
 Protokół Nr I/2018  

z posiedzenia I sesji  Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji z dnia 21 

listopada 2018 roku.  

  

  

Stan – 14 

Obecni – 14 

Lista obecności w załączeniu. Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 12:00. 

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski – W związku ze 100-letnią Rocznicą Odzyskania 

Niepodległości proszę o powstanie i odśpiewanie Hymnu Narodowego. 

Nastąpiło odśpiewanie Hymnu.   

Do punktu 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Radny Senior Stanisław Lewandowski - Szanowni Państwo otwieram I sesję Rady Miejskiej w 

Gostyninie VIII Kadencji. Na sesji obecnych jest 14 radnych, stwierdzam prawomocność obrad. 

Nazywam się Stanisław Lewandowski, dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji i pragnę 

zapewnić, iż dołożę starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z obowiązującym 

prawem. Witam serdecznie; Pana Tomasza Matuszewskiego Starostę Gostynińskiego, Pana 

Edmunda Zielińskiego Wójta Gminy Gostynina, Pana Krzysztofa Ławniczaka Eksperta w 

Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Witam Pana Pawła Kalinowskiego 

Burmistrza Miasta Gostynina, Witam radnych elektów Rady Miejskiej, Pana Mariana Pagórka 

Przewodniczącego Struktur Powiatowych Prawa i Sprawiedliwości w Gostyninie, Witam Prezesów 

Zarządów Spółek Gminy Miasta Gostynina, Dyrektorów szkół i przedszkoli, Kierowników 

jednostek organizacyjnych, Naczelników oraz pracowników  Urzędu Miasta, Panią Lidię Florczak 

Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyninie, Panią Krystynę Chmielecką Zastępcę 

Miejskiej Komisji Wyborczej, media oraz mieszkańców Miasta Gostynina.  

Witam serdecznie wszystkich państwa.  

Proszę o zabranie głosu Panią Lidię Florczak Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej. 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Lidia Florczak – Szanowni Państwo wraz z 

Zastępcą Panią Krystyną Chmielecką mamy niezwykłą przyjemność i miły obowiązek, wręczyć 

zaświadczenia o wyborze na Radnych Rady Miejskiej w Gostyninie oraz Burmistrza Miasta 

Gostynina. Zanim przejdziemy do ceremonii wręczenia, chciałybyśmy bardzo serdecznie Państwu 

pogratulować, wybór Państwa, jest dowodem na to, że mieszkańcy zaufali Państwu i mam nadzieję, 

że ta szansa, którą Państwo otrzymaliście przyniesie Państwu wiele sukcesów, życzymy 

zadowolenia z wykonywanej funkcji i wszystkiego dobrego. Żeby nie przedłużać, będziemy 

wyczytywać okręgami wyborczymi i wręczać zaświadczenia.  



Dokonano wręczenia radnym zaświadczeń.   

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Lidia Florczak – Na koniec zostawiłam Okręg nr 

11. W Okręgu Nr 11 największą ilość głosów zebrał Pan Paweł Kalinowski. W związku z faktem, 

iż Pan Burmistrz również starał się o reelekcję na Stanowisku Burmistrza Miasta Gostynina, 

Postanowieniem Komisarza Wyborczego mandat został wygaszony, także chciałybyśmy Panu 

Burmistrzowi wręczyć zaświadczenie o powołaniu na stanowisko Burmistrza Miasta Gostynina i 

postanowienie Komisarza o wygaśnięciu mandatu.    

Nastąpiło wręczenie  zaświadczenia i postanowienia Burmistrzowi Miasta Gostynina.  

Radny Senior Stanisław Lewandowski - Wysoka Rado obecnie przystąpimy do ceremonii 

złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję następujące zasady złożenia 

ślubowania. Ja odczytam rotę, a każdy odczytany kolejno z imienia i nazwiska radny potwierdzi 

wolę złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”.   

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Proszę wszystkich o powstanie odczytam rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców.” 

Wszyscy Radni (14 obecnych) złożyli ślubowanie.  

Radny Senior Stanisław Lewandowski - Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, 

którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji zwołanej przez komisarza wyborczego.  

Proponowany porządek państwo otrzymaliście, ale pozwólcie jednak, że go odczytam.  

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ślubowanie radnych. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady. 

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

6. Ślubowanie nowo wybranego burmistrza. 

7. Zakończenie obrad I sesji Rady.   

Radny Senior Stanisław Lewandowski  - Czy ktoś z Państwa  chce zabrać głos w sprawie 

przedstawionego porządku obrad?  

Radni nie zgłaszali uwag i pytań do przedstawionego porządku.  

 



Radny Senior Stanisław Lewandowski  - Przegłosujemy teraz porządek obrad. Głosowanie będzie 

imienne, każdy z Państwa opowie się za, przeciw lub wstrzyma się.  

 

Za porządkiem obrad głosowano następująco: 

    

Za – 14: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Chojecka –Dinić Emilia, Lewandowski  

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

 

Porządek obrad został przyjęty.  

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski   - Stwierdzam, że Rada Miejska w Gostyninie będzie 

obradowała na I sesji wg przedstawionego porządku.  

 

Do punktu 4 
 

Wybór Przewodniczącego Rady. 

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski  - Proponuję, aby wybór odbył się w następujący sposób: 

 zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego RM 

 prezentacja (wystąpienia) kandydatów 

 powołanie Komisji Skrutacyjnej 

 przyjęcie  Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

 przeprowadzenie głosowania (tajnego) 

 podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 

 

 Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego RM 

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski – Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów oraz 

ewentualne ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na 

kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracać się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, 

czy wyraża zgodę.  



Radny Grzegorz Raciborski – Zgłaszam Pana Andrzeja Redera na Przewodniczącego, który 

spośród nas tu wszystkich ma największe doświadczenie samorządowe, zresztą sam opowie o tym, 

co w swoim życiu robił.    

Radny Senior Stanisław Lewandowski – Czy radny wyraża zgodę?  

Radny Andrzej Reder – Wyrażam zgodę.  

Radny Senior Stanisław Lewandowski – Czy są inne kandydatury?  

 

Nie zgłoszono innych kandydatur.  

 

 Prezentacja (wystąpienia) kandydatów 

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski – Proszę Pana Andrzeja Redera o zaprezentowanie się. 

Radny Andrzej Reder – Panie Przewodniczący,  Panie Burmistrzu, Państwo Radni, Szanowni 

Państwo  ośmielam się kandydować na to stanowisko, to wielki zaszczyt i honor być kandydatem 

na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Usprawiedliwia mnie do tego i ośmiela 

doświadczenie samorządowe tj. 5 kadencji Rady Miejskiej w tym 2 kadencje na funkcji 

Przewodniczącego Rady Miejskiej. Myślę, że ten powtórny wybór mieszkańców upewnił mnie w 

tym, że poparcie, którego mi udzielono, może być dalej kontynuowane w postaci sprawowania tej 

zaszczytnej funkcji. O swoim życiu zawodowym wiele nie będę mówił - 20  lat byłem Dyrektorem  

Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, wcześniej pracowałem w Zakładach Oświetleniowych w 

ELGO, myślę, że nie jestem osobą anonimową, Państwo mnie znacie. Dziękuję za zgłoszenie 

kandydatury.  

 

 Powołanie Komisji Skrutacyjnej 

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski - Zamykamy listę zgłoszeń na Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. Proponuję przystąpić do powołania 3 osobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że 

osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie 

kandydatów. 

Radny Tadeusz Majchrzak – Chciałbym zgłosić Panią Urszulę Pieniążek. 

Radna Urszula Pieniążek – wyrażam zgodę.   

Radna Urszula Pieniążek – Chciałabym zgłosić Pana Tadeusza Majchrzaka. 

Radny Tadeusz Majchrzak - wyrażam zgodę.   

Radny Andrzej Reder – Chciałbym zgłosić kandydaturę Pani Anny Majchrzak.  

Radna Anna Majchrzak – wyrażam zgodę.  



Radny Senior Stanisław Lewandowski – Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma uwagi do składu Komisji 

Skrutacyjnej?   

Brak uwag.  

Radny Senior Stanisław Lewandowski - Przegłosujemy teraz skład Komisji. Głosowanie będzie 

imienne, każdy z Państwa opowie się za, przeciw lub wstrzyma się od głosu.  

Za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej głosowano następująco: 

 Za – 14: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Chojecka –Dinić Emilia, Lewandowski  

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 

Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

 

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty. 

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski - Stwierdzam, że Rada Miejska w Gostyninie powołała 

Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej VIII kadencji, 

za głosowało 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. 

Radny Senior Stanisław Lewandowski – Ogłaszam 10 minutową przerwę w celu 

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania regulaminu, kart do głosowania i urny.   

 

            (po przerwie…) 

 przyjęcie  Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski  – Wznawiam obrady po przerwie. Proszę Komisję 

Skrutacyjną o przedstawienie Przewodniczącego Komisji i następnie odczytanie regulaminu 

głosowania.  

Radna Anna Majchrzak – Proszę Państwa zostałam wybrana na Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej i odczytam regulamin.   

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Anna Majchrzak – Odczytała regulamin głosowania 

wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie przeprowadzonego na sesji 

Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2018 roku – regulamin stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski – Przystąpimy do przegłosowania regulaminu. 

Za przyjęciem regulaminu głosowano następująco: 

 Za- 14: Bryłka Katarzyna, Florczak Anna, Chojecka –Dinić Emilia, Lewandowski  

Stanisław, Majchrzak Anna, Majchrzak Tadeusz, Ozimek Bogdan, Pieniążek Urszula, 



Raciborski Grzegorz, Reder Andrzej, Szulczewski Arkadiusz, Śniecikowska Renata, 

Wróblewski Stanisław, Wysokińska Anna. 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się- 0  

 

Regulamin Komisji Skrutacyjnej został przyjęty.  

Radny Senior Stanisław Lewandowski - Proszę  Komisję o rozdanie kart do głosowania. Proszę 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy nazwisk radnych, a 

wyczytywanych radnych proszę o podchodzenie do wyznaczonego miejsca celem zagłosowania  i 

następnie wrzucanie kart do urny.  

 

Nastąpiło rozdanie kart do głosowania przez  Komisję Skrutacyjną.  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła  głosowanie.  

Radny Senior Stanisław Lewandowski – Ogłaszam 10 min. przerwy w celu zliczenie głosów. 

       

          (po przerwie…) 

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski - Wznawiam obrady po przerwie. Proszę Komisję 

Skrutacyjną o odczytanie protokołu w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Anna Majchrzak – Odczytała protokół Komisji 

Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Gostyninie – protokół stanowi załącznik.  

 

 podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 

Radny Senior Stanisław Lewandowski – Odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej – projekt stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gostyninie VIII Kadencji został Radny Andrzej Reder.  

UCHWAŁA NR 1/I/2018 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 

 



Do punktu 5 

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

Radny Senior Stanisław Lewandowski – Gratuluję Panu Przewodniczącemu. Proszę o zajęcie 

miejsca za stołem prezydialnym  i dalsze prowadzenie obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Dziękuję bardzo za wybór. Proszę Państwa 

jedno zdanie – wśród emocji, które mi teraz towarzyszą, jednak dominujące odczucie  to odczucie 

odpowiedzialności i chcę zapewnić, że to odczucie będzie mi towarzyszyło tak długo, jak tę funkcję 

będę sprawował. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.      

 Do punktu 6  

Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Proszę wszystkich o powstanie.  

Pan Paweł Kalinowski nowo wybrany Burmistrz Miasta Gostynina złożył ślubowanie. 

Rota ślubowania: 

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować  będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 

miasta”. „Tak mi dopomóż Bóg”.   

Burmistrz Miasta Paweł Kalinowski – Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo Radni, wszyscy zaproszeni goście, Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy Jednostek 

Organizacyjnych, Naczelnicy Urzędu Miasta, Pracownicy Urzędu Miasta, wszyscy Mieszkańcy 

Gostynina, chciałbym na wstępie pogratulować Panu Przewodniczącemu jednogłośnego wyboru na  

Przewodniczącego Rady Miejskiej. Bardzo się cieszę, że został Pan powołany na misję 

prowadzenia prac Rady Miejskiej VIII kadencji. Wiem, że współpraca pomiędzy Nami będzie jak 

najlepsza. Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt składać ślubowanie przed tak zacnym gronem, jest 

to wielki powód do dumy, ale zarazem olbrzymie zobowiązanie składane przed mieszkańcami 

Gostynina. W niedawno przeprowadzonych wyborach samorządowych, mieszkańcy jasno 

zdecydowali, kto ma reprezentować ich sprawy, podjęli decyzję, kto będzie pilnował szeroko 

pojętego interesu publicznego miasta, mieszkańcy zaufali nam wszystkim, mówię tutaj o Państwu 

radnych oraz o mojej osobie. Pamiętajmy o tym na czas trwania kadencji, że to nie My siebie 

wybraliśmy, ale, że to mieszkańcy oddali na Nas swoje głosy. Proszę Państwa, myślę, że w dalszym 

ciągu, tak jak tutaj jesteśmy wszyscy obecni, wiemy, że musimy Miasto Gostynin zmieniać, że 

musimy Miasto rozwijać, stwarzać jak najlepsze warunki, do tego, aby w Gostyninie można było 

godnie żyć. Przypomnę, że ubiegła kadencja, która skończyła się 16 listopada, spowodowała pewne 

działania, które ułatwiają funkcjonowanie mieszkańcom Gostynina. Chciałbym tutaj wspomnieć o 

polityce prorodzinnej  - zostały stworzone świetne warunki do tego, aby gostynińskie rodziny 

mogły powierzać swoje najmłodsze dzieci, zarówno do żłobków  (powstało 120 miejsc), oraz do 

punktów przedszkolnych, czy przedszkoli, gdzie powstało dodatkowe 170 miejsc. W ubiegłej 

kadencji  miasto przeprowadziło Reformę Edukacji na terenie całego miasta, na ten moment 

funkcjonują trzy  Szkoły Podstawowe i do Nas wszystkich, czyli zarówno do Organu Prowadzącego 

jak i Państwa Radnych należy, aby w naszych placówkach oświatowych stwarzać jak najlepsze 



warunki, do tego, żeby młodzież mogła się uczyć oraz żeby poziom kształcenia był jak najwyższy. 

Przypomnę o działaniach, które w dniu dzisiejszym ułatwiają funkcjonowanie wielu mieszkańcom 

Gostynina. Mówię tutaj o inwestycjach zarówno tych, które poprawiają bezpieczeństwo oraz o tych 

inwestycjach, które ułatwiają codzienną egzystencję, czyli kilometry kanalizacji wykonane przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne, mówię również o modernizacji głównego kotła, który 

kosztował spółkę blisko 6 milionów zł., a  dzisiaj praktycznie ten kocioł jest już spłacony, to 

świadczy o świetnym zarządzaniu spółki przez Pana Prezesa. Powstały również nowe mieszkania, 

ale to było w poprzedniej kadencji, a teraz czas na kolejne wyzwania. Budżet miasta, o tym pewnie 

za chwilę się Państwo Radni przekonacie, zakłada funkcjonowanie miasta na dotychczasowym 

poziomie. Przed nami szereg inwestycji, które będziemy musieli wykonać, mówię o inwestycjach 

tych najważniejszych, najpilniejszych, czyli o oczyszczalni ścieków, o budowie i modernizacji 

wielu dróg, które za chwilę będziemy musieli wykonywać – są to duże pieniądze.  Są też inwestycje 

o których nam się marzy, mówimy o modernizacji Stadionu Miejskiego, Miejskiego Centrum 

Kultury, o przeniesieniu Biblioteki, czy Szkoły Muzycznej do budynku w Gimnazjum Nr 2 – to są 

inwestycje, które musimy wykonać, ale zdajemy sobie sprawę, że bez pomocy środków 

zewnętrznych będzie to bardzo utrudnione, dołożę wszelkich starań, aby o takie środki ubiegać się. 

Cieszę się, że bardzo prężnie działa wydział, który zajmuje się pozyskiwaniem środków 

zewnętrznych, cieszę się, iż korzystamy ze środków bardzo często rządowych, na to, aby nasze 

bezpieczeństwo i funkcjonowanie mieszkańców w mieście poprawić. Proszę Państwa bardzo ważne 

jest, abyśmy My, czyli Urząd, Radni, stanowili jedność. Dobrze się dzieje, że rozpoczynamy tak 

uroczyście VIII kadencję, cieszę się, że są wśród Nas, zaproszeni goście, bo myślę, że dzisiaj 

musimy dać przykład, że jesteśmy w stanie się wszyscy porozumieć. Zgoda buduje, niezgoda 

rujnuje – takie jest znane powiedzenie, wszyscy wiemy, że tej zgody w mieście potrzeba. Proszę 

Państwa wierzę głęboko w to, że wspólnie zmienimy Gostynin, wspólnie będziemy dokonywać 

trafnych decyzji, aczkolwiek pamiętajmy też, że czasami te trudne decyzje, niepopularne decyzje, 

są również potrzebne dla naszego miasta – mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Szanowni 

Państwo, kończąc, raz jeszcze gratuluję wszystkim Państwu Radnym wyboru, gratuluję Panu 

Przewodniczącemu, dziękuję wszystkim gościom za przybycie i do pracy. Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder - Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić do 

wystąpień naszych gości.  Pozwolę sobie wywołać – Panie Starosto zapraszamy.   

Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski – Szanowny Panie Burmistrzu,  Szanowny Panie 

Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Ojczyzna to jeden wielki zbiorowy obwiązek, życzę 

Państwu żeby ten obwiązek był przez Państwa realizowany odpowiedzialnie, mądrze. Polityka to 

roztropna troska o dobro wspólne, życzę Państwu, aby ta troska była dominantom decyzji. Polityka 

to też sztuka zamiany idei na fakty, idealizm jest potrzebny, ale jeszcze bardziej potrzebna jest  

świadomość realnych możliwości. Dziękuje za zaproszenie, nie sposób było nie przyjąć, mając z 

jednej strony świadomość dobrych 4 lat współpracy, nie sposób było nie przyjąć mając świadomość, 

że wśród radnych zasiada, aż pięcioro byłych lub obecnych pracowników Starostwa lub Jednostek 

Organizacyjnych  Samorządu Powiatowego i nie sposób nie przyjąć, z uwagi na to, że można było 

przyjść jak do kolegów, przyjaciół, koleżanek. Serdecznie życzę, aby tak kadencja, dłuższa, 

rzeczywiście była z dużym  rozmachem  czyniona, a skład Państwa daje na to ogromną szansę i 

myślę, że gdzieś z oddali będę za to trzymał kciuki. Wszystkiego dobrego, wszystkim Państwu.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Uprzejmie dziękujemy, czy ktoś jeszcze 

chciałby zabrać głos?. Nie widzę. 

Do punktu 7 

Zakończenie obrad I sesji Rady 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder – Wyczerpaliśmy porządek obrad. Część 

uroczysta dobiegła końca. Dziękuję wszystkim za przybycie.      

    

Przewodniczący Rady Miejskiej 

     Andrzej Hubert Reder 

 

   

 


