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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom i Przyjaciołom Gostynina
składamy życzenia radości, pogody ducha
i wzajemnego szacunku, a także miłych spotań
w rodzinnym gronie oraz nadziei i wiary w dobro.
Niech tegoroczne Święta wraz z nadchodzącą
wiosną przyniosą życzliwość i zaowocują
pomyślną przyszłością.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

Coraz więcej mieszkań w Gostyninie
Jednym z podstawowych zadań
własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, gmina zapewnia
lokale socjalne i lokale zamienne,
a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.
O konieczności budowy mieszkań
w naszym mieście nie trzeba nikogo przekonywać. Na listach oczekujących na lokale socjalne i lokale
mieszkalne znajduje się 174 wnioskodawców. Wśród ubiegających się
są zarówno osoby samotne, jak i rodziny oraz osoby wobec których Sąd
orzekł eksmisję z prawem do lokalu
socjalnego.
Wychodząc naprzeciw potrzebom,
Gmina Miasta Gostynina w kwietniu
2016r. rozpoczęła budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Targowej, w którym powstanie 60
lokali socjalnych z indywidualnym
ogrzewaniem gazowym. Wykonawcą inwestycji jest gostynińska firma
„Hydropol” Sp. z o.o., która wykonuje
roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Aktualnie
kontynuowane są prace związane
z pokryciem dachu blachą i dociepleniem ścian zewnętrznych. Wykonywane są instalacje wewnętrzne:
gazowe, wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Przystąpiono do realizacji

zagospodarowania terenu wokół
budynku, w tym budowy dojazdów
i miejsc parkingowych.
Zgodnie z zawartą umową zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31.08.2017r. Po
tym terminie zostanie uruchomiona
procedura odbiorowa i przekazanie
budynku do użytkowania.
Przy dotrzymaniu terminu, o którym mowa powyżej, budynek powinien zostać zasiedlony do końca bieżącego roku.
Natomiast budowę mieszkań na
sprzedaż rozpoczęło Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
Powstają dwa budynki, jeden
mieszkalno-usługowy przy ul. 3 Maja
oraz drugi mieszkalny wielolokalowy przy ul. Parkowej. Zakończenie
inwestycji planowane jest na koniec
listopada 2018r. W celu zapewnienia
miejsc postojowych dla w/w obiektów budowany jest parking nad rzeką
Skrwą.
Szansą na budowę kolejnych
mieszkań na terenie naszego miasta
jest rządowy program „Mieszkanie+”.
Program ten zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, w tym z możliwością dojścia
do własności. Nowe inwestycje mogą
powstawać na gruntach, które są własnością miast i gmin, a program realizowany na zasadach komercyjnych
nie obciąża samorządu finansowo.

Burmistrz Paweł Kalinowski chce
skorzystać z tej możliwości i w tym
celu zostały wytypowane działki
będące własnością Gminy Miasta
Gostynina, na których możliwa jest
lokalizacja budynków wielolokalowych. Aktualnie Urząd Miasta przygotowuje stosowne dokumenty do
złożenia swojej oferty do Banku
Gospodarstwa Krajowego, który jest
koordynatorem Programu „Mieszkanie+”. O dalszych ewentualnych
działaniach w tym temacie będziemy
informowali w kolejnych wydaniach
Biuletynu.
Nasze miasto skupia się nie tylko na budowie nowych mieszkań.
Sukcesywnie remontowane i modernizowane są już istniejące obiekty.
W 2017r. gruntownemu remontowi
zostanie poddany budynek przy ul.
3 Maja 14, przy
którym w ubiegłym roku prowadzone były prace
termomodernizacyjne. Z uwagi na
przewidziany duży
zakres
remontu na czas jego
trwania z budynku
zostali wyprowadzeni lokatorzy do
innych mieszkań
na terenie miasta.
Wspomniany wyżej remont będzie

obejmował m.in. przebudowę istniejących klatek schodowych, ścian wewnętrznych i działowych wraz z montażem nowych drzwi wewnętrznych,
przebudowę kominów łącznie z zainstalowaniem wywietrzników dachowych. Naprawie poddane zostaną
również stropy. W budynku zostaną
wykonane nowe wewnętrzne instalacje: elektryczna, wody ciepłej
i zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania. Natomiast
roboty zewnętrzne będą obejmować
budowę przyłącza wodociągowego
i przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Obecnie w Urzędzie Miasta Gostynina trwa procedura wyłonienia
wykonawcy planowanej inwestycji.
Przewidywany termin zakończenia
robót uzależniony jest od rozstrzygnięć przetargowych, na chwilę
obecną ustalony został na koniec
października 2017r.
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Dofinansowanie na
wymianę pieców
węglowych
Gostynin, mimo korzystnego
położenia wśród lasów, tak jak
wiele miast w Polsce, odczuwa
pogorszenie jakości powietrza.
Problem ten nasila się szczególnie w okresie jesienno-zimowym
z uwagi na wykorzystywanie do
celów grzewczych przez właścicieli nieruchomości pieców na węgiel.
Wychodząc naprzeciw konieczności ograniczenia emisji
dwutlenku węgla do atmosfery
Burmistrz Miasta Gostynina zlecił
opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Miasta Gostynina”, który aktualnie
jest na etapie opiniowania przez
właściwe organy, a następnie
po uwzględnieniu ewentualnych
uwag, zostanie przyjęty uchwałą
Rady Miejskiej.
Jednak do czasu przystąpienia do realizacji w/w programu
właściciele prywatnych nieruchomości, którzy zdecydowali się na
wymianę pieców węglowych na
piece na paliwo ekologiczne, tj.
gaz, olej opałowy, biomasę mieli
możliwość indywidualnego ubiegania się o dotację na ten cel
z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od roku 2017 zasady
naboru wniosków zostały zmienione i o dofinansowanie w imieniu zainteresowanych osób musi
wystąpić jednostka samorządu
terytorialnego. W związku z tym
Paweł Kalinowski wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta podjął
decyzję o złożeniu takiego wniosku. Właściciele nieruchomości,
najpóźniej do pierwszych dni lutego bieżącego roku, mogli składać do Urzędu Miasta wypełnione
deklaracje zawierające niezbędne
dane konieczne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
W tym czasie swój udział w projekcie zgłosiło 41 osób, natomiast

BURMISTRZ INFORMUJE
z uwagi na skrócony termin naboru przez WFOŚiGW osoby nie
uwzględnione w projekcie zostały
umieszczone na liście rezerwowej.
W efekcie tych działań w dniu
10 lutego 2017r. Został złożony do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu „0A8 Poprawa jakości powietrza na
terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację
kotłowni” na łączną wartość zadania w wysokości 297.471,37zł,
z czego planowana łączna kwota
dofinansowania może maksymalnie wynieść 210.000,00zł.
Zgodnie z regulaminem naboru wniosków, dofinansowanie
wynosi do 75% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż
5.000,00zł na jedno indywidualne
źródło ciepła. Do wydatków kwalifikowanych WFOŚiGW zalicza
koszty wymiany dotychczasowego pieca, tj. Zakup i montaż nowego pieca wraz z ewentualnym podajnikiem na biomasę oraz czujki
czadu. Natomiast w przypadku konieczności remontu wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania,
tj. wymiany grzejników, rur, termostatów itp. koszty z tym związane
ponosi właściciel budynku.
Aktualnie złożony dokument
polega na ocenie, do której zależy przyjęcie inwestycji do realizacji i wysokość dofinansowania.
Mamy nadzieję, że ta weryfikacja
zakończy się pomyślnie dla Gminy Miasta Gostynina, co umożliwi
przystąpienie do dalszych działań
założonych w projekcie.

Plac przed
dworcem PKP nie
należał do miasta
Niedawno na portalu gostynin.
info, została zamieszczona informacja, że plac przed dworcem kolejowym stanowi własność Gminy
Miasta Gostynina, a jej pojawienie
się zostało oparte na wyjaśnieniach PKP wystosowanych do
Starostwa Powiatowego, co okazuje się być nieprawdą.
Natychmiastowego sprostowania
stanowiska PKP w tej sprawie zażądał Burmistrz Paweł Kalinowski,
występując ze stosownym pismem,
jednoczęsnie przypominając o braku w tutejszym urzędzie dokumentów potwierdzających zarządzanie
tym terenem przez Miasto, a z toczących się od wielu miesięcy rozmów wynika, że kwestia ewentualnego przekazania Gminie Miasta
Gostynina przedmiotowego gruntu
jest w sferze rozważań przez PKP.

W piśmie skierowanym do Urzędu Miasta w dniu 30 stycznia br.
PKP potwierdziło, że Gmina Miasta Gostynina nie jest właścicielem
spornego terenu, a działka ma nie
uregulowany stan prawny.
Ustalenie podmiotu dysponującego tym placem nie budziłoby tylu
emocji, gdyby był on utrzymywany
w należytym stanie technicznym.
Powstające ubytki w nawierzchni oraz utrzymujące się zastoiska
wody w czasie opadów deszczu
stwarzają duże zagrożenie dla
uczestników ruchu.
Mając na uwadze poprawę
bezpieczeństwa na tym terenie,
w ubiegłym roku zostały podjęte
przez Urząd Miasta próby złagodzenia jego uciążliwości poprzez
nawiezienie destruktu asfaltowego, jego rozplanowaniu i zagęszczeniu. Działania te okazały się
mało skuteczne, ponieważ po opadach deszczu i po przejechaniu
kilkunastu samochodów ciężarowych nawierzchnia placu wróciła
do stanu sprzed remontu. Zatem
ponoszenie dalszych nakładów
na poprawę przejezdności na tym
terenie, do czasu uzyskania do
niego prawa własności, wydaje się
bezzasadne.
O wynikach negocjacji prowadzonych przez Burmistrza z PKP
w sprawie wydzielenia z terenów kolejowych istniejących dróg
i przejęcia ich na rzecz Gminy Miasta Gostynina poinformujemy po
ich zakończeniu.

Ograniczone staże
w mieście
W 2017r. Urząd Pracy w Gostyninie oferuje staże dla ponad
500 osób. Burmistrz Paweł Kalinowski chciałby skorzystać z tej
oferty i zatrudnić do prac pomocniczych i porządkowych możliwie
jak największą ilość bezrobotnych,
jednak ma w tym zakresie duże
ograniczenia. Głównym ich powodem jest obniżenie przez radnych
miejskich kwot planowanych w budżecie miasta na wynagrodzenia,
co wiąże się z brakiem możliwości zatrudnienia na kilka miesięcy
w Urzędzie Miasta stażysty po zakończeniu stażu.
Środki uchwalone przez Radę
Miejską w budżecie na bieżący
rok pozwoliły Burmistrzowi Miasta jedynie na złożenie do Urzędu Pracy wniosku o zatrudnienie
tylko sześciu osób w ramach robót publicznych. Jest to zaledwie
ułamek naszych potrzeb. Dawniej
do robót publicznych angażowano kilkadziesiąt osób, którym zapewniano pracę przy utrzymaniu
zieleni, porządku i czystości na
terenach miejskich. Obecnie miasto nie wykorzystuje potencjału
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oferowanego przez PUP. Mamy
mimo wszystko nadzieję, że radni
w przyszłości przychylniej spojrzą
na bezrobotnych, a szczególnie na
młode osoby szukające pracy.
Walka z wysokim bezrobociem
na naszym terenie powinna być
jednym z priorytetów władz miasta. W drugiej połowie stycznia br.
w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku
Pracy, w którym udział wzięła Halina Fijałkowska - Zastępca Burmistrza, powołana do jej składu.
Zadaniem Rady m.in. inspirowanie
przedsięwzięć zmierzających do
pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, składanie wniosków
i wydawanie opinii w sprawach
dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz
zatrudnienia w powiecie. Opiniują celowość realizacji programów
specjalnych i Programu Aktywizacja i Integracja.

Co dalej z tablicą
pamiątkową przy
ulicy Floriańskiej?
Duże zaniepokojenie wśród
mieszkańców Gostynina wzbudza
fakt przedłużąjącego się okresu
braku tablicy upamiętniającej osoby zamordowane przez hitlerowców w czasie II wojny światowej,
która miała zostać zamontowana
na elewacji rozbudowanego budynku przy ul. Floriańskiej.
Przypominamy, że pod koniec
grudnia 2016r. Burmistrz Paweł
Kalinowski wystosował do właścicieli nieruchomości wezwanie do
usunięcia naruszenia służebności
gruntowej, powołując się na ich
zobowiązania zapisane w akcie
notarialnym z dnia 8 października
2014r. dotyczące:umieszczenia na
elewacji rozbudowanego budynku
tablicy pamiątkowej znajdującej
się dotychczas na działce będącej przedmiotem sprzedaży na
ich rzecz, prawie nieodpłatnego
korzystania w zakresie składania
przed tablicą wieńców, kwiatów
i zapalania zniczy oraz prawie
nieodpłatnego korzystania w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji tablicy. Właściciel
zobowiązał się na piśmie, że po
zakończeniu inwestycji dokona
umieszczenia tablicy na elewacji
budynku, od czego się obecnie
uchyla. W związku z tym sprawa
została skierowana na drogę sądową.
Mimo złożonego pozwu Burmistrz Paweł Kalinowski ma cały
czas nadzieję na polubowne załatwienie sprawy.
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Budowa placu
zabaw przy MCK
Budowany plac zabaw przy
Miejskim Centrum Kultury został
usytuowany w południowej części
działki otaczającej istniejący budynek i zajmował będzie powierzchnię około 7.000m2. Plac będzie podzielony na części i dostosowany
do potrzeb dzieci najmłodszych,
starszych i młodzieży poprzez zainstalowanie urządzeń do zabaw
wykorzystywanych w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W ramach prowadzonej na tym
terenie inwestycji będzie wybudowane również boisko do gry w siatkówkę plażową, zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci oraz
zostanie wykonana infrastruktura
umożliwiająca w przyszłości montaż kamer. Po okresie zimowym
Wykonawca wznowił roboty budowlane. Czy będą one mogły
być kontynuowane zdecyduje najbliższa przyszłość. W ubiegłym
roku na tym terenie stwierdzono
obecność sów, które podlegają
prawnej ochronie i po ich ewentualnym pojawieniu się w roku bieżącym, prowadzone prace zostaną
wstrzymane do zakończenia okresu lęgowego.
W tej sytuacji planowane zakończenie budowy placu zabaw nastąpi w terminie do dnia 30 września 2017r.

Nowa jezdnia
i chodniki na
Floriańskiej do
końca wakacji
W wyniku podpisania umowy na
poprawę infrastruktury dróg gminnych, tym razem modernizacji zostanie poddana ulica Floriańska.
Na początku marca br. Burmistrz
wystosował pismo do mieszkańców ul. Floriańskiej z informacją
o utrudnieniach podczas remontu
i zamknięciu drogi. Efektem tych
prac będzie przede wszystkim
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi oraz poprawa estetyki tego miejsca.
Przy okazji remontu drogi wykonana zostanie wymiana wodociągów, czym zajmie się Miejskie

INWESTYCJE

Nowe oznakowanie
przejść dla
pieszych

Przedsiębiorstwo   Komunalne.
Jak się okazuje ulica Floriańska
podlega ochronie konserwatora
zabytków i PK wystosowało wniosek dotyczący wyrażenia zgody na
prowadzenie prac remontowych.
(zostanie dodana wypowiedź pana
Grzegorza Bojarskiego z MPK
24.03.17r.)
Roboty budowlane polegają
na przebudowie i remoncie ul.
Floriańskiej wraz ze zjazdami
i skrzyżowaniami z ul. Stodólną,
ul. Kujawy, ul. Solidarności w Gostyninie, przebudowie odcinka ul.
Kujawy i Solidarności, remoncie
chodników, wykonaniu utwardzenia na działce nr ewid. 2806/7 oraz
przebudowie i zabezpieczeniu istniejącej sieci telekomunikacyjnej
kolidującej z projektowaną przebudową. W dniu 24 lutego br. została
podpisana umowa na realizację
tego zadania z firmą BORA z Dobrzykowa koło Gąbina.
Inwestycja zostanie zrealizowana do 31 sierpnia 2017r.

Opracowanie
dokumentacji
projektowej
podpisane
W dniu 6 marca br. Burmistrz
Miasta Gostynina Paweł Kalinowski podpisał umowę z Pracownią
Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlaną - Zespół Projektowy
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowaną przez
Waldemara Wojciechowskiego
na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji
ciągów pieszych w ul. Moniuszki
w Gostyninie.
Dokumentacja obejmować będzie: modernizację chodników
i przebudowę istniejących zjazdów, dostosowanie istniejących
studzienek
uzbrojenia
terenu
do projektowanych nawierzchni,
a także wymianę istniejących krawężników i obrzeży oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.
Wykonawca na wykonanie
w/w opracowania ma cztery miesiące od dnia zawarcia umowy.
Po zatwierdzeniu ostatecznej
koncepcji dokumentacji przez
Burmistrza, Wydział Inwestycji
i Gospodarki Przestrzennej nadal
pilotuje dzialania związane z realizacją inwestycji.
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Pług i piaskarkosolarka ułatwiają
prace na terenie
miasta
Starą, zużytą piaskarkę zastąpił
otrzymany nieodpłatnie pług marki Schmidt oraz piaskarko-solarka
firmy Danrob. Dzięki porozumieniu
z przedstawicielami Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: panem Wojciechem Celmerem - Kierownikiem Rejonu Płockiego, panem Janem Ostrowskim
- Kierownikiem Zespołu Technicznego Rejonu Płockiego i panem
Wojciechem Kaszubskim - drogomistrzem z obwodu drogowego
w Gostyninie, Gmina Miasta Gostynina otrzymała wyposażenie,
które znacznie przyspieszyło i ułatwiło wykonywanie robót związanych z zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości zimowej
na drogach.
Mamy nadzieję, że nowy sprzęt
posłuży naszemu miastu jeszcze
przez wiele lat.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie
w ramach programu
rządowego „Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka” w ramach celu obligatoryjnego 1b Modernizacja przejść dla pieszych
na drogach gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Planowane przedsięwzięcie do
objęcia wsparciem ze środków rezerwy celowej Budżetu Państwa
ma na celu modernizację oznakowania poziomego w obrębie 27
przejść dla pieszych na terenie
Miasta Gostynina.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem, na II kwartale 2017r., zaplanowano zostało wykonanie oznakowania kontrastowego w kolorze
biało czerwonym, odblaskowe,
grubowarstwowe przy użyciu farb
chemoutwardzalnych.
Według założeń projektowych
prawidłowe, widoczne oznakowanie przejść dla pieszych zapewni poprawę bezpieczeństwa
pieszych, tzw. niechronionych
uczestników ruchu drogowego
(NURD). Ma to szczególne znaczenie w okresach ograniczonej
widoczności na drogach, w tym
występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wykonanie
oznakowania w technice grubowarstwowej chemoutwardzalnej
zapewni dłuższy okres eksploatacji oznakowania.
Łączna wartość planowanych
robót została oszacowana na 54
960,00 zł, planowana kwota dofinansowania to 43 968,00 zł, wkład
własny: 10 992,00 zł.
O wynikach naboru i dalszych
działaniach będziemy Państwa
informować w najbliższych tygodniach.

Ruszyła się sprawa
budowy ulicy
Rewekanta
W dniu 15 marca br. podczas
sesji Rady Miejskiej na wniosek
Burmistrza Pawła Kalinowskiego
radni jednogłośnie zabezpieczyli
środki na wykup prywatnych działek, na których znajduje się ul. Rewekanta.
Bardzo cieszy fakt, że Miasto
przystąpi do negocjacji ceny i wykupu terenów, aby można było zaprojektować i wykonać tę inwestycję. Nareszcie spełnione zostaną
oczekiwania mieszkających przy
ulicy Rewekanta osób.

strona 4
Ulica Spacerowa
jedną z pierwszych
inwestycji w br.
W 2017 roku w naszym mieście
zaplanowano liczne inwestycje.
Jedną z pierwszych realizowanych
jest chodnik w ulicy Spacerowej,
łączący ulicę Bema z ulicą Słowackiego.
- Niezwłocznie po przeniesieniu
środków z budżetu z roku ubiegłego, rozpoczęliśmy konieczne działania administracyjne. Cieszę się,
że w tej cześci miasta powstanie
trakt, który wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa na drodze i ułatwi
poruszanie się mieszkańcom – powiedział Burmistrz Paweł Kalinowski.
Została już podpisana umowa
na realizację tego zadania z p.
Pawłem Złotowskim, przedstawicielem firmy Hydrobud z Leszczynka koło Kutna.
Wykonawca, do 31 sierpnia
br., wykona chodnik w ciągu ulicy
Spacerowej w Gostyninie, po jej
południowej stronie oraz przebudowę istniejących zjazdów. Zostaną wymienione krawężniki, dostosowane będą istniejące studzienki
uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni oraz zabezpieczone istniejące uzbrojenie. Po
zakończeniu prac teren zostanie
uporządkowany.

Opracowanie
kolejnych
dokumentacji
projektowokosztorysowych
W pierwszej połowie lutego br.
Burmistrz Paweł Kalinowski podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg na Zatorzu:
ul. Hubalczyków, ul. Gerwatowskiego, ul. Honorowych Dawców
Krwi, ul. Małkowskiego i ul. Marii
Witek w Gostyninie. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca października 2017r.
Zakres robót będzie obejmował:
budowę nawierzchni bitumicznej
z krawężnikami na ławach betonowych, które zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych
w miejscach przejść dla pieszych,
budowę chodników, zjazdów i pro-
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gów zwalniających z kostki betonowej. Należy zaprojektować
kanalizację deszczową, jako podstawowy sposób odprowadzenia
wody deszczowej lub rowy przyuliczne wyłożone płytami ażurowymi, w zależności od możliwości
technicznych wprowadzenia tych
rozwiązań, przebudowę przepustów w miarę potrzeb i budowę
oświetlenia ulicznego LED.
Wykonaniem zadania zajmie się
Biuro Projektowe ESPEJA z siedzibą w Kaliszu.
Natomiast w dniu 15 lutego
2017r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika
na ul. Słonecznej w Gostyninie.
Zakres opracowanej dokumentacji będzie obejmował: budowę
chodników i przebudowę istniejących zjazdów, dostosowanie
istniejących studzienek uzbrojenia terenu do projektowanych nawierzchni, wymianę istniejących
krawężników i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.
Inwestycję wykona Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o.
z siedzibą w Gostyninie. Termin
realizacji przedmiotu zamówienia
wynosi cztery miesiące od dnia zawarcia umowy.

Budżetu
Obywatelskiego
2017 ciąg dalszy
W poprzednim numerze Biuletynu Miejskiego informowaliśmy o wynikach głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego
na 2017r. i ostatecznym zakwalifikowaniu sześciu przedsięwzięć do
realizacji w bieżącym roku.
Natomiast obecnie nadszedł
czas na przedstawienie Państwu
spostrzeżeń dotyczących przebiegu
konsultacji zaprezentowania przyjętych do realizacji w 2017r. poszczególnych projektów.
Największe zaniepokojenie
wśród mieszkańców budził fakt docierania poszczególnych liderów pomysłu lub osób go popierających do
prywatnych mieszkań i nakłaniania
do głosowania na swoje propozycje,
co kłóci się z ogólną zasadą państwa obywatelskiego oraz zasadami
głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przybliżymy teraz projekty, które będą realizowane w tym roku.
1. Budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 1
Pomysłodawcą projektu jest Alicja Żółtowska. Projekt przewiduje
budowę placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Gostyninie, na
terenie użytkowanym przez szkołę
w sąsiedztwie boiska „Orlik”. Teren
jest ogrodzony. W ramach projektu planowany jest zakup i montaż
urządzeń zabawowych przewidzianych do użytkowania przez
dzieci od 3 do 14 lat, takich jak:
huśtawki, bujak na sprężynie, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzela, ławka z oparciem i tablica
z regulaminem. Poprzez realizację projektu zostanie zapewniona
możliwość prawidłowego rozwoju
dzieci poprzez wspólną zabawę
na świeżym powietrzu. Inwestycja
będzie ogólnodostępna.
2. „Frajdowisko”
Projekt „Frajdowisko”, to ogólnodostępny i ponadpokoleniowy
plac rekreacyjno-zabawowy przy
ul. Parkowej w Gostyninie. Projekt zgłosiła Agnieszka Bartosiak.
W ramach projektu planowany
jest zakup i montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych oraz
ławeczek do wypoczynku, kosza
na śmieci i tablicy informacyjnej.
„Frajdowisko” wpłynie na poprawę
aktywności fizycznej różnych grup
wiekowych. Ponadto przyczyni się
do integracji ponadpokoleniowej
i sąsiedzkiej, podniesie atrakcyjność miasta. Inwestycja ma charakter ogólnodostępny i prorodzinny.
3. „Skuteczny ratunek. Zakup
defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie”
Pomysłodawcą projektu była
Mariola Józwiak-Węclewska.
Obejmuje on zakup 5 szt. defibrylatorów do miejsc użyteczności
publicznej w Gostyninie. Proponowane miejsca to: budynek Urzędu
Miasta Gostynina, budynek Miejskiego Centrum Kultury, budynek
Pływalni Miejskiej, teren MOSiR-u,
budynek MCH „Stara Betoniarnia”.
Ważny jest powszechny dostęp
do defibrylacji w naszym mieście oraz przeszkolenie 50 osób
w tym kierunku. Inwestycje ma
mieć trwały charakter, a czas korzystania z defibrylatorów będzie
wynosił minimum 5 lat. Głównym
celem powszechnego dostępu do
defibrylatorów jest poprawnienie
skuteczności pierwszej pomocy
i zwiększenie tym samym bezpieczeństwa społeczeństwa.
4. Zakup rowerów wodnych
W Gostyninie w okresie letnim
brakuje dla mieszkańców i przyjeżdżających turystów atrakcji takich jak rowery wodne. Stąd właśnie zrodził się pomysł Konrada
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Szyperskiego, aby wcielić go w życie korzystając z Budżetu Obywatelskiego. Rowery wodne byłyby
wykorzystwane na wodnych akwenach miejskich.
5. Amfiteatr w Gostyninie
Projekt zaklada zakup i montaż
małej sceny – amfiteatru, która
zostanie zlokalizowana w pobliżu
Miejskiego Centrum Kultury. Pomysłodawczynią jest Agnieszka
Korajczyk-Szyperska.
Amfiteatr ma się stać atrakcją
turystyczno-kulturalną i miejscem
imprez plenerowych takich jak
koncerty, przedstawienia czy różnego rodzaju widowiska. Będzie to
miejsce spotkań dzieci, młodzieży,
dorosłych i całych rodzin. Amfiteatr
będzie dostępny dla wszystkich
osób posiadających inicjatywę.
6. Projekt utworzenia szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka
Celem tego projektu jest przywrócenie atrakcyjnego stanu terenu Rezerwatu Dybanka i plaży przy Jeziorze Bratoszewo dla
mieszkańców i turystów. Projekt
zakłada umocowanie nowej bramy
symbolizującej wejście na teren
Rezerwatu, a także elementów
małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci oraz tablice
edukacyjno-informacyjne. Projekt
zgłosiła Katarzyna Balcerzak.
W kolejnym numerze Biuletynu
Miejskiego poinformujemy Państwa o dalszych działaniach związanych z poszczególnymi projektami.

Elektroniczna
administracja
w Gostyninie bliżej
mieszkańców
W połowie kwietnia br. w Urzędzie Miasta Gostynina ruszy punkt
potwierdzania profilu zaufanego
ePUAP (eGO).
Każdy mieszkaniec miasta zainteresowany założeniem konta na ePUAP oraz posiadaniem
profilu zaufanego będzie miał
możliwość przyjść do sekretariatu
Urzędu Miasta przy ul Rynek 26
- I piętro i dokonać potwierdzenia
profilu zaufanego. Narzędzie to
niezbędne jest do składania podpisu na dokumentach w formie
elektronicznej przysyłanych do instytucji administracji publicznej za
pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej.
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Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach realizacji przez Gminę
Miasta Gostynina Projektu Partnerskiego pn.: „Sprawność - satysfakcja kompetencja - wysoka jakość obsługi mieszkańców regionu
płockiego i ciechanowskiego.”
Wszystkich zainteresowanych
posiadaniem bezpłatnego profilu
zaufanego serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w Sekretariacie Urzędu.

Zaskarżona przez
Wojewodę Uchwała
w sprawie Karty
Seniora

Uchwałą Rady Miejskiej z 29
września 2016r. został przyjęty
program pn. Gostynińska Karta
Seniora. W październiku ub. roku
Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność kilku zapisów uchwały
podjętej głosami większości radnych Inicjatywy dla Gostynina.
W listopadzie radni zmienili uchwałę uwzględniając uwagi wojewody.
Dotyczyły one m.in zameldowania
osób korzystających z karty i posiadania zdolności do czynności
prawnych.
Jednak po wnikliwej analizie organ nadzoru po kolejnych
wątpliwościach co do zgodności
z prawem w/w uchwały skierował
skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie,
za pośrednictwem Rady Miasta.
Zastrzeżenia Wojewody dotyczą trybu ogłoszenia wejścia w życie przedmiotowej uchwały oraz
sposobu jej realizacji, ponieważ
niektóre ustalenia zawarte w tym
dokumencie leżą w kompetencji
Burmistrza.
W przyjętej uchwale został ustalony wzór Karty Seniora, zawierający logo Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina, co wydaje się
naruszeniem zasad demokracji
poprzez promowanie się tego Stowarzyszenia ze środków publicznych, pomijając fakt, że warunki
ubiegania się o otrzymanie karty
i jej ostateczny wygląd pozostają
w kompetencji Burmistrza, jako organu wykonawczego.
Z związku z tym, aby nie narażać Gminy Miasta Gostynina na
straty finansowe związane z realizacją uchwały, której nieważność
może być niedługo stwierdzona,
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karty na dzień dzisiejszy nie zostały wykonane.
Urząd oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego. Przygotowany też
zostanie przez Burmistrza Miasta
Gostynina Pawła Kalinowskiego
nowy projekt uchwały.

Gostynin za 50% po
raz trzeci w naszym
mieście
Akcja „Gostynin za 50%” zorganizowana przez Gminę Miasta
Gostynina rozpoczęła się w naszym mieście 25-27 września
2015r. Druga edycja odbyła się 1
-3 kwietnia 2016r. W tym roku już
po raz trzeci w weekend od 21 do
23 kwietnia powtórzymy to przedsięwzięcie.
Celem tych działań jest przede
wszystkim promocja miasta oraz
ofert lokalnych przedsiębiorców,
a także zachęcenie do robienia
zakupów i korzystania z wielu
zróżnicowanych usług w naszym
mieście, które w zgłaszanych
punktach są obniżane o 50%.
Do udziału w przedsięwzięciu
zaprosiliśmy: hotele, motele, miejsca noclegowe, restauracje, kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, kluby, puby, instytucje kultury, obiekty
sportowe, rozrywkowe, sklepy, salony kosmetyczne, fryzjerskie czy
też przedsiębiorców oferujących
usługi fotograficzne. Oferta skierowana jest także do turystów, którzy
w tym terminie odwiedzą nasze
miasto. Promocja trwa przez trzy
dni, w godzinach otwarcia obiektów usługowych i handlowych
Partnerów, którzy włączyli się do
akcji. Miejsca, które wezmą udział
w akcji zostaną oznaczone specjalnymi plakatami. Przypominamy, że udział w akcji „Gostynin za
50%” jest bezpłatny.
Zapraszamy Państwa na „gostyniński weekend zniżek”. Liczymy, że w tym roku będzie znacznie
więcej zarówno kupujących, jak
i sprzedających, niż w latach ubiegłych.

Obniżone stawki
podatku od
nieruchomości
W poprzednim numerze Biuletynu Miejskiego nie informowaliśmy Państwa o obniżce stawek
podatku od nieruchomości na
2017r., zatem teraz nadrabiamy

przeoczenie i spieszymy donieść,
że podczas obrad XLV sesji Rady
Miejskiej, radni zajmowali się m.in.
omówieniem i podjęciem uchwały
w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od nieruchomości. W przyszłym roku
stawki podatku od nieruchomości
obniżono o 0,9% w stosunku do
stawek obowiązujących w 2016r.
Na terenie Miasta Gostynina
roczne stawki podatku od nieruchomości w 2017r. wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,76 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych od 1 ha
powierzchni - 4,47 zł
c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni
- 0,42 zł
d) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9.10.2015r.
o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego
- od 1 m2 powierzchni - 2,98 zł.
2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,68 zł
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2
powierzchni użytkowej - 19,50 zł
c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,00 zł
d) związanych z udzieleniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych na podmioty
udzielające tych świadczeń od 1
m2 powierzchni użytkowej - 4,54 zł
e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 7,50 zł
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3) od budowli - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Sytuacja obniżek podatku zapewne ucieszyła mieszkańców
Gostynina, jednak spowodowała
również zmniejszenie środków finansowych na realizację zadań
Urzędu Miasta Gostynina.

Aktywni seniorzy
z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Gostyninie działa prężnie przy
Miejskim Centrum Kultury już kilka lat. Koordynatorem grupy jest
Magdalena Garstka.
Seniorzy w ramach swoich
działań uczestniczą w wykładach
na tematy ich interesujące, biorą
udział w zajęciach gimnastycznych, językowych, muzycznych,
spotkaniach literackich i wielu innych działaniach.
Od początku tego roku, w ramach działalności GUTW słuchacze wzięli liczny udział w takich
wydarzeniach jak: wykład pt. „W
średniowiecznym
skryptorium,
czyli jak powstawały książki” wygłoszony przez Joannę Borowską,
wykład pt „Różnorodność biologiczna - niedoceniane bogactwo”
wygłoszony przez Annę Traut
Seligę, wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl
komediowy pt. ”May Day”, wieczorek taneczny z udziałem Koła
Gospodyń Wiejskich z Białotarska
i udział w mini warsztatach pn.
„Konsument na rynku” realizowanych przez Technikum Handlowe
w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia czynnego
udziału w zajęciach, niezależnie
od posiadanego wykształcenia.
Krystyna Wójcik
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Wniosek na
utylizację azbestu
złożony
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do przeprowadzenia
utylizacji azbestu na posesjach
mieszkańców Gostynina w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Oddział w Płocku.
Wsparciem planowano objąć 16
posesji, a utylizacji będą podlegały
płyty azbestowe o łącznej masie
przekraczającej 25 ton. Szacowana kwota na realizacje zadania
wynosi 13.813,10 zł. Planowana
wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW to 85% kosztów
kwalifikowanych, tj.11.741,13 zł.
Szacowana kwota na realizację zadania wynosi 13.813,10 zł.
Planowana wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW to
85% kosztów kwalifikowanych, tj.
11.741,13 zł.
Po uzyskaniu funduszy na usuwanie azbestu, wyłoniona zostanie
firma zajmująca się tymi działaniami i to ona podejmie dalsze prace.

Wyniki konkursu
„Maluch plus
edycja 2017”
Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
pojawiła się informacja o wynikach
konkursu „Maluch plus edycja
2017”.
Miło nam poinformować, że miasto Gostynin uzyskało dotację na
utworzenie nowego punktu opieki dzieci do lat trzech w ramach
programu „Maluch plus edycja
2017” i uzyskało dotację w kwocie
143.896,02 zł, w tym na tworzenie
miejsc 127.896,02 zł, a na funkcjonowanie miejsc 16.000,00 zł.
Wkład własny do projektu został
zabezpieczony na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta w dniu 15 lutego br.
Konieczność realizacji tego
zadania związana jest z dużą potrzebą zorganizowania w naszym
mieście opieki dla dzieci do lat 3
– oczekujących na przyjęcie są 52
wnioski.
Planowany termin uruchomienia
placówki, to wrzesień 2017r.
Burmistrz Miasta Gostynina informuje, że miasto otrzymało dotację na utworzenie nowego punktu opieki do lat trzech w ramach
programu „Maluch plus” i uzyskało dotację w kwocie 143.896,02
zł, w tym na tworzenie miejsc
127.896,02 zł, a na funkcjonowanie miejsc 16.000,00 zł.
Wysokość
dofinansowania
w zakresie tworzenia miejsc opieki – uzależniona jest od uzyskanej
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liczby punktów według następujących kryteriów:
1) niezaspokojone zapotrzebowanie na miejsca w instytucjach
opieki nad małym dzieckiem w relacji do liczby dzieci w wieku do 3
lat w gminie, której dotyczy oferta
– od 0 (najniższe niezaspokojone zapotrzebowanie) do 1 punktu
(najwyższe niezaspokojone zapotrzebowanie),
2) brak instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 w gminie
- 1 pkt.
3) dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca na podstawie
wskaźnika G – od 0 (najwyższe
dochopdy) do 1 (najniższe dochody) punktu.
Maksymalnie oferta gminy mogła być oceniona na 3 punkty.
Oferty, które uzyskaly od maksymalnej liczby punktów do połowy
skali, otrzymują dofinansowanie
w wysokości 63,98% zgłoszonego
zapotrzebowania na środki finansowe na tworzenie miejsc, od połowy skali do 1 pkt – 50%, a oferty, które otrzymały niecały punkt
– 40%. Natomiast wysokość dofinansowania na funkcjonowanie
miejsc opieki wynosi – niezależnie od miejsca w rankingu – 25%
zgłoszonego zapotrzebowania na
środki finansowe, co może oznaczać 100 zł miesięcznie na miejsce.
Łącznie na moduł 1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przeznacza 46.489,61 zł, z tego
45.964.313,86 zł na tworzenie
miejsc opieki i 525.072,75 zł na ich
funkcjonowanie.
Żadna z gmin, które złożyły
wniosek nie uzyskały 100% wysokości wnioskowanej kwoty.

Co dalej
z malowidłami
ściennymi
w budynku dawnej
cerkwi?
O istnieniu malowideł ściennych
w budynku dawnej cerkwi przy ul. 3
Maja 27 w naszym mieście słyszało
wiele osób. Jednak warto przybliżyć
informacje o tym wyjątkowym miejscu. Zaprezentowane wiadomości
oparte są na ekspertyzie konserwatorskiej z października 2016 roku,
opracowanej na zlecenie Mazowieckiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Historia obiektu
Wzniesienie prawosławnej cerkwi
w Gostyninie było związane z potrzebami przebywających tam wojsk carskich.
Konrad i Jan Walusiowie w swoim opracowaniu dotyczącym 3 pułku
strzelców w Płocku i w Gostyninie piszą, że pierwsza wzmianka o cerkwi
wojskowej św. Mikołaja Cudotwórcy

w wynajętym domu, dotyczy 10 marca 1885 roku, kiedy dokonano jej poświęcenia.
W 1890 roku na rogu ulic dawnej
Kutnowskiej i Wesołej, a obecnie 3
Maja i Legionów Polskich został przebudowany istniejący murowany dom
na dużą świątynię, która mogła pomieścić nawet kilkaset osób. Wyświęcono ją w 1892 roku.
Cerkiew miała od frontu przed
głównym wejściem trzypoziomową
dzwonnicę, która była wysunięta
w światło ulicy Kutnowskiej. Jej czterofilarowy szkielet został podniesiono
dodatkowo przez altanę przykrytą
kopułą i krzyżem prawosławnym, był
dostawiony do ściany frontowej świątyni. Cerkiew miała długość ponad
19,5 metra i szerokość 14,5 metrów.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku pozbawiono cerkiew funkcji religijnej, a dzwonnicę rozebrano głównie dlatego, że była za bardzo wysunięta w obrys ul. Kutnowskiej. Rok
później w miejscu jednostki rosyjskiej
został rozlokowany na czas kilku miesięcy sztab grupy taktycznej Błękitnej
Armii generała Hallera. Natomiast
w czasie II wojny światowej budynek
przejęło Gestapo i SS wykorzystując
na tzw. magiel – miejsce przesłuchań.
W latach PRL-u budynek był salą kultury, znajdowała się w nim kolejno:
komenda ZHP, siedziba Ligi Obrony
Kraju, SANEPID i jadłodajnia miejska.
Obecnie dawna cerkiew została zaadaptowana na mieszkania socjalne.
Malowidła ścienne
Malowidła zachowały się na
wschodniej i zachodniej murowanej
ścianie. Widoczne są powyżej podłogi strychu. Zachowane malowidła, to
cztery kwatery o jednakowych wymiarach, które przedstawiają pełnowymiarowe postaci Ewangelistów. Każdy święty jest pokazany w siedzącej
pozycji z jednym lub dwoma zwojami
w dłoniach.
Przyczyny zniszczeń
Budynek ma obecnie nowy dach
i okna, jednak uszkodzenia w strukturze oraz na powierzchni malowideł
świadczą o nieszczelności budynku w przeszłości. Malowidła są na
znacznej powierzchni odspojone,
silnie zabrudzone i biologicznie zainfekowane, co między innymi potwierdziły badania laboratoryjne. Natomiast niska paraprzepuszczalność
warstwy malarskiej spowodowała
powstanie rozbudowanej siatki spękań, łuszczenia i odspajania się od
podłoża jej fragmentów. Nie stwierdzono poważniejszych uszkodzeń
mechanicznych malowideł spowodowanych działalnością człowieka. Na
całej powierzchni widoczne są tylko
drobne zarysowania oraz ubytki warstwy malarskiej powstałe w wyniku
zdrapywania wtórnych powłok malarskich. Największym problemem
powodującym destrukcję obiektu jest
korozja tynku, biologiczna degradacja
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warstwy malarskiej, a także jej niska
paroprzepuszczalność.
Założenia i wytyczne konserwatorskie
Podstawowym
wyznacznikiem
planowanych działań jest program
funkcjonalno-użytkowy. Można rozpatrywać scenariusze dalszych działań:
1. Najlepszym rozwiązaniem dla
przyszłej ekspozycji malowideł jest
nowa funkcja budowli, która pozwoli
na zachowanie ich w obecnej lokalizacji i ekspozycję in situ (w miejscu).
W tym scenariuszu zachowany zostaje kontekst architektoniczny malowideł, a miasto zyskuje atrakcyjną
przestrzeń. Wymaga to jednak uruchomienia bardzo dużych środków
finansowych.
2. Kolejnym pomysłem jest wykonanie konserwacji na miejscu (jednak
problemem jest utrudniony dostyęp
do malowideł) lub wykonanie transferów malowideł, osadzenie ich na
zastępczych podłożach, a następnie
wyeksponowanie ich w nowej przestrzeni. Decydując się na takie rozwiązanie, należy pomyśleć o tym gdzie
i jak malowidła będą eksponowane.
Do aranżacji nowej przestrzeni należałoby wykorzystać oryginalne okna
z cerkwi, które są poza malowidłami
jedynymi ocalałymi elementami wyposażenia tej budowli.
Jakie będą dalsze losy malowideł?
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 28 listopada
2016r. przesłał do Urzędu Miasta
Gostynina pismo ze wskazaniem dokonania wpisu malowideł ściennych
znajdujących się w budynku dawnej
cerkwi do rejestru zabytków.
Sprawa była rozpatrywana na spotkaniu dwóch komisji: Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej
oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 28 grudnia 2016r., gdzie radni
Rady Miejskiej rozmawiali na ten temat. Po dyskusji sformułowano wniosek o podjęcie działań o wpisie do rejestru zabytków malowideł ściennych
dawnej cerkwi garnizonowej pw. św.
Mikołaja Cudotwórcy.
O dalszych losach malowideł
ściennych będziemy Państwa informować.
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Galeria w MCK nosi imię Pawła Tencera

Premiera filmu
„Poczekalnia”
w Zamku
Gostynińskim
W naszym mieście powstała cenna inicjatywa zainicjowana
przez młodych ludzi z Gostynina
i Płocka. Nakręcony został film
pt. „Poczekalnia” zrealizowany
przez Grupę Filmową 07. Tworzone przez Grupę filmy niezależne,
łączą historię ze współczesnością.
Film reżyserowała pochodząca
z Płocka Martyna Kisio. W realizację i produkcję filmu włączyła się
także Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z.o.o. oraz aktorzy
i statyści wyłonieni spośród mieszkańców Gostynina.
Premiera „Poczekalni” odbyła
się pod koniec stycznia br. w Zamku Gostynińskim. Film ukazuje
perypetie zakochanej pary, podejmującej różne życiowe wybory.
W scenariusz wpleciony jest wątek historii Zamku Gostynińskiego,
ukazany przez pryzmat więzionej
tam rodziny carskiej.
Podczas spotkania przedpremierowego nie zabrakło opowieści
o humorystycznych sytuacjach,
które miały miejsce na planie filmu.
Burmistrz Paweł Kalinowski
przekazał autorom i uczestnikom
tego projektu wyrazy uznania za
tak wyjątkową promocję Zamku
i Gostynina.

Nowy dyrektor w MCK
Na początku br. Burmistrz Miasta
Gostynina Paweł Kalinowski podjął
decyzję o odwołaniu pana Krzysztofa
Zadrożnego z funkcji Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i powierzył
pełnienie tych obowiązków pani Aleksandrze Milczarek - pracownikow tej
placówki. Nowa pani Dyrektor rozpoczęła pracę z dniem 18 stycznia 2017r.
Pani Aleksandra Milczarek będzie
pełniła swoją funkcję do czasu wyboru
nowego dyrektora MCK.
Pani Dyrektor życzymy owocnej
pracy, kreatywności oraz samych sukcesów w wykonywaniu obowiązków.
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Będziemy
czytać „Wesele”
Stanisława
Wyspiańskiego
Narodowe Czytanie, to polska
akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, podczas której obszerne fragmenty
dzieł literackich odczytywane są
publicznie.
Akcję zapoczątkowano w 2012
roku z okazji 200-lecia Drugiej
Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję. Tegoroczne czytanie jest już szóstym z kolei.
W poprzednich latach czytano takie dzieła polskich literatów, jak:
w 2012 „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza; w 2013 „Dzieła” Aleksandra Fredry, w 2014 „Trylogię”
Henryka Sienkiewicza; w 2015
„Lalkę” Bolesława Prusa; w 2016
- „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
W tym roku będziemy czytać
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Zostało ono wybrane przez
Polaków spośród czterech proponowanych utworów, takich jak:
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego, „Beniowski”
Juliusza Słowackiego i „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego.
Zachęcamy zatem mieszkańców Gostynina, wzorem lat ubiegłych do licznego udziału w tym
wyjątkowym wydarzeniu. Przypominamy, że w 2016 Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem
Narodowego Czytania w Gostyninie, w którym wziął udział między innymi Burmistrz Paweł Kalinowski, radni miejscy, młodzież
i mieszkańcy naszego miasta.
Gostyninianie z wielkim zaangażowaniem czytali „Quo vadis”,
co rokuje, że tegoroczna edycja
Narodowego Czytania będzie także znaczącym wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście.

Paweł Tencer zajmował szczególne miejsce w środowisku gostynińskich artystów. Chętnie dzielił
się swoją wiedzą przekazując tajniki malarstwa. Wykształcił wielu
malarzy wysyłając ich w świat.
Sam nieustannie poszerzał informacje o sztuce, próbował różnych
technik malowania, eksperymentował. Dlatego to właśnie On, jak
nikt inny zasłużył na to, aby jego
imieniem nazwana została galeria
znajdująca się w Miejskim Centrum Kultury, w której wiele razy
wystawiał swoje prace.
Z inicjatywą upamiętnienia artysty w ten sposób wystąpił Krzysztof Koper, proponując połączenie
nadania imienia galerii z wystawą

ski.
Następnie był czas na krótkie
wystąpienia. Wśród osób zabierających głos był starszy syn malarza, który podziękował za wyróżnienie i pełnym wzruszenia głosem
wyraził dumę, jaką napawa go
twórczość i dorobek ojca.
Natomiast Burmistrz Paweł Kalinowski wspomniał Pawła Tencera,
jako osobę pogodną, pełną zapału do organizowania kolejnych
plenerów, wystaw, do malowania
nowych obrazów, a nade wszystko, jako artystę, który w naturalny
sposób uwielbiał dzielić się swoją
pasją.
Następnie Burmistrz przekazał na ręce Komisarza wystawy

prac Pawła Tencera pt. „Paryż”.
Ta wyjątkowa uroczystość miała miejsce 9 lutego br. Komisarz
wystawy Krzysztof Koper wraz
z Aleksandrą Milczarek - dyrektorem MCK, dokonali uroczystego
odsłonięcia napisu nad drzwiami
galerii. Kolejnym punktem programu było przecięcie wstęgi i odsłonięcie portretu malarza, autorstwa
Krzysztofa Kopra, który zawisł
w sali wystaw. Tego uroczystego
aktu dokonali synowie Pawła Tencera, Piotr i Michał oraz Burmistrz
Miasta Gostynina Paweł Kalinow-

upominek w postaci sztalugi, która będzie służyła skupionym wokół MCK gostynińskim malarzom,
a jednocześnie będzie symbolem
tej chwili.
Gostynińska poetka - Zenona
Radzka - zaprezentowała z tej
okazji swój wiersz, zadedykowany
Pawłowi Tencerowi.
Na zakończenie spotkania
uczestnicy wystawy oglądali namalowane przez artystę obrazy
dzieląc się swoimi wrażeniami
i wspominając tego wyjątkowego
człowieka.
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Gostyniński kalendarz imprez
Data

7 kwietnia

Wydarzenie
Konkurs plastyczny
Marzanna i Pisanka 2017
•

8 kwietnia
•

Miejsce

MCK

Turniej „Czterech Miast” Kutno, Włocławek, Płock, Gostynin w
piłce koszykowej mężczyzn o Puchar Burmistrza Gostynina –
zakończenie sezonu halowego 2016
Rajd Prima Aprilis - Rajd pieszy

Hala MOSiR
okolice Gostynina

20 kwietnia

Słowa uwolnione - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

MCK

28 kwietnia

Wystawa twórczości
Małgorzaty Trochy

MCK

29 kwietnia

Rajd „Śladami bobrów” - Rajd rowerowy

kwiecień

3 maja

•
•

Konkurs Recytatorski Pięknie być człowiekiem
Otwarty Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyzn inauguracja sezonu tenisowego 2017

•
•

Obchody Święta Konstytucji 3 maja
„ SPORTOWA MAJÓWKA” III edycja:
- Turniej tenisa ziemnego
- Turniej piłki nożnej chłopców rocz.2001/młodsi
- Biegi terenowe

Rezerwat Dolina Skrwy
MCK
MOSiR
MCK
stadion MOSiR

25 maja

Wystawa
Malarstwa Henryka Wojtasa

MCK

26 maja

Gramy dla Mamy - Koncert Laureatów GAMA

MCK

27 maja

Rajd „Leśna Pętla” Rajd rowerowy. Trasa: Gostynin - Zalew Piechota Dybanka
- Brzozówka - Drzewce - Gaśno - Gostynin
•
•

maj

•
•
•

Przegląd GAMA 2017
„KIBICOMANIA 2017 fair kibicowanie tak ważne jak granie”
-Turniej piłki nożnej dla chłopców kl.V-VI Szkoły podstawowej
-Turniej Grup Kibica
VII Spartakiada Przedszkolaków
II edycja MOSiR „ORLIK” CUP Miejska Liga Dzikich Drużyn kat.:
Szkół Podstawowych, szkół gimnazjalnych, open
XIII edycja ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”+ akcja MOSiR
„Mama Biega” (bieg mamy z dzieckiem - przedszkolakiem)

Okolice Gostynina

MCK
MOSiR

MCK

1 czerwca

Dzień Dziecka

3 czerwca

Festyn Sportowo-rekreacyjny „Gramy dla.....”

Stadion MOSiR

4 czerwca

XXXVIII Mazowiecka Wystawa Psów rasowych

Stadion MOSiR

10 czerwca
19 czerwca
24 czerwca

Rajd „Wyprawa do Rezerwatu komory”. Trasa: Gostynin – Rezerwat
Komory
- J. Białe - J. Sumino - Kruk - Gostynin

MCK

Mój tata wymiata! – spartakiada familijna

MCK

czerwiec

•
•
•

Gostyniński Bieg Zamkowy
Letnie zajęcia z MCK
(po zakończeniu roku)
„Lekkoatletyczny Czwartek 2017”
Mistrzostwa Gostynina w wyciskaniu sztangi leżąc
XX memoriał tenisowy im. Mecenasa Wacława Kujawy

czerwiec – lipiec MOSiR „ORLIK” CUP Miejska Liga Dzikich Drużyn

MCK, MOSiR

Boisko „ORLIK”

Więcej informacji o życiu miasta znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Miasta Gostynina - www.gostynin.pl a także na Facebooku „UMGostynin” i „Gostynin, co słychać”.

Zapraszamy

W tym roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zebrała ponad 105 milionów złotych. Mieszkańcy naszego miasta i tym razem
czynnie włączyli się do tej akcji.
Możemy się pochwalić, że zebrano w Gostyninie ponad 42 tyś. zł
na ratowanie życia i zdrowia dzieci
na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorom.
Podziękowania należą się ofiarodawcom, ale także ok. 50 wolontariuszom, którzy już od rana,
w dniu 25 Finału WOŚP kwestowali w różnych miejscach Gostynina.
W tym roku osobą odpowiedzialną za zorganizowanie akcji
w naszym mieście była Agnieszka
Bartosiak, która przejęła to odpowiedzialne stanowisko po wieloletnim i nieocenionym Krzysztofie
Kieresiu.
Podczas „grania” Orkiestry
w Gostyninie przygotowano wiele
atrakcji dla dzieci i dorosłych, które
cieszyły się dużą popularnością.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze szerszym
gronie, aby składać dary serca na
kolejny szczytny cel.

Okolice Gostynina

Wernisaż wystawy uczestników sekcji MCK

•
•

Zagraliśmy dla
Wielkiej Orkiestry
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