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PODSTREFA GOSTYNIN
w Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej
Miło nam poinformować, że 31 sierpnia
weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zwiększające Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną (TSSE) o teren przy
ul. Kowalskiej w Gostyninie, o łącznej powierzchni 9,7489 ha.
Głównym celem działania TSSE jest wzrost
aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie,
poprzez wykorzystanie istniejących walorów
inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój

więzi kooperacyjnych w streﬁe i jej bezpośrednim otoczeniu. TSSE od 20 lat realizuje
procedury wydawania zezwoleń i lokowania
kolejnych inwestycji w streﬁe, dzięki czemu
udzielono 375 zezwoleń na działalność gospodarczą na jej terenie, w której aktywnie
działa 149 przedsiębiorców reprezentujących
różne branże, m.in. przetwórstwo aluminium,
farmaceutyki, szkło gospodarcze, elektronikę,
produkcję materiałów budowlanych, meble
i przemysł poligraﬁczny.

Burmistrz Paweł Kalinowski, który bardzo zabiegał o utworzenie Podstrefy Gostynin, przyznaje z satysfakcją: „Rozporządzenie podpisane
przez premiera Mateusza Morawieckiego powoduje, że Gostynin od tego momentu zacznie
być kojarzony z Tarnobrzeską Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, a to oznacza,
że ułatwi to znacząco możliwość pozyskiwania
inwestorów. Moje starania o włączenie terenów położonych w Gostyninie do strefy okazały się skuteczne i na tym nie koniec”.

OCALENI od zapomnienia
W dniu 20 września przy ul. Gościnnej w Gostyninie odbyła się uroczystość upamiętnienia Cmentarza Żydowskiego zorganizowana
przez grupę ,,Wielokulturowy Gostynin’’ pod
przewodnictwem Piotra Syski.
W tym szczególnym wydarzeniu udział wzięła ambasador Izraela Anna Azari, Jakob Naveh syn ocalałej z Holocaustu Gostyninianki - Pani
Lucyny Framzos (z domu Motylińskiej) oraz
Tomer Naveh - syn Jakoba. Goście w godzinach
przedpołudniowych spotkali się w Urzędzie
Miasta z burmistrzem Pawłem Kalinowskim.
Uroczystość na cmentarzu zgromadziła mieszkańców miasta, przedstawicieli władz samorządowych i młodzież szkolną. Projekt ,,Wielokulturowy Gostynin’’ to niezwykłe historie, które
połączyły losy m.in. mieszkających w Gostyninie Polaków i Żydów. W swoich przemówieniach pani ambasador, burmistrz miasta i Tomer
Naveh wyrazili radość, że po wielu latach uhonorowana została pamięć o Żydach mieszkających i pracujących w naszym mieście.
Pomysłodawca upamiętnienia cmentarza
Piotr Syska, w swoim wystąpieniu powiedział
m.in.: „Cmentarz, na którym się dziś znajdujemy został ograbiony z macew podczas II wojny światowej, w czasie niemieckiej okupacji
Gostynina. Płyty nagrobne były budulcem
do utwardzania dróg, na terenie cmentarza
nie ocalała żadna żydowska stela nagrobna.
Cmentarz ten przez dzisiątki lat powojennej
historii Gostynina był niechlubnym świadectwem niepamięci o mieszkających na tych
ziemiach Żydach. Spotykamy się po to, aby
przywrócić ich pamięć.”
UMGostynin

Do uroczystego odsłonięcia pomnika zaproszono ambasador Izraela Annę Azari, burmistrza Pawła Kalinowskiego oraz Jakoba
i Tomera Naveh. Wokół pomnika uczestnicy uroczystości składali kamyki, jako symbol spełnienia przykazania i szlachetnego
uczynku.

Popołudniowa część wydarzenia odbyła
się w Zamku Gostynińskim. Historię Żydów
w Gostyninie zaprezentował dr. Przemysław
Nowogórski.
Po oﬁcjalnej części uroczystości uczestnicy
zostali zaproszeni do spaceru Szlakiem Wielokulturowego Gostynina.
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„FAN” FESTYN Rodzinny
W ramach konkursu ogłoszonego przez
Burmistrza Miasta Gostynina w zakresie zadania: Przeprowadzenie kampanii społecznej
na rzecz promowania abstynencji, zdrowego
stylu życia i budowania silnych więzi rodzinnych, 9 września zorganizowano „Fan” Festyn
Rodzinny – Festyn Antynałogowych Nowinek. Projekt sﬁnansowany został ze środków
Gminy Miasta Gostynina.
Realizatorem projektu była Fundacja
Dobrych Serc „Tak” i adresowany był do
mieszkańców Gostynina: dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz seniorów. Celem było poinformowanie o możliwościach uzyskania pomocy
w obszarze dotyczącym problemu uzależnień
i przemocy domowej.
Atrakcyjny i wszechstronny program zgromadził wielu mieszkańców miasta. W trakcie
festynu odbyły się FANtastyczne zabawy tematyczne (mega bańki, malowanie buziek, balonowe szaleństwa), które integrowały rodzinnie i międzypokoleniowo oraz propagowały
trzeźwość i zdrowy styl życia. W FANkąciku
kulinarnym uczestnicy imprezy wspólnie biesiadowali przy grochówce i kiełbaskach z ogniska. Dużą atrakcją była także FANciuchcia,
jeżdżąca ulicami Gostynina. Nasze Pasje to

z kolei propozycje działań mieszkańców, którzy zaprezentowali swoje zainteresowania,
stanowiące źródło spełnienia osobistego i alternatywę dla używek i nietrzeźwości:
• muzyczne – Miejska Orkiestra Dęta,
• wokalne – Zuzanna Majchrzak, Julia Falkowska, Konrad Kolasiński,
• taneczne – tancerze z Disco Dance z Miejskiego Centrum Kultury oraz sekcji tańca
w kręgu Gostynińskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku,
• teatralne – artyści z kabaretu „Zwierciadło” z Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
• motocyklowe – motocykliści z Gostynina i okolic, którzy zaprezentowali piękne
motocykle,
• sportowe – amatorzy ruchu uczestniczący
w rywalizacji,
• malarskie – uczestnicy konkursu na projekt
pomalowania fontanny,
• czytelnicze – pasjonaci książek z kącikiem
czytelniczym.
W czasie FANfestynu uczestnicy imprezy
stworzyli plakat informacyjno-edukacyjny dotyczący numerów telefonów kontaktowych do
instytucji, które mogą pomóc w rozwiązaniu
problemów i minimalizowaniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych
(alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny).
Podczas festynu można było sprawdzić swoją
wiedzę w quizach proﬁlaktycznych na temat
niebezpieczeństw wynikających z zażywania

substancji psychoaktywnych, a w Kąciku Porad
porozmawiać ze specjalistą ds. uzależnień.
Gwiazdą FANfestynu był zespół BETHEL,
który zagrał plenerowy koncert. Muzycy zaprezentowali utwory reggae z elementami dub oraz
ska. W swojej dziesięcioletniej historii grupa zagrała ponad 550 koncertów. Zespół propaguje
abstynencję i zdrowy styl życia. Grał na imprezach ogólnopolskich, takich jak Woodstock.
Znany jest z koncertowania na proﬁlaktycznych
imprezach PaT-u - Proﬁlaktyka a Ty.
Festyn zakończył się potańcówką przy muzyce mechanicznej z wykorzystaniem tańców
integracyjnych.
Dzięki „FAN” Festynowi Rodzinnemu mieszkańcy Gostynina pokazali, że bez używek też
można atrakcyjnie spędzić czas wolny. Ważne,
by takie przesłanie traﬁło zwłaszcza do dzieci
i młodzieży, którzy są najbardziej podatni na
wpływ rówieśników. Często ulegają namowom kolegów i próbują alkoholu, narkotyków,
dopalaczy, nikotyny. Uczestnicy festynu pokazali, że warto powiedzieć „nie” i znaleźć swój
sposób na życie – wolny od używek.
Prezes Fundacji Dobrych Serc „Tak” Joanna
Renata Syska skierowała serdeczne podziękowania do pracowników Urzędu Miasta,
Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Kina Siemowit,
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba
z Gostynina, Zamku Gostynińskiego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za pomoc
i wsparcie przy organizacji Festynu.

SPOTKANIE
w ROD „Bratoszewo”
W sobotę, 22 września burmistrz Paweł
Kalinowski uczestniczył w wyjątkowym spotkaniu z Zarządem i członkami Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Bratoszewo”.
Miłym akcentem było podsumowanie przez
prezesa Kazimierza Czajkowskiego konkursu
na najpiękniejszy ogródek i wręczenie nagród
dla wyróżniających się działkowców. Nagrody otrzymali: Pani Ewa Gębicka, Pani Janina
Kostkiewicz, Pan Leszek Radecki, Pani Aldona
Świątkowska i Państwo Frydrysiakowie.
W czasie spotkania dyskutowano o modernizacji istniejącej infrastruktury ROD, przekształceniu działek, poprawie stanu ich zago2
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spodarowania, aby ogrody działkowe służyły
zaspokajaniu wypoczynkowych potrzeb działkowych rodzin.
Burmistrz podkreślał zalety płynące z funkcjonowania i istnienia ogrodów działkowych
w mieście, potrzebę zachowania ich trwałości
i rozwoju oraz trud działkowców wkładany
w swoją działalność. Wyraził satysfakcję z faktu, że od maja 2018 r. miasto ma możliwość
udzielenia dotacji na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. ROD „Bratoszewo” otrzymało od miasta doﬁnansowanie w wysokości
4.000 zł na zakup rębaka.
UMGostynin
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Ulica Bema
MODERNIZOWANA
W dniu 20 lipca została podpisana umowa przez Burmistrza Miasta Gostynina na
modernizację ul. Bema z firmą Bora Sp.
z o.o z Dobrzykowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Niezwłocznie po przekazaniu ulicy do remontu ﬁrma przystąpiła do przygotowania
terenu pod plac budowy będący zapleczem
realizacji zadania. W zakres inwestycji wchodzą m.in.: sfrezowanie istniejącej nawierzchni
jezdni i jednego zjazdu; uzupełnienie ubytków
w istniejącej podbudowie drogi; zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci istniejącego
uzbrojenia liniowego; wykonanie nowej na-

wierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań,
miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, chodników z przejściami dla pieszych
przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością; zamontowanie progów zwalniających;
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz inne niezbędne prace szczegółowo
ujęte w dokumentacji budowlanej.
Dzięki tej inwestycji usprawniona zostanie
komunikacja, zwiększy się poziom bezpieczeństwa na ulicy Bema, a także powstaną
miejsca parkingowe.
Roboty mają zostać zakończone do końca
listopada 2018 r.

„Przedwiośnie”
W NARODOWYM CZYTANIU

W tym roku, w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości Narodowe Czytanie odbywało się w wielkich miastach i małych wioskach, na uczelniach i w bibliotekach,
w teatrach, domach kultury i na rynkach miast.
W Warszawie Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim 8 września zainaugurowała Para
Prezydencka. Tegoroczną lekturą było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Propagowanie
polskiej literatury, dbałość o polszczyznę oraz
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości to
szlachetny cel ogólnopolskiej akcji.
Gostynińską Uroczystość Narodowego Czytania rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego recytowany przez Adama Migdalskiego. Pierwszy fragment „Przedwiośnia” odczytał Burmistrz Paweł

Kalinowski z małżonką, kolejne zaś mieszkańcy
Gostynina i okolic: uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie,
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, Szkoły Podstawowej
nr 5 im. im. Księcia Mazowieckiego Siemowita
IV z oddziałami gimnazjalnymi w Gostyninie.
Czytaniu towarzyszył piękny występ
Natalii Smyczyńskiej, która wykonała dwa utwory „Sen o Warszawie” i ,,Jej portret”. Izba Pamięci
gen. Ryszrda Kuklińskiego w Warszawie zaprezentowała na gostynińskim rynku wystawę pn.
„Generał Kukliński - Polska Samotna Misja”.
Oprawę muzyczną wydarzenia przygotował
Adam Grabarczyk. Pomocy w przebiegu uroczystości udzielił także Paweł Tomaszewski.

PUNKT
PRZEDSZKOLNY
W SP5 już
funkcjonuje
4 września odbyło się uroczyste otwarcie
punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej
nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV.
Na spotkanie przybyli m.in.: senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Martynowski, burmistrz
Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, wiceburmistrz Miasta Gostynina Halina Fijałkowska,
skarbnik Miasta Gostynina Bożena Sokołowska,
radna Magdalena Augustyniak, proboszcz paraﬁi Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Rutkowski,
przewodniczący Rady Rodziców Jacek Kryska,
dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Michał Łoś, Wojciech
Przybylski właściciel ﬁrmy Budomax – wykonawca robót oraz rodzice i inne zainteresowane osoby.
Wszystkich zebranych powitał dyrektor SP5
Robert Pypkowski, podkreślając jednocześnie
wielkie zaangażowanie i osobisty wkład wielu
osób w realizację tego przedsięwzięcia.
Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz
Miasta Gostynina wyrażając ogromne zadowolenie, że kolejna grupa przedszkolaków
ma miejsce dostosowane do swoich potrzeb.
Wspomniał o kosztach wykonania tego zadania, które wyniosły ponad 800 tys. zł. Ponadto podkreślił, że uruchomienie tego punktu
przedszkolnego wraz z dotychczas funkcjonującymi placówkami pozwoliło zaspokoić w stu
procentach zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną w Gostyninie w roku 2018.
Głos zabrał również senator Marek
Martynowski. W swoim wystąpieniu pogratulował burmistrzowi tak ważnej inwestycji,
która będzie służyła dzieciom i wspomagała
ich dalszy rozwój.
Przed uroczystym przecięciem wstęgi przez
zaproszonych gości, ks. Proboszcz Andrzej
Rutkowski poświęcił pomieszczenie.

Odpady z działki nr 279/17 przy ul. Ziejkowej UNIESZKODLIWIONE
Na terenie działki położonej w Gostyninie
przy ul. Ziejkowej 5 składowane były odpady
pomimo tego, że było to miejsce nie przeznaczone na ten cel.
W związku z powyższym w ramach prowadzonego postępowania Burmistrz Paweł
Kalinowski decyzją administracyjną nakazał właścicielowi nieruchomości usunięcie
i unieszkodliwienie tych odpadów.
Z uwagi na fakt, iż właściciel nieruchomości
uchylał się od wykonania obowiązku wynikającego z w/w decyzji, burmistrz podjął czynności
zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zostały nałożone trzy kary
grzywny w celu przymuszenia, które jednak nie
przyniosły oczekiwanego rezultatu.
Przedłużający się czas składowania niebezpiecznych odpadów oraz realne zagrożeUMGostynin

nie jakie stwarzały one dla ludzi i środowiska
były podstawą do podjęcia przez Burmistrza
Miasta Gostynina decyzji o zastosowaniu
środka w postaci wykonania zastępczego i w dniu 30.05.2018 r. wydał stosowne
postanowienie, które było podstawą do zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie miasta oraz przeprowadzenia procedury
przetargowej na wyłonienie wykonawcy.
W efekcie w pierwszych dniach sierpnia została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta
Gostynina i ﬁrmą PORT SERVICE Sp. z o.o. z/s
w Gdańsku na odbiór i zagospodarowanie odpadów wykazujących właściwości niebezpieczne.
Z uwagi na utrzymujące się w tym czasie
wysokie temperatury powietrza przekazanie terenu i przystąpienie do prac nastąpiło
20 sierpnia, a pierwsze transporty do insta-

lacji unieszkodliwiania odpadów wyruszyły
z Gostynina dwa dni później.
Pracownicy Urzędu Miasta Gostynina
na bieżąco monitorowali przebieg procesu
usuwania odpadów. Czynności związane
z ważeniem i załadunkiem potwierdzone
zostały stosowną dokumentacją wagową
oraz fotograﬁczną. Gotowe transporty realizowane były na podstawie kart przekazania odpadów.
Ostatecznie usunięto i unieszkodliwiono 362
tony i 600 kilogramów odpadów za łączną kwotę 606 209,18 zł.
Na chwilę obecną, na podstawie dokumentów rozliczeniowych wykonanej usługi, Gmina
Miasta Gostynina podejmuje stosowne działania mające na celu wyegzekwowanie od właściciela nieruchomości poniesionych kosztów.
Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl
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Już po raz ósmy w naszym mieście 16 września odbył się Gostyniński Bike Tour, wraz
z „Biegiem po zdrowie”, w którym uczestniczył Burmistrz Paweł Kalinowski. Zawodnicy
rozpoczynali i kończyli rywalizację na terenie
parkingu przy ul. Dybanka.
Wyniki zawodów (miejsca na podium) przedstawiały się następująco:
SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY I-III
1. Jakub Majchrzak
2. Patryk Dąbrowski
3. Filip Kowalczyk
SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY IV-VI
1. Dawid Faﬁński
2. Adam Józkowiak
3. Miłosz Faﬁński
SZKOŁY PODSTAWOWE- KLASY VII-VIII
I III KLASA GIMNAZJALNA
1. Grzegorz Marciniak

2. Adrian Kaczmarek
3. Jakub Rogacki
BIEG PO ZDROWIE
1. Artur Szulwach
2. Piotr Mrówka
3. Roman Augustyniak
OPEN - ELITA KOBIET
1. Katarzyna Pakulska
2. Katarzyna Maślana
3. Marta Motylewska
OPEN - ELITA MĘŻCZYZN (do 40. roku życia)
1. Michał Przybytek
2. Kacper Cacko
3. Michał Wyżlic
OPEN - MASTERS MĘŻCZYZN (powyżej 40.
roku życia)
1. Andrzej Piętka
2. Dariusz Sibiński
3. Zdzisław Pogorzelski

TRWA NABÓR WNIOSKÓW
o doﬁnansowanie w ramach
programu priorytetowego
„Czyste powietrze”
Gmina Miasta Gostynina informuje, że
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił
w dniu 19.09.2018 r. nabór wniosków o doﬁnansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W ramach Programu beneﬁcjent może
otrzymać doﬁnansowanie na realizację przedsięwzięcia w formie: dotacji, dotacji oraz pożyczki, pożyczki.
Wysokość doﬁnansowania uzależniona jest
od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (dochód osiągnięty
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
złożenia wniosku o doﬁnansowanie, wykazany
w odpowiednim dokumencie).
Doﬁnansowaniu podlegają m.in.:
• demontaż i wymiana źródeł ciepła starej generacji (opalanych węglem);
• realizacja urządzeń i instalacji: kotły na paliwo stałe ekologiczne, węzły cieplne, syste-

my ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, zbiorniki
na olej i na gaz, pompy ciepła powietrzne,
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu
lub wody, wraz z przyłączeniami;
• termomodernizacja (docieplenie przegród
wewnętrznych i zewnętrznych budynków,
wymiana i montaż stolarki zewnętrznej
(okna i drzwi);
• odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne).
Doﬁnansowanie wyłącznie w formie pożyczki.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty
dotyczące Programu znajdują się na stronie głównej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfosigw.pl w zakładce Czyste powietrze (trzeba kliknąć link: TUTAJ MOŻESZ
ZŁOŻYĆ WNIOSEK) lub zakładce PORTAL
BENEFICJENTA.
Od dnia 5 września WFOŚIW prowadzi
szkolenia dla mieszkańców na terenie całego województwa mazowieckiego. W trakcie spotkań przekazywane są informacje
na temat zasad udzielania doﬁnansowania
w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące
wypełniania wniosku.

BIULETYN MIEJSKI
Wydawca: Gmina Miasta Gostynina, Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, ul. Rynek 26 pok. 305, 09-500 Gostynin
Zespół redakcyjny: Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, Telefon: 24 236 07 33, e-mail: promocja@gostynin.pl
Skład i druk: drukarnia SZMYDT, 09-500 Gostynin, ul. Płocka 38B, tel. 24 369 60 90; e-mail: biuro@drukarniaszmydt.com
4

Więcej informacji na stronie: www.gostynin.pl

Ulica Nowa
JAK NOWA
W dniu 19 września nastąpiło uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanej ul. Nowej.
Zakres robót obejmował przebudowę pasa
drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą i wykonaniem zjazdów indywidualnych,
publicznych oraz budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Wykonawcą
w/w prac była ﬁrma „Hydropol” Sp. z o.o.
wspomagana przy budowie oświetlenia przez
ﬁrmę „Ada-Light” Sp. z o.o.. Inwestycja została zrealizowana przy udziale rządowego doﬁnansowania w wysokości ponad 700
tys. zł. Łączny koszt modernizacji wyniósł
915.521,38 zł.
Burmistrz Paweł Kalinowski w swoim krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej
inwestycji. Docenił profesjonalizm wykonawcy
i jest przekonany, że użytkownicy korzystający
ze zmodernizowanej drogi będą przemieszczali się bezpieczniej i bezproblemowo. Podkreślił
także potrzebę dalszego pozyskiwania środków rządowych na realizację projektowanych
w mieście inwestycji. Podczas uroczystości
głos zabrała również, przybyła na to wydarzenie, Marlena Mazurska – kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, podkreślając dobrą współpracę z gostynińskim samorządem i wyrażając zadowolenie z osiągniętego efektu – „obecnie ulica Nowa jest nie tylko
z nazwy, ale także z wyglądu.” Natomiast Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski w swoim
wystąpieniu zauważył, że istotą bezpiecznego
poruszania się po drogach jest zapewnienie
właściwej organizacji ruchu.
Ostatnim punktem uroczystości było przecięcie wstęgi.

Remont ul. Stodólnej
ZAKOŃCZONY
Remont był ważnym przedsięwzięciem dla
mieszkańców Gostynina, gdyż jest to jedna
z najczęściej uczęszczanych ulic. Wybrana
w przetargu nieograniczonym ﬁrma Bora Sp.
z o.o. z Dobrzykowa okazała się solidnym wykonawcą i w krótkim czasie sprawnie i fachowo zrealizowała zamówienie.
Zakończenie prac miało miejsce 30 sierpnia. Przypominamy, że zakres robót remontowych obejmował: sfrezowanie istniejącej
nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej;
remont zjazdów i odcinków chodnika polegający na przełożeniu istniejącej kostki wraz
z krawężnikami i obrzeżami lub ich wymianie;
dostosowanie przejść dla osób z niepełnosprawnością; regulację usytuowanych w jezdni studzienek kanalizacyjnych oraz wykonanie oznakowania poziomego.
Burmistrz Paweł Kalinowski wyraził swoje zadowolenie ze współpracy z w/w ﬁrmą
i ma nadzieję, że efekty jej pracy będą służyły
mieszkańcom przez wiele lat.
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