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Muzyczne gwiazdy na III Jarmarku św. Jakuba
Jarmark św. Jakuba, to naj-

większe wydarzenie kultural-
ne Gostynina. Tegoroczne 
miejskie święto zaplanowa-
no tradycyjnie już na terenie 
zamku i podzamcza w dniach 
22 i 23 lipca. Przez ten lip-
cowy weekend zamek roz-
brzmiewać będzie dobrą mu-
zyką zapewniając doskonałą 
zabawę. Głównym sponso-
rem III Jarmarku św. Jakuba 
w Gostyninie jest PKN OR-
LEN.

Pierwszego dnia imprezy, 
w  samo  południe,  Teatr  „Waga-
bunda”  zabierze  nas  w  podróż 
do Starej Zagrody. Przygotowane 
tam będą stanowiska przy których 
zobaczymy  dawne  prace  gospo-
darskie,  takie  jak:  szatkowanie 
i  kiszenie  kapusty,  wyrabianie 
garnków  czy młócenie  i mielenie 
ziarna.
O godz. 16:00 zapraszamy na 

widowiskową rekonstrukcję insce-
nizacji  „Hołdu  Ruskiego”,  po  któ-
rej w czasie panelu dyskusyjnego 

w Zamku Gostynińskim, dowiemy 
się dlaczego rekonstrukcja „Hołdu 
Ruskiego” odbywa się w Gostyni-
nie.  Następnie  zamkowa  scena 
zacznie rozbrzmiewać dźwiękami 
reggae,  na  której  wystąpi  zna-
ny  wszystkim  mieszkańcom  go-
styniński  zespół  „Nowa  Kultura”, 
koncertujący  w  wielu  miejscach 
w  kraju.  Wśród  wartych  wymie-
nienia  są  m.in.  toruńska  edycja 
Africa  is  Hungry  8/9,  Przystanek 
Woodstock  -  Żary’99  oraz  inne 
imprezy klubowe.

Jako  support  przed  gwiazdą 
wieczoru  zaśpiewa  Sarsa  -  kom-
pozytorka,  autorka  tekstów,  laure-
atka wielu muzycznych konkursów. 
W  2015  roku  zadebiutowała  utwo-
rem ,,Naucz mnie”, dzięki któremu 
wspięła  się  na  szczyty  list  przebo-
jów.  Dodatkowo  teledysk  do  tego 
utworu  w  ciągu  miesiąca  uzyskał 
ponad 6 milionów odtworzeń  i stał 
się  najczęściej  udostępnianym  kli-
pem  w  Polsce.  Artystka  zdobyła 
Super  Jedynkę  w  kategorii  Super 
Artysta  w  sieci  podczas  53.  Krajo-
wego  Festiwalu  Piosenki  Polskiej 
w Opolu.
Finałowy  koncert  gwiazdy  wie-

czoru  odbędzie  się  o  godz.  22:00. 
Na  scenie  zaprezentuje  się  jedna 
z  najbardziej  popularnych  formacji 
sceny pop-rockowej w Polsce - ze-
spół  „Łzy”.  Ich  przebój  „Oczy  sze-
roko  zamknięte”  zdobył  Nagrodę 
Publiczności  w  Konkursie  Premier 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opo-
lu,  a w  plebiscycie Radia  Zet,  pio-
senka  została  uznana  za  jeden 
z największych polskich przebojów 
XX-go wieku. Wraz z upływającym 
czasem powstawały kolejne utwory, 
które cieszą się dużą popularnością. 
Dlatego jesteśmy pewni, że będzie-
cie się Państwo doskonale bawić.
W drugim dniu imprezy od godz. 

14:00 podzamcze będzie pełne go-
stynińskich  talentów.  Usłyszymy 
młodych,  zdolnych  artystów,  a  tak-
że  zobaczymy  pokazy  taneczne, 
aktywności  fitnessowe  oraz  pokaz 
ratownictwa  AED.  Zwieńczeniem 
imprezy  będzie  występ  kabaretu 
44-200  z Rybnika,  który  dostarczy 
nam dużą dawkę humoru.
Wszystkie  wyżej  wymienione 

atrakcje  okraszone  będą  szczyptą 
zajęć sportowych, gdyż od piątku 21 
lipca  na  kortach  MOSiR  odbywać 
się  będzie Rycerski Turniej Tenisa 
Ziemnego, którego finał będzie miał 
miejsce  w  niedzielne  popołudnie, 
natomiast w sobotę na Orliku przy 
SP3 odbędzie się Rycerski Turniej 
Piłki Nożnej.
Mamy  głęboką  nadzieję,  iż  re-

zultatem  naszych  wspólnych  dzia-
łań  będzie  nie  tylko  profesjonalnie 
zorganizowana i bogata w atrakcje 
impreza, ale przede wszystkim do-
skonała zabawa.
Już  dziś  zapraszamy  Państwa 

do  uczestnictwa  w  tym  wyjątko-
wym święcie miejskim.
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Badanie satysfakcji 
klientów Urzędu 
Miasta Gostynina

Zapraszamy  Państwa  do  wzię-
cia  udziału  w  badaniu  satysfakcji 
klientów Urzędu Miasta Gostynina.
Badanie  skierowane  jest  do 

wszystkich osób, które w ostatnim 
czasie  korzystały  z  usług  Urzędu 
Miasta Gostynina.
Celem  badania  jest  ocena 

funkcjonowania  urzędu,  poznanie 
mocnych  i  słabych  stron  obsługi 
klienta  oraz  pozyskanie  informa-
cji o zmianach,  jakie powinny być 
wprowadzone  w  celu  poprawy  ja-
kości usług. Wyniki badań posłużą 
do  opracowania  nowoczesnych 
standardów obsługi  klientów urzę-
du  zgodnie  z  ich  oczekiwaniami 
i potrzebami.
Badanie  realizowane  jest 

w  ramach  projektu  „Wdrożenie 
rozwiązań  zarządczych  popra-
wiających  jakość  obsługi  klienta 
i  monitorowania  satysfakcji  klien-
tów w Urzędzie Miasta Gostynina,” 
współfinansowanego  ze  środków 
Europejskiego  Funduszu  Spo-
łecznego w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Woje-
wództwa  Mazowieckiego  na  lata 
2014-2020.
W badaniu można wziąć udział 

poprzez  wypełnienie  ankiety  pa-
pierowej  dostępnej  w  Urzędzie 
Miasta Gostynina  lub poprzez wy-
pełnienie ankiety on-line dostępnej 
na stronie www.gostynin.pl

Gostynin przyjazny 
seniorom

Klub seniora „Parostatek” 
z dofinasowaniem ze środków 
finansowych Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej
Miasto  otrzyma  wsparcie  na 

utworzenie i wyposażenie pierwsze-
go w Gostyninie Klubu Seniora „Pa-
rostatek” w wysokości 96.800,00 zł. 
Wniosek otrzymał pozytywną ocenę 
merytoryczną  i  znalazł  się  wśród 
13  najlepszych na Mazowszu.

Objęte projektem zadania będą 
realizowane  przy  wykorzystaniu 
środków  finansowych  Minister-
stwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki 
Społecznej  w  ramach  programu 
wieloletniego  „SENIOR+”  na  lata 
2015-2020 oraz z budżetu Gminy 
Miasta Gostynina w zakresie wnie-
sienia wkładu własnego.
Zorganizowanie  klubu  plano-

wane  jest  na  I  piętrze Miejskiego 
Centrum  Handlowego  „Stara  Be-
toniarnia” przy ul. Bierzewickiej 32. 
W  tym  celu  zostaną  zaadaptowa-
ne  pomieszczenia  o  łącznej  po-
wierzchni  użytkowej  około  140m2. 
Dla seniorów zostaną przygotowa-
ne i wyposażone m.in.:
-  sala rozwoju osobistego i integra-

cji,
- sala do relaksu audiowizualnego,
-    pomieszczenie  do  przygotowa-
nia i spożywania posiłków.
Dofinansowanie  planowane 

przez Ministerstwo  określone  jest 
na  poziomie  80%  kosztów  kwali-
fikowanych.  Aktualnie  miasto  zle-
ciło  opracowanie  projektu  dla  re-
alizacji  tego  zadania.  Planowane 
rozpoczęcie działalności placówki 
to - IV kwartwał 2017. Działalność 
placówki  będzie  kontynuowana 
w latach 2018-2020.

„Gostynińska Karta Seniora” - 
wchodzi w życie

W  naszym  mieście  zamiesz-
kuje  aktualnie  około  4.840  osób 
w  wieku  powyżej  60  roku  życia. 
W związku  z  tym,  zasadnym  jest 
podejmowanie  działań  mających 
na  celu  wsparcie  ekonomicznie 
i aktywizację społeczną tych osób.
Z  pomysłem  wsparcia  osób 

„60+”  w  naszym  mieście  wystąpi-
ło  Stowarzyszenie  Inicjatywa  dla 
Gostynina,  które  zaproponowało 
utworzenie  programu  społeczne-
go  „Gostynińska  Karta  Seniora”. 
Inicjatywa  ta  uzyskała  poparcie 
zarówno Radnych jak i Burmistrza 
Miasta Gostynina Pawła  Kalinow-
skiego,  który  osobiście  wspiera 
wiele działań społecznych realizo-
wanych przez różne organizacje.

Ostatecznie  Program  „Gosty-
nińska Karta Seniora” został przy-
jęty uchwałą Rady Miejskiej w Go-
styninie w dniu 27 kwietnia 2017r. 
i  stanowi  jeden z elementów poli-
tyki społecznej realizowanej przez 
Miasto Gostynin, a Burmistrz Mia-
sta przystąpił do jego wdrożenia.
Głównym celem Programu  jest 

zachęcenie  do  większej  aktywno-
ści  społecznej  i  poprawy  jakości 
życia  gostynińskich  seniorów  po-
przez  stworzenie  oraz  rozwijanie 
dedykowanego  dla  nich  systemu 
promocji,  ulg  i  rabatów  oferowa-
nych  przez  miasto  i  partnerów. 
Posiadacz  „Gostynińskiej  Karty 
Seniora”  będzie  miał  łatwiejszy 
dostęp  do  dóbr  kultury,  wyda-
rzeń  artystycznych  i  kulturalnych 
oraz  sportowych. Ponadto  „Karta” 
umożliwi  aktywne  spędzenie  wol-
nego  czasu  i  wpłynie  na  rozwój 
nowych pasji i zainteresowań.
Jednocześnie  osoby  posiadają-

ce „Kartę” będą mogły skorzystać 
z promocji przygotowanych przez 
partnerów  Programu,  co  wpłynie 
na  poprawę  ich  sytuacji  material-
no-bytowej.
Zatem  zachęcamy  wszystkie 

osoby, które zamieszkują na  tere-
nie miasta Gostynina  i  ukończyły 
60-ty rok życia do składania wnio-
sków  o  wydanie  „Gostynińskiej 
Karty Seniora”.
Jednocześnie  zapraszamy  do 

udziału w Programie  jednostki  or-
ganizacyjne,  kluby  sportowe,  sto-
warzyszenia,  zakłady  usługowe 
i  przedsiębiorstwa  prowadzące 
działalność na  terenie Miasta Go-
stynina. Swój akces można złożyć 
wypełniając  stosowny  wniosek 
wraz  z  propozycją  oferowanych 
seniorom  promocji  całorocznych 
lub okazjonalnych.
Mamy  nadzieję,  że  Program 

„Gostynińska  Karta  Seniora” 
wspomoże  znacząco  środowi-
sko seniorów w naszym mieście. 
Pozwoli  im  nie  tylko  na  łatwiej-
szy  dostęp  do  wydarzeń  kultu-
ralnych,  ale  zachęci  także  do 
aktywniejszego  spędzania  cza-
su,  otwartości  na  drugiego  czło-
wieka oraz korzystania z uroków 
życia.

Kolejna 
gostynińska szkoła 
z dofinansowaniem 
unijnym

Zgodnie  z  listą  rankingową 
ogłoszoną  przez  Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych  w  Warszawie,  projekt 
edukacyjny  pn.:  „W  drodze  do 
sukcesu”  planowany  do  realiza-
cji  przez  Szkołę  Podstawową  nr 
3 w Gostyninie  otrzyma wsparcie 

z  Europejskiego  Funduszu  Spo-
łecznego.
Planowana  wartość  projektu: 

175.100,95 zł
Dofinansowanie: 146.372,95 zł
Projekt  będzie  realizowany 

w  latach  szkolnych:  2017/2018 
i 2018/2019.
W ramach projektu, wsparciem 

zostaną  objęci  uczniowie  klas 
4-6  w  zakresie  podnoszenia  ich 
kompetencji  kluczowych  oraz  za-
wodowych  poprzez  dodatkowe 
bezpłatne,  zajęcia  z  matematyki, 
informatyki,  przyrody  oraz  języka 
niemieckiego.  Otrzyma  je  łącznie 
108 uczniów tej placówki. Ponadto 
4 nauczycieli  zostanie przeszkolo-
nych  w  zakresie  prowadzenia  za-
jęć  przy  wykorzystaniu  nowocze-
snych metod nauczania.
W  ramach  projektu  wyposażo-

na  zostanie  sala  matematyczna, 
informatyczna  oraz  przyrodnicza 
w  nowoczesne  narzędzia  dydak-
tyczne  -  planowana  na  ten  cel 
kwota, to: 51.655,50 zł - w całości 
ze środków unijnych.
Dzięki  temu placówka zostanie 

doposażona w nowoczesny sprzęt, 
który  pozwoli  uczynić  naukę 
w Szkole Podstawowej  nr  3  przy-
jemniejszą i bardziej efektywną.

Konsultacje społeczne 
projektu diagnozy 
czynników i zjawisk 
kryzysowych Miasta 
Gostynina

W dniu 22 czerwca 2017r. w sali 
konferencyjnej  Urzędu  Miasta 
Gostynina  w  ramach  trwających 
konsultacji społecznych w sprawie 
wyznaczenia  obszaru  zdegrado-
wanego  i  obszaru  rewitalizacji  na 
terenie  Gminy  Miasta  Gostynina 
odbyło  się  spotkanie  konsultacyj-
ne,  na  którym  przedstawicielka 
Grupy  CDE  Sp.  z  o.o.  opracowu-
jącej  „Program  Rewitalizacji  dla 
Gminy  Miasta  Gostynina  na  lata 
2017-2023” pani Katarzyna Płonka 
w  obecności  interesariuszy,  pra-
cowników Urzędu Miasta Gostyni-
na oraz radnej Wiesławy Radeckiej 
przedstawiała zmiany jakie zostały 
poczynione  w  projekcie  diagnozy 
czynników  i  zjawisk  kryzysowych 
Miasta  Gostynina  w  stosunku  do 
wcześniejszego opracowania.
Dnia 4 lipca odbyły się konsulta-

cje w  sprawie  zmienionego Gmin-
nego  Programu  Rewitalizacji  dla 
Miasta Gostynina.
Serdecznie  zapraszamy  miesz-

kańców  do  aktywnego  udziału 
w  konsultacjach,  a  także  zgłasza-
nia  swoich  uwag  i  propozycji  pro-
jektów  do  Gminnego  Programu 
Rewitalizacji  w  wersji  elektronicz-
nej na adres: projekty@gostynin.pl 
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z  Narodowego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej, 
a  także  środkom  finansowym  z  Bu-
dżetu Obywatelskiego.
Uroczyste  spotkanie  rozpoczęło 

wystąpienie  Michała  Króla,  Katarzyny 
Balcerzak  i  Dominika  Robackiego  ze 
Stowarzyszenia  Yeti,  którzy  opowie-
dzieli  o  realizacji  projektu. Wypowiedź 
uzupełniła  architekt  krajobrazu  Mał-
gorzata  Zielińska.  Rezerwat  otrzymał 
nowe ławki, tablice informacyjne, kosze 
na  śmieci.  Na  plaży  ustawiono  stoły 
piknikowe  i  altanę,  poza  tym  zostało 
nawiezionych 300 ton czystego piasku. 
Pracownicy  Urzędu  Miasta  oczyścili 
schody, zasadzono rośliny na skwerze 
przed wejściem do rezerwatu, zamon-
towano nową bramę wejściową.

O  zapale  do  pracy  i  działaniach 
dla  ogółu,  nad  podziałami,  na  rzecz 
Dybanki mówił w  swoim wystąpieniu 
Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Ka-
linowski. Ponadto Burmistrz pogratulo-
wał sukcesu i podziękował wszystkim 
zaangażowanym w ten projekt.
W dalszej części spotkania rozstrzy-

gnięto konkurs plastyczny pt.: „Dyban-
ka w oczach dziecka”. Kulminacyjnym 
punktem imprezy było przecięcie wstę-
gi  otwierającej  bramę  do  rezerwatu 
przez Burmistrza i członków Stowarzy-
szenia Yeti.
Po części oficjalnej przedstawiciele 

Stowarzyszenia  Yeti  zaprosili  miesz-
kańców  na  ognisko  z  kiełbaskami, 
zabawy dla dzieci i koncert niedawno 
powstałego w naszym mieście zespo-
łu „Kumasz”.
Od 29 czerwca br. Mieszkańcy Go-

stynina i turyści mogą korzystać z ro-
werów  wodnych,  które  są  dostępne 

na  jeziorze  Bratoszewo.  Zakupione 
zostały 4  rowery wraz z pokrowcami 
oraz  kamizelki  ratunkowe  i  asekura-
cyjne.  Osoby  pełnoletnie,  chętne  do 
skorzystania  z  rowerów mogą wypo-
czywać  na  nich  codziennie  w  godz. 
10.00-18.00  po  okazaniu  dokumentu 
tożsamości  ze zdjęciem  i  zaakcepto-
waniu regulaminu. Korzystanie z rowe-
rów jest bezpłatne. Użytkownik ponosi 
ewentualne  koszty  naprawy  jeśli  doj-
dzie do uszkodzenia roweru.

BURMISTRZ INFORMUJE

Pozytywne wyniki 
kontroli projektów 
szkolnych
W  dniach:  31  maja  -  2  czerw-

ca 2017  roku oraz 12  - 14 czerw-
ca  2017  roku  pracownicy  Mazo-
wieckiej  Jednostki  Wdrażania 
Programów  Unijnych  przepro-
wadzili  kontrolę  dwóch  projek-
tów  edukacyjnych  realizowanych 
przez  Szkołę  Podstawową  nr  1 
w  Gostyninie  (Akademia  kompe-
tencji) oraz Gimnazjum nr 1 w Go-
styninie  (Akademia  przyszłości  - 
podnoszenie kompetencji uczniów 
i nauczycieli).
Dzięki  zaangażowaniu  nauczy-

cieli,  uczniów  oraz  pracowników 
Urzędu  Miasta  odpowiedzialnych 
za  prawidłowość  realizacji  projek-
tów, kontrolerzy MJWPU nie mieli 
jakichkolwiek  uwag  zarówno  do 
części  finansowej,  jak  też  rzeczo-
wej realizowanych projektów.
Przypominamy, że w ramach re-

alizacji projektów wsparciem w po-
staci  zajęć  dodatkowych  (dosko-
nalących  oraz  wyrównawczych) 
zostało  objętych  dotychczas  łącz-
nie ponad 150 uczniów z w/w go-
stynińskich szkół.
Szkoły  zostały  doposażone 

w nowoczesny sprzęt dydaktyczny 
i pomoce naukowe, a nauczyciele 
biorący  aktywny  udział  w  szkole-
niach  finansowanych  ze  środków 
UE  podnieśli  swoje  kompetencje 
zawodowe.
Projekty  będą  kontynuowane 

w roku szkolnym 2017/2018.

lub papierowej w Urzędzie Miasta 
Gostynina przy ul. Parkowej 22 pok. 
3 do 28 lipca 2017r. do godz.15.30

Działania nad 
powołaniem 
Gostynińskiego 
Komitetu Rewitalizacji
Od 29 maja do 28 czerwca br. trwały 

konsultacje społeczne projektu uchwały 
w sprawie wyznaczenia składu oraz za-
sad działania Gostynińskiego Komitetu 
Rewitalizacji.  28  czerwca 2017r. Rada 
Miejska w Gostyninie podjęła uchwałę w 
tej sprawie. Komitet ten będzie stanowił 
forum współpracy  i  dialogu  interesariu-
szy z organami miasta Gostynina oraz 
będzie  pełnił  funkcję  opiniodawczo-do-
radczą  Burmistrza  Miasta  Gostynina 
w  sprawach  dotyczących  przygotowa-
nia, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
Komitet  będzie  liczył  nie  więcej  jak 

dziesięciu członków. W jego skład wejdą 
m.in.  mieszkańcy,  osoby  prowadzące 
działalność gospodarczą, przedstawicie-
le organizacji pozarządowych, pracowni-
cy urzędu. Członkowie komitetu wybie-
rani będą w trybie otwartego naboru.

Trwają prace 
remontowe budynku 
przy ul. 3 Maja 14
Remont  budynku  wielorodzin-

nego mieszkalno-usługowego przy 
ul. 3 Maja 14 w Gostyninie plano-
wany był już od wielu lat. Jego stan 
techniczny pogarszał się z roku na 
rok.
W związku z powyższym zosta-

ła  opracowana  dokumentacja  bu-
dowlana ustalająca zakres  i skalę 
remontu  w/w  obiektu.  Realizacja 
przedsięwzięcia z uwagi na wyso-
kie  koszty,  została  podzielona  na 
dwa  etapy.  W  ubiegłym  roku  zo-
stały wykonane roboty zewnętrzne 
obejmujące m.in. wymianę stolarki 
okiennej  i  drzwiowej,  docieplenie 
ścian, wymianę pokrycia dachowe-
go na łączną kwotę 412.541,91  zł. 
W  roku  bieżącym  kontynuowane 
są  prace  remontowe.  Przed  przy-
stąpieniem  do  ich  realizacji,  Bur-
mistrz Miasta, na czas ich trwania, 
musiał przekwaterować najemców 
zajmujących  lokale  w  tym  budyn-
ku  do  innych  mieszkań  na  tere-
nie  miasta.  Wszystkim  lokatorom 
Urząd  Miasta  zapewnił  pomoc 
w przeprowadzce.

Na  podstawie  rozstrzygnię-
cia  przetargu  nieograniczonego 
i w efekcie  podpisanej w połowie 
kwietnia  tego  roku  przez  Burmi-
strza Pawła Kalinowskiego umowy, 
Zakład  Wielobranżowy  Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowy  Henryk 
Pakulski  z  siedzibą  w  Legardzie 
przystąpił do realizacji zadania.
Zakres  prac  określony  umową 

obejmuje:  przebudowę  ścian  we-
wnętrznych  i  działowych  z monta-
żem nowych drzwi wewnętrznych 
z  ościeżnicami,  remont  stropów 
drewnianych,  wykonanie  remontu 
podłóg,  sufitów,  tynków  i  warstw 
wykończeniowych,  przebudowę 
kominów  z  montażem  wywietrza-
ków dachowych, wykonanie nowej 
instalacji  elektrycznej  całego  bu-
dynku,  a  także  nowej  wewnętrz-
nej  instalacji  wody  ciepłej  i  zim-
nej  budynku,  wykonanie  nowej 
wewnętrznej  instalacji  kanalizacji 
sanitarnej  i wewnętrznej  instalacji 
centralnego ogrzewania budynku.
Wykonane  zostały  roboty  roz-

biórkowe,  trwa przebudowa  istnie-
jących klatek schodowych zgodnie 
z  projektem  budowlanym.  Zakoń-

czono wykonanie  przyłącza  kana-
lizacji sanitarnej.
Zakończenie  remontu  przewi-

dziane  jest  jeszcze  w  bieżącym 
roku,  o  czym poinformujemy Pań-
stwa w kolejnym numerze Biulety-
nu Miejskiego.

Chodnik w ulicy 
Spacerowej 
i ulica Floriańska 
zakończone
Pierwszą  zrealizowaną  przez 

Miasto inwestycją w tym roku jest 
budowa  chodnika  w  ul.  Spacero-
wej. 
Wykonawcą  robót  była  firma  

Hydrobud  z  Leszczynka  k.  Kut-
na.  Zakres  inwestycji  obejmował 
poza wykonaniem chodnika, także 
przebudowę  istniejących  zjazdów, 
wymianę  krawężników,  regulację 
poziomu  istniejących  studzienek 
do poziomu nowej nawierzchni.
Wykonawca zadania zakończył 

prace i zgłosił je do odbioru w dniu 
12  maja  2017r.,  tym  samym  do-
trzymując  terminu  określonego 
w  umowie.  Natomiast  18  maja 
2017r.  pracownicy Urzędu Miasta 
dokonali końcowego odbioru inwe-
stycji  i  przejęli  chodnik do użytko-
wania. Całkowity koszt jego wyko-
nania wyniósł 134.841,06 zł.

W  dniu  24 maja  br.  podpisano 
protokół  odbioru  końcowego  wy-
konania  modernizacji  ul.  Floriań-
skiej.  Wykonawcą  robót  była  Sp. 
„BORA”  z  Dobrzykowa.  Zakres 
prac  obejmował  roboty  budow-
lane:  przebudowę  i  remont  drogi 
wraz  ze  zjazdami  i  skrzyżowania-
mi  z  ul.  Stodólną,  Kujawy,  Soli-
darności i przebudowę odcinka ul. 
Kujawy  i  Solidarności. Wykonano 
remont  i  przebudowę  zjazdów, 
remont  chodnika,  przebudowę 
i  zabezpieczenie  istniejącej  sieci 
telefonicznej.  Ponadto  wykonano 
oznakowanie  poziome  i  dostoso-
wano oznakowanie pionowe.

Nowa odsłona Dybanki
Ostatni etap projektu Budżetu Oby-

watelskiego 2017 akcji Reaktywacja - 
Dybanka miał miejsce 24 czerwca br. 
na terenie rezerwatu.
To szczególne dla wielu mieszkań-

ców Gostynina miejsce mogło  odzy-
skać  dawny  blask  dzięki  działaniom 
młodych  członków  Stowarzyszenia 
Yeti, pracowników Urzędu Miasta, oraz 
hojności sponsorów i dofinansowaniu 
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Radni IdG wstrzymali się od głosu - uchwała o absolutorium 
nie została podjęta

Poniżej  chcemy  Państwu  przybliżyć  procedurę  związaną  z  udziele-
niem absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina  z  tytułu wykonania 
budżetu za 2016 rok.

ETAP PIERWSZY - OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA I PRZEKA-
ZANIE DO OPINIOWANIA
W dniu 29 marca 2017r. Burmistrz Miasta Gostynina wydał Zarządze-

nie Nr 34/2017 w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wyko-
nania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016r.

ETAP DRUGI - OPINIOWANIE SPRAWOZDANIA
W dniu 24 kwietnia 2017 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w War-

szawie wydała opinię pozytywną z wykonania przez Burmistrza Miasta 
Gostynina budżetu za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gostyninie na posiedzeniu w dniu 
30 maja br. dokonała oceny wykonania przez Burmistrza budżetu Miasta 
Gostynina za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok i informa-
cji o stanie mienia Miasta Gostynina za 2016 rok. Komisja porównała je 
z wynikami kontroli, jakich dokonano w ciągu 2016 roku oraz innymi spra-
wozdaniami, a  także realizacją wprowadzonych zmian w budżecie  i  ich 
celowością. Wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Miasta pani Bożeny 
Sokołowskiej, a następnie stwierdziła co następuje:
1. Budżet Miasta był realizowany zgodnie z podjętymi uchwałami Rady 

Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza.
2. W uchwalonym budżecie na 2016  rok w ciągu  roku budżetowego 

wprowadzone zostały zmiany, po stronie dochodów  i wydatków na pod-
stawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Zmiany do-
tyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków oraz przenie-
sień pomiędzy działami, rozdziałami  i paragrafami, a także zwiększenia 
przychodów i planowanego deficytu budżetu.
3.  Uchwalony  przez  Radę Miejską  budżet,  po  uwzględnieniu  zmian 

w ciagu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 60.734.670,02 
zł. Dochody wykonano w kwocie 60.923.069,21 zł, co stanowi 100,31% 
planu, z tego:
-  dochody  bieżące  zrealizowano  na  kwotę  60.754.689,40  zł  na  plan 

60.568.718,87, tj. w 100,31%,
-  dochody majątkowe  zrealizowano  w  kwocie  168.379,81  zł  na  plan 

165.951,15 zł tj. 101,46%.
4.  Uchwalony  przez  Radę  Miejską  budżet,  po  uwzględnieniu  zmian 

w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 64.595.118,27 
zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 60.808.021,00 zł, co stanowi 94,14% 
planu, z tego:
- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 53.933.047,53 zł na 

plan 57.010.240,12 zł, to jest 94,60%
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 6.874.973,47 zł na 

plan 7.584.878,15 zł, to jest 90,64%.
5. Rok sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 

115.048,21 zł przy planowanym deficycie w kwocie 3.860.448,25 zł.
6. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków 

budżetowych.
7. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyż-

sze od wykonanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany zo-
stał wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
8. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytu-

łów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31.12.2016r. 
Miasto posiadało zobowiązania o wysokości 13.701.762,00 zł, co stanowi 
22,49% wykonanych dochodów ogółem.

Powyższe zobvowiązania dotyczą:
-  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  długoterminowych  w  kwocie 

7.689.695,00 zł
- wykupu wierzytelności w kwocie 6.012.067,00 zł.
9. Komisja Rewizyjna zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie finan-

sowe za rok 2016, na które składały się:
a) bilans wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2016 rok,
b)  łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządo-

wych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 
2016 rok,
c)  łączny  rachunek  zysków  i  strat  obejmujący  dane wynikające  z  ra-

chunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samo-
rządowego zakładu budżetowego za 2016 rok,

d)  łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające 
z zestawień fundunduszu samorządowych jednostek budżetowych i samo-
rządowego zakładu budżetowego za 2016 rok.
10.  Komisja Rewizyjna  stwierdza,  że  po,  że  po  rozpatrzeniu  sprawoz-

dania finansowego przedłożonego przez Burmistrza za 2016 rok oraz po 
dokonaniu analizy i oceny zawartych w nim danych w poszczególnych po-
zycjach, nie wnosi uwag do zaprezentowanych sprawozdań.

ETAP TRZECI - WNIOSEK O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017r. 

podjęła wniosek za udzieleniem Burmistrzowi Miasta Gostynina absoluto-
rium za 2016r., jednocześnie przedkładając go Radzie Miejskiej w Gostyni-
nie.
W  uzasadnieniu  czytamy:  Po  rozpatrzeniu  sprawozdań  finansowych, 

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2016 rok i po za-
poznaniu się z opinią Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Warszawie wy-
rażonej w Uchwale nr Pł.145.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wy-
dania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawoz-
daniach z wykonania budżetu za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia 
miasta Gostynina za rok 2016, a także po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień 
Skarbnika Miasta,  Komisja Rewizyjna  pozytywnie  oceniła wykonanie  bu-
dżetu Miasta Gostynina przez Burmistrza Pawła Kalinowskiego za 2016 rok. 
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna w składzie: Pieniążek Stanisław 
- przewodniczący, Doral Martyna - wiceprzewodnicząca, Dalkowski Witold, 
Głodowski Jan i Pieniążek Urszula wnioskowała o udzielenie Burmistrzowi 
Miasta Gostynina absolutorium za 2016 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmi-

strzowi Miasta Gostynina za rok 2016 podlegał zaopiniowaniu przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, co nastąpiło w dniu 13  czerwca 
2017r. - opinia pozytywna.

ETAP CZWARTY - PODJĘCIE UCHWAŁY
Przed przystąpieniem do głosowania uchwały głos zabrał radny Zbigniew 

Chorążek z Klubu Radnych IdG, który powiedział między innymi: - Analizu-
jąc zawartość sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016r., można 
na pierwszy rzut oka stwierdzić, że wszystko jest w porządku, zadłużenie 
miasta spada, dochody są wyższe niż wydatki, sprawozdania Regionalnej 
Izby Obrachunkowej  oraz  opinia Komisji  Rewizyjnej  są  pozytywne,  czyli 
można odnieść wrażenie, że wszystko jest w porządku. Analizując jednak 
realizację budżetu i zadań za 2016r., nie sposób pominąć szeregu czynni-
ków, które mają ogromne znaczenie przy jego ocenie. 
Radny zwrócił uwagę na kilka działań, które według niego nie zostały 

zrealizowane lub są duże opóźnienia w przygotowaniu inwestycji. Uwypuklił 
niewykonanie dwóch uchwał intencyjnych Rady Miejskiej - jedna dotyczyła 
modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostyni-
na, a druga zamówienia przez Burmistrza niezależnej opinii prawnej o prze-
targu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo-
ści znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Radny, w swoim wystąpieniu wytknął Burmistrzowi także brak realizacji 
inwestycji zaplanowanych w budżecie Miasta Gostynina na 2016 rok, takich 
jak: modernizacja ulicy Floriańskiej; budowa chodnika w ulicy Spacerowej; 
zagospodarowanie  terenu przy Szkole Podstawowej nr 1; budowa placu 
zabaw za Miejskim Centrum Kultury. Ponadto poruszył sprawy dotyczące 
inwestycji „Termy Gostynińskie”, nadzoru nad spółkami i jednostkami miej-
skimi oraz brak widocznych i zadowalających efektów w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych na inwestycje, przystąpienia do prac nad budową Odnawial-
nych Źródeł Energii.

Do stawianych zarzutów odniósł się Burmistrz Paweł Kalinowski 
przedstawiając wyczerpujące wyjaśnienia. W  sprawie wyrażenia woli 
i aplikowania miasta Gostynina o środki z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gostyninie, 
Burmistrz poinformował, że nie można było wziąć udziału w konkursie, bo 
nie jesteśmy beneficjentem uprawnionym do otrzymywania środków, gdyż 
Gmina Miasta Gostynina nie  znajduje  się w obszarze  strategicznej  inter-
wencji dla regionu płocko-ciechanowskiego.
W sprawie podjętej przez Radę Miejską uchwały nr 169/XXXIII/2016 z 11 

kwietnia 2016r. odnośnie zobowiązania do zamówienia niezależnej opinii 
prawnej w sprawie postępowania przetargowego na odbiór  i  zagospoda-
rowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych  z  tere-
nu Gminy Miasta Gostynina Wojewoda Mazowiecki uznał nieważność tej 
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Od głosu wstrzymali się: Andrzej Robacki, Malgorzata Rędzikowska-
-Mystkowska, Magdalena Augustyniak, Stanisław Pieniążek, Witold Dal-
kowski, Zbigniew Chorążek, Martyna Doral, Michał Bartosiak, Tadeusz 
Majchrzak i Martyna Chmielecka.

W sesji nie uczestniczył Krzysztof Markus.

W wyniku wstrzymania się od głosu Radnych IdG uchwała nie została 
podjęta.
Burmistrz Paweł Kalinowski podsumowując zaistniałą sytuację na se-

sji absolutoryjnej stwierdził, iż jest rozczarowany postawą radnych z IdG, 
gdyż liczył na dobrą współpracę i rzetelność. Jak się okazało obietnice 
radnych o lepszym współdziałaniu okazały się bez pokrycia.

uchwały, w związku z powyższym uchwała nie podlega wykonaniu przez 
Burmistrza.
Odnośnie braku realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie miasta 

Gostynina na 2016r. Burmistrz wyjaśnił, że modernizacja ulicy Floriańskiej 
nie mogła się odbyć planowo ze względu na nowe okoliczności techniczne, 
nie będące po stronie Miasta - przebudowa studzienki telekomunikacyjnej. 
Inwestycja została rozpoczęta w 2016r., a zakończona w roku bieżącym.
W sprawie budowy chodnika w ulicy Spacerowej Burmistrz przypomniał, 

że  kwota,  którą  zabezpieczono  na  tę  inwestycję  nie  była wystarczająca, 
o czym informował radnych. Pani Skarbnik prowadziła rozmowy z głównym 
wnioskodawcą panem Krzysztofem Markusem. W efekcie tego w projekcie 
uchwały w budżecie decyzją Rady Miejskiej inwestycja została przeniesio-
na, a środki zostały przeznaczone na inny cel.
W  temacie  zagospodarowania  terenu  przy  Szkole  Podstawowej  nr  1, 

Burmistrz wielokrotnie informował radnych, że środki przeznaczone na ten 
cel nie są wystarczające. Środki zostały przeniesione przez radnych na inny 
cel.
Odnośnie budowy placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury Burmistrz 

przypomniał, że inwestycja została rozpoczęta w grudniu 2016r., gdyż wte-
dy podpisano umowę na realizację robót. Podobnie sprawa się miała z pla-
cem zabaw na osiedlu Zalesie, ponieważ porozumienie z Zarządem Woje-
wództwa Mazowieckiego także było podpisane w ub. roku.
W sprawie modernizacji placu zabaw na osiedlu Czapskiego Burmistrz 

wielokrotnie  informował  radnych,  że  nie  można  inwestować  w  miejscu, 
gdzie nie były zebrane wszystkie oświadczenia współwłaścicieli terenu.
O  temacie Odnawialnych  Źródeł  Energii  Burmistrz  wyjaśnił,  że  Firma 

S4E z Krakowa na nowo rozpoznała sprawę OZE i czekamy na przedsta-
wienie jej oferty dla miasta Gostynina.
Odnośnie braku  realizacji punktów zawartych w audycie do  inwestycji 

„Termy Gostynińskie” oraz spółek miejskich, Burmistrz Paweł Kalinowski po-
informował, że wniósł o objęcie nadzorem Ministra Sprawiedliwości  i Pro-
kuratora Generalnego tej sprawy. Obecnie sprawa jest prowadzona przez 
Prokuraturę Regionalną w Łodzi. W temacie łączenia Spółek miejskich, rad-
ni zostali poinformowani przez Burmistrza, że ze względów prawnych jest to 
niemożliwe do wykonania.
Burmistrz Paweł Kalinowski oświadczył też, że nigdy nie podchodził kry-

tycznie do firm tworzących nowe miejsca pracy.
W sprawie środków unijnych dla szkół, Burmistrz poinformował, że mimo 

początkowego  nieporozumienia,  wszystkie  szkoły  objęte  są  wsparciem. 
Przypomniał, że środkami unijnymi zajmuje się zbyt mała obsada pracow-
ników.
Zarzut braku nadzoru nad działaniami dyrektorów szkół miejskich Bur-

mistrz uważa za bezpodstawny.
Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz przypomniał, że 2016r. 

został zamknięty nadwyżką budżetową w wysokości 115.048,21 zł przy pla-
nowanym deficycie w kwocie 3.860.448,25 zł. Zadłużenie Gminy Miasta 
Gostynina na przestrzeni ostatnich pięciu lat przedstawiało się następująco:
- stan na dzień 31.12.2013r. - 21.100.636,75 zł
- stan na dzień 31.12.2014r. - 15.388.707,75 zł
- stan na dzień 31.12.2015r. - 13.583.358,75 zł
- stan na dzień 31.12.2016r. - 13.702.762,00 zł
- stan na dzień 31.05.2017r. - 12.580.362,00 zł
Następnie radni przystąpili do głosowania. 

Za  podjęciem uchwały w  sprawie  udzielenia Burmistrzowi  absoluto-
rium  głosowało  czworo  radnych:  Wiesława  Radecka,  Jan  Głodowski, 
Grzegorz Gospodarowicz i Urszula Pieniążek. 
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Modernizacja kotła 
w MPEC

Duże  zainteresowanie  wśród 
mieszkańców  Gostynina  wzbu-
dzają  opłaty  za  ciepło  po  moder-
nizacji nowego kotła WR-10  i mo-
dernizacji  kotłowni,  która  polega 
na przebudowie stacji uzdatniania 
wody  wraz  z  układem  odgazowa-
nia oraz wymianie filtrów. Informu-
jemy,  że  koszt  całego  przedsię-
wzięcia, to niebagatelna kwota, bo 
5.926.550,00 zł brutto, którą Spół-
ka Miejskie  Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej finansuje z własnych 
środków.

Prezes  pan  Szymon  Nieć,  tak 
wyjaśnia tę kwestię:
-  Prace  związane  z  procedu-

rą  remontową  i  modernizacyjną 
w kotłowni rozpoczęły się  już pod 
koniec 2015 roku. Jak kształtować 
się  będzie  cena  ciepła  po  skoń-
czonej modernizacji? Hm… trudno 
powiedzieć.  Inwestycja,  którą  re-
alizujemy przyniesie oszczędności 
i  to  one  znajdą  odniesienie  w  ta-
ryfie dla  ciepła,  jednak należy pa-
miętać że ok. 33% kosztów Spółki 
to węgiel. A jak wiemy cena węgla 
w  ostatnim  czasie  poszła w  górę, 
na co Spółka nie ma wpływu. Bę-
dziemy  robić wszystko by  jak naj-
lepiej  wykorzystać  naszą  wiedzę 
w celu zoptymalizowania kosztów 
na  wytwarzaniu  i  przesyle  ciepła. 
Jest  to  aspekt,  na  który  mamy 
wpływ  i  w  miarę  dysponowania 
środkami  finansowymi  będziemy 
modernizować majątek Spółki, by 
osiągnąć jak najlepszą sprawność 
urządzeń.
Szczegółowo  przeanalizowano 

awaryjność,  trwałość  oraz  wydaj-
ność urządzeń w kotłowni. Podjęto 
decyzję  o  wytypowaniu  najsłab-
szych  punktów  na  obiekcie.  Nie-
wątpliwie  był  nim  kocioł  WF-12, 
który w tym roku został wyłączony 
znacznie  przed  planowanym  po-
stojem właśnie z uwagi na awarię 
części  ciśnieniowej.  Kolejnym  sła-
bym  punktem  była  instalacja  fil-
trów, gdyż jak się okazało podczas 
obecnie  prowadzonych  prac  były 
one  bardzo  skorodowane,  a  gru-
bość blach w niektórych miejscach 
stała  się porównywalna do grubo-
ści kartki papieru.

Następnym  etapem moderniza-
cji objęto stację uzdatniania wody, 
w  której  część armatury  kwalifiko-
wała się do wymiany, a parametry 
wydajnościowe  w/w  SUW  (stacja 
uzdatniania  wody)  w  awaryjnych 
sytuacjach były zbyt niskie.
Obecnie  nowa  stacja  SUW  zo-

stała  uruchomiona  i  pracuje  bez 
zastrzeżeń.  Zastosowano  w  niej 
innowacyjne  rozwiązanie  odga-
zowania  próżniowo-chemicznego 
wody. Z krótkiego okresu  jej  funk-
cjonowania można już zaobserwo-

wać oszczędności w postaci spad-
ku mocy,  która  jest  potrzebna  na 
termiczne odgazowanie wody o ok. 
(0,5-0,8  MW).  Dodatkowo  wybu-
dowany  został  nowy  zbiornik  na 
przygotowaną wodę o pojemności 
V=20m3. Zbiornik stanowić będzie 
bufor podczas przerw w dostawie 
wody jak i sytuacjach awaryjnych.
Jesteśmy pewni, że poczynione 

nakłady  inwestycyjne  poprawią 
jakość  świadczonych  usług  przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej Sp. z o.o.  i znacznie 
ograniczą koszty produkcji ciepła.

Zakup defibrylatorów 
do miejsc 
użyteczności 
publicznej 
zrealizowany

Na Pływalni Miejskiej, w Starej 
Betoniarni,  w  Miejskim  Centrum 
Kultury,  Urzędzie  Miasta  oraz 
w obiekcie MOSiR przy ul. Sporto-
wej  zostały  zamontowane defibry-
latory (AED).
Defibrylatory  służą  w  przypad-

kach  nagłego  zatrzymania  akcji 
serca  do  przywracania  prawidło-
wego jego rytmu poprzez wczesną 
defibrylację. Są to urządzenia, któ-
re  w  sposób  automatyczny  i  intu-
icyjny prowadzą użytkownika (bez 
wykształcenia medycznego) przez 
cały  proces  udzielania  pierwszej 
pomocy  w  sytuacji  np.  gdy  ktoś 
stracił przytomność i nie oddycha. 
Wystarczy włączyć AED,  a  komu-
nikaty  głosowe  informować  nas 
będą  krok  po  kroku  co  należy  ro-
bić, aż do przyjazdu ambulansu.
Zakupione urządzenia iPAD CU 

SP1, dzięki  czytelnym podświetla-
nym ilustracjom, które podkreślają 
kluczowe  komendy,  inteligentnie 
prowadzą użytkownika przez cały 
proces udzielania pomocy. Łagod-
ny, uspokajający ton komunikatów 
głosowych,  których  głośność  do-
pasowywana  jest  automatycznie 
do  poziomu  hałasu  sprawia,  że 
skuteczność  działań  osoby  ratują-

cej jest wysoka. Defibrylator posia-
da  wstępnie  podłączone  elektro-
dy, które mogą być wykorzystane 
zarówno  u  dorosłych  jak  i  dzieci. 
Jest  to  możliwe  dzięki  przełączni-
kowi (przycisk pediatryczny), który 
zmienia tryb pracy na pediatryczny, 
redukując  m.in.  energię  defibryla-
cji. W stresującej sytuacji jaką jest 
niewątpliwie  udzielanie  pierwszej 
pomocy, asystent resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej  (RKO) w za-
kupionych  defibrylatorach  wspo-
maga użytkownika w prowadzeniu 
akcji ratowniczej.
Pracownicy  instytucji,  w  których 

znajdują  się  te  urządzenia,  uczest-
niczyli w szkoleniu z zakresu obsługi 
i konserwacji defibrylatorów. Oprócz 
w/w szkoleń, w gostynińskich szko-
łach,  od  nowego  roku  szkolnego 
Akademia Inicjatyw Młodzieżowych 
realizowała  będzie  projekt  „Instytut 
Zdrowia  i  Bezpieczeństwa”,  dzięki 
któremu  uczniowie  i  nauczyciele 
nauczą się obsługiwać defibrylatory, 
a także poznają technikę udzielania 
pierwszej  pomocy.  W  najbliższym 
czasie  również  mieszkańcy  będą 
mogli  skorzystać  z  takich  szkoleń, 
które będą realizowane przy okazji 
letnich  wydarzeń  miejskich.  Pierw-
sze takie szkolenie odbędzie się w 
czasie  III  Jarmarku  gostynińskiego 
św. Jakuba.
Zakup  defibrylatorów  jest  jed-

nym z pierwszych zrealizowanych 
w  2017r.  projektów  Budżetu  Oby-
watelskiego. Na zadanie „Skutecz-
ny  ratunek.  Zakup  defibrylatorów 
do miejsc użyteczności publicznej 
w  Gostyninie”  mieszkańcy  nasze-
go miasta oddali 384 głosy.

Profilaktyczne 
Kino Plenerowe 
w Gostyninie
Zapraszamy  do  Profilaktyczne-

go  Kina  Plenerowego  na  Rynek 
Miasta,  gdzie  podczas  seansów 
filmowych  oglądać  będziemy  fil-
my o charakterze profilaktycznym. 
Dzięki  trzem  seansom  filmowym 
poznamy  różne  aspekty  uzależ-
nienia,  z  jakimi  borykają  się  lu-
dzie.  Będą  to  niebanalne  historie 
opowiadające  o  tym,  co  w  życiu 
najtrudniejsze  -  o  utraconej  god-
ności,  walce  z  uzależnieniem 

i trudzie wychodzenia z nałogu. Li-
czymy, że filmy te zmienią sposób 
postrzegania  świata,  wniosą  coś 
nowego do naszych umysłów i po-
szerzą horyzonty.
Wieczory  są  w  formie  otwartej 

oraz  bezpłatnej.  Zapewniamy  le-
żaki, a w celu zajęcia dogodnych 
miejsc  zachęcamy  do  przyjścia 
minimum 15 minut przed seansem.
Pierwszy  seans  14  lipca,  kolej-

ne 11 i 18 sierpnia, godz. 21.30.

Wyjątkowe odwiedziny 
u Burmistrza
Na początku czerwca br. Burmi-

strza Pawła Kalinowskiego odwie-
dzili  wolontariusze  z  Association 
Internationale  des  Étudiants  en 
Sciences  Économiques  et  Com-
merciales AIESEC - pozarządowej 
organizacji  not-for-profit.  Jest  to 
jedna  z  największych  międzyna-
rodowych organizacji studenckich, 
która  prowadzona  jest  przez  stu-
dentów i niedawnych absolwentów 
interesujących  się  problemami 
otaczającego  świata,  przywódz-
twem oraz zarządzaniem.
Członkowie  AIESEC  organizu-

ją oraz wyjeżdżają na wolontariat 
i  praktyki  zagraniczne,  gdzie  zdo-
bywają  doświadczenie  w  ponad 
120 krajach świata.

Wizyta  mogła  się  odbyć  dzię-
ki  temu,  że  I  LO  PUL  w Gostyni-
nie  obok  zaledwie  kilku  szkół  na 
Mazowszu  zostało  wyróżnione 
udziałem w projekcie UnderStand 
realizowanym w ramach programu 
Global  Volunteer.  Projekt wspiera 
Cel  Zrównoważonego  Rozwoju 
ONZ numer 10  -  „Mniej nierówno-
ści”, kierowany do szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych.

Gośćmi  Burmistrza  byli:  Celi-
na  Yang  Qiu  -  Chinka  urodzona 
w  Hongkongu,  od  wielu  lat  oby-
watelka  Kanady,  która  niedawno 
obroniła licencjat z architektury na 
Uniwersytecie w Toronto,  a  także 
Rosario Licodia - Włoch, rodowity 
Sycylijczyk,  który  ukończył  z  wy-
różnieniem  studia  licencjackie 
z politologii i stosunków międzyna-
rodowych na Uniwersytecie w Pa-
lermo.
W  tym  szczególnym  spotka-

niu  uczestniczył  również  dyrektor 
Płockiego  Uniwersytetu  Ludowe-
go  - Adam Matyszewski  wraz  ze 
swoimi uczniami.
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KUMASZ - nowy 
zespół na 
gostynińskiej scenie
Zespół  KUMASZ,  to  nowa  for-

macja,  powstała  z  inicjatywy  in-
struktora  Miejskiego  Centrum 
Kultury Marcina Osmolaka, do któ-
rego  na  zajęcia  perkusyjne  „Rid-
dim”  uczęszczał  Kuba  Zalas  „Ku-
bix”  - 15-letni perkusista Miejskiej 
Orkiestry  Dętej.  Kubie  pomysł 
utworzenia  zespołu  podsunięty 
przez  Marcina  bardzo  się  spodo-
bał i z zapałem rozpoczął poszuki-
wania chętnych do grania.
Pomysłodawcą  nazwy  zespo-

łu  był  natomiast  Szymon  Kubicki. 
Nazwa jest szyfrem początkowych 
liter  imion:  KU-Kuba  MA-Marcin 
(opiekun)  SZ-Szymon.  Nazwa 
spotkała  się  z  dużym  entuzja-
zmem grupy i została przyjęta.
Ostateczny  skład  grupy  przed-

stawia  się  następująco:  Szymon 
Kubicki  (23  lata,  bas,  gitara),  To-
masz  Czajkowski  (17  lat,  gita-
ra), Kuba Zalas  (perkusja), Kamil 
Ujazdowski  (20  lat,  śpiew),  We-
ronika Węglewska  (14  lat,  flet po-
przeczny, głos), Tosia Dalanek (13 
lat,  skrzypce,  głos),  Dominik  Dy-
mowski (17  lat, klawisze)  i Adrian 
Witkowski  (17  lat,  klawisze,  akor-
deon).  W  takim  składzie  zespół 
rozpoczął regularne próby w MCK 
w  Gostyninie  pod  okiem  instruk-
tora Marcina  Osmolaka,  który  20 
lat  temu  również  stawiał  swoje 
pierwsze  kroki muzyczne właśnie 

w gostynińskim Domu Kultury i gra 
w zespole „Nowa Kultura”.
Muzyka  grana  przez  zespół, 

to  suma  wypadkowych  upodo-
bań  muzycznych  jego  członków 
i  oscyluje  w  klimacie  rock-pop-
-folk.  Obecnie  zespół  pracuje  nad 
nowymi  piosenkami.  Twórczość 
grupy  w  znacznej  części  stanowi 
autorski  materiał,  chociaż  młodzi 
muzycy  grają  też  covery.  Teksty 
utworów  pisze  wokalista  Kamil 
Ujazdowski,  w  czym  pomaga mu 
reszta  grupy.  Muzyka  tworzona 
jest też wspólnie.
KUMASZ ma na swoim koncie 

kilka  występów  lokalnych.  Młodzi 
artyści zdobyli nagrody w kategorii 
wokalno-instrumentalnej  na  kon-
kursie „Gama 2017”.

Zespół  planuje  koncerty  i  oko-
liczne występy m.in. występ na Ry-
pińskim Festiwalu Rockowym Riff 
Master 2017.
Więcej  informacji  o  grupie  KU-

MASZ można znaleźć na FB:
https://www.facebook.com/Ku-

MaSz.band.official/
Życzymy  zespołowi  weny  twór-

czej,  kolejnych  coraz  lepszych 
utworów, wielu fanów, zdobywania 
nagród  i podtrzymywania miejsco-
wych tradycji muzycznych.

II edycja konkursu 
wiedzy o Żołnierzach 
Wyklętych
W tym roku w II edycji konkursu 

wiedzy  o  Żołnierzach  Wyklętych 
wzięło  udział  12  uczniów  z  go-
stynińskich  gimnazjów,  Liceum 
Ogólnokształcącego w Gostyninie 
i  Gimnazjum  ze  Szczawina  Ko-
ścielnego.

Nad  prawidłowym  przebiegiem 
konkursu  czuwali:  Burmistrz  Pa-
weł Kalinowski, Maciej Małecki po-
seł na Sejm VII i VIII kadencji - od 
2017 sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa  Rady  Ministrów,  Łukasz 
Gołębiowski Dyrektor Biura Posel-
skiego Posła Macieja Małeckiego 
i  Nadleśniczy  Jacek  Liziniewicz 
oraz  opiekunowie  przybyłych 
uczniów.
Uczestnicy  konkursu  odpowia-

dali  łącznie na 29 pytań w  teście. 
Zanim przystąpiono do  testu  głos 
zabrał  poseł  Maciej  Małecki.  Po-
gratulował  uczestnikom  zapału  w 
przyswajaniu wiedzy na temat Żoł-
nierzy  Wyklętych,  wyraził  opinię, 
że Gostynin  jest  jednym z miejsc 
na mapie Polski,  gdzie w sposób 
szczególny czci się Ich pamięć.
Do  finału  zakwalifikowało  się 

sześciu uczestników konkursu i to 
oni przeszli do ostatniego etapu.
Laureatami  zostali:  na  miejscu 

pierwszym  Maciej  Chybicki,  na 
drugim  Martyna  Gęsiarz,  a  miej-
sce  trzecie  zajął  Wiktor  Węglew-
ski. Wyróżnienia otrzymali: Izabela 
Morawska,  Magdalena  Filińska 
i Zuzanna Łoska.
Gratulujemy  wszystkim  uczest-

nikom  konkursu  podjęcia  wy-
zwania  i  liczymy  na  uczestnictwo 
w przyszłym roku.

Przedstawiciele miasta Gostynina 
odwiedzili  w  dniach  9-12  czerwca 
br.  partnerskie  miasto  Langenfeld 
w  Niemczech.  W  spotkaniu  pod 
przewodnictwem  burmistrza  Pawła 
Kalinowskiego  uczestniczyli:  Hanna 
Adamska - Sekretarz Miejski, Magda-
lena Świderska - Naczelnik Wydziału 
Promocji  Miasta  i  Ochrony  Zdrowia, 
Tadeusz  Majchrzak  -  Przewodniczą-

cy Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i  Budżetu  oraz  Elżbieta  Szubska-
-Bieroń -  tłumacz. Celem wizyty było 
zacieśnienie  kontaktów  kulturalnych 
i oświatowych.  Wizyta w Niemczech 
była okazją do wymiany doświadczeń, 
zaczerpnięcia nowych pomysłów na 
rozwój miasta oraz odbycia rozmów 
z  burmistrzem miasta  partnerskiego 
Frankiem Schneiderem.
Polska  delegacja  zwiedziła  mia-

sto  i  instytucje miejskie. Władze Go-
stynina,  stojąc  przed  koniecznością 
modernizacji  naszej  oczyszczalni 
ścieków,  obejrzały  tego  typu  obiekt 
należący  do Nadreńskiego  Związku 
Gmin  funkcjonujący  od  1981r.  dla 
potrzeb miast Langenfeld i Monheim. 
Zakład, od powstania był wielokrotnie 
unowocześniany.  W  1991r.  doposa-
żono  go  w  filtrację  flokulacyjną,  co 
zredukowało  w  ściekach  zawartość 
fosforanów  i  azotu  oraz  poprawiło 
osuszanie szlamu. Powiększono też 
liczbę odbiorców do 125 tys. Kolejna 
przebudowa polegała na rozbudowie 
biologicznego procesu oczyszczania, 
trzykrotnie  zwiększono powierzchnię 
zbiornika  napowietrzającego  wraz 
z  osadnikiem,  dostosowano  poziom 
oczyszczania ścieków do wymogów. 
Stworzono  przy  tym  dodatkową  po-
wierzchnię do biologicznej  eliminacji 
fosforanów  i  posadowiono  budynek 
do  odwirowywania  nadmiaru  wody 
ze szlamu. W kolejnym okresie zbu-
dowano  zbiorniki,  w  których  groma-
dzony jest gaz powstający w procesie 
gnicia odpadów. Uzyskane w ten spo-
sób paliwo jest spalane, napędza przy 
tym generatory, które produkują prąd 
elektryczny dla miejscowych potrzeb. 
Praca oczyszczalni jest rejestrowana 
i sterowana zdalnie z centralnego bu-
dynku administracji.
Ponadto  w  Langenfeld  oddano 

do  użytku  w  bieżącym  roku  szkol-
nym 2016/2017 nową szkołę miejską. 
Uczą się w niej uczniowie po cztero-
letniej nauce w szkole podstawowej. 

Zdobywają tu wykształcenie zawodo-
we i mogą zdawać egzamin matural-
ny. System edukacyjny i dydaktyczny, 
a  przede  wszystkim  infrastruktura 
architektoniczna  samego  budynku 
opracowana  została według  najnow-
szych  trendów  w  oświacie.  Zajęcia 
odbywają  się  w  nowocześnie  wypo-
sażonych  pracowniach,  każda  z  za-
pleczem  i  laboratorium. Po  lekcjach 

uczniowie  korzystają  z  sal  świetlico-
wych. W klasach nie ma tradycyjnych 
tablic,  nauczyciele  jak  i  uczniowie 
pracują  na  tabletach,  korzystają  ze 
sprzętu  audiowizualnego.  Budynek 
dostosowany  jest  do  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych.  Wykonany  zo-
stał  z materiałów  i  w  technologiach 
przyjaznych dla środowiska.
Delegacja  z  Gostynina  uczest-

niczyła  też w  Festynie Truskawki 
i  festynie  na  rzecz  osób  z  po-
rażeniem  centralnego  sytemu 
nerwowego.  Miała  także  okazję 
podziwiać  zorganizowaną  w  sali 
wystaw  Stowarzyszenia  Artystów 
Langenfeld  wystawę  malarstwa 
Angeli  Richter  -  studentki  ASP 
w Duesseldorfie. 
Burmistrz Paweł Kalinowski od-

wiedził  Polski  Instytut  w  Duessel-
dorfie.  W  rozmowach  z  dyrekcją 
i  pracownikami  placówki  pojawiła 
się  możliwość  korzystania  z  ich 
zasobów  przy  wspólnych  projek-
tach Gostynina  i  Langenfeld.  Pla-
cówka  zadeklarowała  wesprzeć 
partnerstwo  w  przedsięwzięciach 
kulturalnych w 2018r. 
Burmistrz  Gostynina  odwiedził 

Ernę i Waldemara Funk, założycie-
li  i  wieloletnich  prezesów  Stowa-
rzyszenia Popierania Partnerstwa 
Gostynin  -  Langenfeld.  Państwo 
Funkowie ze względu na podeszły 
wiek nie odwiedzają  już  rodzinne-
go Gostynina, stąd też odwiedziny 
przyjaciół wywołały duże emocje.
Na  zakończenie  wizyty  usta-

lono,  iż  jeszcze  w  tym  roku  zor-
ganizowany  zostanie  pobyt  gru-
py  uczniów  z  niemieckiej  szkoły 
w Polsce oraz uczniów z gostyniń-
skiej szkoły muzycznej w Langen-
feld. Nawiązane zostaną kontakty 
z drużynami sportowymi obu miast, 
a  przyszły  rok  przebiegać  będzie 
pod  hasłem  jubileuszu  dwudzie-
stolecia  istnienia  partnerstwa  Go-
stynin - Langenfeld.

Uczymy się od siebie nawzajem - partnerska 
wizyta w Langenfeld
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Zapraszamy

„Wszystkie dzieci 
nasze są”
Tegoroczna  oferta  kulturalna 

przygotowana  na  Dzień  Dziecka 
przyniosła  wiele  radości  najmłod-
szym.  Miejskie  Centrum  Kultury 
wraz  z  gostynińską  Policją  -  PaT-
-em  i  Urzędem  Miasta  Gostynina 
zorganizowało  imprezę,  która  od-
była się pod nazwą „Dzień dziecka 
z PaT-em”.
Uczniowie  z  gostynińskich  gim-

nazjów  i  I  LO  PUL  wzięli  udział 
w różnorodnych warsztatach tema-
tycznych.  Warsztaty  bębniarskie, 
wizażu  i  stylizacji,  tańca, wokalne, 
teatralne, samoobrony, musztry po-
licyjnej, rękodzieła to tylko niektóre, 
z całego wachlarza propozycji.  Im-
prezę  pilnie  obserwowały  i  nagry-
wały  wywiady  uczestniczki  warsz-
tatów dziennikarsko-telewizyjnych.
Po  zakończeniu  warsztatów 

publiczność  wysłuchała  utworów 
nowo  powstałego  zespołu  „Ku-
masz”,  a  młodzież  wraz  z  instruk-
torami prezentowała swoje umiejęt-
ności nabyte tego dnia.
Punktem  kulminacyjnym  było 

oddanie  do  użytku  nowego  placu 
zabaw przy MCK.
Natomiast  następnego  dnia  na 

terenie Starej Betoniarni  odbył  się 
Festyn Rodzinny dla dzieci z Opie-

Wakacje w Gostyninie
Na  tegoroczne  lato  przygoto-

waliśmy dla mieszkańców bogatą 
ofertę  tak,  aby  każdy,  kto  zostaje 
na  wakacje  w  Gostyninie,  mógł 
ciekawie spędzić czas, bez wzglę-
du na zasobność portfela. Dlatego 
zarówno  najmłodsi,  jak  i  seniorzy 
mają w czym wybierać - od półko-
lonii poczynając, a na koncertach 
i  zajęciach  sportowo-rekreacyj-
nych kończąc.
W  lipcu  oraz  w  sierpniu  na  te-

renie  miasta  odbywać  się  będą 
10-dniowe  półkolonie  letnie  z  pro-
gramem profilaktycznym dla dzieci 
i młodzieży w wieku 7-16  lat z  te-
renu Gostynina. Z oferty skorzysta 
w sumie 200 dzieci, tj. 50 osób na 
turnus.  Dzieci  będą  miały  zago-
spodarowany  czas  do  godzin  po-
południowych, zapewniony posiłek 
i  mnóstwo  atrakcji.  Nabór  na  pół-
kolonie będzie wkrótce ogłoszony 
na naszej stronie internetowej.
Dzieci  w  wieku  szkolnym, 

uczęszczające  do  Miejskiego 
Punktu  Wsparcia  Dziennego  dla 
Dzieci  „Bartek”  w  trakcie  wakacji 
mają  zapewniony  atrakcyjny  pro-
gram  w  formie  gier,  zabaw,  kon-
kursów,  zajęć  plastyczno-tech-
nicznych, sportowych,  teatralnych 
i wielu innych. Placówka w okresie 
wakacji  jest  czynna  w  godz.  od 
8.00 do 16.00.
Od 10 do 14 lipca oraz od 14 do 

19  sierpnia Miejskie Centrum Kul-
tury organizuje eMCeKowe warsz-
taty  przygodowe,  gdzie  najmłodsi 
odnajdą wiele  atrakcji  np.  przygo-
dy małego plastyka, naukowca czy 
małego  odkrywcy.  Liczba  miejsc 
na  zajęciach  jest  ograniczona. 
Oprócz  w/w  warsztatów,  MCK  or-
ganizuje  Uliczny  Projekt  Prowo-
kacja,  czyli  cykliczne  spotkania 
w różnych lokalizacjach na terenie 
miasta  (zajęcia  plastyczne  -  ry-
sunku,  zajęcia  taneczne,  sporto-
we,  cyrkowe,  muzyczne,  literac-
kie,  koncerty),  mające  na  celu 
zainteresowanie  mieszkańców.
Informacje o terminach Prowokacji 
wkrótce  pojawią  się  na  stronach 
internetowych oraz na plakatach.
Oprócz  w/w  atrakcji,  gostyniń-

skie  instytucje  przygotowały  dla 
mieszkańców  i  turystów  inne  licz-
ne wakacyjne przedsięwzięcia. W 
dniach  22  i  23  lipca  zapraszamy 
na  największą  imprezę  miejską, 
jaką  jest  Jarmark  gostyniński  św. 
Jakuba,  podczas  której  wystąpią 
m.in.  gwiazdy  polskiej  sceny  mu-

zycznej tj. Łzy oraz Sarsa, a także 
zaprezentują  się  lokalne  zespoły, 
młodzi  zdolni  ludzie  oraz  kabaret. 
Nowym  przedsięwzięciem  będzie 
profilaktyczne  kino  plenerowe  na 
Rynku  zorganizowane  w  trzy  wa-
kacyjne piątki tj. 14 lipca, 11 sierp-
nia i 18 sierpnia. Mieszkańcy będą 
mogli wówczas przyjść  na Rynek 
z  własnym  „koszyczkiem”  i  obej-
rzeć  filmy  na  dużym  plenerowym 
ekranie.
Również  Akademia  Inicjatyw 

Młodzieżowych w ramach projektu 
„Lato  w  mieście”,  sfinansowane-
go  przez  Urząd  Miasta  zaprasza 
na  imprezy  pn.  Artists  &  Extre-
me Sport.  Ich sposób na nudę  to 
trzy  całodniowe  eventy  (16  lipca, 
19  sierpnia  i  2 września)  z:  paint-
ballem,  łucznictwem,  krav  magą 
i  samoobroną  dla  dzieci,  ratow-
nictwem,  zapasami  sumo  w  pian-
kowych  strojach,  kulą  zorbą,  nur-
kowaniem  itp.  zorganizowane  na 
terenie  pod  zamkiem  gostyniń-
skim i MCK.
Oprócz  w/w  atrakcji  Miejski 

Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Go-
styninie  udostępnia  na  czas  wy-
poczynku wakacyjnego dla  dzieci 
i  młodzieży  pozostającej  w  tym 
czasie  w  mieście  korty  ziemne 
na zajęcia  i organizację  turniejów 
tenisa  oraz  boisko  do  siatkówki 
plażowej  przy  ul.  18-go  Stycznia. 
Ponadto wszyscy będą mogli sko-
rzystać z oferty Pływalni Miejskiej, 
która w okresie wakacyjnym od 17-
go lipca br. (po przerwie technolo-
gicznej) oferuje bilety w cenie 2,00 
zł za 1 godz dla dzieci i młodzieży 
do 16-go roku życia z  terenu mia-
sta. Na obiektach MOSiR odbywać 
się będą turnieje tenisa ziemnego, 
piłki nożnej  i piłki siatkowej w róż-
nych  kategoriach  wiekowych.  Po-
nadto  można  będzie  skorzystać 
z  miejsca  do  kąpieli,  otwartego 
w  godz.  10.00-18.00,  gdzie  doro-
słe osoby mogą wypożyczyć rower 
wodny. Dodatkowo planowane są 
wycieczki  i  rajdy  rowerowe  szla-
kiem  jezior gostynińskich. Oprócz 
w/w  atrakcji  uruchomione  zostały 
dodatkowe  godziny  otwarcia  Orli-
ków, które od poniedziałku do piąt-
ku działają już od godz. 10:00.
Wszystkie  informacje  o  waka-

cyjnych  atrakcjach  na  bieżąco 
udostępniane  są  na  stronie  inter-
netowej Urzędu Miasta.

Zamek Gostyniński serdecznie Państwa zaprasza do zapoznania się 
z ofertą, która obejmuje:
- zwiedzanie z przewodnikiem w każdą środę w godz. 12.00-15.00 (lub 
w  innych dogodnych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu)  - pod 
numerem tel. 24 235 45 00
-  zaproszenie  do  kawiarni  zamkowej  na  aromatyczną  i  pyszną  kawę 
i herbatę oraz smakowite ciasta i orzeźwiające lody
- pomoc w zorganizowaniu  imprez okolicznościowych, wesel oraz ślu-
bów na dziedzińcu zamkowym.
Zamek w Gostyninie stoi przed Państwem otworem w dzień powsze-

dni i od święta - Zapraszamy!

kuna  Dziennego  „Bajkowy  zaką-
tek”.  Na  uroczystość  przybył  m.in 
Burmistrz  Paweł  Kalinowski,  który 
życzył  maluchom  dobrej  zabawy 
i  przekazał  zabawki  na  ręce  pani 
koordynator  Magdaleny  Jasiakie-
wicz. Na placu przy Miejskim Cen-
trum Handlowym przygotowano dla 
najmłodszych wiele atrakcji, takich 
jak:  pokaz  ratownictwa  prezento-
wany przez  strażaków,  gry  i  zaba-
wy  tematyczne,  zajęcia  na  tram-
polinach prowadzone przez Latino 
Cafe, malowanie  buziek  i wiele  in-
nych gier i zabaw. Ci, którzy zgłod-
nieli  mogli  posilić  się  kiełbaską 
z  grilla  czy  spróbować  pysznych 
ciastek.
Natomiast  nad  Zalewem  „Pie-

chota” dzieci z Miasta i Gminy Go-
stynin  wzięły  udział  w  zawodach 
wędkarskich  zorganizowanych 
z okazji  ich święta przez Koło Pol-
skiego  Związku  Wędkarskiego  nr 
107 ELGO Gostynin.

Nagrody  ufundował  m.in  Bur-
mistrz Paweł Kalinowski i osobiście 
wręczał  je  zwycięzcom.  Również 
Koło PZW nr 108 Miejskie w Gosty-
ninie zafundowało dzieciom w tym 
samym miejscu  podobne  atrakcje 
i dobrą zabawę.


