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Szanowni Mieszkańcy!
Tytuł biuletynu miejskiego „Nasz Gostynin” jest znany Państwu już od 2010 r. Postano-

wiłem wznowić jego wydawanie, gdyż otrzymuję informacje, że lokalna prasa jest w naszym 

mieście bardzo potrzebna.

Mam świadomość, że poprzez media mogę docierać do Państwa z informacjami, dając jed-

nocześnie możliwość szybkiego reagowania, oceniania i utożsamiania się z naszym miastem.

„Nasz Gostynin” wypełni się informacjami o działaniach samorządu miejskiego, o funk-

cjonowaniu jednostek budżetowych oraz o tym wszystkim, co dzieje się na terenie miasta.

Biuletyn będzie kwartalnikiem. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte będą Państwa 

interesowały i pobudzą do wyrażania opinii.

„Nasz Gostynin” nie jest wydawnictwem komercyjnym. Jest bezpłatny. Będzie dostępny 

w kilku punktach miasta, tak aby mógł trafić do jak największej liczby odbiorców.

Zapraszam do czytania naszego kwartalnika.

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

W radosny czas Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Gostynina życzę, 
aby te święta upłynęły w klimacie serdeczności 
i pojednania wśród najbliższych.
Nadchodzący 2016 rok niech będzie czasem
spełnionych nadziei i zamierzeń, a każdy dzień
przyniesie radość, spokój i szczęście

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski

Świąteczny Koncert
Mam przyjemność zaprosić Państwa na Świąteczny Koncert, który jest już tradycją w naszym mieście. W tym roku - 20 grudnia o godzinie 16.00 w Zamku Go-
stynińskim usłyszycie Państwo Chór Vox Singers w świątecznym repertuarze.
Organizatorami koncertu są: Miasto Gostynin, Agencja Rozwoju i Promocji Zamek oraz Gmina Gostynin.
Życzę wspaniałej przedświątecznej atmosfery przy kolędach i pastorałkach wykonanych przez wysokiej klasy muzyków.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski
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Prace remontowe

Sporo kontrowersji wzbudzały prace remontowe nawierzchni jezdni i chod-
nika ulicy Armii Krajowej. Prace remontowe jezdni polegały na sfrezowaniu ist-
niejącej nawierzchni bitumicznej oraz położeniu nowej warstwy ścieralnej. Wy-
mieniony został również chodnik. Całość remontu kosztowała 196 tys. zł. Termin 
zakończenia robót budowlanych został wyznaczony na 15 grudnia 2015 r.

UM

Lokalne Centrum 
Kompetencji 
zaprasza

W Lokalnym Centrum Kompe-
tencji, można bezpłatnie korzystać 
z komputera oraz dostępu do Interne-
tu. Dla mieszkańców przygotowanych 
jest 5 stanowisk komputerowych. Po-
nadto można skorzystać (za niewiel-
ką opłatą) z kserokopiarki i drukarki. 
W zasobach LCK znajduje się rów-
nież drukarka 3D. Centrum mieści się 
na terenie Pływalni Miejskiej na I pię-
trze i jest otwarte od poniedziałku do 
piątku w godz. 10:00 - 15:30. Koszt 
wyposażenia LCK wyniósł ok. 50 tys. 
zł. Realizacja - w ramach projektu 
„M@azowszanie” Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Maluch 2015

Sukcesem dla miasta było pozyskanie dotacji i otwarcie punktu opieki nad 
dziećmi do lat trzech „Bajkowy Zakątek”.

Gmina Miasta Gostynina wystąpiła o wsparcie w ramach rządowego progra-
mu „Maluch 2015”. Udało się pozyskać dotację w kwocie 131.710 zł. Dzięki 
temu utworzono 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w wieku od 20 tygo-
dnia do 3 roku życia) oraz 10 miejsc pracy dla opiekunów dziennych. Środki 
pozwoliły również na urządzenie zewnętrznego placu zabaw. Burmistrz Paweł 
Kalinowski dołoży wszelkich starań by punkt opieki nad dziećmi działał jak 
najdłużej.

UM

Komunikacja miejska

Zachęcamy Państwa do korzystania z komunikacji miejskiej. Przypominamy, 
iż Gmina Miasta Gostynina podpisała umowę na „Świadczenie usługi lokalne-
go transportu zbiorowego” z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej 
w Gostyninie Sp. z o.o. Umowa jest realizowana w okresie od dnia 1 września 
do dnia 31 grudnia 2015 r. Trwają rozmowy na temat dalszej współpracy. Kosz-
ty miesięcznego lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta wynoszą 
8.000 zł.

Ustalono następujące ceny biletów:
- cena biletu jednorazowego: 2,00 zł;
- cena biletu miesięcznego normalnego: 80,00 zł;
- cena biletu miesięcznego szkolnego: 40,80 zł;
- cena za km przy dodatkowych kursach: 2,40 zł.

Bilety są do nabycia u kierowcy autobusu. 
Magdalena Świderska 

Siłownia 
„Pod chmurką”

Zapraszamy Państwa do korzy-
stania z niedawno otwartej „Siłowni 
pod chmurką”, która znajduje się na 
terenie przyległym do Miejskiego 
Centrum Kultury. Dostawa i montaż 

siłowni plenerowej trwał od 12 paź-
dziernika br. do 22 października br., 
a koszt wyniósł 18.942,00 zł.

Przypominamy, że na otwarcie 
obiektu przybył burmistrz Paweł Ka-
linowski, przewodniczący Rady Miej-
skiej Andrzej Robacki, radni, dyrektor 
MOSiR Wiesław Adamski, urzędnicy 
oraz mieszkańcy Gostynina.

Gospodarz naszego miasta wyraził 
nadzieję, że siłownia będzie dobrze 
służyła mieszkańcom Gostynina, co 
też się stało, gdyż codziennie korzy-
stają z niej dzieci, młodzież i dorośli.

Z uwagi, że urządzenia do ćwiczeń 
cieszą się zainteresowaniem miesz-
kańców kolejne elementy siłowni zo-
staną zainstalowane przy MCK.

UM

Ochrona przeciwpożarowa budynków
W związku z decyzjami wydanymi przez Komendanta Powiatowego Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Gostyninie nakładającymi obowiązek dostosowania 
budynków oświatowych do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej budynków, Gmina Miasta Gostynina wykonała:

1. instalację wodociągową przeciwpożarową wraz z hydrantami wewnętrz-
nymi H25 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie za kwotę brutto 
88.077,10 zł;

2. przyłącze wodociągowe do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gosty-
ninie dla celów przeciwpożarowych (zasilające instalację hydrantów wewnętrz-
nych) za kwotę brutto 23.800 zł;

3. instalację wodociągową zasilającą hydranty wewnętrzne H25 w budynku 
Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie za kwotę brutto 23.900,00 zł;

4. instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Miejskiego 
Przedszkola Nr 2 w Gostyninie za kwotę brutto 5.817,90 zł.

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
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Kanalizacja

Niewątpliwie dużym sukcesem w ostatnim roku jest budowa, przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o., kanalizacji sanitarnej 
w ulicach: Krośniewicka, Kowalska, Szkolna, Kościuszkowców, Morenowa, 
Zamkowa, Mazowiecka, Słowackiego, Kolejowa, Czapskiego, Hubalczyków, 
Honorowych Dawców Krwi, Gerwatowskiego, Małkowskiego, gen. M. Wittek .

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 10.872.389,65 zł, w tym do-
finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej nie przekroczy kwoty 5 529 096,15 zł. W ramach projektu spółka 
otrzymała również wsparcie z WFOŚiGW w formie bardzo korzystnej pożyczki 
w kwocie 2.200.000 zł. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dokapitalizowa-
niu spółki przez Gminę Miasta Gostynina w kwocie 3.000.000 zł.

W wyniku realizacji inwestycji powstało około 12 km sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz 17 przepompowni ścieków wyposażonych w system zdalnego moni-
toringu, zakupiono także specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji 
sanitarnej.

UM

Modernizacja i cyfryzacja kina

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie uzyskało dofinansowanie z Polskie-
go Instytutu Sztuki Filmowej na realizację 2 projektów - Modernizacja i Cy-
fryzacja kina „Warszawa” w Gostyninie (obecnie kina „Siemowit”). Wysokość 
dofinansowania wynosiła: 77.367 zł (z Programu Operacyjnego Polskiego In-
stytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin Priorytet Modernizacja kin) i 124.365 zł 
(z Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin 
Priorytet Cyfryzacja. W dniu 16 września br. w godzinach wieczornych w go-
stynińskim kinie „Siemowit” odbył się w jakości cyfrowej inauguracyjny seans 
filmowy.

MCK

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Bardzo ważna w naszym mieście jest pomoc osobom niepełnosprawnym, a szcze-
gólnie dzieciom. Dlatego właśnie poprzez działania burmistrza Pawła Kalinowskie-
go również i w tym kierunku realizowane są inwestycje miejskie. Należą do nich: 
dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Gosty-
ninie. Koszt  in-
westycji wyniósł 
3 9 . 6 0 6 , 0 0  z ł . 
Ponadto przebu-
dowano instala-
cję energetyczną 
w tej samej pla-
cówce szkol-
nej w związku 
z montażem 
platformy dla 
niepełnospraw-
nych za kwotę 
4.650,00  zł.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 zlikwidowano bariery architektoniczne 
za kwotę 51.645,55 zł oraz zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych 
w kwocie 35.547,00 zł.

UM 

I edycja Budżetu Obywatelskiego
Zakończyły się prace związane 

z I edycją Budżetu Obywatelskiego - 
wydzielonej z budżetu miasta puli pie-
niędzy, o przeznaczeniu której w bez-

pośrednim głosowaniu zadecydowali mieszkańcy Gostynina.
Zabezpieczyliśmy na ten cel łączną kwotę 150.000 zł, a na realizację poje-

dynczego projektu 30.000 zł.
Pełnoletni mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje na inwestycje do zreali-

zowania przez miasto w 2016 roku, a po ich weryfikacji na 10 z tych projektów 
można było zagłosować. 

Muszę przyznać, że mieszkańcy Gostynina bardzo zaangażowali się w pro-
ces tworzenia Budżetu Obywatelskiego, zarówno na etapie składania propozy-
cji, jak i na etapie głosowania na projekty.

Ponad 3000 osób oddało swój głos na jeden z wybranych przez siebie pro-
jektów.

Mam nadzieję, że kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, w przyszłym 
roku, będzie cieszyła się nie mniejszym zainteresowaniem mieszkańców na-
szego miasta. 

 Lista przyjętych do realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 
w 2016 r.

 

Lp. Nazwa projektu
1 „PRZYSTANEK REKREACJA” - „Siłownia pod chmurką” 
2 Modernizacja placu zabaw przy ul. gen. Józefa Bema 
3 Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego 
4 Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie 
5 „Rynek bez barier” 

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Kalinowski 
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Minął rok

Pierwszy rok mojej pracy pozwala 
na podsumowanie 365 dni urzędowa-
nia na stanowisku burmistrza.

To był trudny czas, na potwierdze-
nie tego przypomnę kilka faktów.

Już w pierwszym miesiącu urzę-
dowania miasto musiało zapłacić 
(decyzją Sądu Apelacyjnego) kwotę 
1.219.922,13 zł firmie PION za wyko-
nanie części dokumentacji dotyczącej 
term. Dziś, tak olbrzymia suma po-
zwoliłaby na remont trzech lub czte-
rech ulic np. Floriańskiej, Stodólnej, 
Kościelnej czy Wacława Kujawy.

Obejmując stanowisko włodarza 
miasta zastałem Gostynin zaniedbany 
pod względem inwestycji kanaliza-
cyjnych. Podjąłem natychmiastową 
decyzję, aby niezwłocznie przystąpić 
do prac. Dziś miasto może pochwalić 
się dużą inwestycją kanalizacyjną pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Go-
styninie” w ulicach Krośniewickiej, 
Kowalskiej, Szkolnej, Kościuszkow-
ców, Morenowej, Zamkowej, Mazo-
wieckiej, Słowackiego, Kolejowej, 
Czapskiego, Hubalczyków, Honoro-
wych Dawców Krwi, Gerwatowskie-
go, Małkowskiego, gen. M. Wittek, 
realizowaną ze środków WFOŚiGW. 
Planowany całkowity koszt projektu 
wynosi 10.872.389,65 zł, w tym dofi-
nansowanie w kwocie nie większej niż 
5.529.096,15 zł. W wyniku realizacji 
tej inwestycji powstało około 12 km 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz 17 
przepompowni ścieków wyposażo-
nych w system zdalnego monitorin-
gu, zakupiono także specjalistyczny 
samochód do czyszczenia kanalizacji 
sanitarnej.

Dodatkowo zrealizowano mniej-
sze inwestycje wodno-kanalizacyjne 
na terenie miasta Gostynina, w tym:
- wybudowano sieć wodociągowo-ka-

nalizacyjną w ulicy Kolonia:
a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

długości około 220 mb wraz z przy-
łączami o łącznej długości ok. 50 mb,

b) rurociąg tłoczny o długości ok. 240 
mb,

c) sieć wodociągowa o długości 
ok. 250 mb wraz z przyłączami 
do terenu posesji,

d) wykonano 1 przepompownię ście-
ków.

Wartość robót wyniosła 198.000,00 zł.
- wybudowano wodociąg w ulicy Ko-

lejowej o długości ok 240 mb wraz 
z przyłączami do terenu posesji, 
prace zostały wykonane za kwotę 
42.263,68 zł,

- wykonano także modernizację reak-
tora biologicznego na oczyszczalni 
ścieków.

W pierwszym półroczu doszło 
do zmian na stanowiskach prezesów 
w spółkach miejskich: w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepl-
nej, w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym, w Miejskim Towarzy-
stwie Budownictwa Społecznego oraz 

w Miejskim Centrum Handlowym 
„Stara Betoniarnia”. Zmiany te po-
zwoliły przyjrzeć się na nowo zarzą-
dzaniu spółkami, które w końcówce 
tego roku notują dobre wyniki finan-
sowe.

W czasie ostatniego roku, mimo 
trudnej sytuacji finansowej miasta 
wyszedłem naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. 
Dwie miejskie szkoły podstawowe 
zostały przystosowane do potrzeb 
tych dzieci. W obu placówkach za-
montowane zostały platformy dla nie-
pełnosprawnych, które umożliwią im 
komunikację.

Zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców Gostynina - od 1 września br. 
na terenie miasta utworzony został lo-
kalny transport zbiorowy, co wpływa 
na łatwiejszy sposób podróżowania 
między Osiedlem Zalesie a Gorze-
wem. Komunikacja ułatwia również 
dostęp do dwóch szpitali: Woje-
wódzkiego Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej im. prof. E. Wilczkowskiego 
w Zalesiu oraz Szpitala w Gorzewie.

W mijającym roku, dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób, a w szczególno-
ści Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gostyninie, na terenie Miej-
skiego Centrum Handlowego „Stara 
Betoniarnia” powstał Punkt opieki 
nad dziećmi - realizowany z programu 
„Maluch 2015”. Miasto w skali kra-
ju otrzymało najlepszy wynik, jeżeli 
chodzi o złożony wniosek o dofinan-
sowanie. Dziś z Punktu korzysta 40 
dzieci do 3 lat. Opiekę sprawuje 10 
opiekunek. Oczywiście dołożę wszel-
kich starań, by punkt funkcjonował 
w mieście jak najdłużej.

Stojąc na straży prawa podjąłem 
decyzję o przystąpieniu do postępowa-
nia przygotowawczego prowadzonego 
przez Prokuraturę Okręgową w Płocku 
w sprawie „przekroczenia uprawnień 
i niedopełnienia obowiązków przez 
funkcjonariuszy publicznych oraz 
członków władz Miasta Gostynina 
w związku z zaprojektowaniem i bu-
dową „Term Gostynińskich”. Miasto 
występuje w charakterze pokrzywdzo-
nego. Dodatkowo 8 grudnia br. złoży-
łem do Prokuratury Okręgowej zawia-
domienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa. 

W związku z realizacją w/w przed-
sięwzięcia pod nazwą „Centralny 
Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki 
i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”, 
wpłynęła do Urzędu Miasta Gostyni-
na faktura VAT: 201/12/2011 z dnia 
1 grudnia 2011 r. wystawiona przez 
Termy Gostynińskie Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Gostyninie.

Faktura ta opiewa na kwotę 
290.625,00 zł.

Jak wynika z protokołu odbioru nr 
3/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r., zapła-
ta kwoty 290.625,00 zł należna była za 
„Projekt budowlany wraz z ostateczną 
decyzją o pozwoleniu na budowę”.

Po analizie w/w zasadnym wydaje 
się wniosek, iż kwota 290.625,00 zł 
stanowiła końcową płatność za wy-
konanie całości zadania o wartości 
7.665.001,00 zł.

W powyżej przedstawionej sytuacji 
nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdy-
by nie fakt, iż według wiedzy zawia-
damiającej, „ostateczna decyzja o po-
zwoleniu na budowę”, o której mowa 
w Protokole odbioru Nr 3/2011 z dnia 
1 grudnia 2011 r. nigdy nie została wy-
dana.

Powstaje więc pytanie, jak osoby 
kwitujące w zasadzie ,,przekazanie” 
m.in. w/w „ostatecznej decyzji” mo-
gły złożyć swe podpisy na Protokole 
odbioru Nr 3, i stwierdzić w nim oko-
liczność, iż Koncesjonodawca odbiera 
„ostateczną decyzję” skoro taka de-
cyzja najprawdopodobniej nigdy nie 
została wydana.

Skutkiem przedstawienia przez 
Termy Gostynińskie Sp. z o.o. faktury 
VAT 1/12/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. 
była wypłata kwoty 290.625,00 zł. na 
rzecz tej spółki przez Gminę Miasta 
Gostynina.

Reasumując, wydaje się, że Gmi-
na Miasta Gostynina zapłaciła kwotę 
290.625,00 zł. m.in. za ostateczną de-
cyzję o pozwoleniu na budowę Cen-
tralnego Parku Rekreacji, Balneolo-
gii, Turystyki i Wypoczynku „Termy 
Gostynińskie” pomimo, iż według 
aktualnej wiedzy zawiadamiającej, 
taka decyzja nigdy nie została wydana 
przez Starostwo Powiatowe w Gosty-
ninie.

W roku 2015 miasto rozpoczęło 
pracę nad poprawą infrastruktury dro-
gowej. W grudniu zakończony został 
remont ulicy Armii Krajowej wraz 
z chodnikiem. Dalsze ulice będą re-
montowane już w 2016 r.

W kolejnych latach moje prace 
będą skupiały się na inwestycjach 
zbieżnych z oczekiwaniami Miesz-
kańców, z którymi rozmawiam każde-
go dnia.

Relacje z Radą Miasta
Dziś, analizując rok współpracy 

z Radą Miasta stwierdzam, że jest ona 
trudna pod wieloma aspektami.

Od samego początku wywierano 
na mnie wpływ, by Agnieszka Koraj-
czyk-Szyperska została przeze mnie 
zatrudniona w Urzędzie na stanowi-
sku Zastępcy Burmistrza. Moją pro-
pozycję, by została odpowiedzialna 
za pozyskiwanie funduszy unijnych, 
odrzuciła. Od tego momentu współ-
praca na linii Burmistrz - Radni Ini-
cjatywy dla Gostynina stała się bardzo 
trudna.

Mam tu na myśli chociażby niski 
poziom zaufania do decyzji podejmo-
wanych przeze mnie i pracowników 
Urzędu. Staramy się konsekwentnie 
udzielać informacji pisemnej, podczas 
obrad komisji, sesji rady miasta, in-
nych spotkań z radnymi. Mam jednak 
wrażenie, że jakiej odpowiedzi byśmy 
nie udzielili, staje się ona bardzo czę-
sto przedmiotem szumu medialnego 
i nieprawdziwych informacji. Nieste-
ty, wraz z pracownikami nie jestem 
w stanie odpowiedzieć na wszystkie 
pojawiające się uszczypliwe i nie-
prawdziwe komentarze ze strony 
członków Inicjatywy dla Gostynina. 
Pragnę podkreślić, że przygotowanie 
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Obniżenie 
podatków

Dobrą informacją dla miasta są 
planowane zwolnienia od podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe inwestycje i nowe 
miejsca pracy na terenie Gminy Mia-
sta Gostynina w ramach pomocy de 
minimis.

Na wniosek Burmistrza miasto 
uzyskało pozytywną opinię Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów w sprawie projektu uchwały 
w w/w zakresie i w rękach radnych 
jest dalsze przyjęcie postanowień tej 
uchwały zakładającej następujące 
zwolnienia:

od podatku od nieruchomości przy-
sługujących na okres:

- jednego roku - jeżeli w wyniku 
nowej inwestycji utworzono co naj-
mniej 3 nowe miejsca pracy

- dwóch lat - jeżeli w wyniku no-
wej inwestycji utworzono co najmniej 
6 nowych miejsc pracy

- trzech lat - jeżeli w wyniku no-
wej inwestycji utworzono co najmniej 
18 nowych miejsc pracy

- czterech lat - jeżeli w wyniku no-
wej inwestycji utworzono co najmniej 
36 nowych miejsc pracy

- pięciu lat - jeżeli w wyniku no-
wej inwestycji utworzono co najmniej 
72 nowe miejsca pracy.

UM

Dotacja na 
utylizację 
i transport

Wzorem lat ubiegłych Gmina 
Miasta Gostynina podjęła działa-
nia związane z uzyskaniem dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
transport i utylizację wyrobów zawie-
rających azbest. Wniosek rozpatrzony 
został pozytywnie.

W ramach przyznanego dofinan-
sowania zebrano oferty i wyłoniono 
wykonawcę usługi w zakresie de-
montażu, transportu i utylizacji wyro-
bów zawierających azbest (eternit) tj. 
PRO-EKOSERWIS Sp. z o.o. z/s Bie-
rzewice 62, 09-500 Gostynin.

Wykonawca odebrał 25.765 ton 
zdemontowanego materiału azbesto-
wego z 14 posesji na terenie miasta 
(stanowiących własność osób fizycz-
nych) za kwotę 7.029,45 zł.

Jednocześnie informujemy, że sko-
rzystanie z pomocy Gminy Miasta 
Gostynina dot. usunięcia i zutylizo-
wania wyrobów i materiałów zawiera-
jących azbest (eternit i inne) możliwe 
jest tylko w przypadku, gdy nierucho-
mość (obiekt) jest ujęta w „Programie 
usuwania azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest z obiektów zlokalizo-
wanych na terenie miasta Gostynina 
w latach 2008-2032”.

Zatem zwracamy się z prośbą do 
wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści, na których występują wyroby 
azbestowe, a którzy nie dokonali ta-
kiego zgłoszenia w Urzędzie Miasta 
Gostynina o kontakt z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
ul. Parkowa 22, pokój nr 1 (tel. 24 
236-07-42) celem weryfikacji danych 
zawartych w programie.

Wydział Komunalny

Przeniesienie psów do schroniska 
w Józefowie

W związku z niepokojącymi doniesieniami przekazywanymi przez media, 
a dotyczącymi niewłaściwych warunków bytowania zwierząt w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach, burmistrz Paweł 
Kalinowski podjął decyzję o przeniesieniu naszych psów do Schroniska w Jó-

zefowie.
Zwierzęta zostały przetransportowa-

ne w trzech turach, w terminach: 21 paź-
dziernika, 17 listopada i  16 grudnia br.

W trosce o zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom właściwych warunków 
utrzymania, zgodnych z ich podstawo-
wymi potrzebami, miasto wystąpiło do 
14 placówek z prośbą o złożenie ofert 
na świadczenie usług w tym zakresie. 
W wyniku negocjacji, jakie odbyły się 
w Urzędzie Miasta Gostynina w dniu 
3 grudnia br. z udziałem przedstawicieli 
Schroniska w Józefowie wypracowano 

warunki współpracy na rok 2016. W związku z powyższym w miesiącu grudniu 
zostanie podpisana stosowna umowa.

Przedstawiciele ze Schroniska w Józefowie odwiedzili burmistrza Pawła Ka-
linowskiego ze swoim podopiecznym, którego odwożono do nowego domu.

Wydział Komunalny

Miejskie Centrum 
Kultury zaprasza

MCK zaprasza mieszkańców Go-
stynina na najbliższe wydarzenia kul-
turalne:
- 19.12.2015 r. (sobota) - 

12.00-16.00 Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy; 
16.00 Koncert Charytatywny dla 
Piotrusia Markowskiego; 
17.15 Wernisaż wystawy prac pla-
stycznych dzieci z sekcji plastyki 
MCK,

- 8.01.2016 r. (piątek) - 
17.00 Wernisaż wystawy zbiorowej 
pensjonariuszy PDPS w Czarno-
wie,

- 10.01.2016 r. (niedziela) - 
9.00-22.00 WOŚP, 

- 21.01.2016 r. (czwartek) - 
19.00 Koncert Zespołu Trzy Koro-
ny.

każdej odpowiedzi wymaga ode mnie 
i pracowników zaangażowania czasu, 
który wolimy spożytkować na dzia-
łania związane z obsługą problemów 
mieszkańców.

Innym namacalnym przykładem 
trudnej relacji są próby wprowadze-
nia, przeze mnie, pod obrady komisji 
projektu uchwały dotyczącego zwol-
nień od podatku dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy. Do-
dam, iż moje próby wprowadzenia 
pod obrady trwają już blisko trzy 
miesiące. Projekt uzyskał pozytywną 
opinię Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, ale nie był nigdy roz-
patrywany przez Radnych, od których 
zależy ostateczna decyzja. Przypo-
mnę, że celem uchwały jest poprawa 
warunków zatrudnienia i obniżenie 
bezrobocia. Brak chęci współpracy 
ze strony IdG, w tej sprawie, jest dla 
mnie niezrozumiały.

Niepokojące są również działania 
radnych IdG w sprawach, które moim 
zdaniem nie powinny być tematem 
sporu, jak na przykład wywoływanie 
medialnej burzy w kwestii wypłaty 
odpraw dla byłego Burmistrza i Za-
stępcy. Pragnę podkreślić, iż wypłaty 
wynikały z przepisów prawa, których 
nie zastosowanie mogłoby doprowa-
dzić do wystąpienia ww. osób na dro-
gę postępowania sądowego, a wynik 
tych postępowań prawdopodobnie 
byłby niekorzystny dla miasta, co ro-
dziłoby dodatkowe koszty. Wcze-
śniej wypłata odprawy i ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop dla byłe-
go Burmistrza, zatwierdzona została 
przez wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Krzysztofa Markusa z IdG.

Pragnę również podkreślić kilka-
krotny brak radnych Inicjatywy dla 
Gostynina na posiedzeniach Komisji 

Rady, które spowodowały, że np. pro-
blemy edukacji, kultury oraz sportu 
nie mogły być omawiane z powodu 
wymaganego quorum. Podobna sy-
tuacja zaistniała w przypadku pracy 
Komisji Statutowej. Warto podkre-
ślić, iż udział w pracach komisji na-
leży do obowiązku każdego radnego, 
za które otrzymuje diety.

Przykłady można mnożyć, ale czy 
o to chodzi? Mimo trudnej sytuacji, 
mam nadzieję na lepszą współpra-
cę w Nowym Roku, co przyczyni się 
do ciągłej poprawy sytuacji mieszkań-
ców Miasta.

Rok 2016 - do realizacji najpil-
niejsze zadania

Zgodnie z przepisami, do 15 listo-
pada przygotowałem projekt budżetu, 
który został przedstawiony Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej. Projekt 
zakłada realizację najpotrzebniej-
szych inwestycji, które latami czekają 
na zrealizowanie.

Projekt budżetu opiniować i uchwa-
lać będzie Rada Miasta. Trudno dziś 
przewidzieć efekty prac komisji 
i Rady. Postawiłem na najpilniejsze 
inwestycje. Oto najważniejsze z nich:

Oświata:
- remont budynków Gimnazjum nr 2,
- dostosowanie budynku Gimnazjum 

nr 1 do potrzeb osób niepełnospraw-
nych (wykonanie projektu budowal-
nego),

- budowa parkingu przy Miejskim 
Przedszkolu nr 2.

Miejskie Centrum Handlowe „Sta-
ra Betoniarnia”:
- wykonanie centralnego ogrzewania 

wewnątrz budynku (Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej wy-
kona przyłącze),

Infrastruktura drogowa:

- modernizacja ulicy Stodólnej lub uli-
cy Floriańskiej,

- przebudowa odcinka kanalizacji 
deszczowej przy ul. Wspólnej,

- przebudowa sieci kanalizacji desz-
czowej w rejonie ul. Żeromskiego.

Modernizacja stadionu:
- wykonanie przyłącza wodociągowe-

go do budynku Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (I etap moderni-
zacji).

Termomodernizacja i remont bu-
dynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 
wraz z wykonaniem instalacji umożli-
wiających zasilenie w c.o. i c.w.u. ko-
munalnych budynków mieszkalnych 
przy ul. 3 Maja 12 i 12b

Rozpoczęcie budowy budynku 
wielorodzinnego z lokalami socjalny-
mi przy ul. Targowej (60 mieszkań).

Uważam, że w II półroczu miasto 
powinno przystąpić do rozpoczęcia 
rozbudowy ulicy Sosnowej. W I eta-
pie będzie realizowana kanalizacja 
deszczowa, o ile uda się wygospoda-
rować środki na ten cel.

Pragnę jeszcze raz podkreślić, 
że wskazane inwestycje mają charak-
ter priorytetowy i powinny być zreali-
zowane wiele lat temu. Mam nadzieję, 
że bez względu na spory, Rada Miej-
ska przychyli się do rozwiązań, które 
bezpośrednio przełożą się na poprawę 
jakości życia mieszkańców.

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Kalinowski
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Wznowienie współpracy z Langenfeld

Efektem zacieśnienia współpracy Miasta Gostynina z zaprzyjaźnionym miastem partnerskim Langenfeld była orga-
nizacja w dniach 5-9 października 2015 r. pobytu dzieci z langenfeldzkich szkół w Gostyninie. Niemiecka młodzież 
zwiedziła miasto i najbliższe okolice, wzięła udział w animacjach sportowych, a przede wszystkim nawiązała nowe 
znajomości i przyjaźnie. Swoje drzwi szeroko otworzyło Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów. W ramach wspólnych 
zajęć warsztatowych, które odbywały się w szkole oraz Miejskim Centrum Kultury, a także w Zaździerzu młodzież miała 
okazję do wzajemnego poznania się, dobrej zabawy i nauki. W integracji pomagała sztuka, muzyka oraz zajęcia sportowe. 
Wspólne wycieczki do Torunia, Warszawy, Płocka i Łącka pozwoliły młodym Niemcom poznać Polskę, jej kulturowe 
dziedzictwo i piękne okolice Gostynina. Niemiecka młodzież została ciepło przyjęta i otoczona opieką przez młodzież 
z naszego miasta oraz uczniów należących do Niemieckiej Mniejszości Narodowej przy Gimnazjum nr 2. Przyjazd do 

Gostynina stał się wspaniałą przygo-
dą, okazją do wielu wspólnych prze-
żyć i radości, czego potwierdzeniem 
było serdeczne, pełne emocji i łez 
pożegnanie. Życząc szczęśliwego po-
wrotu do Langenfeld burmistrz Paweł 
Kalinowski zaprosił do ponownego 
odwiedzenia Gostynina i zachęcił do 
utrzymywania nawiązanych bezpo-
średnich kontaktów za pomocą współ-
czesnej technologii informacyjnej.

Spotkanie młodzieży z miast part-
nerskich jest efektem wznowionej po 
kilku latach współpracy. Burmistrz 
Paweł Kalinowski złożył wizytę 
w Langenfeld w ostatni weekend 
sierpnia 2015 r. na zaproszenie strony 
niemieckiej. Pobyt delegacji z Gosty-
nina był okazją do poznania władz 

miasta, działającego tam Komitetu Partnerstwa Miast, wspierającego i kierującego współpracą międzynarodową, w ra-
mach której Langenfeld ma podpisane dwustronne umowy (Montale - Włochy, Senlis - Francja, Enis - Irlandia, Batanga 
City - Filipiny, Gostynin - Polska) oraz Stowarzyszenia Popierania Partnerstwa Gostynin - Langenfeld, od wielu lat dzia-
łającego pod przewodnictwem Waldemara i Erny Funk na rzecz rozwoju współpracy z Gostyninem.

Frank Schneider – Burmistrz Miasta Langenfeld pokazał gostynińskim gościom miasto i okolice, przekazał informacje 
o funkcjonowaniu urzędu, kierunkach rozwoju na najbliższe lata. Na spotkaniach roboczych w ratuszu Burmistrz Gosty-
nina poznał najbliższych współpracowników Franka Schneidera w prowadzonej przez niego administracji samorządowej, 
podział ich obowiązków i organizację pracy urzędu. Pobyt był okazją do poznania działalności spółek miejskich, oświaty, 
ośrodka sportu, miejskiej biblioteki i domu kultury. Paweł Kalinowski spotkał się z przewodniczącymi wszystkich frakcji 
politycznych reprezentowanych w radzie miejskiej. Został serdecznie przyjęty przez Dietera Braschossa, przewodniczą-
cego radnych miejskich i jednocześnie społecznego zastępcę burmistrza miasta. Została omówiona dalsza współpraca 
pomiędzy Langenfeld i Gostyninem. Obie strony wyraziły gotowość do intensyfikowania działań i dołożenia wszelkich 
starań, aby na podpisanym porozumieniu mogło skorzystać jak najwięcej mieszkańców obu miast. 

Elżbieta Szubska-Bieroń

Rada Pożytku 
Publicznego

W Urzędzie Miasta Gostynina, 
w dniu 1 października br. odbyło się 
posiedzenie członków Gostynińskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego. W trakcie spotkania wybrano 
przewodniczącego, którym został An-
drzej Ziółkowski, wiceprzewodniczą-
cą  Teresa Ryszewska, a sekretarzem 
Urszula Pieniążek. Celem powołanej 
rady jest m.in. zbieranie opinii oraz 
doradztwo w sprawach związanych ze 
współpracą Gminy Miasta Gostynina 
z trzecim sektorem. 

Zapraszamy organizacje pozarzą-
dowe i osoby aktywne do kontaktu 
z Radą.

Jarosław Bień

Żnin miastem 
partnerskim

W piątkowy wieczór - 16 paździer-
nika br. w Miejskim Centrum Kultury 
w Gostyninie miała miejsce wyjątko-
wa uroczystość podpisania aktu woli 
w ramach partnerstwa miasta Gostyni-
na ze Żninem przez burmistrzów, któ-
ra była też okazją do uhonorowania 
medalami 750-lecia Żnina, burmistrza 
Pawła Kalinowskiego oraz Stanisława 
Augustyniaka, inicjatora współpracy 
gostynińskich i żnińskich artystów. 
Spotkanie odbyło się w pięknej sce-
nerii wystawy prac Romana Terzyka.

Roman Terzyk jest absolwentem 
Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Artysta zaprezentował swoje wy-
jątkowe prace rytowania igłą - techni-
ka „suchej igły”, w wielu miejscach na 
terenie całej Polski, jak np. Bydgosz-
czy, Warszawie, Toruniu, Hajnówce, 
Białymstoku, Szczecinie, Poznaniu, 
Inowrocławiu, Wągrowcu, Żninie no 
i oczywiście w naszym mieście.

Od ponad 30 lat Roman Terzyk pra-
cuje jako pedagog w żnińskich szko-
łach.

Wystawa pn. „Epitafium”, to cykl 
prac poświęconych ludziom, których 
artysta znał i lubił. Często mieli oni 
wpływ na jego życie.

Uroczystość umilił zebranym mini 
koncert na klawikorcie w wykonaniu 
Macieja Milczarka.

M. Z.

Czytanie dzieciom

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” Burmistrz Paweł Kalinowski czytał bajki przedszkolakom z „Akademii 
Przedszkolaka” i Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie.

Dzieci uważnie słuchały i były zainteresowane bajkami.
Wszyscy bardzo przyjemnie spędzili czas.
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Wieczór przy świecach
Kolejny „Wieczór przy świecach” odbył się 

20 listopada 2015 r. i zebrał w Zamku Gostyniń-
skim miłośników poezji, muzyki i malarstwa. 
Organizatorami spotkania byli: Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Gostynińskiej, Agencja Roz-
woju i Promocji Zamek Sp. z o.o. i Gostynińskie 
Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycz-
nej. Honorowy patronat nad imprezą objął Bur-
mistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski.

Swoje talenty zaprezentowali: Janusz Karasek 
z zamiłowania pisarz i poeta na stałe mieszkają-
cy w Gostyninie. Debiut literacki miał miejsce 
w 2014 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała 
jego powieść „Drugie Narodzenie”; Tadeusz 
Koprowicz artysta malarz, amator przedstawia-
jący swoje obrazy. Najczęściej maluje pejzaże na wszystkich rozmiarach płótna, wybierając styl naturalistyczny. Do 
Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej należy od 2009 roku. W swoich zbiorach posiada 
bardzo ciekawą i różnorodną serię obrazów, którą warto obejrzeć.

Piątkowy wieczór muzycznie ubarwiła Dorota Cichor, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu w zakresie gry na instrumentach perkusyjnych. Współpracowała z wieloma orkiestrami symfonicznymi 
i kameralnymi. Obecnie jest pracownikiem Płockiej Orkiestry Symfonicznej, gdzie pełni funkcję kierownika grupy 
perkusji. 

Gościnnie z rękodziełem szydełkowym zaprezentowała się Alicja Matusiak.
Przybyłych gości zaprosiła do wspólnej podróży po świecie sztuki prezes Zamku Gostynińskiego Aleksandra Bal-

cerzak.
Prowadzący spotkanie Andrzej Ziółkowski - Prezes TMZG zaprezentował twórczość literacką Janusza Karaska. Ma-

ciej Witkowski przedstawił Dorotę Cichor, natomiast Tadeusza Koprowicza - prezes GTPTP Maria Aldona Gil. Wi-
dzowie usłyszeli fragmenty prozy z książki „Drugie narodzenie”, oraz wiersze min. „Współczesność”, „Być”, „Deszcz 
jesienny”, „Nadzieja”. Dorota Cichor zagrała takie utwory, jak: „Michi” Keiko Abe, Suitce No 4, „Joy” by Sharon Smith, 
„Dance of the witches”, Walc cis-moll Fryderyka Chopina i „Ave Maria” J.S. Bacha. Dwa ostatnie utwory zagrała z Gra-
żyną Sukiennik. Widzowie w kuluarach dzielili się wrażeniami po udanym wieczorze w blasku świec.

Maria Ziętek

Gostynin malowany wspomnieniami

W Zamku Gostynińskim, 2 października br. miała miejsce wystawa Go-
stynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej pn. „Gosty-
nin malowany wspomnieniami”.

Zgromadzoną w zamku publiczność powitał Burmistrz Paweł Kalinow-
ski, Prezes Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o. Aleksandra Bal-
cerzak oraz Prezes Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości 
Plastycznej Maria Aldona Gil.

Następnie o swoich pracach mówili malarze i rzeźbiarze z Gostynińskie-
go Towarzystwa.

Współpracująca z artystami młodzież z I LO Płockiego Uniwersytetu Lu-
dowego w Gostyninie odczytała historię Żydów zamieszkujących dawny 
Gostynin.

Duże zainteresowanie wzbudził konkurs fotograficzny polegający na roz-
poznaniu dawnych miejsc w Gostyninie np. po fragmentach budynków.

O oprawę muzyczną zadbał Krzysztof Sochacki. Uczył on także zebraną 
publiczność piosenki przewodniej pt. „Ze starej płyty” którą wszyscy z en-
tuzjazmem śpiewali.

Na zakończenie publiczność została zaproszona do oglądania wystawy, 
rozmów w kuluarach oraz degustacji ciasteczek - amoniaczków.

Maria Ziętek

Propozycje 
MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gostyninie zaprasza Państwa na im-
prezy sportowo - rekreacyjne.

Trwa Miejska Liga Halowej Piłki 
Nożnej MOSiR „CUP”. Do rozgrywek 
zgłosiło się dziewięć drużyn w katego-
rii 1999/młodsi oraz pięć drużyn w kat. 
„OPEN”. Rywalizacja przebiega syste-
mem turniejowym - „każdy z każdym”.

Ponadto MOSiR zaprasza do wzię-
cia udziału w organizowanych turnie-
jach:

- dnia 19.12.2015 r. Gwiazdkowy 
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet w hali 
MOSiR o godz. 9.30.

- dnia 20.12.2015 r. Gwiazdkowe 
Międzyklubowe Turnieje Halowej Pił-
ki Nożnej w kat. młodzik; junior młod-
szy w hali MOSiR o godz. 9.30.

- w Nowym Roku, w dniu 
09.01.2016 r. odbędzie się Turniej Piłki 
Siatkowej Mężczyzn w ramach XXIV 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w hali MOSiR o godz. 9.30.

- dnia 10.01.2016 r. Międzyklubowy 
Turniej Halowej Piłki Nożnej Senio-
rów w ramach XXIV Finału WOŚP 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Gostyninie, o godz. 9.30.

Również w tym miesiącu odbędzie 
się MOSiR GOSTYNIN CUP Miej-
ska Liga „Dzikich Drużyn” Chłopców 
z rocznika 1999/młodsi oraz kategorii 
„OPEN”.

Cały czas trwają bezpłatne zajęcia 
„JUŻ PŁYWAM” w ramach Miejskie-
go Projektu Nauki Pływania dla Przed-
szkolaków, odbywające się w Pływalni 
Miejskiej. Zapraszamy!

MOSiR

Poezja śpiewana
w MCK

W godzinach popołudniowych 17 li-
stopada br. odbył się koncert Kuby 
Michalskiego, znanego autora tekstów, 
kompozytora i gitarzysty. Koncert zo-
stał zorganizowany przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną i Miejskie Centrum 
Kultury w ramach Jesiennych spotkań 
z poezją.

Zebrani w sali klubowej słuchacze 
zostali zauroczeni przez artystę wspa-
niałym wykonaniem poezji śpiewanej. 
Michalski napisał muzykę do wierszy 
m.in. Adama Mickiewicza, Jana Brze-
chwy, Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Zaprezentowane zostały także utwo-
ry Leonarda Cohena i Jacka Kaczmar-
skiego.

Artysta włączał widownię do wspól-
nego wykonywania utworów.

Na zakończenie spotkania burmistrz 
Paweł Kalinowski podziękował Kubie 
Michalskiemu za wyjątkowy występ.

Maria Ziętek

Akademia 
Inicjatyw 
Młodzieżowych

Joanna Teśla, choreografka z Te-
atru Buffo po raz kolejny zaszczyciła 
Akademię. Uczestniczy ona w projek-
cie „Labirynt” tworząc choreografię 
do spektaklu Ghost Town, 15 listopa-
da była obecna na wydarzeniu GAFY, 
gdzie wykonała artystyczne makijaże 
na twarzach młodych aktorów. Za-
pewniła też intrygujące, niepowtarzal-
ne kostiumy dla młodych artystów.

Młodzież zaprezentowała się 
w utworze „Zapowiedź Ghost Town”, 
który jest elementem spektaklu. Spek-
takl finansowany był ze środków mia-
sta Gostynina w ramach programu 
profilaktycznego „Labirynt”.

W październikową sobotę w sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
nr 3 grupa mini SARYT poznała tajni-
ki żeglarstwa. Na początku odbyła się 
projekcja slajdów przygotowana przez 
kapitana Tomasza Reszkowskiego. 
Potem szkicowano na papierze, jako 
wstęp do „prac szkutniczych”. Nieco 
później tworzono w grupach własne 
żaglowce. Zajęcia przyczyniły się do 
powstania w Gostyninie dziecięcej 
sekcji żeglarskiej „Hals” działającej 
przy AIM.

AIM
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dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej nie przekroczy kwo-
ty 5.529.096,15zł. W ramach projektu 
spółka otrzymała również wsparcie 
z WFOŚiGW w formie bardzo ko-
rzystnej pożyczki w kwocie 2.200.000 
zł. Realizacja projektu jest możliwa 
dzięki dokapitalizowaniu spółki przez 
Gminę Miasta Gostynin w kwocie 
3.000.000 zł.

W wyniku realizacji inwestycji po-
wstało około 12 km sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz 17 przepompowni ście-
ków wyposażonych w system zdalne-
go monitoringu, zakupiono także spe-
cjalistyczny samochód do czyszczenia 
kanalizacji sanitarnej.

ARiP Zamek 
Zamek Gostyniński jest przede 

wszystkim wizytówką Gostynina. Speł-
nia wymogi hotelarsko-gastronomicz-
ne, ale jest też znaczącym ośrodkiem 
kultury. Pod koniec 2015 roku w Zamku 
odbędzie się Koncert Świąteczny, pod-
czas którego wystąpi chór Vox Singers. 
Ponadto w ostatni dzień bieżącego roku 
Zamek zaprasza na Szlachecki Sylwe-
ster, podczas którego oprócz doskonałej 
kuchni, staropolskich wiwatów odbędą 
się tańce prowadzone przez niezastąpio-
nego wodzireja Radka Florczaka.

W dniu 13 lutego 2016  r. zorganizo-
wany zostanie Walentynkowy Bal Kar-
nawałowy. 

Zapraszamy Państwa do zabawy.

Spółki miejskie
Przedstawiamy Państwu Spółki 

miejskie i ich propozycje na koniec 
roku 2015 i początek 2016 oraz doko-
nania, które zostały zrealizowane. 

Zapraszamy do korzystania z pro-
ponowanych ofert.

MCH 
„Stara 
Betoniarnia”

MCH „Stara Betoniarnia” zaprasza 
w niedzielę 20 grudnia 2015 r. do ga-
lerii handlowej wraz z halą handlową 
na ostatnią przed Świętami Bożego 
Narodzenia niedzielę handlową.

Nowy rok w Centrum zaczyna 
się tanecznie, gdyż 16 i 30 stycznia 
2016 r. (sobota) odbędą się tematycz-
ne wieczorki taneczne organizowane 
przez Szkołę Tańca Latino.

Kolejne miesiące, to kontynuacja 
Maratonu Zumby czy Zlotu Motory-
zacyjnego wzbogaconego o dodatko-
we atrakcje.

MTBS
Miejskie Towarzystwo Budownic-

twa Społecznego w Gostyninie Sp. 
z o. o. w planie inwestycyjnym na 
rok 2016 planuje: rozpoczęcie budo-
wy budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego zlokalizowanego między ul. 
3-go Maja a ul. Parkową wraz z gara-
żami i parkingiem przy ul. Parkowej. 

Obecnie biuro architektoniczne 
opracowało projekt budowlany i ubie-
ga się o wydanie decyzji o pozwolenie 
na budowę. Spółka rozpoczęła działa-
nia przygotowawcze na terenie prze-
znaczonym pod inwestycję. Po zakoń-
czeniu inwestycji mieszkania sprzeda-

wane będą w systemie deweloperskim 
na własność.

W planach jest także wyburzenie 
istniejących komórek gospodarczych 
przy ul. Kościuszki 31 i wybudowanie 
nowych w lekkiej konstrukcji stalo-
wej.

Dodatkowo wśród działań spółki 
priorytet w 2016 r. stanowić będzie 
sukcesywna:

-  poprawa warunków sanitarnych 
mieszkańców (przegląd i budowa al-
tan śmietnikowych),

- poprawa wizualizacji placów za-
baw (przegląd i modernizacja),

- remonty i modernizacje obiektów 
mieszkalnych.

MPEC
W drugiej połowie roku w Miej-

skim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. były realizowane 
następujące zadania:

Rejon Sieci
1. Bieżąca eksploatacja sieci i wę-

złów cieplnych. 
2. Remonty węzłów cieplnych bę-

dących własnością MPEC w budyn-
kach przy ul. Wojska Polskiego, Sto-
dólnej, Czapskiego, Polnej, Dmow-
skiego.

3. Przeglądy węzłów i sieci ciepl-
nej pod kątem przygotowania do se-
zonu grzewczego.

4. Włączenia centralnego ogrze-
wania w węzłach cieplnych zgodnie 
z wnioskami odbiorców.

Ciepłownia
1. Produkcja energii cieplnej - bie-

żąca obsługa urządzeń technologicz-
nych znajdujących się w ciepłowni. 

2. Przygotowanie do sezonu grzew-
czego - przeglądy i remonty.

3. Przeprowadzenie przetargu i wy-
bór wykonawcy na wykonanie docie-
plenia budynku kotłowni i budynku 
dostawnego przy ul. Kolejowej 24.

4. Rozpoczęcie docieplenia budyn-
ków ciepłowni wraz z wymianą okien.

Plany na najbliższy kwartał:
1. Wprowadzenie monitoringu wy-

branych węzłów cieplnych.
2. Analiza inwestycyjna budowy 

nowego kotła WR 10.
3. Wykonanie projektu na budowę 

przyłącza cieplnego do budynku przy 
ul. 3-go Maja w Gostyninie.

SPÓŁKI MIEJSKIE

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

Zapraszamy

POM
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Mia-

sta w Gostyninie Sp. z o.o. mieści się 
przy ul. Bierzewickiej 32. Rozpoczęło 
działalność 1 grudnia 2012 r. Podstawo-
wym przedmiotem działalności POM 
jest zbieranie i transport odpadów in-
nych niż niebezpieczne i odpadów ko-
munalnych.

Spółka, jako jedyna miejscowa firma 
zajmująca się odbiorem nieczystości, 
zaspokaja potrzeby lokalnych przedsię-
biorstw i instytucji związane z odbio-
rem, transportem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych. Spółka obsłu-
guje również okolicznościowe imprezy 
plenerowe organizowane przez Urząd 
Miasta Gostynina i jednostki miejskie. 
Firma dysponuje zapleczem magazy-
nowo-technicznym. W celu zabezpie-
czenia należytego wykonania kontraktu 
oraz obsługi firm i przedsiębiorstw z te-
renu Gostynina w lipcu 2014  r. został 
zakupiony dodatkowy samochód śmie-
ciarka marki MAN F2001. W ostatnich 
dwóch latach dzięki skutecznym działa-
niom Zarządu udało się  pozyskać 112 
firm z terenu miasta Gostynina. W toku 
prowadzonej działalności Spółka uzy-
skuje dodatnie wyniki finansowe. Dzię-
ki temu planuje inwestycje w sprzęt, po-
zwalający na samodzielne przystępowa-
nie do przetargów i realizację większej 
ilości zadań.

MPK
W roku 2015 Miejskie Przedsię-

biorstwo Komunalne w Gostyninie 
Sp. z o.o. na podstawie umowy o do-
finansowanie nr POIS.01.01.00-00-
010/14-00 zawartej z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
realizuje projekt pod nazwą „Budowa 
kanalizacji w Gostyninie”. 

Planowany całkowity koszt pro-
jektu wynosi 10.872.389,65 zł, w tym 
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