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Program
„Czyste Powietrze”

Styczeń - LUTY 2019

Pierwsze
decyzje dotyczące
gostynińskiego
becikowego wydane

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te
nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy
budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, Burmistrz Paweł Kalinowski
zadeklarował, że Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta będzie
służył pomocą w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Zachęcamy Państwa do skorzystania z dofinansowania.
Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Urząd Miasta Gostynina, ul.
Parkowa 22, tel. 24 236 07 23.
Kilka ważnych informacji o Programie
Program skierowany jest do osób fizycznych,
które są właścicielami lub współwłaścicielami
domów jednorodzinnych lub osób, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy.
Budżet przeznaczony na realizację Programu to 103 mld złotych. Można z niego skorzystać w dwóch różnych formach:
• finansowanie w formie dotacji (budżet
63,3 mld złotych)
• finansowanie w formie pożyczek (budżet
39,7 mld złotych)
Dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” uzyskać można m.in. na:
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• wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup
wraz z montażem nowych, spełniających
kryteria programu,
• wymianę okien i drzwi,
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• docieplenie przegród budynku,
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• instalację OZE, czyli odnawialnych źródeł
energii.
Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” wystartował 19 września 2018r.,
a podpisywanie umów o dofinansowanie
z beneficjentami potrwa do 31 grudnia 2027r.
Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściwe miejscowo – dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).
Szczegółowe informacje dla beneficjentów można znaleźć pod adresem:
www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

12 lutego pierwsza grupa świeżo upieczonych gostynińskich mam otrzymała z rąk
Burmistrza Pawła Kalinowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Redera
oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renaty Zagórskiej decyzje
o przyznaniu gostynińskiego becikowego.
Uroczyste spotkanie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miasta.
Gostynińskie becikowe jest niezależnym
od dochodów, jednorazowym świadczeniem
o wysokości 1 000 zł z tytułu urodzenia się
dziecka. Zapomoga wspiera rodziców lub
opiekunów prawnych zamieszkałych w Gostyninie. Zasila domowy budżet przeznaczony na zakup najpotrzebniejszych artykułów
dla dziecka. Warunkiem jej otrzymania jest
zamieszkiwanie na terenie miasta nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku.

Kalendarium
wydarzeń
w mieście
Na stronie www.gostynin.pl udostępniliśmy Państwu kalendarz imprez kulturalnych,
turystycznych, edukacyjnych i sportowych
planowanych na terenie miasta Gostynina
i okolic w 2019 roku.
Mamy nadzieję, że zebrane w jednym miejscu informacje od jednostek i placówek miejskich, które są na bieżąco aktualizowane,
okażą się pomocnym i wygodnym rozwiązaniem dla mieszkańców.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Konkurs „Mój las”
rozstrzygnięty
10 stycznia w Nadleśnictwie Gostynin odbyło się podsumowanie XXXII edycji regionalnego etapu konkursu „Mój las” organizowanego
przez Ligę Ochrony Przyrody. Konkurs ma na
celu poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz zachęca do podejmowania działań
na rzecz ochrony środowiska. Prace konkursowe uczniów szkół powiatu gostynińskiego były
oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: „Moja ulubiona pora roku w lesie”.
II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły
podstawowej: „Mieszkania leśnych zwierząt”.
III kategoria – uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum: „Zapraszam na trzydniową wycieczkę
do lasu w mojej okolicy”.
IV kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: „Drewno – wczoraj, dziś i jutro”.
Nagrody otrzymali:
Kategoria I:
I miejsce – Maja Szulczewska pod kierunkiem
Beaty Milczarek – Szkoła Podstawowa im.
Marii Kownackiej w Sokołowie.
II miejsce – Oliwia Blejder pod kierunkiem Doroty Stanickiej – Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie.
Kategoria II:

I miejsce – Amelia Kowalczyk i Zuzanna Zygmunt pod kierunkiem Małgorzaty Dylewskiej
– Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
I miejsce – Maja Górecka pod kierunkiem Elżbiety Durmaj – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
II miejsce – Maja Michalak pod kierunkiem Jadwigi Mańkowskiej – Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku.
Kategoria III:
I miejsce – Nela Boratowska pod kierunkiem
Grażyny Oliwy – Szkoła Podstawowa im.

Harmonogram
akcji krwiodawstwa
w Gostyninie

Krew potrzebna jest każdego dnia. Czekają
na nią poszkodowani w wypadkach i osoby
chore. Krwi nie można wyprodukować, nie
da się jej niczym zastąpić. Żeby potrzebujący mogli otrzymać krew i wracać do zdrowia, ktoś tę krew musi oddać. Dlatego zachęcamy do udziału w akcji krwiodawstwa.
Autobus RCKiK przyjeżdża do Gostynina
w każdy ostatni piątek miesiąca i czeka na
Państwa w godzinach 9.00 – 13.00, jak zawsze na Rynku.
Przypominamy, że warto być po lekkostrawnym
posiłku
i
przed
przyjściem na akcję wypić nieco więcej wody.
Przypominamy również, że oddawaną krew
możemy dedykować konkretnej osobie. Wów2

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

czas, podczas rejestracji w autobusie należy
podać imię i nazwisko tej osoby oraz nazwę
szpitala, w którym przebywa.
Harmonogram poboru krwi w Gostyninie
przedstawia się następująco:
styczeń – 25.01.2019
luty – 22.02.2019
marzec – 29.03.2019
kwiecień – 26.04.2019
maj – 31.05.2019
czerwiec – 28.06.2019
lipiec – 26.07.2019
sierpień – 30.08.2019
wrzesień – 27.09.2019
październik - 25.10.2019
listopad – 29.11.2019.

Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
II miejsce – Natalia Kusiak pod kierunkiem
Grażyny Oliwy – Szkoła Podstawowa im.
Obrońców Westerplatte w Gostyninie.
II miejsce – Bartosz Laskowski pod kierunkiem Moniki Kacprzak – Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu.
Kategoria IV:
I miejsce – Alicja Kurek pod kierunkiem Lidii
Muchy – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.
Wszystkim nagrodzonym uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Bezpłatny
angielski
w Gostyninie
Burmistrz Miasta Gostynina zaprasza na bezpłatne kursy języka angielskiego skierowane do
wszystkich osób (niezależnie od wykształcenia)
w wieku 25 lat i więcej, mieszkających na terenie
województwa mazowieckiego.
To doskonała okazja do nabycia, uzupełnienia
lub podwyższenia kompetencji językowych.
Realizacja: luty 2019 – lipiec 2020.
Preferowane osoby:
• o niskich kwalifikacjach,
• mieszkające na wsi,
• w wieku 50+,
które dotychczas nie uczestniczyły we wsparciu
oferowanym w tożsamym zakresie w ramach
POKL w latach 2013-2015 i/lub w RPO WM
2014–2020.
Oferujemy 180-godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym.
Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny zajęć, grupy o małej liczbie uczestników, kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz bezpłatne materiały szkoleniowe.
Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Zapisy i informacje:
Urząd Miasta Gostynina – Ratusz I piętro
Pokój nr 206
Tel. 24 236-07-24
UMGostynin
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Gostynin ponownie nominowany
w Plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza”
30 stycznia w redakcji „Tygodnika Płockiego”, organizatora popularnego w naszym
regionie Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza”,
zebrała się Kapituła, która zdecydowała o nominacjach w 4 kategoriach.
Miło nam poinformować, że i tym razem
gostynińskie przedsięwzięcia znalazły się
w gronie ubiegłorocznych wartościowych
wydarzeń.

Folklor
w twórczości
Teresy Wojno
1 lutego w galerii im. Pawła Tencera w Miejskim Centrum Kultury odbyła się wystawa
prac malarki i poetki śp. Teresy Wojno.
Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy
i projekcją krótkiego filmu o artystce autorstwa Sylwestra Ulanowskiego.
Na wystawę przybyła rodzina Teresy
Wojno, a także przyjaciele i znajomi oraz
władze samorządowe: zastępca burmistrza
pani Halina Fijałkowska, Sekretarz Miejska
pani Hanna Adamska oraz pani Zuzanna
Baranowska‑Lemmen reprezentująca wójta
Gminy Gostynin.
Sylwetkę malarki przybliżyła prezes Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej pani Aldona Gil.
Tematyka obrazów Teresy Wojno najczęściej obraca się wokół tradycji ludowych,
w tym wycinanek. Zainteresowanie folklorem przejawia się także w motywach kwiatowych i anielskich.
Podczas spotkania odczytano kilka wierszy artystki jako zapowiedź promocji tomiku poetyckiego, która zaplanowana jest na
21 marca o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury.
UMGostynin

Obecnie trwa głosowanie plebiscytowe, które do 28 marca wyłoni zwycięzców.
Z gostynińskich propozycji Kapituła wytypowała w kategorii „W Regionie” – Oddanie
do użytku Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”, z którego może korzystać 30 dzieci
w wieku od 1 do 3 lat oraz punktu przedszkolnego dla 50 dzieci. Nominowany jest Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Co należy zrobić, aby nasz lokalny projekt został nagrodzony? Wyślij SMS o treści
„REG.5” pod nr 73601 (koszt SMS-a: 3,69
zł brutto). Ilość głosów od jednego nadawcy
może być nieograniczona. Na głosujących
czeka wiele wartościowych nagród. Regulamin głosowania internetowego, jak też regulamin całego Plebiscytu, na stronie internetowej „Tygodnika Płockiego”.

Kolejne
wsparcie
z programu
„Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W Gostyninie funkcjonują już
trzy takie placówki, dzięki którym najmłodsi
mieszkańcy mają zapewnioną opiekę i edukację
na wysokim poziomie. W tym roku miasto po
raz kolejny wystąpiło z wnioskiem o dofinasowanie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch+” 2019. Niezmiernie miło nam
poinformować, że wniosek został rozpatrzony
pozytywnie. Decyzją Minister Elżbiety Rafalskiej Gostynin otrzyma 198 tys. zł dotacji.
Pozyskane środki są ogromnym wsparciem
dla codziennego funkcjonowania „Bajkowego Zakątka” i „Zaczarowanej Krainy” (144
tys. zł) oraz Klubu Dziecięcego „Uśmiech
Malucha” (54 tys. zł).

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Wyjątkowe jubileusze
w Zamku Gostynińskim
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12 stycznia w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego miała miejsce wyjątkowa uroczystość – złote, szmaragdowe i diamentowe gody
par małżeńskich z terenu naszego miasta.

Teresa i Jerzy Wiśniewscy,
Teresa i Czesław Wróblewscy,
Wanda i Marian Zalewscy,
Henryka i Czesław Złotowscy.

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Janina i Jerzy Andrzejewscy,
Danuta i Czesław Balcerzakowie,
Henryka i Ryszard Czajkowie,
Krystyna i Józef Dubielakowie,
Feliksa i Stanisław Grzybowscy,
Anna i Jan Kawulscy,
Stanisława i Jan Krzewiccy,
Teresa i Józef Kucharscy,
Waleria i Józef Laskowscy,
Elżbieta i Janusz Markiewiczowie,
Stanisława i Jan Milczarkowie,
Janina i Kazimierz Rosiakowie,

55-lat wspólnego pożycia obchodzili:
Jadwiga i Tadeusz Lemańscy.

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

60-lecie świętowali:
Jadwiga i Jerzy Ciesielscy,
Helena i Jan Pietruscy.
Uroczystość otworzyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gostyninie Maria
Rendzikowska wraz z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim, który przekazał
życzenia i gratulacje: – Szanowni Państwo,
pragnę życzyć Wam przede wszystkim dużo

zdrowia oraz tego, abyście szli przez życie
z dobrocią w sercu, otoczeni ludźmi, których
kochacie i którzy Was kochają, abyście byli
silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęśliwi
z bycia razem każdego dnia. Waszym rodzinom i przyjaciołom życzę radości ze wspólnego przebywania z Wami. Pielęgnujcie Waszą
miłość, by mogła trwać wiecznie.
Następnym punktem uroczystości było wręczenie specjalnych odznaczeń przyznanych
przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji jubilatów
dokonał burmistrz.
Uroczystość uświetnił występ chóru przy
Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu prowadzonego przez
Pawła Pilichowicza, oraz solistek: Julii Zielińskiej,
Izabeli Jędrzejewskiej, Patrycji Ziółkowskiej i absolwentki szkoły w Solcu – Natalii Smyczyńskiej.

UMGostynin
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Trzech Tenorów
z koncertem
walentynkowym
Wyjątkowy koncert walentynkowy odbył się
9 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Wystąpiło trzech znakomitych te-

MCK bez barier

norów: Mariusz Ruta, Bartosz Kuczyk i Mirosław
Niewiadomski. Doskonały recital przypadł do
gustu nie tylko miłośnikom muzyki klasycznej.
Z satysfakcją informujemy, że jeszcze w tym
roku pierwsza kondygnacja Miejskiego Centrum Kultury stanie się obiektem bez barier.
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 stycznia 2019 r. wniosek
na zadanie pod nazwą: „Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
do potrzeb osób z niepełnosprawnością”, złożony do programu Infrastruktura domów kultury, został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał
dofinansowanie w kwocie 87.000,00 zł.
W ramach inwestycji wykonane zostaną
następujące udogodnienia:
– winda zewnętrzna,
– pochylnia wewnętrzna łącząca poziom
holu i sali kinowej z salą wystaw,
– toalety przy sali kinowej.
Wartość całego projektu, wynikająca
z kosztorysu inwestorskiego, opiewa na kwotę 172.603,00 zł.

Terminy przejazdów:
- 21.03.2019 r. godz. 20:00 /czwartek/
„Powitanie Wiosny” na wesoło
w kostiumach: peruki itp. – rozpoczęcie
sezonu wrotkarskiego

UMGostynin

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe powinni mieć kaski ochronne.
- 26.04.2019 r. godz. 20:00 /piątek/
- 24.05.2019 r. godz. 20:00 /piątek/
- 21.06.2019 r. godz. 20:00 /piątek/
na „Zakończenie roku szkolnego”

- 02.09.2019 r. godz. 20:00 /poniedziałek/
na „Rozpoczęcie roku szkolnego”
- 04.10.2019 r. godz. 20:00 /piątek/ zakończenie sezonu wrotkarskiego

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

5

nasz

Gostynin

Nr 1 (44)

Bal Kapelusza
w gostynińskiej Jedynce

Karnawał to czas zabaw choinkowych w szkołach i przedszkolach. W tym roku szkolnym
gostynińska Jedynka zorganizowała Kolorowy
Zawrót Głowy, czyli Bal Kapelusza. 24 stycznia
na sali gimnastycznej zaroiło się od kapeluszy,

piór, opasek i peruk. Zabawę uświetnił wybór
króla i królowej balu z klas IV-VIII oraz tańce
organizowane przez wykwalifikowanych animatorów. Dodatkową atrakcją była fotościanka, przy której robiono pamiątkowe zdjęcia.

Bajkowy bal
karnawałowy
W piątek 25 stycznia w Zamku Gostynińskim
odbył się długo wyczekiwany i pełen przeżyć
Bal Karnawałowy. Na udekorowanej balonami i serpentynami sali kolumnowej pojawili
się najmłodsi mieszkańcy Gostynina w fantastycznych strojach. Dzieci i rodzice przebrani
byli za bohaterów znanych bajek, m.in.: wróżki, królewny, czarownice, rycerzy, piratów, policjantów. Pojawił się nawet kostium zawodnika sumo. Bal poprowadził Wodzirej i królewna
Śnieżka w towarzystwie Minionka i Myszki
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Miki, którzy od pierwszych taktów skocznej
muzyki zagrzewali gości do wspólnej zabawy
i korowodów tanecznych.
Składamy podziękowania dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi
„Akademia Przedszkolaka” w Gostyninie za
doskonałą organizację i fantastyczną atmosferę podczas zabawy. Wspólny bal umożliwił
gostynińskim pociechom i ich rodzicom spędzenie razem czasu, który przyniósł wszystkim
uczestnikom wiele radości.

UMGostynin
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Otrzymaliśmy dofinansowanie
na wykonanie dokumentacji
projektowej

Wniosek Gminy Miasta Gostynina na dwuletnie zadanie pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku
dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły
Muzycznej”, złożony w ramach naboru do programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, został rozpatrzony pozytywnie.

Uzyskaliśmy dofinansowanie o łącznej kwocie 105.000,00 zł.
Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum nr 2 im. Polskich
Noblistów i gospodarowania terenu przyle-

głego na potrzeby funkcjonowania Miejskiej
Szkoły Muzycznej I stopnia. Dokumentacja
jest niezbędna do rozpoczęcia procesu adaptacji pomieszczeń po szkole, która została
zlikwidowana w związku z przeprowadzoną
reformą oświaty.

Podpisano nową umowę na przygotowanie dokumentacji
budowy dróg na osiedlu Zatorze
Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał
umowę z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o.
na wykonanie opracowania dokumentacji
projektowej dla budowy dróg na osiedlu Zatorze w Gostyninie.
Dokumentacja zawierać ma przede
wszystkim zaprojektowanie: nawierzchni bitumicznej z krawężnikami na ławach
betonowych dostosowanych do osób
niepełnosprawnych w miejscach przejść
dla pieszych; chodników, zjazdów i progów
zwalniających z kostki betonowej oraz odpowiedniego odwodnienia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektu budowy dróg do 20 grudnia 2019r. i uzyskać ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę do 30 czerwca 2020r.
Koszt inwestycji wynosi 49.938,00 zł.
Przypominamy, że pierwsza umowa na
realizację tego zadania została podpisana
w 2017r., jednak wykonawca z Kalisza nie
wywiązał się z zadania, wskutek czego miasto
rozwiązało umowę i naliczyło kary.
Nie chcąc dłużej zwlekać z inwestycją, burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu ponownego zapytania ofertowego, które 26 lutego
zakończyło się podpisaniem umowy z gostynińską firmą.
UMGostynin
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Nieuchronne
podwyżki
opłat za odbiór odpadów

Bezpłatna mammografia dla kobiet
w wieku 50-69 lat, które w ciągu
ostatnich 2 lat nie wykonywały
bezpłatnego badania.

8 maja 2019r.

Rynek przed Ratuszem

Nowotwór piersi zazwyczaj przez długi
czas rozwija się bezobjawowo i bezboleśnie,
a wykryty i leczony we wczesnym stadium
zaawansowania zwykle jest całkowicie wyleczalny. Dlatego tak bardzo ważne jest regularne badanie piersi.
Gorąco zachęca kobiety do skorzystania
z oferty profilaktycznych badań mammo-
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graficznych, które będzie można wykonać
8 maja w mammobusie na Rynku.
Oferta skierowana jest do kobiet w wieku
w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich
2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.
Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod
nr te. 42 254 64 10 lub 517 544 004.
Nie zwlekaj i zapisz się już teraz!

Gostynin

nasz

Niestety nadszedł czas podjęcia decyzji
o podniesieniu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynikającej m.in. z rosnących cen energii, transportu
i zwiększenia tzw. „opłaty środowiskowej”.
W Gostyninie od 2010r. stawki nie uległy
zmianie, podczas gdy kolejne miasta i gminy w
Polsce systematycznie podnosiły opłaty. Stąd
konieczność wprowadzenia zmian i urealnienia
stawek także w naszym mieście. Od 1 kwietnia
za odpady zbierane w sposób selektywny zapłacimy 11 zł od osoby, natomiast za odpady
niesegregowane 21 zł od osoby.
Mimo kampanii społecznych i rosnącej świadomości ekologicznej ilość wytwarzanych odpadów z roku na rok zwiększa się. To ma swoje
konsekwencje w niedoszacowaniu liczby i mocy
przerobowych zakładów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Problem codziennego generowania olbrzymiej ilości odpadów jest powszechny. To kłopot całej współczesnej cywilizacji wynikający
z konsumpcyjnego stylu życia. Często nie zdajemy sobie sprawy, że rocznie statystyczny
Polak wytwarza nawet 312 kg śmieci, a mieszkaniec naszego województwa – nawet ponad
330 kg. Dlatego tak ważna jest ich segregacja
u źródła, czyli w gospodarstwach domowych.
Selekcja odpadów niesie za sobą wiele
korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Rozdzielając śmieci w gospodarstwie
domowym, ograniczamy zanieczyszczanie
środowiska, a w konsekwencji minimalizujemy zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Kolejnym dobrodziejstwem segregacji odpadów
jest pozyskiwanie surowców wtórnych, które
skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Co ważne, selektywna zbiórka odpadów jest tańsza. Segregacja zwiększa również
naszą świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za otoczenie, w którym na co dzień
przebywamy. Segregując odpady, zyskujemy
porządek i oszczędności.
Warto tu przypomnieć, że na terenie Miasta Gostynina funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany przy
ulicy 18 Stycznia 36 (baza PKS). Mieszkańcy mogą tu dostarczać nieodpłatnie (w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi): metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, chemikalia, odpady niebezpieczne, świetlówki, opakowania po środkach
ochrony roślin, nawozach i aerozolach, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, papier
i tekturę, odpady budowlane i rozbiórkowe,
baterie i akumulatory, przeterminowane
leki, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
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