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wotum zaufania i absolutorium 
od radnych dla Burmistrza

Jedno z najważniejszych posiedzeń i głoso-
wań Rady Miejskiej w Gostyninie – sesja abso-
lutoryjna, podczas której rada udzieliła burmi-
strzowi absolutorium za wykonanie budżetu 
za 2020 r., odbyło się 28 czerwca 2021 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
podczas sesji absolutoryjnej rada rozpatruje 
Raport o stanie Gminy Miasta Gostynina, któ-
ry obejmuje podsumowanie działalności bur-
mistrza za rok poprzedni.

Podczas sesji odbyła się debata nad rapor-
tem, miały miejsce wystąpienia przewodni-
czących komisji stałych, po czym radni podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi 
wotum zaufania.

Burmistrz przedstawił Sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Miasta Gostynina za rok 2020 
oraz Sprawozdanie finansowe sporządzone na 

dzień 31 grudnia 2020 r. Przedstawiono opinię 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie dotyczącą sprawoz-
dania z wykonania budżetu za miniony rok. Po-
zytywnie został zaopiniowany wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
burmistrzowi. Komisja w uzasadnieniu stwier-
dziła, że zadania budżetowe realizowane były 
zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej 
i nie dopatrzyła się naruszeń dyscypliny budże-
towej za 2020 r. Komisje stałe Rady Miejskiej 
w Gostyninie przedstawiły pozytywne opinie 
dotyczące wykonania budżetu za 2020 r.

Dochody budżetu miasta Gostynina wy-
niosły 88.315.674,68 zł, wykonane zostały 
w 103,14 proc. planu uchwalonego na 31 grud-
nia 2020 r. Wydatki zostały wykonane na kwotę 
86.328.723,89 zł, co stanowiło 97,05 proc. pla-
nu. W wyniku realizacji dochodów i poniesionych 
wydatków rok budżetowy zamknął się nadwyżką 
budżetową w wysokości 1.986.950,79 zł przy 
planowanym deficycie w kwocie 3.327.277,31 zł. 
Nadwyżka wynikła z pozyskanych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Prze-
ciwdziałania Covid-19) środków na wydatki ma-
jątkowe, które realizowane są w 2021 r.: Moder-
nizacja MOSiR (964.444,00 zł), Budowa odcinka 
sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków 
(187.900,00 zł) oraz w latach 2021-2022 Roz-
budowa Przedszkola nr 4 (3.000.000,00 zł), 
w sumie 4.152.344,00 zł.

Radni zapoznali się także z Informacją o sta-
nie mienia Miasta Gostynina za rok 2020. Po 
krótkiej debacie podjęto uchwały: w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Miasta Gostynina za 2020 rok 
w zakresie zgodności z prawem, celowości, 
rzetelności, gospodarności i zgodności doku-
mentacji ze stanem faktycznym; w sprawie 
udzielenia absolutorium burmistrzowi Gosty-
nina z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 
Za udzieleniem wotum zaufania, a potem abso-
lutorium dla burmistrza Pawła Kalinowskiego 
zagłosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw.

Po głosowaniu burmistrz Paweł Kalinowski 
podziękował radnym miejskim za otrzymane 
wotum zaufania i absolutorium. Podkreślił, że 
mimo problemów z realizacją budżetu, środki 
wydatkowane były celowo, oszczędnie i go-
spodarnie. Z dumą podkreślił, że udało się 
niemal w 100 proc. (99,88 proc.) zrealizować 
wszystkie zaplanowane inwestycje, a mia-
sto potrafiło skutecznie sięgać po środki ze-
wnętrzne. Burmistrz złożył na ręce Andrzeja 
Redera Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Gostyninie podziękowania dla radnych za 
bardzo dobrą współpracę na rzecz miesz-
kańców miasta, mimo panującej w 2020 r. 
pandemii. Podziękował także pracownikom 
Urzędu Miasta za zaangażowanie w wypeł-
nianie codziennych obowiązków. 

obchody dnia samorządu terytorialnego. 
burmistrz Paweł kalinowski odznaczony przez premiera

W kancelarii prezesa Rady Ministrów, 
27 maja br. z okazji dnia Samorządu terytorial-
nego premier Mateusz Morawiecki i szef Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i administracji 
Mariusz Kamiński wręczyli odznaki Honorowe 
za zasługi dla Samorządu terytorialnego i dy-
plomy potwierdzające nadanie wyróżnienia. 

Uroczystość odbyła się z udziałem wicemi-
nistra Macieja Wąsika oraz wiceministra Paw-
ła Szefernakera. Odznakę otrzymało ponad 
60 samorządowców, którzy aktywnie działają 
na rzecz społeczności lokalnych. Wśród wy-
różnionych znalazł się Burmistrz Miasta Go-
stynina Paweł Witold Kalinowski.

Odznaczenie, które otrzymał burmistrz, to 
forma podziękowania i uznania za ciężką pra-

cę, którą wykonuje podczas rozwiązywania 
wielu problemów miasta, dbanie o odpowied-
ni poziom życia mieszkańców.

Dziękując za odznaczenie Paweł Kalinowski 
zaznaczył, że jest to ogromny zaszczyt, ale 
również wielkie wyzwanie i mnóstwo wy-
siłku. Nawet jeśli się zdarzy, że podejmo-
wane przez burmistrza decyzje nie zawsze 
spotykają się z akceptacją mieszkańców, 
to jednak podyktowane są poprawą życia 
gostyninian, zapewnieniem im bezpieczeń-
stwa i możliwością rozwoju Gminy Miasta 
Gostynina.

Gratulacje burmistrzowi Gostynina prze-
kazał Frank Schneider – burmistrz zaprzy-
jaźnionego Langenfeld.
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Przypominamy o udziale  
w narodowym sPisie Powszechnym

Już od 1 kwietnia br. burmistrz paweł Kali-
nowski zachęca mieszkańców Gostynina do 
udziału w Narodowym Spisie powszechnym.

Spisy powszechne pozwalają na zdiagnozo-
wanie ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. 
Obejmują całą populację ludności i mieszkań. 
Dane uzyskiwane pochodzą od nas wszystkich.

Osoby starsze i nie tylko zapewne mają pewne 
obiekcje dotyczące tego, czy osoba dzwoniąca 
jest rachmistrzem spisowym. Właśnie dlatego 
informujemy, że jeśli dzwoni numer 22 828 88 
88, jest to rachmistrz spisowy. Może też dzwo-
nić za pośrednictwem infolinii spisowej 22 279 
99 99. Te połączenia warto odbierać, żeby z po-
mocą rachmistrza szybko i wygodnie wywiązać 
się z obowiązku udziału w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 

Mogą zdarzać się przypadki podszywania 
się oszustów pod rachmistrza. Należy ko-
niecznie pamiętać, że rachmistrz nie żąda od 
Państwa pieniędzy, nie pyta o majątek lub 
dochody. W prosty sposób można sprawdzić, 
czy osoba, która podaje się za rachmistrza, 
rzeczywiście nim jest. Trzeba tylko zanoto-
wać imię, nazwisko oraz numer identyfikato-
ra rachmistrza i skorzystać z wybranej opcji 
weryfikacji. Najprościej i najszybciej zapytać 
rachmistrza o podanie jednej z pięciu ostat-
nich cyfr naszego numeru PESEL - jeśli od-

powie prawidłowo, możemy spo-
kojnie kontynuować rozmowę 
i przejść do spisu.

Można również skorzystać z apli-
kacji „Sprawdź rachmistrza”, dostęp-
nej na stronie https://spis.gov.pl/. 

Jeśli na telefonie wyświetli się je-
den z dwóch wspomnianych nume-
rów, można odebrać połączenie bez 
zbędnych obaw, nawet jeśli widać 
komunikat „Podejrzenie spamu”. 

Gdy nie odbierzemy telefonu od 
rachmistrza należy się spodziewać SMS-a i po-
nownych prób połączenia.

Dlaczego warto odebrać? Spis ze wsparciem 
rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to rachmistrz 
prowadzi nas po całym formularzu spisowym. 
Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do treści pytań, 
możemy od razu poprosić o wyjaśnienie. 

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydat-
na w przypadku osób, które nie czują się zbyt 
pewnie używając komputera lub telefonu albo 
w ogóle nie miały styczności z cyfrowym świa-
tem. Formularz spisowy jest bowiem dostępny 
wyłącznie przez Internet – jeśli nie umiemy się 
spisać samodzielnie, należy bezwzględnie sko-
rzystać z pomocy rachmistrza.

Pamiętajmy, że rachmistrz dzwoni w imie-
niu Głównego Urzędu Statystycznego i robi to 

w ramach obowiązków służbowych. Nie należy 
mieć do niego o to pretensji. Jeśli mamy jakieś 
wątpliwości, lub nie chcemy się spisać w danej 
chwili, to umówmy się na inny termin.

Podsumowując, należy pamiętać o następu-
jących zasadach: nie kierować się komentarza-
mi czy filmikami z Internetu. Czerpać wiedzę 
o spisie ze sprawdzonych źródeł, nie negować 
zasadności spisu. Od stu lat spis przeprowa-
dza się w Polsce co dekadę. Nie należy odma-
wiać uczestnictwa w spisie - jest on legalny 
i obowiązkowy, nie bać się o swoje dane, nie 
podawać informacji o swoim majątku – nikt 
o niego nie zapyta, nie zakładać z góry, że nie 
podołamy zadaniu, gdyż udział w spisie zajmu-
je kwadrans. Można wybrać metodę udziału 
najlepszą dla siebie, na przykład poprzez: In-
ternet i formularz na stronie spis.gov.pl, info-
linię 22 729 99 99 i rozmowę z urzędnikiem 

Urzędu Statystycznego, punkt spisowy i spisa-
nie się z pomocą urzędnika gminnego w Ra-
tuszu Urzędu Miasta Gostynina oraz rozmowę 
telefoniczną z rachmistrzem spisowym.

Pamiętajmy, że udzielonych i zatwierdzo-
nych odpowiedzi nie można poprawiać. Dla-
tego poświęćmy chwilę na przeczytanie pytań 
i zastanówmy się spokojnie, zanim zaznaczy-
my poprawną odpowiedź. 

Od 23 czerwca br. w województwie ma-
zowieckim rachmistrze spisowi rozpoczyna-
ją pracę w terenie. Należy pamiętać, że od-
mowa udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi 
skutkuje przekazaniem do organów ścigania 
zawiadomienia o niedopełnieniu obowiąz-
ku ustawowego i wszczęciem postępowania 
w sprawie o wykroczenie.

Patronem szkoŁy  
muzyczneJ w gostyninie  
jest romuald twardowski

Uroczystość nadania imienia Miejskiej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie roz-
poczęła się 10 czerwca br. przed budynkiem 
odśpiewaniem hymnu przez chór szkolny oraz 
odczytaniem przez przewodniczącego Rady 
Miejskiej andrzeja Redera uchwały nr 201 
w sprawie nadania imienia MSM.

Kolejna część uroczystości odbyła się 
w sali koncertowej szkoły, podczas której 
wystąpił burmistrz Paweł Kalinowski. Pogra-
tulował społeczności szkolnej wyboru tak 
znamienitego patrona. 

List od kompozytora odczytała żona Romu-
alda Twardowskiego – pani Alicja Twardow-
ska, dziękując za to wyjątkowe wyróżnienie. 
Uroczystość uświetnił występ uczniów MSM 
I st. w Gostyninie.
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sesJe rady 
miejskiej

za nami kolejne – kwietniowa, majo-
wa i czerwcowa – sesje Rady Miejskiej 
VIII kadencji. Jakie tematy były poru-
szane na każdej z nich?

W kwietniu radni przyjęli sprawozdania 
z realizacji zadań statutowych jednostek z za-
kresu pomocy społecznej: Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Punktów Opieki nad 
Dziećmi do lat 3: „Bajkowego Zakątka” i „Za-
czarowanej Krainy”, Klubu Seniora „Parosta-
tek” oraz Klubu Dziecięcego „Uśmiech Ma-
lucha”. Podjęto uchwały: w sprawie wykazu 
kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na 
terenie miasta Gostynina, w sprawie zmia-
ny nazwy Przedszkola nr 2 w Gostyninie na 
„Przedszkole nr 2 z Oddziałami integracyj-
nymi” oraz uchwałę w sprawie utworzenia 
Przedszkola nr 1 i utworzenia Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Gostyninie. Wprowa-
dzono zmiany w uchwale budżetowej miasta 
Gostynina na rok 2021 dotyczące zwiększe-
nia o 102.000,00 zł środków na wymianę 
źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku. 
Przed wprowadzeniem zmian przewidziana 
w budżecie miasta kwota na ten cel wynosiła 
66.000,00 zł. Zwiększenie środków finanso-
wych podyktowane było dużym zaintereso-
waniem mieszkańców chcących skorzystać 
z tej formy pomocy od miasta.

27 maja na kolejnej sesji uchwalono 
„Gminny Program Wspierania Rodziny 
w Gostyninie na lata 2021-2023”. Dokona-
no również zmian w budżecie – dotyczyły 
one wprowadzenia przedsięwzięcia pn. 
„Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na 
wzgórzu zamkowym w Gostyninie – etap I” 
i ustalenia środków na zakup usług remon-
towych w kwocie 126.764,00 zł.

Podczas ostatniej, czerwcowej sesji udzie-
lono absolutorium Burmistrzowi Pawłowi 
Kalinowskiemu. Nadano także Bibliotece dla 
dzieci i młodzieży imię „Stasia i Nel”.

mtbs rozPoczyna 
kolejną inwestycję

Miejskie towarzystwo budownictwa Spo-
łecznego w Gostyninie Sp. z o. o. rozpoczęło 
realizację inwestycji pn. „budowa trzech budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z nie-
zbędną infrastrukturą: utwardzeniem terenu, 
miejscami postojowymi, placem zabaw, insta-
lacjami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, elek-
trycznej oraz przyłączami: wodociągowymi, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Inwestycja 
powstanie przy ul. Kutnowskiej i broniewskie-
go. MtbS jest deweloperem w systemie na wła-
sność z udziałem w gruncie.

W skład inwestycji wejdą trzy budyn-
ki mieszkalne wielorodzinne, 90 loka-
li mieszkalnych na własność z udziałem 
w gruncie, lokale mieszkalne o powierzchni 
od 33 m2 do 76 m2. Do każdego lokalu na-
leży duży balkon i komórka lokatorska, po-
nadto powstanie 16 miejsc postojowych 
w budynku na kondygnacji podziemnej. Bu-
dynek wyposażony będzie w windy osobowe. 
Wykonanie prac podzielone zostało na trzy 
etapy. W ramach zadania wybudowanych 

zostanie 135 miejsc postojowych – 48 sta-
nowisk na kondygnacji podziemnej budyn-
ków oraz 87 miejsc postojowych naziemnych 
(w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych) 
oraz cała niezbędna infrastruktura, w tym 
plac zabaw oraz obiekty małej architektury. 
MTBS podjęło już działania: opracowano kon-
cepcję programowo-przestrzenną, uzyskano 
warunki zabudowy dla trzech budynków, po-
zyskano warunki przyłączy od dostawców me-
diów, podpisano stosowne umowy na budowę 
przyłączy, opracowano projekt budowlany in-

westycji oraz złożono wniosek do Starostwa 
Powiatowego o wydanie decyzji o zatwierdze-
niu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
Osoby zainteresowane nabyciem lokali miesz-
kalnych na własność zapraszane są do kon-
taktu z Działem Inwestycji w siedzibie Spółki 
w godz. 7.00-15.00 lub telefonicznie pod nu-
merem (24) 235 35 72. Szczegółowe infor-
macje o ofercie mieszkaniowej dostępne są 
na stronie internetowej Spółki pod adresem: 
www.mtbsgostynin.pl.

szczePienia w gostyninie. 
wzrasta odporność zbiorowa na 
zakażenie coVid-19

W obecnym jak i poprzednim roku sytuację 
zdominowała epidemia zachorowań spowo-
dowana zakażeniem koronowirusem SARS-
CoV-2. Wielu mieszkańców naszego miasta, 
chcąc uchronić siebie i swoich najbliższych 
przed zakażeniem dobrowolnie podjęło de-
cyzję o bezpłatnym zaszczepieniu się. Pomoc 
w dotarciu do stacjonarnych punktów szcze-
pień w mieście przy ul. Wojska Polskiego (Medi-
cus) oraz w okolicy (Józefków, Lucień, Sokołów, 
Gorzewo) zaoferował Urząd Miasta Gostynina. 
Decyzją burmistrza Pawła Kalinowskiego sa-
mochody osobowe urzędu systematycznie, od 
połowy stycznia br., dowożą mieszkańców na 
szczepienia do placówek medycznych. Do koń-
ca czerwca br. z transportu oferowanego przez 
miasto skorzystało ponad 320 osób.

W hali sportowej przy ul. Kutnowskiej 7 
utworzono od 12 czerwca 2021 r. wspólnie 
z Neuca Med Sp. z o.o. Świat Zdrowia po-
wszechny punkt szczepień. Pozwala to oso-
bom powyżej 12. roku życia, otrzymać pre-
parat najbliżej swojego miejsca zamieszkania. 
Punkt czynny jest w soboty. W zależności od 
ilości szczepionek. Przy dużym zapotrzebo-
waniu na szczepienia i systematycznym do-
starczaniu preparatu liczba dni pracy punk-
tu może ulec zwiększeniu. Mieszkańcy, po 
wcześniejszym zarejestrowaniu i umówieniu 
wizyty, szczepią się w punkcie preparatem 
BioNTech firmy Pfizer. Akcja szczepień prze-
biega sprawnie, rośnie liczba zaszczepionych. 
Placówka okazała się bardzo potrzebna, tym 
bardziej, że ruszyła rejestracja i wydawanie 

skierowań na szczepienia dla młodzieży po 
ukończonym 16. roku życia. 

Pierwsze zachorowanie na Covid-19 miesz-
kańca powiatu gostynińskiego zanotowano 
30 marca 2020 r. (w Polsce 4 marca 2020 r., 
w województwie mazowieckim 8 marca). W roku 
2020 zarejestrowano w powiecie gostynińskim 
1225 przypadków zakażeń koronawirusem, 
393 osoby hospitalizowano, kwarantanną obję-
to 3655 osób, a nadzorem epidemiologicznym 
1161 osób. Od stycznia do początku czerwca 
br. zarejestrowano w powiecie gostynińskim 890 
przypadków zakażeń koronawirusem, a 186 osób 
hospitalizowano. W ostatnich dniach czerwca 
nie zanotowano zakażeń.
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Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gostyninie. 
czeka nas naJważnieJsza dla miasta inwestycJa

Miejska oczyszczalnia ścieków była wybu-
dowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku. obecny stan techniczno–technologicz-
ny obiektu nie pozwala uzyskać wymaganych 
norm środowiskowych w zakresie dopusz-
czalnych stężeń azotu ogólnego i amonowego 
w ściekach oczyszczonych. przeprowadzona 
w 2017 r. ekspertyza wskazała na pilną koniecz-
ność jej modernizacji i przebudowy.

Potrzeba realizacji zadania podyktowana 
jest również upływem terminu odroczenia kar 
nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska na Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunalne w Gostyninie Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością (MPK Sp. z o.o.) 
za przekroczenia dopuszczalnych stężeń azotu 
ogólnego i amonowego w ściekach oczysz-
czonych odprowadzanych do odbiornika rzeki 
Skrwy Lewej w latach 2016–2017. Łączna wy-
sokość kar wynosi 824.828,00 zł. Termin ich 
odroczenia upływa 30 czerwca 2022 r. 

Mając na uwadze powyższe fakty oraz 
ogólny stan techniczny eksploatowanych 
urządzeń Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne Sp. z o.o. w Gostyninie od 2017 r. 
przygotowywało niezbędną dokumenta-
cję do realizacji zadania pn. „Przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Go-
styninie”. W ramach podjętych prac został 
opracowany program funkcjonalno–użyt-
kowy wskazujący kierunki dalszych działań, 
wykonano analizy przedrealizacyjne i finan-
sowe oraz przygotowano dokumentację bu-

dowlaną wraz z niezbędnymi pozwoleniami 
i decyzjami administracyjnymi.

Największym wyzwaniem dla MPK w Go-
styninie w kwestii przystąpienia do realizacji 
ww. przedsięwzięcia jest pozyskanie środków 
finansowych, bowiem z zasobów własnych 
spółka nie ma możliwości przystąpienia do 
bardzo kosztownej budowy. Z analizy dostęp-
nych do uzyskania środków finansowych na 
rynku, najkorzystniejszym rozwiązaniem, przy 
braku dotacji unijnych, jest skorzystanie z po-
życzki z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 
W tym celu w październiku 2020 r. został zło-
żony stosowny wniosek, który po modyfikacji, 
przeszedł pozytywnie ocenę formalną i me-
rytoryczną. Proces negocjacyjny obejmujący 
uszczegółowienie zapisów umowy zakończył 
się 17 marca 2021 r., co było podstawą do 
podjęcia przez Zarząd NFOŚiGW uchwały 
o przyznaniu dofinansowania, ostatecznie 
zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą 
Funduszu. Tak więc na realizację zadania pn. 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Gostyninie” Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Gostyninie uzyskało 
dofinansowanie w formie pożyczki w wyso-
kości 40.410.332,00 zł. Okres kredytowania 
obejmuje lata 2021–2036. W dniu 22 czerw-
ca 2021 r. w Warszawie podpisano umowę.

W finansowanie inwestycji włączyły się 
także władze miasta Gostynina. W podjętych 
przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałach 

zabezpieczono dla przedsiębiorstwa wsparcie 
finansowe na realizację przedmiotowego za-
dania w łącznej wysokości 6.000.000,00 zł, tj. 
po 2.000.000,00 zł w latach 2021–2023.

Prawdopodobnie uzyskane przez MPK Sp. 
z o.o. na chwilę obecną środki finansowe będą 
niewystarczające do realizacji inwestycji w peł-
nym zakresie, ale ostateczna ich kwota będzie 
znana po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu 
wykonawcy zadania. Brakujące środki będą po-
chodziły z pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni bę-
dzie obecnie najważniejszą i największą in-
westycją realizowaną w naszym mieście. Jej 
sprawny przebieg i terminowe zakończenie 
przyczyni się do poprawy jakości oczyszczo-
nych ścieków, a tym samym zostanie wyelimi-
nowany ich negatywny wpływ na otaczające 
nas środowisko naturalne.

Na zdjęciu od lewej: Szymon Nieć Prezes MPK Sp. z o.o w Go-
styninie, Ewa Kamieńska Dyrektor NFOŚiGW w Warszawie, 
Paweł Witold Kalinowski Burmistrz Miasta Gostynina

wkrótce rozpoczną się remonty dróg mieJskich
28 kwietnia br. została podpisana umowa 

z firmą Hydropol Sp. z o.o. z Gostynina na bu-
dowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 
Glinianej, a 7 maja br. z firmą GLobaL SyS-
teMS Marcin balcerzak z siedzibą w Gosty-
ninie na remont drogi gruntowej ul. Ignacego 
Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ulica-
mi zieloną i ziejkową. 

Zakres robót pierwszej inwestycji obejmuje: 
sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
odcinka drogi miejskiej – ul. Glinianej i odcinka 
drogi powiatowej – ul. Wojska Polskiego; budo-
wę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z regu-
lacją istniejących studzienek uzbrojenia terenu, 
wykonanie nowej nawierzchni odcinka ul. Gli-
nianej i odcinka ul. Wojska Polskiego, a także 
wykonanie prac porządkowych i oznakowania 
poziomego strukturalnego, grubowarstwowego 
(przejścia dla pieszych). Modernizacja tej drogi 
wyniesie 217.710,00 zł brutto. Umowny ter-
min zakończenia prac określony został na koniec 
września br. Koszt remontu ul. I. Krasickiego wraz 
ze skrzyżowaniem z ulicami Zieloną i Ziejkową 
pochłonie z kasy miejskiej 307.500,00 zł brutto. 
Prace drogowe wykonywane będą jednocześnie 
z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągo-
wej, której inwestorem jest Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Gostyninie 
(koszt 369.000,00 zł brutto). Nawierzchnia ulicy 
po dłuższej eksploatacji zniszczyła się. Spękania 
oraz częściowe ugięcia, podłużne nierówności, 
jak i poprzeczne koleiny oraz wyrwy w jezdni, 
których nie naprawiano od lat, utrudniały prze-

jazd pojazdom, a brakujące elementy w chodniku 
zagrażały bezpieczeństwu pieszych. W ramach 
robót sfrezowana zostanie nawierzchnia bi-
tumiczna i wykonana nowa, wyremontowany zo-
stanie chodnik, krawężniki oraz zjazdy do posesji, 
uregulowane zostaną także wysokości istnieją-
cych studzienek uzbrojenia terenu. Remont obej-
mie także wykonanie z kostki brukowej nowego 
progu zwalniającego w miejsce istniejącego. Na 
długości 8 m wykonawca położy powierzchnio-

we odwodnienie liniowe, tzw. ekodren oraz wy-
kona oznakowanie poziome jako strukturalne, 
grubowarstwowe. Przekazano już wykonawcy 
miejsce prowadzenia robót. Prace rozpoczną się 
15 lipca br. Prowadzone są rozmowy z Polską 
Spółką Gazownictwa celem ustalenia warunków 
wybudowania sieci gazowej w remontowanej 
ulicy. W dniu 15 czerwca br. Burmistrz Paweł 
Kalinowski i radna Anna Majchrzak spotkali się 
z mieszkańcami ul. I. Krasickiego w sprawie re-
montu ulicy i planowanej budowy nitki gazowej. 
Burmistrz liczy na wspólne wypracowanie jak 

najbardziej optymalnych rozwiązań. Termin mo-
dernizacji ul. Krasickiego ustalony jest na 7 mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy.

W dniu 17 czerwca br. podpisano umowę 
z firmą Hydropol Sp. z o.o. na budowę drogi 
gminnej – ul. A. Małkowskiego i skrzyżowa-
nia z ul. A. Czapskiego o nawierzchni z kostki 
betonowej wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami 
i kanalizacją deszczową – etap I oraz budowę 
drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjaz-
dami i skrzyżowaniem. Kosz budowy dróg wy-
niesie 2.216.764,40 zł. Zadanie zostanie wy-
konane do 30 listopada 2021 r. Zakres robót 
ulicy A. Małkowskiego obejmie: budowę jezd-
ni, budowę chodników i zjazdów o nawierzch-
ni z kostki betonowej, budowę kanalizacji 
deszczowej będącej częścią drogi wraz z prze-
pompownią, zabezpieczenie istniejących sieci, 
wymianę istniejących przepustów, oraz wyko-
nanie oznakowania pionowego oraz poziome-
go zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu. Zakres robót budowy drogi 
gminnej – ul. Hubalczyków obejmie: budowę 
jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę 
chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki 
betonowej, budowę kanalizacji deszczowej 
będącej częścią drogi wraz z przepompownią, 
zlikwidowane zostaną istniejące odcinki ro-
wów, wymienione przepusty oraz przebudo-
wana zostanie instalacja wodociągowa, a także 
wykonane będzie oznakowanie pionowe oraz 
poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem 
stałej organizacji ruchu.
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strumieniem płyną do gostynina 
środki zewnętrzne

Miasto Gostynin w ostatnich miesiącach br. 
pozyskało ponad 4.000.000,00 zł z funduszy 
zewnętrznych. otrzymane środki umożliwią 
zwiększenie dynamiki miejskich inwestycji. 

Złożone wnioski znalazły akceptację komisji 
konkursowych w Ministerstwie Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Mazowieckiego 
oraz w Rządowym Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Dotacje są szansą na przyspieszenie 
procesów rozwoju i niwelowania ilościowej 
i jakościowej luki infrastrukturalnej. Bez reali-
zacji kolejnych inwestycji nie jest możliwy trwały 
wzrost gospodarczy naszego miasta. Działalność 
inwestycyjna ma na celu podniesienie poziomu 
świadczenia usług niezbędnych do zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców Gostynina i naszej lokal-
nej gospodarki – powiedział Paweł Kalinowski 
Burmistrz Miasta Gostynina. 

Realizowane inwestycje w Gostyninie mają 
charakter: restytucyjny, modernizacyjny, 
a przede wszystkim rozwojowy. Wydatkowa-
nie publicznych środków finansowych w stre-
fie restytucyjnej ma na celu renowację obiek-
tu na wzgórzu zamkowym. Z pozyskanych 
funduszy zrealizowana zostanie konserwacja 
drzwi wejściowych i okiennic baszty. W paź-
dzierniku br. zostanie złożony kolejny wnio-
sek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, a w listopadzie 2021 r. 
do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na renowację tynków ze-
wnętrznych i wewnętrznych zamku.

Charakter modernizacyjny ma inwestycja 
w Miejskim Centrum Kultury. Pozyskano środ-
ki na opracowanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej na wykonanie prac przy prze-
budowie widowni i sceny oraz holu, budowę 
garderób w piwnicach, dostosowanie budynku 
do obecnie obowiązujących przepisów prze-
ciwpożarowych oraz na przebudowę instalacji 
wewnętrznych (elektrycznych i sanitarnych) 
i wykonanie toalet w projektowanej strefie lub 
remont i przebudowę istniejących. Poprzez 
modernizację infrastruktury gostynińskiego 
domu kultury stworzone zostaną optymalne 
warunki dla działalności w zakresie edukacji 
kulturalnej i animacji kultury. Powstanie, jak 
zapisano w tytule projektu, „Miejskie Centrum 
Kultury na miarę naszych pragnień i ambicji”.

Pozyskano także środki na zwiększenie 
ogólnodostępnej infrastruktury drogowej na 
Zatorzu. Budowana będzie ul. Andrzeja Mał-
kowskiego – I etap ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg oraz rozpocznie się II 
etap budowy ulic: ks. Józefa Gerwatowskiego, 
gen. Marii Witek oraz Honorowych Dawców 
Krwi ze środków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Środki pozwolą zrealizować 
także plan budowy zjazdów, skrzyżowań i ka-
nalizacji deszczowej przy tych jezdniach. Obec-
nie wszystkie te ulice są gruntowe, utwardzone. 
Dzięki dotacji w granicach miasta powstaną ko-
lejne drogi publiczne dla poprawy komfortu ży-
cia mieszkańców. Usprawniony zostanie ruch, 
a tym samym poprawiona wewnętrzna dostęp-
ność komunikacyjna tego osiedla z pozostałymi 
obszarami miasta, a przede wszystkim warunki 
przemieszczania się użytkowników dróg.

Pozyskano także środki na utworzenie w bu-
dynku po byłym gimnazjum przy ul. Wojska 
Polskiego nowej siedziby Miejskiej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego 
w Gostyninie – I etap. Władze miasta chcą za-
pewnić optymalne warunki dla procesu kształ-
cenia artystycznego gostynińskiej młodzieży. 
Zaplanowano wykonanie przyłącza kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej oraz rozbiórkę istnie-
jącego budynku kontenerowego (dawnego 
przedszkola) przy ul. Armii Krajowej. Obecnie 
przygotowywana jest dokumentacja do prze-
prowadzenia przetargu na udzielenie zamówie-
nia publicznego. Inwestycja zakończona zosta-
nie w bieżącym roku kalendarzowym.

W ramach wspierania działań edukacyjnych 
promujących ochronę środowiska, szcze-
gólnie ochronę powietrza z Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 otrzymali-
śmy środki finansowe na działania edukacyj-
no-informacyjne w ramach realizacji projektu 
„Gostynin promotorem zdrowego powietrza”. 
Zadanie przewiduje realizację dwóch działań. 
Pierwszym jest konkurs plastyczny w dwóch 
kategoriach wiekowych – dla uczniów klas 
IV-VII szkół podstawowych i dla młodzieży 
szkół średnich. Dzieci młodsze zachęcane są 
do opracowania plakatu, natomiast starsza 
młodzież broszury promującej proekologicz-
ne działania na rzecz czystego powietrza. 
W konkursie przewidziane są nagrody rze-
czowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc 
oraz dla dziesięciu wyróżnionych w każdej 
kategorii. Nagrodzone plakaty i broszury 
zostaną wydrukowane. Prace plastyczne za-
prezentowane będą w różnych częściach 
miasta, a broszury przekazane mieszkańcom 

Gostynina. Konkurs zostanie ogłoszony wraz 
z rozpoczęciem nadchodzącego roku szkol-
nego, realizacja zakończy się w grudniu br. 
Po ogłoszeniu zwycięzców oraz laureatów 
nagrodzone prace będą umieszczone na stro-
nie internetowej www.gostynin.pl. Drugim 
działaniem będzie rozmieszczenie bilbordów 
w różnych punktach miasta promujących do-
bre praktyki w zakresie ochrony powietrza 
(ograniczenia niskiej emisji) oraz obowiązują-
ce przepisy (uchwała antysmogowa).

Pozyskanych zostało 300.000,00 zł na prze-
budowę części budynku po byłym Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów na potrzeby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Ze względu na zbyt niski 
poziom otrzymanego dofinansowania miasto 
nie było w stanie rozpocząć przedsięwzię-
cia. W związku z tym podjęta została decyzja 
o zmianie przedmiotu dofinansowania. Pozy-
skane 300.000,00 zł wesprze realizację inwe-
stycji: Budowa dróg ul. ks. Józefa Gerwatow-
skiego, gen. Marii Witek, Honorowych Dawców 
Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanali-
zacją deszczową w Gostyninie – etap II. 

Wszystkie lokalne inwestycje realizowane 
są z myślą o rozwoju naszego miasta i zapew-
nieniu jego mieszkańcom jak najlepszych wa-
runków życia. Pozyskane wsparcie jest bez-
zwrotną pomocą finansową. Miasto Gostynin 
na pełną realizację inwestycji musi wyłożyć 
również własne środki budżetowe.

Podkreślić należy, że w pierwszym kwartale 
2021 r. pozyskano 354.789,41 zł środków 
zewnętrznych. Gmina Miasta Gostynina po-
zyskała ogółem w 2020 r. środki w wysokości 
4.897.306,64 zł, a w 2019 r. -  5.493.182,17 zł. 
Łącznie do budżetu miasta wpłynęło 
14.745.278,22 zł.

WyKaz pozySKaNycH dotacJI w pierwszym kwartale 2021 rok

ogłoszenie 
wyników

dotacja w zł program Nazwa zadania

Marzec 2021 300.000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych

Przebudowa części budynku po 
gimnazjum na potrzeby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

Marzec 2021 3.000.000,00 Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych

Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, 
gen. Marii Witek, Honorowych 
Dawców Krwi wraz ze zjazdami, 
skrzyżowaniami i kanalizacją desz-
czową w Gostyninie – etap II.

Kwiecień 2021 80.000,00 Infrastruktura domów kultury 
– Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu

Miejskie Centrum Kultury w Go-
styninie na miarę naszych pragnień 
i ambicji

Kwiecień 2021 471.624,41 Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg

Budowa drogi – ul. Andrzeja Mał-
kowskiego w Gostyninie – etap I

Maj 2021 400.000,00 Infrastruktura szkolnictwa 
artystycznego – Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu

Utworzenie nowej siedziby Miej-
skiej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Gostyninie

Maj 2021 100.000,00 Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego – 
Ochrona zabytków

Remont baszty i kaplicy (budynek nr 
I) na wzgórzu zamkowym w Gosty-
ninie – etap I

Maj 2021 3.165,00 Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu MAZOWSZE 
2021 – Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego

Gostynin promotorem zdrowego 
powietrza

RazeM 4.354.789,41
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W czerwcu br. skierowaliśmy do państwa 
ofertę cyklu spacerów tematycznych zwie-
dzania Gostynina z przewodnikiem poświę-
conych historii miasta: Szlakiem gostynińskich 
zabytków, Szlakiem wielokulturowego Gostyni-
na, a także rajdu rowerowego Śladami miejsc 
pamięci narodowej. 

10 i 29 czerwca 2021 r. odbyły się spacery 
Szlakiem gostynińskich zabytków dla wszystkich, 
którzy chcieli spróbować przygód i poznać le-
piej nasze miasto. Pierwszy spacer zainauguro-
wał nie tylko projekt, ale również sezon na lo-
kalną turystykę. Zainteresowani historią miasta 
spotkali się przed ratuszem miejskim i wypo-
sażeni w broszurę z trasą wycieczki rozpoczęli 
zwiedzanie. Uczestnicy podczas 2,5 godzinnej 
pieszej wędrówki mieli możliwość zapoznania 
się z zachowanym dziedzictwem kulturowym 
Gostynina. Prowadziła ona bowiem szlakiem 
dawnych i najważniejszych budowli w mieście. 
Każde spotkanie zgromadziło miłośników hi-
storii regionu, poszukiwaczy różnorodnych ak-
tywności i zwykłych ciekawskich, szukających 
w naszym mieście czegoś nowego. Wędrówki 
kończyły się zwiedzaniem wzgórza zamko-
wego i przypomnieniem historii tego miejsca 
oraz jego znaczenia w dziejach naszego kraju. 
Wszyscy uczestnicy byli zapraszani na wspólną 
degustację regionalnych potraw. Mimo zmę-
czenia spacerujących, do późnego wieczora na 
dziedzińcu zamkowym trwały dyskusje i opo-
wieści na temat historii Gostynina, wspomina-
no wydarzenia i ludzi – dawnych mieszkańców 

miasta. Projekt przyczynił się do odkrycia lub 
utrwalenia naszej historii. 

Spacer Szlakiem wielokulturowego Gostynina 
odbędzie się 6 lipca 2021 r. Pozwoli uczestni-
kom poznać przeszłość i historię mniejszości 
narodowych mieszkających w naszym mieście 
przez kilka wieków. 

Projekt kontynuowany będzie także po wa-
kacjach. We wrześniu zaprosimy na kolejne 
spacery oraz rajd rowerowy zakończony ogni-

skiem. W ramach projektu odbędzie się koncert 
zespołu Tourklezz, który zaprezentuje muzykę 
polską, rosyjską, niemiecką i żydowską. 

Na przedsięwzięcie o wartości 24.680,00 zł 
pozyskane zostały środki zewnętrzne w wyso-
kości 15.703,00 zł. - za pośrednictwem Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI 
RAZEM. Koordynatorką projektu jest pani Lidia 
Kiełbasa z Wydziału Promocji Miasta i Ochrony 
Zdrowia Urzędu Miasta Gostynina.

KULtURa I

zwiedzanie gostynina. Poznajemy 
nasze miasto podczas spacerów szlakiem 
zabytków oraz śladami wielokulturowości

zakończony projekt „gostynińskie 
weekendy sPortowe”

za nami cztery weekendy intensywnych 
ćwiczeń, podczas których można było spró-
bować swoich sił w różnych dyscyplinach 
sportowych. doświadczeni w danym sporcie 
mogli przyłączyć się do specjalistów w swo-
ich dziedzinach, podpatrzeć nieznane wcze-
śniej techniki czy po prostu dobrze bawić się 
w przyjaznej atmosferze. amatorzy bądź no-
wicjusze mieli szansę spróbować się w nowej 
dyscyplinie, a całe rodziny mogły wspólnie 
spędzić czas na otwartym powietrzu, basenie 
czy w sali Miejskiego centrum Kultury pod-
czas zajęć z jogi. Każdy znalazł coś dla siebie. 

„Gostynińskie Weekendy Sportowe” pro-
ponowały mieszkańcom Gostynina pięć 
dyscyplin sportowych – nordic walking, pły-
wanie, jogę, bieganie i rower, zajęcia popro-
wadzili: Magdalena Kalinowska, Miłosz Nyc-
kowski, Adrian Matecki, Adam Kaszewski 
i Katarzyna Pakulska. Każdy z nich jest pa-
sjonatem sportu w swojej dziedzinie, a przy 
tym otwartą, serdeczną osobą. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia z pływania oraz joga. Pozostałe dyscypli-
ny były bardziej uzależnione od kaprysów pogo-
dy, część musiała zostać odwołana bądź odbyła 

się w innym terminie. Trasy przemarszów i prze-
jazdów prowadziły przez miasto lub okolicę.

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji 
ORLEN. Bardzo dziękujemy darczyńcy. Dzię-
kujemy również sklepowi Decathlon Płock 
za dostarczenie sprzętu sportowego, a także 
Miejskiemu Centrum Kultury w Gostyninie za 
użyczenie sali na czas zajęć z jogi. Dziękujemy 
trenerom za ich zaangażowanie w prowadzone 
zajęcia i pasję, którą podzielili się z uczestnika-
mi projektu. Przede wszystkim jednak pragnie-
my podziękować wszystkim tym, którzy wzięli 
udział w zajęciach – bez Was Gostynińskie 
Weekendy Sportowe nie wyglądałyby tak, jak 
przez ostatnie cztery tygodnie. Byliście niesa-
mowici i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz spo-
tkamy się na zajęciach sportowych.
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kalendarz wydarzeń - lato 2021. 
wakacje w mieście nie będą nudne

bardzo ciekawie zapowiadają się atrakcje 
przygotowane dla mieszkańców na okres 
wakacyjny przez Miejskie centrum Kultury 
w Gostyninie. Nie trzeba wyjeżdżać z miasta, 
aby obejrzeć przedstawienie operetkowe, wy-
słuchać koncertów, wziąć udział w wystawach 
malarskich, obejrzeć dobry film w kinie Siemo-
wit, czy skorzystać z aktywności sportowej. 

Tegoroczny program wakacyjny przygoto-
wany został pod hasłem „Aktywne wtorki, 
twórcze czwartki i leniwe weekendy”. W tym 
roku aktywności będą odbywać się głównie 
w plenerze – na terenach zielonych wokół sie-
dziby Miejskiego Centrum Kultury, na Rynku 
Miejskim, a tylko nieliczne na sali widowisko-
wej i w pracowniach artystycznych. Zrezy-
gnowano z prowadzonych do tej pory zajęć 
w formie zamkniętych warsztatów dla 30-40 
osobowych grup. 

W pierwszy weekend czerwca, trzydniowym 
programem „Aktywny Weekend Rodzinny”, za-
inaugurowano wakacyjny program kulturalny. 
Na terenach zielonych wokół gostynińskiego 
domu kultury spotkali się po długiej przewie, 
spowodowanej sytuacją epidemiczną w na-
szym kraju, mieszkańcy, a szczególnie dopisali 
najmłodsi. Odbyły się koncerty w amfiteatrze, 
zabawy i warsztaty. Gwiazdą piątkowego wie-
czoru był Sami Harb, uczestnik telewizyjnych 
programów: „The Voice of Poland VII”, „The 
Four. Bitwa o sławę” i „Jaka to melodia?”. 
Przed nim na scenie wystąpili: Nadia Machała, 
Katarzyna Myszkowska, Dominika Wiśniew-
ska, Weronika Węglewska, Gabriela Ostrow-
ska, Zespół Shalom, Franek Matuszewski 
i Filip Jaskulski – laureaci tegorocznego Prze-
glądu Muzycznego Gama 2021. Niedziela za-
planowana została z myślą o całych rodzinach. 
Wśród najmłodszych największe zaintereso-
wanie wzbudził spektakl profilaktyczny Te-
atru Forma „O tym jak Psi Patrol poznał cyber 
wiedźmę”. Przez cały weekend rozstawione na 
parkingu Food Trucki zapraszały na kulinarne 
specjały z całego świata.

W upalne popołudnie 15 czerwca br. miesz-
kańcy obejrzeli występ grupy „Mażoretki Libra 
Gostynin" działającego przy MCK. Tancerki 
zaprezentowały się publiczności w defiladzie, 
układach scenicznych oraz pokazach indywi-
dualnych. Obecny kunszt artystyczny i perfek-
cyjnie dopracowane choreografie pozwoliły im 

zająć I miejsce w I. Mistrzostwach Polski Mażo-
retek „Mój pierwszy krok” w Kędzierzynie Koźlu. 

Po raz pierwszy wakacyjna oferta proponuje 
zajęcia dla maluchów w ramach programu “Ma-
lucholandia”. Są one interdyscyplinarne, stanowią 
połączenie rytmiki z plastyką i rekreacją. Pomija-
ni dotąd milusińscy będą mogli doskonalić swoje 
umiejętności ruchowo-manulane. Mogą także 
uczestniczyć wraz ze swoimi mamami w spor-
towych aktywnościach plenerowych. Instrukto-
rzy zaplanowali zajęcia bowiem tak, aby matki 
z dziećmi mogły wspólnie ćwiczyć w terenie. 

Już w pierwszy czwartek wakacji, 1 lipca br., 
czekało na dzieci oraz ich rodziców i dziadków 
mnóstwo atrakcji. Przy udziale finansowym po-
zyskanych z Lokalnej Grupy Działania Aktywni 
Razem, środków zewnętrznych w wysokości 
5.999,00 zł Wydział Promocji Miasta i Ochrony 
Zdrowia wraz z Miejskim Centrum Kultury zor-
ganizował na terenach zielonych przy MCK Bal 
księżniczek i rycerzy – Dziecięcy wehikuł czasu. 
Dzieci brały udział w licznych zabawach, konkur-
sach i zagadkach, a na uczestników czekały na-
grody, upominki i dyplomy oraz świetna zabawa.

10 lipca odbędzie się wernisaż prac pla-
stycznych artystów na co dzień związanych 
z MCK w Gostyninie - Anny Buraczyńskiej 
i Aleksandry Ledzion oraz Krzysztofa Kopra. 
Ekspozycja dostępna będzie dla zwiedzają-
cych przez cały lipiec. Wystawie towarzyszył 
będzie koncert plenerowy lokalnej formacji 
Smooth Operators na mini scenie przed MCK.

Przewidziane są biletowane spektakle te-
atralne dla widzów dorosłych, a wśród nich 
„Kobieta idealna", a na scenie plenerowej kon-
certy muzyczne m.in. grupy Tourklezz, czy kon-
cert jazzowy. Tegoroczny program wakacyjny 
dla mieszkańców bogaty jest także w ofertę 
sportową. Na miłośników aktywności fizycznej 
czekają treningi grupowe, zajęcia z zumby, tory 
przeszkód, a także pokazy sztuki walki.

Opis każdego wydarzenia podawany będzie 
systematycznie na stronie internetowej MCK, 
Facebooku, a także na plakatach rozmieszczo-
nych w różnych częściach miasta. Planowa-
ne terminy i miejsca mogą ulec zmianie, jeśli 
warunki pogodowe będą uniemożliwiały ich 
przeprowadzenie lub mogą zostać odwołane, 
jeśli zostaną wprowadzone polecenia ministra 
zdrowia czy inspektora sanitarnego ws. zgro-
madzeń. Więcej informacji o każdej z ofert 
znajdziecie Państwo na www.mck-gostynin.pl 
klikając w zakładce aktualności więcej...

Podczas wakacji, od 21czerwca do 31 sierp-
nia br. czynne będzie także, w godzinach od 
10.00 do 18.00 kąpielisko na akwenie Bra-
toszewo. Wyposażone w niezbędny sprzęt 
ratowniczo-medyczny wydzielone miejsce do 
pływania będzie strzeżone przez ratowników, 
a jakość wody badana przez służby Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie. 
W godzinach otwarcia będzie można bezpłat-
nie wypożyczyć rower wodny, a na terenie 
funkcjonującego obok kompleksu rekreacyj-
no-sportowego skorzystać z urządzeń siłow-
ni plenerowej, placu zabaw dla dzieci, a także 
pograć w plażową siatkówkę lub piłkę nożną 
na przygotowanych boiskach. 

Powalczmy dla najmłodszych. 
zagŁosuJ na Podwórko niVea

Nivea dba nie tylko o produkcję kosmetyków, 
ale także od 20 lat angażuje się w wartości spo-
łeczne i rodzinne. Stąd też pomysł na kolejną 
akcję Podwórka Nivea, w której biorą udział tak-
że nasi mieszkańcy. Do konkursu w Gostyninie 
zgłoszona została lokalizacja placu zabaw - „Po-
dwórko Nivea 2021” przy Stadionie Miejskim. 
Dlaczego tam? Otóż zależy nam na istnieniu 
wszechstronnego obiektu sportowego, gdzie 
swoje miejsce znajdzie zarówno doświadczo-
na drużyna sportowa, młodziki, jak i najmłodsi 
mieszkańcy Gostynina. Chodzi o to, by na stadio-
nie wszyscy mogli aktywnie spędzać czas.

W głosowaniu, które rozpoczęło się 24 maja 
i potrwa do 15 lipca, każdy mieszkaniec raz 
dziennie ma możliwość oddania jednego głosu 
na wybraną lokalizację drogą elektroniczną za 
pośrednictwem strony internetowej.

Burmistrz Paweł Kalinowski apeluje: - Sza-
nowni Państwo! zmobilizujmy się dla naszych 
pociech, aby mogły w bezpiecznym i atrakcyj-
nym miejscu spędzać czas na zabawie. 

Wysyłajmy swoje głosy na adres 
- https://podworko.nivea.pl Jak

oddać
swój
głos ?

Oddaj
swój głos

na GOSTYNIN 

24.05 - 15.07
2021 r.

W tym roku
walczymy o plac zabaw 

na Stadionie Miejskim!
Dlaczego?

Przyświeca nam bowiem idea

istnienia wszechstronnego obiektu

sportowego, gdzie swoje miejsce

znajdzie zarówno doświadczona

drużyna sportowa, młodziki,

jak i młodsi mieszkańcy 

GOSTYNINA.
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80 lat minęŁo od zamordowania 
10 mieszkańców gostynina  
przez hitlerowców

obchody 80. rocznicy śmierci 10 mieszkań-
ców Gostynina, zadanej przez niemieckiego 
okupanta przy ulicy Floriańskiej zebrały dele-
gacje przy tablicy pamiątkowej w tym miejscu.

Wśród zgromadzonych 15 czerwca 
2021 r. byli: burmistrz Paweł Kalinowski 
wraz z zastępcą Haliną Fijałkowską, Wójt 
Gminy Gostynin Edmund Zieliński, przed-
stawiciele Związku Kombatantów, Policji, 
Straży Pożarnej i Nadleśnictwa Gostynin. 
Zebrani oddali hołd pomordowanym gosty-
ninianom, składając kwiaty i zapalając zni-
cze przy tablicy pamiątkowej.

W swoim wystąpieniu burmistrz powiedział 
m.in.: - Bardzo trudno oszacować ogrom zbrodni 
popełnionych przez nazistów na okupowanych 
ziemiach polskich w latach 1939-1945, w tym 

na ziemi gostynińskiej. Już w pierwszych dniach 
okupacji Niemcy zlikwidowali przedstawicieli 
gostynińskiej elity politycznej i intelektualnej, 
mordując 1 grudnia 1939 r. w Woli Łąckiej 24 
obywateli miasta, w końcu stycznia 1940 r. 
rozstrzelano w lesie na Kraśnicy 42 Polaków, 
głównie działaczy ruchu oporu, w ramach tajnie 
przeprowadzonej wiosną 1940 r. „Akcji T4” zaga-
zowano pensjonariuszy Szpitala dla Psychicznie 
i Nerwowo Chorych w Zalesiu, a następnie sys-
tematycznie wyniszczano społeczność żydowską 
w założonym wiosną 1941 r. miejscowym gett-
cie. Wszystkie zbrodnie przeprowadzano w miej-
scach odosobnionych i sposób potajemny. 

W uroczystości wzięły udział poczty sztan-
darowe, młodzież z gostynińskich szkół z opie-
kunami i mieszkańcy naszego miasta.

Patriotyczny gostynin.  
majowe święta – pracy, flagi, konstytucji

Dnia 1 maja obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, znany 
też pod nazwą - święto pracy. Upamiętnia 
wydarzenia, które miały miejsce w Chicago 
w 1886 roku, kiedy to przez miasto przetacza-
ły się protesty robotnicze, w trakcie których 
postulowano m.in. ośmiogodzinny dzień pra-
cy czy podwyżkę płac. W pewnym momencie 
przybrały one wyjątkowo radykalny charakter 
i zostały przez służby porządkowe brutalnie 
stłumione. Święto upamiętniające tamte wy-
darzenia obchodzone jest na całym świecie. 

Natomiast 2 maja, w święto Flagi zachęcali-
śmy mieszkańców Gostynina do wywieszenia 
biało-czerwonych flag.

Flaga naszego kraju jest z nami we wszystkich 
ważnych i doniosłych chwilach, takich jak świę-
ta patriotyczne, rocznice, ale także w dni żałoby 
po stracie wybitnych i odważnych Polaków. 

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja ob-
chodziliśmy kolejnego dnia miesiąca. Konsty-
tucję uchwalono w 1791 roku. Była pierwszą 
konstytucją w Europie i drugą – po amerykań-
skiej (1787) – na świecie. 

Z powodu pandemii w Gostyninie obcho-
dy ograniczone zostały do uroczystej mszy 
św. odprawionej w Kościele pw. NMP Mat-
ki Kościoła. Uczestniczyli w niej m.in. Bur-
mistrz Paweł Kalinowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Reder wraz z rad-

nymi miejskimi. Po nabożeństwie delegacje 
udały się pod pomnik papieża Jana Pawła 
II, tablicę przy ul. Floriańskiej i pomnik Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono 
kwiaty i zapalono znicze, oddając w ten spo-
sób hołd bohaterom.


