgiel, 
drewno i biomasę odpowiadający wymaganiom 
Ekoprojektu, piec gazowy, olejowy, elektryczny 
lub pompę ciepła. Wsparcie mieszkańcom przy-
znane może być także na czynności związane 
z demontażem starego źródła ogrzewania, pod-
łączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, do 
sieci gazowej lub elektroenergetycznej, a także 
rozprowadzeniem pionów instalacji grzewczej 
w budynkach wielorodzinnych.

Dotacja wynosi 50% kosztów inwestycji, 
jednak nie więcej niż 3.000,00 zł na wymianę 
źródeł ogrzewania i 2.000,00 zł na czynności 
związane z wymianą.

Udzielając wsparcia burmistrz miasta stara się 
pomóc mieszkańcom w działaniach ekologicz-
nych, zabiega o poprawę efektywności ener-
getycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery w Gostyninie.

W 2020 r. zaplanowano na ten cel 
30.000,00 zł. W związku z dużym zaintereso-
waniem mieszkańców projektem podjęto de-
cyzję o zwiększeniu puli środków w budżecie 
miasta, przeznaczając na ten program dodat-
kowo jeszcze 36.000,00 zł, łącznie zabezpie-
czono 66.000,00 zł. Podobna kwota została 
zaplanowana w tegorocznym budżecie. Posie-
dzenie komisji do rozpatrzenia wniosków od-
będzie się jeszcze w kwietniu 2021 r.

W dniu 18.02.2021 r. Burmistrz Miasta Go-
stynina podpisał z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie porozumienie w sprawie realizacji 
Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 
na terenie Miasta Gostynina. Na mocy tego do-
kumentu Wydział Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 22 
(tel. 24 236 07 23) przyjmuje wnioski mieszkań-
ców o dofinansowanie oraz wnioski o płatności 
w ramach tego programu. Pracownicy meryto-
ryczni dokonują wstępnej weryfikacji dokumen-
tów, a następnie przekazują je do WFOŚiGW 
w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Płocku. 
Gostyninianie mogą uzyskać pomoc przy wypeł-
nianiu formularzy, kompletowaniu wymaganych 
załączników oraz liczyć na merytoryczne porady. 
Nabór wniosków jest ciągły a podpisywanie 
umów z beneficjentami programu będzie trwać 
nieprzerwanie do końca 2027 r.
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miasto gostynin od początku pandemii 
Pomaga PrzeDsIęBIorcom

od końca kwietnia 2020 r. udzielane są ulgi 
w opłatach cywilnoprawnych, a także ulgi 
i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych. 
z części opłat za koncesje alkoholowe zwol-
nieni zostali w 2021 r. właściciele gostyniń-
skich lokali gastronomicznych. 

Epidemia COVID-19 spowodowała za-
mknięcie szeregu branż, w tym przede wszyst-
kim gastronomicznej. Walczyć o utrzymanie 
działalności musi obecnie wielu gostynińskich 
restauratorów. Do kosztów stałych jakie po-
noszą należą m.in. opłaty za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorcy z tego sek-
tora mogą liczyć na zwolnienia. 

Korzystając z możliwości ustawowych jakie 
dała zmiana ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych, Rada Miejska w Gostyninie 
w drodze uchwały nr 231/XXX/2021 na sesji 25 
lutego 2021 r. zwolniła przedsiębiorców, prowa-
dzących sprzedaż na terenie Gminy Miasta Go-
stynina napojów alkoholowych, przeznaczanych 
do spożycia w miejscu sprzedaży, z części opłaty 
należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Zwolnienie 
dotyczy II i III raty, którą prowadzący lokale ga-
stronomiczne powinien zapłacić do 31 maja i 30 
września br. Na podstawie uchwały przedsię-
biorcy, którzy wnieśli jednorazowo odpłatność 
za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 
r. mogą ubiegać się o zwrot części pobranej już 
opłaty w wysokości odpowiadającej 2/3 (dwie 
trzecie) opłaty rocznej. Kwota umorzenia wynie-
sie 9.800,00 zł.

Ze względu na wprowadzony w naszym kraju 
stan epidemii obiekty gastronomiczne zosta-
ły zamknięte. Prowadzący lokale znaleźli się 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej. To oni 
najbardziej odczuwają skutki pandemii. Prze-
pisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobligowani 
są do dokonania w ściśle określonych termi-
nach opłaty za korzystanie z zezwolenia w loka-
lu, bez względu na to, czy ten punkt, w którym 
prowadzona jest sprzedaż, działa czy pozostaje 
zamknięty. Korzystając z wprowadzonych roz-
wiązań prawnych, a przede wszystkim mając na 
celu zachowanie ciągłości działalności gospo-
darczej w branży gastronomicznej oraz utrzy-
manie miejsc pracy, burmistrz Gostynina wy-
szedł z projektem uchwały zwolnienia z opłat 
za koncesje za alkohol w naszym mieście. 

Mimo zwolnienia z opłaty koncesyjnej właści-
ciele lokali gastronomicznych musieli złożyć do 
31 stycznia br. oświadczenia o wartości sprzeda-
ży alkoholu za 2020 r. Zwolnienie z tej opłaty jest 
kolejną formą skutecznego wsparcia tego sekto-
ra gospodarki wobec trudności gospodarczych 
wywołanych pandemią COVID-19. 

Podobnie jak przedsiębiorcy miasto również 
boleśnie odczuwa skutki pandemii. Mimo to, 
staramy się, aby wspomóc sektor najbardziej do-
tknięty – gastronomów. W Gostyninie to uznani 
przedsiębiorcy, tworzący miejsca pracy – powie-
dział burmistrz Paweł Kalinowski.

Gostynin od początku pandemii wspierał 
prowadzących działalność gospodarczą będą-
cych podatnikami podatku od nieruchomości, 
zwalniając przedsiębiorców – których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z po-

noszeniem negatywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu COVID-19, tj. nastąpił 
spadek przychodów o co najmniej 30 proc., – 
z podatku od nieruchomości.

W okresie od 30 kwietnia 2020 r. do 30 
czerwca 2020 r. burmistrz udzielił zwolnień 
w podatkach na łączną kwotę 23.215,90 zł, 
a z ulg w opłatach cywilnoprawnych skorzy-
stali gostynińscy przedsiębiorcy na łączną kwo-
tę 19.117,74 zł netto. Dotyczy to umorzeń 
czynszów dzierżawnych za działki i opłat za na-
jem lokali użytkowych stanowiących własność 
Gminy Miasta Gostynina. Burmistrz wyraził 
także zgodę na umorzenie czynszów za najem 
lokali użytkowych znajdujących się w budynku 
pływalni miejskiej oraz hali sportowej poło-
żonych przy ul. Kutnowskiej na łączną kwotę 
23.323,93 zł.

zIma o nas nie zapomniała
okolice Gostynina zimą są urzekające. 

ostatnimi laty rzadko mogliśmy się o tym prze-
konać. W tym roku aura przypomniała nam jak 
prezentuje się Gostynin w śnieżnej scenerii. 

Służby miejskie musiały jednak intensywnie 
pracować nad zapewnieniem przejezdności miej-
skich ulic i dostępnością chodników dla pieszych. 
Od pierwszych silnych opadów śniegu ruszyły 
w trasy dwie pługopiaskarki należące do Urzędu 
Miasta Gostynina. Posypywano pasy drogowe 
mieszanką piaskowo-solną. Zapewniono droż-
ność na długości 80 km, przy czym każdy odci-
nek odśnieżany był dwukrotnie, a ulice szersze, 
jak np. Zamkowa, Jana Pawła II, Kutnowska czy 
Rynek czterokrotnie. Odśnieżone zostały tak-

że ścieżki rowerowe na Zalesie i wzdłuż ulicy 
Płockiej. Utrzymywano przejezdność parkingów 
i dróg wewnętrznych znajdujących się w grani-
cach administracyjnych miasta. Dyżur służb był 
całodobowy. Sprawdzano na bieżąco stan na-
wierzchni, kontrolowano drożność chodników 
i monitorowano przejezdność parkingów. 

W ramach zimowego utrzymania miasta 
służby systematycznie odśnieżały i posypywa-
ły piaskiem z solą ciągi komunikacyjne dla pie-
szych. Mikrociągnik z pługiem zgarniał śnieg 
z chodników i zapewniał bezpieczne wejście 
na pasy w miejscach newralgicznych na głów-

nych ciągach pieszo-jezdnych wokół Rynku 
i przyległych ulicach. Udało się przez cały czas 
zagwarantować płynny ruch pojazdów oraz 
bezpieczne przemieszczanie się w szczególno-
ści osób starszych i dzieci.

Sześciu pracowników zaangażowanych było 
przy zabezpieczaniu przepustowości ciągów 
dla pieszych wokół Rynku, w Parku im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, na przystankach 
autobusowych i mostkach w mieście.



6 Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl  UMGostynin

n
a

szGostynin nr 1 (53)KULTURA I

muzeum zIemI gostynIńsKIeJ 
w dawnych jatkach miejskich

W perspektywie czasu działalność na polu 
kultury zostanie w naszym mieście rozszerzo-
na o funkcjonowanie pierwszego obiektu mu-
zealnego. Jego otwarcie umożliwi mieszkań-
com szerszy kontakt z lokalnym dziedzictwem, 
pozwoli na rozwinięcie działalności kultural-
nej, naukowej i popularyzację wiedzy o wielo-
wiekowej historii naszego miasta i tradycjach 
ziemi gostynińskiej. zadaniem muzeum będzie 
gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świa-
dectw przeszłości miasta i okolic. 

Placówka powstanie w zrewitalizowanym 
budynku dawnych jatek miejskich przy ul. 
Floriańskiej 23. Będzie nosić nazwę Mu-
zeum Ziemi Gostynińskiej i stanowić od-
dział Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 
Rozpoczęły się już prace przygotowawcze 
nad opracowaniem scenariusza ekspozycji 
stałej. Dyrekcja Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku zaprosiła do współpracy specjali-

stów z różnych środowisk, pragnąc włączyć 
w dzieło tworzenia oczekiwanej placówki 
jak najszersze grono mieszkańców naszej 
małej ojczyzny. Twórcy muzeum chcą w ten 
sposób skorzystać z dorobku, doświadczeń 
i wiedzy, a także archiwalnych zasobów 
mieszkańców ziemi gostynińskiej. 

Przypomnijmy, że dawne jatki miejskie, zwa-
ne przez współczesnych arkadami, kramami 
lub gostynińskimi sukiennicami, wzniesione 
zostały około 1927 roku z inicjatywy Michała 
Żychlińskiego, burmistrza Gostynina, na planie 
wydłużonego prostokąta, w stylu neoklasycy-
stycznym. Wzdłuż ściany frontowej znajdują 
się arkadowe podcienia wsparte na toskańskich 
kolumnach i narożnych prostokątnych filarach 
oraz odpowiadających kolumnom pilastrach. 
Sklepienie podcieni jest kolebkowo-krzyżowe, 
a dach czterospadowy. W fasadzie głównej wi-
doczne są prostokątne wejścia do pierwotnych 
punktów handlowych, a obok nich niewielkie 
witryny sklepowe. W kramach sprzedawano 
mięso, pieczywo i inne artykuły spożywcze. 
Usytuowanie w pobliżu rynku sprzyjało han-
dlowaniu i popularności tego miejsca. 

Jatki spełniały dawniej rolę współczesnej galerii 
handlowej. Obecnie stanowią jeden z nielicznych 
obiektów zabytkowych Gostynina. Komplekso-
wa rewitalizacja, związana z przeznaczeniem na 
cele muzealne, przywróci ich pierwotny blask 

i pozwoli zachować zabytkową wartość histo-
rycznego fragmentu substancji miejskiej, na po-
wrót udostępniając jatki mieszkańcom i gościom 
miasta, tym razem w sferze kultury.

guenthera Fuchsa miłość 
do gostynina i przeszłości

N i e m i e c k i 
emeryt Guen-
ther Fuchs od 
2007 r. miesz-
ka w Gostyni-
nie. To wielki 
miłośnik hi-
storii, cenio-
ny u nas jako 

znawca tematyki pierwszej wojny świato-
wej, opiekun cmentarzy wojennych i nekro-
polii ewangelickiej przy ul. targowej. Inną 
jego pasją są podróże. poprosiliśmy pana 
Guenthera o chwilę rozmowy.

Jak to się stało, że zamieszkał pan w Go-
styninie?

Urodziłem się w małym miasteczku po-
łożonym w górach Rudawach, w Saksonii. 
W czasie pracy zawodowej mieszkałem 
w Niemczech. Poznałem moją obecną żonę 
Irenkę, gostyniniankę. Po przejściu na eme-
ryturę wspólnie postanowiliśmy zamiesz-
kać na stałe w Gostyninie. Spodobał mi się 
małomiasteczkowy charakter miasta, jego 
malownicze położenie wśród jezior i lasów. 
Zdecydowaliśmy się żyć w harmonii z przy-
rodą, z dala od wielkomiejskiego hałasu. 
Szukaliśmy spokoju i wygody. Ja chciałem 
poświęcić swój wolny czas na oddanie się 
mojej pasji, czyli badaniom historycznym. 

W Gostyninie szybko zyskał pan uznanie 
jako miłośnik lokalnej historii i miano opieku-
na cmentarza ewangelickiego.

Spacerując po Gostyninie żona zaprowadzi-
ła mnie na stary, zabytkowy cmentarz przy ul. 
Targowej. Postanowiłem zainteresować się 
jego historią. Dzięki mojej pracy oczyszczone 
zostały tablice nagrobne starych pomników. 
Obecnie cmentarz przybrał formę parku. Zgła-
szają się do mnie ewangelicy niemieckiego 
pochodzenia z całego świata, m.in. z Japonii, 
Kanady, USA, Niemiec i wielu innych krajów 
szukający swoich bliskich z zapytaniem o in-
formacje. Wielu z nich zdecydowało się od-
wiedzić gostyniński cmentarz.

Podczas prac porządkowych odkryłem grób 
Ludwika Müllera, kapitana wojsk polskich, 
walczącego u boku Napoleona i księcia Józefa 
Poniatowskiego o wolność Polski. Cieszę się, 
że dzięki staraniom władz naszego miasta od-
nowiony został znajdujący się tu Pomnik Ofiar 
I Wojny Światowej. Jest to bardzo rzadki przy-
padek w Polsce, aby samorząd lokalny w tro-
sce o miejsca pamięci podejmował staranie 
o zachowanie nekropolii z tego okresu.

Jako znawca tematyki pierwszej wojny 
światowej, zapraszany jest pan na rekon-
strukcje historyczne.

Byłem gościem wydarzeń, konferencji czy 
pokazów historycznych dotyczących tego za-

gadnienia w prawie wszystkich województwach 
w Polsce. Często uczestniczę jako doradca 
w spotkaniach, a nawet przy kręceniu filmów 
historycznych. Jest mi miło, że moje doświad-
czenie i wiedza są doceniane przez specjalistów 
i miłośników tego zagadnienia.

Wiem, że ma pan wiele planów na najbliż-
szą przyszłość.

Od kilku lat ściśle współpracuję z Muzeum 
Mazowieckim w Płocku w sprawach doty-
czących olendrów i niemieckich kolonistów. 
Z mojej wiedzy placówka korzystała przy 
tworzeniu Skansenu Etnograficznego w Wią-
czeminie, w powiecie płockim. Teraz zosta-
łem zaproszony przez dyrektora muzeum do 
współpracy przy opracowaniu scenariusza 
wystawy-ekspozycji stałej nowo tworzonej 
placówki tej instytucji pod nazwą Muzeum 
Ziemi Gostynińskiej. Zgłosiłem chęć udziału 
w pracach przygotowawczych powołanego 
zespołu specjalistów. Chciałbym jak najlepiej 
wywiązać się z tego zadania. Dlatego moje 
zainteresowania i dalsze badania koncentru-
ję na opracowaniu różnych koncepcji wysta-
wy. Życzę sobie i innym gostyninianom, aby 
utworzenie muzeum pozwoliło uratować je-
den z nielicznych zabytków miasta, a placów-
ka jak najszybciej udostępniła swoje podwoje 
turystom i mieszkańcom Gostynina. 

dziękuję za rozmowę.
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158. rocznica wyBuchu 
PowstanIa stycznIowego

dnia 22 stycznia 1863 roku na terenach 
Królestwa polskiego wybuchło najdłużej 
trwające w epoce porozbiorowej powsta-
nie narodowe, które kosztowało życie ok. 
20 tysięcy partyzantów. Kolejne tysiące zo-
stały zesłane na Sybir. W tym roku mija jego 
158. rocznica.

Przypomnijmy, że chociaż Gostynin ominę-
ły działania zbrojne, to błędem byłoby stwier-
dzenie, że powstanie styczniowe nie dotknę-
ło naszego miasta i jego okolic. Korzystne 
z punktu widzenia organizacji powstania 
ukształtowanie terenu – kompleksy leśne, 
bagna, jeziora – pomagały powstańcom for-
mować oddziały, jak np. na samym jego po-
czątku, kiedy to na terenie powiatu gosty-
nińskiego powstały cztery oddziały o łącznej 
liczbie 3000 ludzi. W okolicach Gostynina 
rozgrywały się liczne potyczki powstańców 
z oddziałami rosyjskimi (28 stycznia w okoli-

cach jeziora Białe, 7 marca między wsią Krzy-
wie a Choinkiem, 17 maja pod wsią Kunki k. 
Szczawina), z których bodaj najtragiczniejsza, 
mająca miejsce 12 marca pod Gaśnem, kosz-
towała życie 49 powstańców wycofujących 
się od Lucienia.

Dlatego też, na obchody 158. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego, obrano 
pomnik znajdujący się nad jeziorem Gaśno. 
Burmistrz Paweł Kalinowski wraz z przedsta-
wicielami rady miejskiej, gminy oraz nadle-
śnictwa spotkali się w tym miejscu, by upa-
miętnić tamto wydarzenie. Burmistrz złożył 
kwiaty pod pomnikiem a ks. dziekan Ryszard 
Kruszewski poświęcił nowo wymieniony krzyż 
przy zamarzniętym jeziorze, w zimowej, białej 
scenerii. Była to uroczystość wyjątkowa, ze 
względu na panujące obostrzenia związane 
z koronawirusem symboliczna, ale potrzebna 
jako wyraz pamięci i świadectwo.

Po 14 latach do 
gostynina powróciły 
połączenia dalekobieżne  
Jest moŻlIwość 
BezPośreDnIego 
DotarcIa na śląsK

W dniu 10 stycznia 2020 r. późnym wieczo-
rem na stację w Gostyninie wjechał pierwszy 
pociąg Chemik relacji Katowice – płock. połą-
czenie obsługiwane jest przez pociąg twoje 
Linie Kolejowe Chemik, należący do spółki 
PKP Intercity. 

Skład zapewnia jednocześnie codzienny, 
bezpośredni dojazd do Kutna, Łowicza, Łodzi, 
Piotrkowa Trybunalskiego, Częstochowy, Za-
wiercia, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i do-
celowych Katowic. Dzięki skomunikowaniu na 
stacji Łódź Widzew z pociągiem IC Kazimierz, 
gostyninianie będą mogli wygodnie podróżo-
wać do Krakowa.

W kierunku Katowic wyjeżdżać będziemy 
z Gostynina wczesnym rankiem o godz. 5.46. 
Do stolicy województwa śląskiego dotrzemy 
o godz. 10.38. W drogę powrotną skład PKP 
wyruszy z Katowic o godz. 17:31. W Gostyninie 
będziemy późnym wieczorem o godz. 22.43.

Do 2007 roku mieszkańcy mogli korzystać 
z pociągu dalekobieżnego pospiesznego Ko-
ziołek, który kursował do Poznania. Później 
już tylko z przewozów regionalnych. Obecnie 
do naszego miasta dojeżdżają jedynie pociągi 
Kolei Mazowieckich. Uruchomione jest jedno 
połączenie z Warszawą (skład „Mazovia”) oraz 
szynobusy do Sierpca i Kutna.

PKP Intercity zapowiada, że mieszkańcy Go-
stynina wkrótce uzyskają bezpośrednie połą-
czenie także do Trójmiasta.
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Pamięci PowstańcÓw 
w gaśnem

12 marca obchodziliśmy 158. rocznicę po-
tyczki powstańców styczniowych pod do-
wództwem Józefa łakińskiego z wojskami za-
borczymi w Gaśnem. Wówczas to powstańcy 
wycofywali się spod Lucienia na wschód w kie-
runku Gąbina i Iłowa, atakowani przez oddziały 
burharda i Helferdinga. poległo 49 powstań-
ców – część utonęła, część zginęła na grobli – co 
upamiętnia obelisk z drewnianym krzyżem.

Uroczystości rozpoczęły się wyśpiewaniem 
hymnu państwowego punktualnie o godzinie 
dziesiątej. Poprowadził je dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin 
w Białem Cezary Szymczak, a zabrali głos: wójt 
gminy Edmund Zieliński, burmistrz miasta Paweł 
Kalinowski, gostyniński nadleśniczy Jacek Lizinie-
wicz, a także szczególny gość, pochodzący z Kut-
na sekretarz stanu i wiceminister nauki i edukacji 
Tomasz Rzymkowski. „Bardzo się cieszę, że mogę 
razem z Państwem oddać honor w imieniu Rzą-
du Rzeczypospolitej tym mieszkańcom ziemi 
gostynińskiej, mojej rodzinnej ziemi kutnowskiej 
i ziemi płockiej, którzy tutaj, w marcu 1863 roku, 
walczyli z przeważającymi siłami naszego wroga, 

jakim wówczas – i później – była Rosja carska czy 
Rosja sowiecka” – powiedział Tomasz Rzymkow-
ski. Przemówienia przypominały o poprzedzają-
cej bitwę pod Gaśnem potyczce wojsk powstań-
czych pod dowództwem Józefa Łakińskiego 
w okolicach wsi Krzywie, opiewały bohaterstwo 
powstańców, podkreślały rolę ofiary złożonej 
z życia powstańców dla mieszkańców Gostynina 
i okolic, a także apelowały o nieustającą pamięć 
dla tamtych wydarzeń. „To na naszych barkach 
spoczywa obowiązek pokazywania chlubnych 
kart przeszłości młodemu pokoleniu i takie spo-
tkania, jak to w Gaśnem, służy temu celowi jak 
najlepiej” – powiedział Paweł Kalinowski. 

Uroczystość zakończyła modlitwa, złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem.
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budżet Gostynina na 2021 rok został przy-
jęty przez radnych na grudniowej sesji Rady 
Miejskiej w Gostyninie. Przewidziano w nim 
kilka ważnych inwestycji. dwie największe 
pochłoną w sumie ponad 7,7 mln zł.

Jedną z ważniejszych inwestycji, która bę-
dzie realizowana w tym roku jest rozbudowa 
Przedszkola nr 4 przy ulicy Armii Krajowej 7. 
Inwestycja potrwa 2 lata. Podczas styczniowej 
sesji Rady Miejskiej zadanie zostało wpro-
wadzone do budżetu miasta. W 2021 roku 
przewiduje się wydatkować kwotę w wyso-
kości 4.171.500,00 zł, z czego 3.000.000,00 
zł Gmina Miasta Gostynina pozyskała z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Naj-
większym planowanym przedsięwzięciem 

będzie kontynuacja rozpoczętej w 2020 r. mo-
dernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji – w tym roku planowane jest zakończenie 
budowy boiska treningowego pełnowymia-
rowego z infrastrukturą sanitarno-gospodar-
czą. Całość zadania obejmuje: budowę boiska 
z oświetleniem oraz zapleczem socjalnym 
i gospodarczym. W tegorocznym budżecie za-
planowano środki w wysokości 3.628.787,00 
zł na kontynuację inwestycji. Zadanie jest re-
alizowane przy dofinansowaniu z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwo-
cie 2.500.000,00 zł (w tym: 1.000.000,00 zł 
w 2020 r. i 1.500.000,00 zł w 2021 r.) oraz 
ze środków Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19 w kwocie 964.444,00 zł.

W budżecie Gostynina znalazło się także 
kilka inwestycji drogowych. Podpisano umo-
wę na modernizację ul. Kościelnej z budową 
kanalizacji deszczowej i wykonanie kanaliza-
cji deszczowej w ul. Hubalczyków. Ponadto 
podjęte zostały działania zmierzające do re-
montu drogi gminnej ul. I. Krasickiego wraz 
ze skrzyżowaniami z ul. Zieloną i ul. Ziejkową, 
a także modernizacji kanalizacji deszczowej 
przy ul. M. Kopernika i ul. J. Marcinkowskie-
go i budowy odcinka kanalizacji deszczowej 
w ulicy Glinianej. Ruszyły również prace pro-

jektowe związane z przebudową drogi dojaz-
dowej do Powiatowego Urzędu Pracy, budo-
wą chodnika, oświetlenia drogowego oraz 
kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej.

W 2021 r. zaplanowano wykonanie dokumen-
tacji budowlanej na modernizację energetyczną 
budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Dokumenta-
cja obejmie wykonanie termomodernizacji oraz 
energooszczędnych instalacji oświetleniowych. 
W tegorocznym budżecie zabezpieczono także 
środki w wysokości 60.000,00 zł na wykonanie 
dokumentacji budowlanej dla przebudowy bu-
dynku przy ul. 3 Maja 12.

Kilka zadań związanych jest z gospodarką 
komunalną i ochroną środowiska. W tym roku 
przekazane zostanie 2.000.000,00 zł spółce 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne celem 
zabezpieczenia wkładu własnego w związku 
z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Po-
nad 175.000,00 zł zostanie przeznaczone 
na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej 
w rejonie ul. Bierzewickiej. Trwa opracowa-
nie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla wykonania urządzeń wodnych przy jezio-
rze Zamkowym i jeziorze Sejmikowym, do-
kumentacji na remont pomostów i regulację 
linii brzegowej jeziora Zamkowego oraz do-

kumentacji na przebudowę sieci kanalizacji 
deszczowej w rejonie ul. Termalnej. 

Miasto złożyło kilka wniosków o dofinanso-
wanie inwestycji:
• na budowę dróg na Zatorzu (ul. Gerwatow-

skiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych 
Dawców Krwi) – z Rządowego Programu 
Inwestycji Lokalnych,

• na przebudowę części budynku po daw-
nym Gimnazjum nr 2: na potrzeby Miej-
skiej Biblioteki Publicznej – z Rządowego 
Programu Inwestycji Lokalnych i na po-
trzeby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stop-
nia – z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego,

• na dofinansowanie zadania pn. „Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. 3 Maja 30” - z Rządowego Progra-
mu Inwestycji Lokalnych,

• na II etap modernizacji Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji – z Programu Roz-
woju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 
„Sportowa Polska”,

• na wykonanie dokumentacji na moderniza-
cję sali widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury – z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego,

• na dofinansowanie zadania pn. „Remont 
baszty i kaplicy (budynek I) oraz budynków 
nr II, III, IV i V na wzgórzu zamkowym w Go-
styninie” - z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach dota-
cji udzielanych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

• na remont elewacji, tynków wewnętrznych 
i konserwację stolarki zewnętrznej baszty 
oraz kaplicy w Gostyninie – w ramach do-
tacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków,

• na remont boisk przy Szkole Podstawowej 
nr 5 w Gostyninie – z Programu Mazo-
wiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej „Mazowsze 2021” ogłoszonego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego,

• na budowę ul. Andrzeja Małkowskiego – 
z Funduszu Dróg Samorządowych.
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BuDŻet gostynIna 2021. Przedszkole, 
stadion, drogi, oczyszczalnia ścieków


