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Burmistrz Z ABSOLUTORIUM
27 czerwca odbyły się obrady XI sesji Rady 

Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji. Podjęto 
m.in. uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wo
tum zaufania po debacie nad Raportem o sta
nie Gminy Miasta Gostynina za 2018 rok.

Raport stanowi podsumowanie działalności 
Burmistrza w ubiegłym roku, a w szczególności 
realizację polityk, programów, strategii, uchwał 
Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Następnie po zapoznaniu się i rozpatrze
niu sprawozdania Burmistrza Miasta z wy
konania budżetu za 2018 rok wraz z spra
wozdaniem finansowym i zapoznaniu się 

z pozytywną Opinią Regionalnej Izby Ob
rachunkowej w Warszawie oraz wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska udzieliła 
Burmistrzowi absolutorium. Głosów za było 
13, wstrzymujących się i przeciw - 0.

Burmistrz Paweł Kalinowski podziękował 
Radzie za zaufanie. Słowa wdzięczności skie
rował również do swojego zastępcy - Haliny 
Fijałkowskiej, Skarbnika - Bożeny Sokołow
skiej, Sekretarza - Hanny Adamskiej, a także 
do wszystkich pracowników Urzędu Miasta, 
którzy przyczyniają się do realizacji zadań na
łożonych na Burmistrza i urząd.

V JARMARK GOSTYNIŃSKI św. Jakuba

Największe wydarzenie kulturalne w na
szym mieście, łączące przeszłość z teraź
niejszością - to właśnie Jarmark św. Jaku
ba. W weekend 5-7 lipca impreza odbyła 
się po raz piąty.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się na rynku 
wieczornym kinem plenerowym. Wyświetlono 
nagrodzony Oscarami film pt. „Bohemian Rhap- 
sody" o Freddiem Mercurym i zespole Queen.

W sobotę około południa ruszyła Rodzin
na Detektywistyczna Gra Terenowa „Śladami 
Jakuba z Gostynina” z udziałem Bronisława 
Cieślaka znanego z serialu „07 zgłoś się”. 
Powrót do przeszłości zapewniła też wio
ska historyczna oraz trzy wystawy na Zam

ku: „Śladami Jakuba z Gostynina", „Stanisław 
Moniuszko” i „Gostynin w starej fotografii”.

Sobotni blok muzyczny rozpoczął wokali
sta Sami Harb - gwiazda „The Voice Of Poland” 
2016. Następnie wystąpił zespół Goosebumps, 
wykonując a capella hity z repertuaru Pop, 
Electronic, Hip-Hop oraz R&B. Najbardziej 
oczekiwaną gwiazdą wieczoru była jednak 
ikona polskiej muzyki - Kayah. Po koncer
tach przyszedł czas na taniec. Dyskotekę pod 
gwiazdami poprowadził DJ Qbik.

Największą atrakcją dla dzieci był niedziel
ny Koncert Disneyowski „Barwy, które kolo
rowy niesie wiatr”. Najmłodsi usłyszeli utwory 
z takich filmów jak: „Pocahontas”, „Zaplątani”,
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„Kraina lodu”, a także wiele innych piosenek. 
Rozśpiewane dzieci otrzymały w nagrodę ko- 
lorowanki związane z Gostyninem.

Następnie na scenie zaprezentował się dzia
łający od niedawna chór miejski Arce Cantores 
pod kierownictwem Michała Pilichowicza. Pro
fesjonalne wykonanie zapewnił też występ lo
kalnego muzyka Pawła Pilichowicza z płockim 
chórem Vox Singers. Po chórzystach usłyszeli
śmy gościa specjalnego - Ryszarda Wolbacha, 
jednego z założycieli zespołu Babsztyl i Harlem. 
Koncert finałowy z muzyką reggae wykonał 
zespół „Nowa Kultura”.

Dziękujemy darczyńcy Jarmarku Gosty- 
nińskiego św. Jakuba - Fundacji Energa, 
partnerowi - Fundacji PZU i sponsorowi - 
PKN ORLEN. Wsparcia udzieliły także fir
my: Izolbet, Bora Sp. z o.o., La Playa i Kellogg’s. 
Wyrazy uznania należą się pracownikom 
MCK, Urzędu Miasta, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Zamku zaangażowanym w or
ganizację Jarmarku. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwały, jak zawsze niezawod
ne, służby mundurowe - OSP Gostynin, Poli
cja i Agencja Ochrony DES.
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Nasze mażoretki
CZWARTĄ DRUŻYNĄ
W POLSCE

Gostynińskie mażoretki Miejskiej Orkie
stry Dętej wzięły udział w XXI Mistrzostwach 
Polski Mażoretek, Tamburmajorek i Cheer- 
leaderek w Kędzierzynie-Koźlu. W week
end 17-19 maja wystąpiło półtora tysiąca 
uczestniczek, ze 134 zespołów i 64 miast. 
Drużyna z Gostynina zajęła czwarte miejsce.

Nasze miasto reprezentowały: Nikola Kieł
basa, Weronika Wasiak, Natalia Wentland, 
Weronika Węglewska (SP 3 Gostynin), Mał

Plac zabaw przy 
SP5 OTWARTY

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 
jest gotowy. Zamontowano na nim trzy huś
tawki, karuzelę, bujak sprężynowy oraz ze
staw ze zjeżdżalnią. Plac zabaw powstał głów
nie z myślą o dzieciach uczęszczających do 
Punktu Przedszkolnego w SP5, ale mogą z nie
go korzystać wszystkie gostynińskie maluchy.

Obiekt uzyskał certyfikat ze znakiem bezpie
czeństwa „B” - „Bezpieczny Plac Zabaw" wyda
ny przez Centrum Kontroli Placów Zabaw.

Najmłodsi mają możliwość atrakcyjnie spę
dzić czas na świeżym powietrzu. Jest to do
skonałe miejsce na rozładowanie niespożyt- 
kowanej energii dziecka. Mamy nadzieję, że 
nowy plac zabaw będzie sprzyjał rozbudzaniu 
dziecięcej wyobraźni.

gorzata Lewandowska (LO im. S. Małachow
skiego Płock), Eliza Michalska (III LO Płock), 
Aleksandra Smardzewska (LO Gostynin) oraz 
Gabriela Żółtowska (ZS Gostynin).

Opiekunem grupy jest Joanna Renata Syska. 
Choreografię ułożyły: Eliza Michalska, Małgo
rzata Lewandowska i Aleksandra Smardzewska.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 
Wyjazd na mistrzostwa umożliwiło wsparcie 

finansowe burmistrza Pawła Kalinowskiego.

DOSTOSOWANIE MCK
dla osób z niepełnosprawnością

Trwają prace nad dostosowaniem bu
dynku Miejskiego Centrum Kultury dla po
trzeb osób z niepełnosprawnością. Zgodnie 
z umową zawartą 14 maja 2019 r. inwestycję 
realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu
gowe „BUDOMAX” Wojciech Przybylski 
z siedzibą w Gostyninie.

Do 31 października br. wykonane zosta
ną następujące udogodnienia: winda ze
wnętrzna, pochylnia wewnętrzna łącząca

Budżet Obywatelski 
2020 - ZACHĘCAMY 
DO SKŁADANIA 
PROJEKTÓW

Po raz piąty mieszkańcy Gostynina mogą 
zdecydować o przeznaczeniu wydzielonych 
środków z budżetu miejskiego. W 2020 roku 
do zagospodarowania będzie 250.000,00 zł.

Całkowity koszt realizacji pojedynczego 
projektu, w tym sporządzenie odpowiednich 
dokumentacji (o ile to konieczne) nie może 
przekroczyć kwoty:
a. projekt inwestycyjny - 80.000,00 zł,
b. projekt o charakterze kulturalnym - 

30.000,00 zł,
c. projekt o charakterze sportowym - 

30.000,00 zł.
Nabór projektów trwa do 2 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konsul
tacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 
znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Nr 
67/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. (dostęp
ne na stronie BIP Urzędu Miasta Gostynina 
w zakładce Budżet Obywatelski).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w za
klejonej kopercie z dopiskiem „Budżet Oby
watelski 2020" składamy w sekretariacie 
Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. 
nr 205 lub wysyłamy listem na podany wyżej 
adres (za datę złożonego zgłoszenia uważa 
się datę jego wpływu do Urzędu Miasta).

Zachęcamy do zgłaszania projektów i odda
wania głosów.

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa 
Narodowego ■

poziom holu i sali kinowej z salą wystaw 
oraz toalety na pierwszej kondygnacji bu
dynku przy sali kinowej.

Wartość inwestycji wynosi 176.034,71 zł, 
z czego 87.000,00 zł stanowi dofinanso
wanie, które Gmina Miasta Gostynina po
zyskała w ramach programu Infrastruktura 
domów kultury ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(Fundusz Promocji Kultury).
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EKOLOGICZNY Dzień Dziecka
Jak co roku Miejskie Centrum Kultury 

oraz Urząd Miasta Gostynina - Wydział 
Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia przy
gotowały dla dzieci wiele atrakcji. Moty
wem przewodnim tegorocznego świętowa
nia było środowisko naturalne.

Dzień Dziecka rozpoczął się występem 
rodziców, których pociechy uczęszczają 
do gostynińskiej Akademii Przedszkolaka. 
Następnie zabawa przeniosła się na te
ren zielony przed MCK. Dla najmłodszych 
mieszkańców przygotowano ekologiczne 
warsztaty plastyczne i edukacyjne oraz ani
macje - wszystko bez zbędnego wykorzy
stywania prądu. Dzieci mogły własnoręcz
nie ozdobić torby na zakupy i prawdziwy 
samochód - fiata 500. Uruchomiono także 
recyklingowy kącik plastyczny. Zaintereso
waniem cieszył się bezpieczny konkurs ro
werowy i segregator przeszkód. Dzieci mia
ły też okazję obejrzeć wóz strażacki OSP 
i zadać pytania strażakom.

Tego dnia ogłoszono także wyniki konkursu 
plastyczno-technicznego „Recy Twory”, który po
legał na zrobieniu zabawek z odpadów. Wszyst
kim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy.

I miejsce - Jagoda Głowacka;
II miejsce - Amelia Głowacka, Bartosz Walczak;
III miejsce - Piotr Małecki i Kacper Małecki, 
Wiktoria Chmielecka;
Wyróżnienia: Kacper Kijek, Patrycja Lecińska, 
Lenka Szczygiewska, Filip Gutkowski, Patrycja 
Laskowska.

W namiocie Urzędu Miasta przygotowano 
słodki poczęstunek oraz bułki i kiełbaski na 
ognisko. Lody ufundowały radne Rady Miej
skiej w Gostyninie - Anna Florczak i Anna 
Wysokińska.

Partnerami imprezy byli: Katolickie Radio 
Płock, KO Fight Team Gostynin, Komenda 
Powiatowa Policji w Gostyninie, Akademia 
Przedszkolaka i Automobile Torino.

Pamięci GOSTYNIŃSKICH ŻYDÓW
20 maja br. do Gostynina przyjechali goście 

z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii. W sali konferencyjnej Urzędu Mia
sta z burmistrzem spotkali się potomkowie 
grupy gostynińskich i gąbińskich Żydów oca
lałych z Holokaustu. Gospodarz naszego mia
sta przybliżył historię Gostynina. Głównym 
celem wizyty przybyłych było poszerzenie 
wiedzy na temat ich przodków.

Inicjatorem przyjazdu grupy do Polski było 
„The Gombin Society”, zaś koordynacją zajął 
się prof. Leon Zamość z Uniwersytetu Kali
fornijskiego w San Diego. „Wielokulturowy 
Gostynin” był partnerem gostynińskiej wizyty.

Następnie odbył się cichy marsz upamięt
niający zagładę gostynińskich Żydów. Trasa 
prowadziła sprzed budynku Urzędu Miasta 
ul. Kościelną (od dawnej bramy getta), Wy
szyńskiego i Jana Pawła II - gdzie odsłonięto 
tablicę poświęconą pani Józefie Gierblińskiej. 
O bohaterskiej postawie tej wyjątkowej oso
by mówił burmistrz: Leon Motyliński nie prze
żyłby wojny bez odwagi pani Józefy i jej męża.

Siedem dni ukrywał się w piwnicznym schowku 
państwa Gierblińskich i w ten sposób uniknął 
tragicznego losu swoich rodziców i starszego 
brata. Znalazł się w gronie nielicznych gosty
nińskich Żydów, którzy przeżyli Holocaust. 
Wspomniano też niemieckiego funkcjona
riusza policji i przyjaciela z czasów młodości

pana Leona, który również miał spory udział 
w jego ocaleniu.

Przy tablicy „Sztetl. Gostynińscy Żydzi” w Ryn
ku Miasta miała miejsce krótka ceremonia. Go
ście odmówili Kadisz - modlitwę za zmarłych, 
a następnie wygłoszono słowa pamięci. Pod ta
blicą zapalono znicze i złożono kwiaty.
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Za nami PIERWSZY ZLOT MILITARNY

Parada, prezentacja pojazdów militarnych 
i współczesnego uzbrojenia oraz przejażdżki 
sprzętem wojskowym - to atrakcje weekendu 
22-23 czerwca.

Zlot Militarny Gostynin 2019 zorganizowa
ło Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Za
bytkowych i Militarnych „Wisła”. Patronat nad 
imprezą objął Burmistrz Miasta Gostynina.

Podczas dwudniowego zlotu odbył się m.in. 
rajd trasą walk i miejsc pamięci Gostynina. 
Każdy mógł z bliska przyjrzeć się kolumnie 
pojazdów wojskowych. Wśród licznych „mi
litarnych" atrakcji nie mogło oczywiście za
braknąć degustacji grochówki.

Mamy nadzieję, że wydarzenie na stałe za
gości w kalendarzu imprez odbywających się 
w naszym mieście.

DODATKOWE 
FUNDUSZE na usługi

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

opiekuńcze dla niepełnosprawnych
Miasto Gostynin otrzymało dofinansowa

nia w wysokości 63.897,46 zł ze środków So
lidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych na zadania w ramach re
sortowego Programu Ministra Rodziny, Pra
cy i Polityki Społecznej „Usługi Opiekuńcze 
dla osób niepełnosprawnych”.

Celem Programu jest wsparcie społeczne 
w formie usług opiekuńczych, w tym specjali
stycznych usług opiekuńczych osób niepełno
sprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak 
również z orzeczeniem lekarza orzecznika Za
kładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej 
niezdolności do pracy i niezdolności do samo
dzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdol
ności do samodzielnej egzystencji wydanym na 

podstawie przepisów ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz
nych. Wsparcie obejmuje także dzieci do 16 r.ż. 
z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szcze
gólnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności sta
łego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jest to ogromne wsparcie dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, 
który dzięki dodatkowym funduszom może 
zwiększyć ilość godzin usług opiekuńczych 
świadczonych dla osób niepełnosprawnych.

Kolejna 
ważna umowa 
ZAWARTA

10 czerwca burmistrz Paweł Kalinowski 
podpisał umowę z Biurem Rozwoju i Re
alizacji Projektów Budowlanych „Hol-Bud" 
Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Umowa doty
czy dostosowania budynku po byłym Gim
nazjum nr 2 dla potrzeb Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jakuba z Gostynina.

Opracowana dokumentacja pozwoli przy
stąpić do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na roboty budowlane.

Wszystkie opracowania zostaną przekaza
ne do 20 grudnia 2019 roku.

Koszt inwestycji wynosi 61.500,00 zł.
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MIEJSKIE KĄPIELISKO NA BRATOSZEWIE
zaprasza

Strzeżone kąpielisko czynne jest codziennie 
w godzinach: 10.00-18.00. W tym czasie nad 
bezpieczeństwem wypoczywających czuwa 
dwóch wykwalifikowanych ratowników.

Tak jak w ubiegłych sezonach można ko
rzystać z darmowych rowerów wodnych. Do 
dyspozycji plażowiczów są także uzbrojone 
boiska piaszczyste do gry w piłkę nożną i siat
kową, minisiłownia zewnętrzna oraz toalety. 
Wstęp na kąpielisko jest bezpłatny.

Przypominamy, że do 31 lipca basen bę
dzie nieczynny z powodu remontów. Za 
utrudnienia przepraszamy.

Umowa na wykonanie 
dokumentacji PODPISANA

W związku z planowaną zmianą lokalizacji 
Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia, w dniu 
13 maja burmistrz Paweł Kalinowski podpisał 
umowę z gostynińskim Biurem Rozwoju i Re
alizacji Projektów Budowlanych „Hol-Bud” 
Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji pro- 
jektowo-kosztorysowej przystosowania bu
dynku po byłym Gimnazjum nr 2 dla potrzeb 
funkcjonowania szkoły.

Gmina Miasta Gostynina otrzyma dofinan
sowanie na wykonanie tego zadania w wyso

kości 73.000,00 zł ze środków programu Mi
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. 
Łączna wartość projektu po wyłonieniu wyko
nawcy wynosi 92.500,00 zł, natomiast wkład 
własny Gminy Miasta Gostynina w realizację 
projektu to kwota 19.250,00 zł.

Hol-Bud zobowiązał się dostarczyć kom
pletną dokumentację i ostateczne decyzje 
architektoniczno-budowlane do 30 marca 
2020 roku.

Wyremontowany 
CHODNIK W CENTRUM

13 maja br. została podpisana umowa pomię
dzy Gminą Miasta Gostynina a firmą France- 
Gost Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie. Doty
czyła ona wykonania robót budowlanych ciągu 
pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Rynek i Stodolną.

Prace polegały m.in. na demontażu kost
ki, dokorytowaniu, dogęszczeniu podłoża, 
położeniu zdemontowanej kostki i wykona
niu nowej nawierzchni dotykowej dla osób 
niewidomych. Powierzchnia naprawy wy
niosła około 270 m2.

Wykonanie tej inwestycji trwało od 20 
maja do 12 czerwca br.

Przedszkolaki O BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE
10 maja w Przedszkolu nr 4 w Gostyninie 

rywalizowały dzieci z gostynińskich przed
szkoli (2,4 i 5) oraz z Łącka i Sannik. Tematem 
konkursu było zachowanie bezpieczeństwa 
na drodze. Pięcio- i sześciolatki wykazały się 
wiedzą na temat znaków drogowych, tele
fonów alarmowych, zachowania się w sytu
acjach trudnych i niebezpiecznych. Wszystkie 
przedszkolaki zostały nagrodzone, otrzymały 
dyplomy i słodki poczęstunek.

W jury, które jednogłośnie zdecydowało 
o przyznaniu nagrody każdemu uczestnikowi, 
zasiadali: Burmistrz Paweł Kalinowski, Staro
sta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, In
spektor ds. oświaty Grażyna Pączek, Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Gosty
ninie nadkom. Radosław Romanowski, Na
czelnik Wydziału Edukacji i Kultury w Staro
stwie Szymon Szczypawka, st. str. inż. Joanna 
Smoleńska (w zastępstwie Komendanta PPSP 
w Gostyninie), przedstawiciel Wojewódzkie
go Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie 
Tomasz Matuszewski, Inspektor Wydziału 
Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w Warszawie Emilia Liberacka oraz przedsta
wiciel oddziału gostynińskiego Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego w Płocku Adam Zieliński.

Gratulujemy przedszkolakom i mamy na
dzieję, że zawsze będą pamiętać o bezpie
czeństwie na drodze.
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228. rocznica UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła. Po nabożeństwie 
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
pod pomnikiem Jana Pawła II, tablicą pa
miątkową przy ul. Floriańskiej i pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego.

Przy pomniku Marszałka burmistrz Paweł 
Kalinowski powiedział: Obecnie społeczeństwo 
całego kraju składa twórcom Konstytucji hołd. 

Dokument ten dawał nadzieję na przełamanie 
politycznej i gospodarczej słabości. Konstytucja 
stała się fundamentem polskiego społeczeństwa 
obywatelskiego. Traktujmy jq jako inspirację.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe 
i mażoretki. Oprawę muzyczną zawdzięczamy 
Miejskiej Orkiestrze Dętej pod batutą kapel
mistrza Józefa Pakulskiego oraz chórom: miej
skiemu Arce Cantores, gminnemu Vox Cordis 
oraz kościelnemu z parafii św. Marcina.

KONCER' z musztrą paradną
W sobotę 22 czerwca na Rynku Miejskim 

odbył się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej 
połączony z musztrą paradną.

W wykonaniu MOD usłyszeliśmy m.in: 
marsz Kozietulskiego czy Montana Melody 
Guntera Norisa.

Orkiestra powstała w 2006 roku, a jej ko
rzenie sięgają 1990 roku. Od lat zapewnia 
różnorodny repertuar i profesjonalne wyko
nanie, a należy podkreślić, że w orkiestrze gra 
przede wszystkim młodzież.

Koncertowi towarzyszył występ gosty
nińskich mażoretek pod opieką pani Joanny 
Renaty Syski. Dziewczęta zaprezentowały 
układ choreograficzny z repertuaru Bruno 
Marsa i musztrę paradną do popularnej me
lodii Happy Marching. Mieszkańcy Gostynina 
mieli okazję zobaczyć klasę naszych mażore
tek, które znajdują się czołówce najlepszych 
zespołów mażoretkowych w Polsce.
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PODWÓJNE ŚWIĘTO 
gostynińskich strażaków

8 maja uroczyście obchodzono Międzyna
rodowy Dzień Strażaka.

Uroczystość rozpoczął przemarsz z siedziby 
straży przy ul. Floriańskiej do kościoła para
fii św. Marcina. Defiladę prowadziła Miejska 
Orkiestra Dęta na czele z kapelmistrzem Jó
zefem Pakulskim. Kapelan strażaków ks. dzie
kan Ryszard Kruszewski odprawił mszę świętą 
i wygłosił kazanie.

Po nabożeństwie uroczystość przeniosła się 
na plac przy pomniku św. Jana Pawła II, gdzie 
odbyło się przekazanie i poświęcenie nowego 
pojazdu strażackiego. Zakup lekkiego samo
chodu ratownictwa technicznego Renault Ma
ster z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka 
gaśniczego 1000 I był możliwy dzięki pozyska
niu dofinansowania. Gmina Miasta Gostynina 
przekazała 130.000,00 zł, Wojewódzki Fun
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej - 134.500,00 zł. Pozostałe środki pocho

dziły z funduszu własnego OSP. Komendant 
Powiatowy PSP w Gostyninie st. bryg. Roman 
Kossobudzki wyraził zadowolenie, że nowy sa
mochód będzie dobrze służył lokalnej społecz
ności, a współpraca Urzędu Miasta Gostynina 
ze strażakami układa się pomyślnie.

Przekazano także sprzęt zakupiony w ra
mach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2019 
(projekt „Gostynińscy strażacy - bezpieczny 
ratunek") - kamerę termowizyjną FLIR K45 
i miernik wielogazowy Altair 4XR. Burmistrz 
Paweł Kalinowski i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Reder wręczyli też symbo
liczny czek na kwotę 50.000,00 zł. Środki fi
nansowe zostaną przeznaczone na remont 
pomieszczeń garażowych OSP w Gostyninie.

Na zakończenie uroczystości gospodarz 
naszego miasta życzył strażakom udanych 
i bezpiecznych akcji oraz szczęśliwych po
wrotów do domu.

Wizyta gości Z LANGENFELD
W dniach 4-7 czerwca Gostynin przyjął de

legatów miasta partnerskiego na czele z burmi
strzem Frankiem Schneiderem.

Pięcioosobowa delegacja zwiedziła nowe 
osiedla mieszkaniowe, obiekty sportowe i kul
turalne oraz zapoznała się z prowadzonymi 
obecnie inwestycjami. Goście obejrzeli także 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl
nej przy ul. Kolejowej.

W Wojewódzkim Samodzielnym Zespo
le Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Zalesiu omówiono zakres działań w ramach 
wieloletniej współpracy szpitala z Kliniką Psy
chiatryczną w Langenfeld. Kolejnym punktem 
wizyty były placówki oświatowe: Miejska Szko
ła Muzyczna I stopnia oraz Szkoła Podstawowa 
nr 3. Delegaci spotkali się także z grupą senio
rów - słuchaczy Gostynińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z sekcji języka niemieckiego.

Delegacja przekazała pismo komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Langenfeld 
zachęcające do rozwoju kontaktów wśród 

strażaków zawodowych, ochotników i grup 
młodzieżowych.

Dyrygent chóru Arce Cantores Michał 
Pilichowicz zaproponował, aby z chórem go

spel z Langenfeld zorganizować w 2020 r. 
wspólne warsztaty i koncertowanie.

Goście odwiedzili także Płock, Toruń 
i Warszawę.
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