
Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej  w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące dalszych losów wizerunku burmistrz 
odpowiedział, że „będzie jak było”.

My jednak proponujemy, żeby po uzgodnieniach                            
z konserwatorem zabytków wizerunek aktualnie już 
skazanego prawomocnym wyrokiem burmistrza zastąpić 
HERBEM GOSTYNINA.

Postępowanie wobec świadków burmistrza Włodzimierza Ś. 
będzie wszczęte niezwłocznie po otrzymaniu przez 
Prokuraturę akt sprawy z Sądu Okręgowego w Płocku.

W sierpniu minionego roku podczas ogłaszania wyroku w 
Sądzie Rejonowym w Gostyninie sędzia Aneta 
Kraśkiewicz-Bryła podkreślała w swoim wystąpieniu, że 
zeznania świadków mundurowych – policjantów i strażaków 
były spójne i logiczne. Znacznie różniły się od zeznań 
świadków obrony. Zdaniem Sądu nie było żadnych podstaw, 
by nie wierzyć mundurowym. Sąd ocenił wszystkie dowody 
przez pryzmat logiki  i doświadczenia życiowego. Sędzia 
Sądu Okręgowego w Płocku Jacek Lisiak mówi, że brak jest 
logiki i występuje wiele nieścisłości w zeznaniach kilku 
świadków obrony m.in. biznesmena z Rogożewka Dariusza 
Sz. i jego pracownika Daniela S. Ten drugi w oświadczeniu 
zeznał, że był kierowcą burmistrza wieczorem 23 grudnia 
2011 roku. 

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 

Źródło: gostynin24.pl

21 stycznia 2014 w siedzibie Sądu Rejonowego        
w Gostyninie zapadł wyrok w sprawie reklamy 
dźwiękowej używanej w czasie kampanii 
referendalnej (informacja o referendum, data 
referendum). 

Przypomnijmy, Straż Miejska nałożyła mandat w wysokości 
100 zł na kierowcę auta, który jeździł po mieście informując 
o referendum. Kierowca w porozumieniu z inicjatorami 
odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym już po 
referendum do Sądu trafił wniosek o ukaranie. 

Na dzisiejszej rozprawie sędzia uniewinnił kierowcę auta, 
dlatego nie ma on obowiązku uiszczania mandatu. Jak 
podkreślił sędzia ”społeczna szkodliwość takiego działania 
była żadna, a oddziaływanie na środowisko znikome”. Wyrok 
nie jest prawomocny.

Źródło: gostynin24.pl

Wizerunek Burmistrza Gostynina w Restauracji Kolum-
nowej w gostynińskim zamku został zniszczony w czasie 
grudniowej imprezy urodzinowej. 

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3
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1 grudnia 2014 r. o godz. 10-ej, w sali posiedzeń Urzędu 
Miasta Gostynina, odbyły się obrady I sesji Rady Miejskiej 
w Gostyninie – VII kadencji. Po ślubowaniu, w głosowaniu 
tajnym  radni zdecydowali, że Pan Andrzej Robacki zostanie 
Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Podczas drugiego posiedzenia wybierano wiceprzewodni-
czących Rady Miejskiej a także przewodniczących i wiceprze-
wodniczących stałych komisji. 

W tajnym głosowaniu na wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej jednogłośnie wybrani zostali Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska i Krzysztof Markus. 

W skład komisji stałych weszli następujący radni z Inicjatywy 
dla Gostynina:

- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Przewodniczący: Michał Bartosiak, wiceprzewodnicząca: 

Martyna Krawiecka, pozostali członkowie: Małgorzata 
Rędzikowska-Mystkowska, Wiesława Radecka, Magdalena 
Augustyniak, Andrzej Robacki i Zbigniew Chorążek;

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Przewodniczący: Tadeusz Majchrzak, wiceprzewodniczący: 

Zbigniew Chorążek, pozostali członkowie: Andrzej Robacki, 
Krzysztof Markus, Stanisław Pieniążek;

- Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej

Przewodnicząca: Magdalena Augustyniak, wiceprzewod-
nicząca: Wiesława Radecka, pozostali członkowie: Michał                
Bartosiak, Martyna Krawiecka;

- Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodnicząca: Martyna Doral, wiceprzewodniczący: Witold 

Dalkowski, pozostali członkowie: Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska, Tadeusz Majchrzak, Krzysztof Markus.

- Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Stanisław Pieniążek, wiceprzewodnicząca: 

Martyna Doral, pozostali członkowie: Witold Dalkowski.

 foto: gostynintv.pl gostynin.pl

Dn. 03.12.2014r.  odbyła się kolejna sesja Rady 
Powiatu Gostynińskiego.

Na początku obrad Agnieszka Korajczyk-Szyperska złożyła 
ślubowanie „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać 
obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności 
i interesów Państwa Polskiego, czynić  wszystko dla pomyślności 
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” 
i tym samym zasiadła w Radzie Powiatu Gostynińskiego.
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Rada Miejska w Gostyninie 
VII kadencji

Ślubowanie Agnieszki 
Korajczyk-Szyperskiej
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świadków obrony m.in. biznesmena z Rogożewka Dariusza 
Sz. i jego pracownika Daniela S. Ten drugi w oświadczeniu 
zeznał, że był kierowcą burmistrza wieczorem 23 grudnia 
2011 roku. 

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 

Źródło: gostynin24.pl

21 stycznia 2014 w siedzibie Sądu Rejonowego        
w Gostyninie zapadł wyrok w sprawie reklamy 
dźwiękowej używanej w czasie kampanii 
referendalnej (informacja o referendum, data 
referendum). 

Przypomnijmy, Straż Miejska nałożyła mandat w wysokości 
100 zł na kierowcę auta, który jeździł po mieście informując 
o referendum. Kierowca w porozumieniu z inicjatorami 
odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym już po 
referendum do Sądu trafił wniosek o ukaranie. 

Na dzisiejszej rozprawie sędzia uniewinnił kierowcę auta, 
dlatego nie ma on obowiązku uiszczania mandatu. Jak 
podkreślił sędzia ”społeczna szkodliwość takiego działania 
była żadna, a oddziaływanie na środowisko znikome”. Wyrok 
nie jest prawomocny.

Źródło: gostynin24.pl

Wizerunek Burmistrza Gostynina w Restauracji Kolum-
nowej w gostynińskim zamku został zniszczony w czasie 
grudniowej imprezy urodzinowej. 

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3

15 stycznia 2015 r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej 
w Gostyninie. Tym razem uchwalony został budżet miasta na 
2015 rok. Budżet został przyjęty jednogłośnie.

Na wniosek IdG przyjęto do budżetu zapisy dotyczące m.in. 
remontu sali prób w MCK, organizacji festiwalu teatralnego, 
zamontowania osłon przy budynku 3- go Maja 27 (przy Netto), 
montażu słupków ochronnych przy ul.Parkowej i Targowej czy 
modernizacji progów zwalniających.

Na nasz wniosek w budżecie zaplanowano środki na  
zatrudnienie instruktora rytmiki w miejskich przedszkolach. 
Przeznaczono także środki na zatrudnienie logopedy.

Poniżej przedstawiamy wnioski IdG, które zostały złożone 
do budżetu dn. 18 grudnia 2014r.

-modernizacja ciągów pieszych na ulicy Floriańska;
- budowa drogi ŁĄCZNIKA pomiędzy ul. Dybanka a ul. 

Wspólna;
-zakup i montaż LUSTRA przy ulicy Stodólna;
-montaż barierek ochronnych na ulicy Parkowej i Targowej;
- modernizacja progów zwalniających w mieście;
-zakup i montaż ekranów/osłon pomiędzy sklepem NETTO 

a budynkiem ul. 3-go Maja;
- remont furtki na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1
- zakup mebli do przedszkola nr 2 i przedszkola nr 5;
-zakup ksero do Przedszkola nr 2 ;
- zatrudnienie instruktora rytmiki;
-  zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych w Szkole 

Podstawowej nr 1 i nr 3, Gimnazjum nr 1 i 2,  w przedszkolu 
nr 2,4,5 ;

Wnioskowano także o:
-zabezpieczenie kwoty na KLUB MIEJSKI MAZUR, 

KLUB ALFA i inne kluby sportowe a także promocję 
gostynińskich sportowców;

-zabezpieczenie kwoty na projekt zagospodarowania terenu 
(plac zabaw, siłownia pod chmurką) przy Miejskim Centrum 
Kultury i projekt budowy nowego skateparku;

-zarezerwowanie środków na przeprowadzenie remontu 
sali prób w Miejskim Centrum Kultury  i zakup wyposażenia;

- zabezpieczenie środków finansowych na organizację 
zimowisk miejskich  i półkolonii letnich dla dzieci z Gostynina;

- zabezpieczenie środków finansowych na letni, dwudniowy 
festiwal teatralny.

Uzgodniono, że w najbliższym czasie podjęte zostaną prace 
nad obniżeniem czynszów w blokach MTBS a także nad 
budżetem obywatelskim w ramach, którego, o ile będzie taka 
wola mieszkańców można będzie zrealizować np. siłownię pod 
chmurką i skatepark.

W celu wypracowania zasad do-
tyczących przyszłej współpracy 
nowego burmistrza z Inicjatywą 
dla Gostynina w grudniu trwały 
negocjacje liderów IdG z nowym 
Burmistrzem. Żeby działać z po-
dwójną siłą, szybko wprowadzać 
konieczne zmiany w Gostyninie, 
a także rozliczać to co przez ustę-
pującego Włodzimierza Śnieci-

kowskiego było zrobione źle, zaproponowaliśmy stanowisko 
wiceburmistrza dla Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej. Paweł 
Kalinowski odrzucił naszą propozycję.

Wiceburmistrzem został Paweł Pachniewski, lat 50, za-
mieszkały w Słupnie, członek Prawa i Sprawiedliwości. Paweł 
Pachniewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Łódzkiego. Ostatnio pełnił funkcję Powiato-
wego Rzecznika Praw Konsumentów w Żyrardowie. Kandydo-
wał na stanowisko Burmistrza Miasta Żyrardowa w wyborach 
samorządowych w 2014 roku.

źródło: www.gostynin.pl

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotyczącym 
Kopert życia a także wieloma pytaniami dotyczącymi akcji 
informujemy, że akcja promocyjna ruszy na przełomie lutego 
i marca.

Tymczasem dla osób, które nie wiedzą co to są Koperty życia 
krótka informacja:

„Koperta życia” to akcja, która ma na celu pomoc w pracy 
zespołom ratownictwa medycznego, a pacjentom może 
niekiedy uratować życie. Polega na zapisaniu na specjalnym 
formularzu bardzo ważnych informacji na temat stanu zdrowia, 
które są kluczowe dla podjęcia przez ratowników szybkich 
i trafnych decyzji. Wypełnioną kartkę wkłada się do koperty, 
a tę do lodówki.

Dlaczego lodówka? Bo to urządzenie jest praktycznie 
w każdym domu. Ratownikom medycznym w sytuacji nagłej 
łatwiej zlokalizować lodówkę niż np. szufladę. Na lodówce 
nakleja się specjalną informację, która podpowiada, że chory 
korzysta z akcji „Koperta życia”. 

Jeżeli ktoś będzie miał problemy z wypełnieniem 
karty informacyjnej, będzie mógł skorzystać z pomocy 
Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina, ul. Rynek 
15 lub zaangażowanych w akcję lekarzy.

Czasami zdarza się, że po przyjeździe karetki mamy 
problemy z wdrożeniem zabiegów ratujących zdrowie lub 
życie. Schorowani pacjenci, szczególnie ci w podeszłym wieku, 
nie znają terminologii medycznej i nie potrafią sprecyzować 
przebytych badań czy zabiegów przeprowadzanych podczas 
ostatniej wizyty w szpitalu. Czasem trudno o logiczny kontakt 
z pacjentem. Jeśli będziemy wiedzieli, gdzie w mieszkaniu 
znajduje się karta choroby pacjenta, to szybciej będziemy 
mogli zdiagnozować uczulenia, choroby, wdrożyć leczenie 
i postępowanie ratunkowe w stanach zagrażających życiu.

O „Kopercie Życia” będą poinformowani ratownicy pogotowia 
obsługujący Gminę Miasta Gostynina

str. 3

Rada Miejska przyjęła 
budżet miasta

Wiceburmistrz powołany

KOPERTY ŻYCIA 
wkrótce w Gostyninie



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2

Źródło: gostynin24.pl
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„Zgodnie z moim wcześniejszym oświadczeniem, podtrzymuje 

swoją decyzję, że diety otrzymane z racji pełnienia obowiązku 

radnego, będę przekazywać na Klub Sportowy Mazur Gostynin”

Kazimierz Majchrzak

W niedzielę, 25 stycznia 2015 r., w hali MOSiR 
Gostynin zorganizowany został piłkarski towarzyski 
Turniej Zaprzyjaźnionych Miast w kategorii trampkarzy 
rocznik 2000 i mł. Wygrał pierwszy zespół Mazura. 
Piłkarze Mazura w tej kategorii przygotowują się do rozgrywek 
Mazowieckiej Ligi Trampkarzy. Z tej okazji sponsor – radny 
Kazimierz Majchrzak, Prezes Firmy Izolbet – ufundował 
i uroczyście przekazał podczas turnieju komplet piłek na potrzeby 
drużyny młodych piłkarzy. Zarząd klubu oraz trampkarze 
z trenerem Arkadiuszem Szulczewskim pragną podziękować 
za okazaną pomoc Sponsorowi.

Kazimierz Majchrzak 
przekazał piłki trampkarzom

Oświadczenie Radnych Powiatu z IdG

Oświadczenie Kazimierza 
Majchrzaka



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2

Źródło: gostynin24.pl

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej  w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące dalszych losów wizerunku burmistrz 
odpowiedział, że „będzie jak było”.

My jednak proponujemy, żeby po uzgodnieniach                            
z konserwatorem zabytków wizerunek aktualnie już 
skazanego prawomocnym wyrokiem burmistrza zastąpić 
HERBEM GOSTYNINA.

Postępowanie wobec świadków burmistrza Włodzimierza Ś. 
będzie wszczęte niezwłocznie po otrzymaniu przez 
Prokuraturę akt sprawy z Sądu Okręgowego w Płocku.

W sierpniu minionego roku podczas ogłaszania wyroku w 
Sądzie Rejonowym w Gostyninie sędzia Aneta 
Kraśkiewicz-Bryła podkreślała w swoim wystąpieniu, że 
zeznania świadków mundurowych – policjantów i strażaków 
były spójne i logiczne. Znacznie różniły się od zeznań 
świadków obrony. Zdaniem Sądu nie było żadnych podstaw, 
by nie wierzyć mundurowym. Sąd ocenił wszystkie dowody 
przez pryzmat logiki  i doświadczenia życiowego. Sędzia 
Sądu Okręgowego w Płocku Jacek Lisiak mówi, że brak jest 
logiki i występuje wiele nieścisłości w zeznaniach kilku 
świadków obrony m.in. biznesmena z Rogożewka Dariusza 
Sz. i jego pracownika Daniela S. Ten drugi w oświadczeniu 
zeznał, że był kierowcą burmistrza wieczorem 23 grudnia 
2011 roku. 

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 

Źródło: gostynin24.pl

21 stycznia 2014 w siedzibie Sądu Rejonowego        
w Gostyninie zapadł wyrok w sprawie reklamy 
dźwiękowej używanej w czasie kampanii 
referendalnej (informacja o referendum, data 
referendum). 

Przypomnijmy, Straż Miejska nałożyła mandat w wysokości 
100 zł na kierowcę auta, który jeździł po mieście informując 
o referendum. Kierowca w porozumieniu z inicjatorami 
odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym już po 
referendum do Sądu trafił wniosek o ukaranie. 

Na dzisiejszej rozprawie sędzia uniewinnił kierowcę auta, 
dlatego nie ma on obowiązku uiszczania mandatu. Jak 
podkreślił sędzia ”społeczna szkodliwość takiego działania 
była żadna, a oddziaływanie na środowisko znikome”. Wyrok 
nie jest prawomocny.

Źródło: gostynin24.pl

Wizerunek Burmistrza Gostynina w Restauracji Kolum-
nowej w gostynińskim zamku został zniszczony w czasie 
grudniowej imprezy urodzinowej. 

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3

11 stycznia 2015r. odbył 23 finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Gostynin także włączył się w akcję. Zebra-
no ponad 22 000zł.Od godziny 12.00 do 15.00 trwał blok gier 
i zabaw przeznaczony dla dzieci. Należały do nich: ozdabianie 
największego serca świata farbami, gry i zabawy animacyjne, 
malowanie twarzy, kącik plastyczny, w którym dzieci tworzy-
ły książeczki, zabawa z konikami mechanicznymi.

Dzieci mogły osłodzić sobie zabawę watą cukrową. Jedną 
z nowych atrakcji było zamykanie w mega bańce, która wy-
wołała wiele emocji.

Także już od godzin południowych w holu MCK można było 
skosztować ciast upieczonych przez radne z Inicjatywy dla Go-
stynina. Do wyboru były takie ciasta jak: zakonnica, babeczki, 
sernik, blok czekoladowy, ciasto szpinakowe i marchewkowe.

Wykonany został też mega szalik, dzięki zaangażowaniu pań, 
głównie słuchaczek Uniwersytetu III Wieku, który na licytacji 
osiągnął cenę około 300 złotych. Można było też zbadać sobie 
słuch oraz obejrzeć pokaz ratownictwa.

Uzdolnione muzycznie osoby wzięły udział w warsztatach 
gitarowych prowadzonych przez radnego Michała Bartosiaka.

Przed budynkiem MCK wystawiono zabytkowe samochody 
i motocykle, a także przygotowano mini zoo, w którym znaj-
dowały się: kozy, kucyki, lama i barwne papugi.

W godzinach popołudniowych na scenie MCK odbyła się 
część koncertowa. Wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta pod ba-
tutą Józefa Pakulskiego, która rewelacyjnie wykonała szlagie-
ry muzyki rozrywkowej.

Jako drugi wystąpił ludowy zespół „Promyki Lucienia”, a po 
nim zagrały kapele „Chad” - punk, „Więcej niż słowo” - hip hop, 
rap, „Jeszcze żywi” - muzyka punk, „The Settlers” - punk oraz 
„The Grandfather” rock.

Orkiestrowe granie zakończyło się światełkiem do nieba…
Słowa podziękowania należą się uczestnikom WOŚP, a przede 

wszystkim organizatorom: Krzysztofowi Kieresiowi wraz wo-
lontariuszami, Michałowi Bartosiakowi z ekipą, Miejskiemu 
Centrum Kultury, zaangażowanym radnym i wszystkim tym, 
którzy spowodowali że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
mogła zagrać w naszym mieście.

Źródło: gostynin.pl
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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11 stycznia w ramach WOŚP odbył się mecz towarzyski,    
w którym zmierzyli się przedstawiciele dwóch ugrupowań 
działających w gostynińskiej Radzie Miejskiej IdG i PiS. Na 
boisko wyszli m.in. radni, członkowie i sympatycy Inicjaty-
wy dla Gostynina.

Mecz wygrała Inicjatywa dla Gostynina 2:1, po bramkach 
Damiana Matusiaka i Pawła Kowalskiego a honorową bram-
kę dla PiS zdobył Mateusz Garstka.

Po meczu piłkarzom za wysiłek wielki tort przekazała w na-
grodę radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska. 

Zespół IdG wystąpił w składzie: Zbigniew Chorążek, Krzysz-
tof Markus, Konrad Szyperski, Roman Augustyniak, Artur Szul-
wach, Piotr Matuszewski, Damian Matusiak, Paweł Kowalski 
i bramkarz Jarosław Durka.

Obu drużynom gratulujemy i dziękujemy za dobrą zabawę.

W dniu 20 grudnia br. w sali widowiskowej MCK w Gostyninie 
miał miejsce wyjątkowy koncert…

Organizator imprezy Michał Bartosiak – Przewodniczący 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zapewnił wszystkim przednią 
zabawę wprowadzając gości w klimat świąt Bożego Narodzenia.

Atmosferę świąt podkreśliły potrawy wigilijne: barszczyk 
czerwony i pierogi z kapustą i grzybami serwowane 
podczas przerwy.

Pomysłodawca koncertu - Michał Bartosiak - koncert 
najlepszych gostynińskich muzyków i zespołów połączył ze 
zbiórką pieniędzy na rehabilitację 7-letniego Czarka Polańskiego 
z Gorzewa, chłopca chorującego na Zespół Williamsa.

Licytacja obrazów, która miała miejsce podczas przerw 
technicznych była strzałem w dziesiątkę. Dzięki niej udało się 
pozyskać kwotę 3200 zł na leczenie chorego dziecka. Wśród 
licytujących nie zabrakło m. in. burmistrza Pawła Kalinowskiego 
czy wójta Edmunda Zielińskiego.

Przed wejściem do sali kinowej dzieci, młodzież i dorosłych 
zabawiała Fabryka Zabawy „Tęczowo”. Dużym powodzeniem 
wśród maluchów cieszył się kącik rękodzieła oraz wspaniały, 
prawdziwy św. Mikołaj częstujący cukierkami, z którym można 
było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Widzowie wypełniający niemal całą salę kinową w MCK mogli 
podziwiać na scenie: Chór Miejski, Zespół wokalny Miejskiej 
Szkoły Muzycznej, Wojtka Ulanowskiego, Zespół akordeonowy 
„Gore gwiazda”, Gminną Orkiestrę Dętą, Zespół perkusyjny 
Miejskiej Szkoły Muzycznej, Zespół smyczkowy, Duet skrzypce/
akordeon, Zespół Settlers.

Na zakończenie tego sobotniego wieczoru mogliśmy po wyjściu 
z MCK – podziwiać parę artystów wykonujących taniec z ogniem 
połączony z piękną muzyką i odpowiednio dobraną choreografią.

Źródło: gostynin.pl
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej  w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące dalszych losów wizerunku burmistrz 
odpowiedział, że „będzie jak było”.

My jednak proponujemy, żeby po uzgodnieniach                            
z konserwatorem zabytków wizerunek aktualnie już 
skazanego prawomocnym wyrokiem burmistrza zastąpić 
HERBEM GOSTYNINA.

Postępowanie wobec świadków burmistrza Włodzimierza Ś. 
będzie wszczęte niezwłocznie po otrzymaniu przez 
Prokuraturę akt sprawy z Sądu Okręgowego w Płocku.

W sierpniu minionego roku podczas ogłaszania wyroku w 
Sądzie Rejonowym w Gostyninie sędzia Aneta 
Kraśkiewicz-Bryła podkreślała w swoim wystąpieniu, że 
zeznania świadków mundurowych – policjantów i strażaków 
były spójne i logiczne. Znacznie różniły się od zeznań 
świadków obrony. Zdaniem Sądu nie było żadnych podstaw, 
by nie wierzyć mundurowym. Sąd ocenił wszystkie dowody 
przez pryzmat logiki  i doświadczenia życiowego. Sędzia 
Sądu Okręgowego w Płocku Jacek Lisiak mówi, że brak jest 
logiki i występuje wiele nieścisłości w zeznaniach kilku 
świadków obrony m.in. biznesmena z Rogożewka Dariusza 
Sz. i jego pracownika Daniela S. Ten drugi w oświadczeniu 
zeznał, że był kierowcą burmistrza wieczorem 23 grudnia 
2011 roku. 

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 

Źródło: gostynin24.pl

21 stycznia 2014 w siedzibie Sądu Rejonowego        
w Gostyninie zapadł wyrok w sprawie reklamy 
dźwiękowej używanej w czasie kampanii 
referendalnej (informacja o referendum, data 
referendum). 

Przypomnijmy, Straż Miejska nałożyła mandat w wysokości 
100 zł na kierowcę auta, który jeździł po mieście informując 
o referendum. Kierowca w porozumieniu z inicjatorami 
odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym już po 
referendum do Sądu trafił wniosek o ukaranie. 

Na dzisiejszej rozprawie sędzia uniewinnił kierowcę auta, 
dlatego nie ma on obowiązku uiszczania mandatu. Jak 
podkreślił sędzia ”społeczna szkodliwość takiego działania 
była żadna, a oddziaływanie na środowisko znikome”. Wyrok 
nie jest prawomocny.

Źródło: gostynin24.pl

Wizerunek Burmistrza Gostynina w Restauracji Kolum-
nowej w gostynińskim zamku został zniszczony w czasie 
grudniowej imprezy urodzinowej. 

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3

Na wniosek radnych Inicjatywy dla Gostynina i Burmistrza 
już od 2 lutego  w gostynińskich szkołach i przedszkolach 
zatrudniony został logopeda.

Ustalono następującą ilość godzin:
Szkoła Podstawowa nr 3 – 15 godzin (tygodn…iowo)
Szkoła Podstawowa nr 1 – 11 godzin
Miejskie Przedszkole nr 2 – 11 godzin
Miejskie Przedszkole nr 5 – 5 godzin
Miejskie Przedszkole nr 4 – 10 godzin
Ponadto wnioskowaliśmy o przeznaczenie środków na 

zatrudnienie   instruktora rytmiki i to także zostało zrealizowane.
Miejskie Przedszkole nr 2 – 3 godziny
Miejskie Przedszkole nr 5 – 1,5 godziny
Miejskie Przedszkole nr 4 – 3 godziny

Andrzej Robacki

Na wniosek  Radnych Inicjatywy dla Gostynina wkrótce przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie Pana Andrzeja 
Robackiego zostanie zwołana sesja nadzwyczajna.

Głównym tematem sesji będzie brak działań ze strony Prezesa 
MPK Sp. z o.o. i Burmistrza Miasta Gostynina  w sprawie 
zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z  przepompowniami w Gostyninie w ul. Targowa, Zamkowa, 
Kowalska, Kościuszkowców i przyległe”.

Nie zrealizowanie zadania  do  końca czerwca i brak rozliczenia 
do października grozi utratą dofinansowania w wysokości 
blisko 6 mln zł.

Fragment wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej:
„Na podstawie & 34 Statutu Miasta Gostynina Radni Klubu 

Inicjatywa dla Gostynina zwracają się z prośbą o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej.

W 2012r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o. w Gostyninie rozpoczął przygotowania do zadania 
inwestycyjnego pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z przepompowniami w Gostyninie w ul. Targowa, Zamkowa, 
Kowalska, Kościuszkowców i przyległe”.

Zlecono wtedy wykonanie projektu technicznego wraz 
z kosztorysem inwestorskim. Po wykonaniu projektu złożono 
wniosek o dotację na w/w zadanie.

Po długich i żmudnych procedurach przyznana została 
dla MPK Sp. z o.o. w Gostyninie dotacja w wysokości 63% 
wartości zadania. Pozostałe środki zapewnić ma Gmina 
Miejska Gostynin -około 3 mln zł i ok. 800 tys. zł MPK Sp. z o.o.

Do dnia dzisiejszego spółka nie ogłosiła przetargu na 
wykonanie powyższego bardzo trudnego i kosztownego zadania.

Istnieje ogromna obawa, iż zadanie to nie zostanie wykonane, 
a w konsekwencji przepadną środki unijne na to zadanie.

Należy przypomnieć, iż do końca 2015r. zgodnie Dyrektywą 
Unijną miasta w Polsce muszą być skanalizowane w 100%. 
Nie wykonanie Dyrektywy spowoduje naliczenie na Gminę 

drastycznych kar finansowych a to wpłynie na wzrost cen 
ścieków w mieście.

Jednocześnie oczekujemy od pana burmistrza i prezesa 
MPK Sp. z o. o. informacji na temat postępów w zakresie 
inwestycji Kanalizacja Zatorze i zadania dotyczącego 
oczyszczalni ścieków.

Wnioskujemy o zobowiązanie do udziału w sesji Burmistrza 
Miasta Gostynina, skarbnika miejskiego a także byłego 
i aktualnego prezesa MPK Sp. z o.o.”

W październiku 2014r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo 
od zarządu Mazura z informacją o wysokości środków, które 
są niezbędne klubowi do dalszego funkcjonowania.  Niestety 
poprzedni Burmistrz nie  odpowiedział na to pismo.

W  związku z tym istnieje pilna potrzeba aby sprawą 
dofinansowania działań Klubu zajęła się Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki spotkał 
się w tym tygodniu ze skarbnikiem miejskim i zawnioskował 
o wskazanie środków na ten cel.

Jeśli wniosek Pana Przewodniczącego nie zostanie 
uwzględniony na najbliższym posiedzeniu Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu radni IdG wskażą  w budżecie miasta środki 
na ten cel.

Agnieszka Korajczyk- Szyperska

W sobotę, 7 lutego 2015 r., w hali MOSiR przy ul. Kutnowskiej 
MKS Mazur Gostynin zorganizował turniej charytatywny, 
z którego dochód przeznaczony został na leczenie 4,5-letniego 
Antoniego Malca.

Celem było uzbieranie jak największych środków finansowych 
dla chorego chłopca, mieszkańca Gostynina. Czteroletni Antoś 
cierpi na chorobę nowotworową i przeszedł dwa przeszczepy, 
cały czas niezbędna jest pomoc finansowa, potrzebna na leczenie. 
Inicjatywę turnieju, z którego dochód zostanie przeznaczony na 
leczenie Antosia, zorganizował działacz Mazura Dariusz Skirzyński.

Osoby, które chcą pomóc Antosiowi mogą przekazywać pomoc 
w postaci 1 % podatku:

Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we 
Wrocławiu z dopiskiem dla: „Antoni Malec” nr KRS 0000086210

Piłkarze Mazura przekazali chłopcu piłkę z autografami oraz 
szalik klubowy.

Podczas turnieju kolejną pomoc rzeczową w postaci piłek 
dla seniorów Mazura przekazał Kazimierz Majchrzak, radny 
Rady Powiatu Gostynińskiego i prezes firmy Izolbet. Piłki 
z rąk sponsora oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja 
Robackiego odebrał w imieniu drużyny Mazura trener juniorów 
Piotr Dutkiewicz.

Po meczu w spotkaniu integracyjnym w Restauracji „Pod Sówką” 
spotkali się piłkarze wraz ze sztabem trenerskim, działaczami 
Mazura oraz przedstawicielami Inicjatywy dla Gostynina.

Andrzej Robacki
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Zagrożone 6 mln zł 
dotacji unijnej?

Rytmika i dodatkowe 
godziny z logopedą

Dofinansowanie Mazura

Turniej przyjaźni za nami



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2

Źródło: gostynin24.pl
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Pod koniec stycznia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Urzędu Miasta w tym  radnego IdG Stanisława 
Pieniążka (POMYSŁODAWCY SPOTKANIA)  z  właścicielem 
firmy „Preda”. Firma ta specjalizuje się w wykonywaniu audytów 
elektroenergetycznych i ciepłowniczych. Rozmowa dotyczyła 
oszczędności w gospodarce energetycznej.

Jak poinformowano „poruszono problem audytu energetycz-
nego, który pozwoli określić możliwości osiągania oszczędno-
ści przy zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych. 
Modernizacja lub budowa właściwej infrastruktury oświetle-
niowej pozwoli na kilkudziesięcioprocentowe oszczędności 
w płaceniu rachunków przez Miasto i jednostki podległe. Co 
ważne planowane inwestycje będą możliwe przy udziale środ-
ków pomocowych w wysokości do 80% inwestycji”.

W nawiązaniu do artykułu Pani Wiesławy Nadwornej umiesz-
czonego w czasopiśmie nr 10/14 Inicjatywy dla Gostynina Rada 
Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że grupa 
zaangażowanych osób przy wsparciu pracowników Miejskiego 
Centrum Kultury w Gostyninie utworzyła Klub Seniora, któ-
ry w ubiegłym roku przekształcił się w Uniwersytet Trzecie-
go Wieku. Rada planuje zajęcia zgodnie z propozycjami i po-
trzebami słuchaczy. Ponadto z naszymi działaniami poza bu-
dynek MCK organizując wyjazdy np. do Teatru Dramatycz-
nego w Płocku, Centrum Kopernika w Warszawie, Operet-
ki w Łodzi oraz rajdy rowerowe po okolicy wokół Gostynina.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dofinansowa-
nia przez Radę Miasta spółki Stara Betoniarnia informuję, że 
dofinansowanie wynikało z umowy zawartej pomiędzy spółką 
a Urzędem Miasta (umowa / akt notarialny podpisana jesz-
cze w starej kadencji). Na mocy tej umowy Miasto zobowią-
zało się do dofinansowania spółki Stara Betoniarnia w wyso-
kości do 300 tyś pln. Uchwała podjęta na ostatniej sesji Rady 
Miasta (dnia 30 grudnia 2014r.) o dofinansowaniu spółki Sta-
ra Betoniarnia w wysokości 230 tyś pln wynika z powyższej 

Zbigniew Chorążek

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Audyt energetyczny

Dokapitalizowanie
Starej Betoniarni umowy. W minionej kadencji spółka została dokapitalizowa-

na kapitałem w wysokości 70 tyś pln.
Centrum Handlowe Stara Betoniarnia powstało m.in. dzię-

ki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (dotacja w wysokości 
ok. 14 mln pln). Konsekwencją braku dofinansowania przez 
Radę Miasta dla spółki Stara Betoniarnia byłaby upadłość 
spółki i zwrot dotacji do Unii Europejskiej (14 mln pln). Ob-
ciążyłoby to budżet naszego Miasta.

Rada Miasta we współpracy z Burmistrzem rozpoczęła in-
tensywne prace związane z rozwiązaniem niekorzystnej sy-
tuacji w jakiej znajduje się spółka Stara Betoniarnia. O wyni-
kach tej pracy będziemy na bieżąco informować.

Możliwe, że strona internetowa UTW nie jest idealna, ale 
jak skończymy kurs komputerowy dla zaawansowanych to 
na pewno postaramy sie, aby zawierała ona bieżące informa-
cje z działalności Uniwersytetu. Nie wszyscy słuchacze jednak 
mają dostęp do internetu. Dlatego główną formą kontaktowa-
nia się słuchaczy jest przekaz słowny oraz informatory wyda-
ne przez pracowników MCK.

Co do współpracy z innymi Uniwersytetami Rada UTW za-
prosiła na spotkanie przewodniczacą UTW w Kutnie, byliśmy 
ponadto z wizytą w UTW w Sierpcu. Uniwersytet w Kutnie ma 
inne warunki działania, ponieważ korzysta z pomocy Kutnow-
skiego Domu Kultury, Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej, 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej itp. Nadmienimy, 
że bazowaliśmy na dobrych pomysłach i radach zaprzyjaźnio-
nych Uniwersytetów i tego się nie wstydzimy. Przy skromnej 
bazie lokalowej oraz braku wsparcia innych instytucji w roku 
akademickim 2014/15 uczestniczy w naszych zajęciach ok. 
100 słuchaczy. Dotychczas wszyscy „studenci” są zadowoleni 
z opracowanego programu zajęć.

Łatwo jest dawać wytyczne do działalności innych. Nasz Uni-
wersytet pomaga w zorganizowaniu czasu wolnego dla ludzi 
w średnim wieku i starszych. Natomiast samo pisanie arty-
kułów o tworzeniu świetlic dla seniorów i niepełnosprawnych 
nie przynosi żadnych efektów, więc zachęcamy do aktywnego 
działania dla dobra społeczności Gostynina.

Rada Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Gostynin 03.12.2014 r.



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2

Źródło: gostynin24.pl

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej  w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące dalszych losów wizerunku burmistrz 
odpowiedział, że „będzie jak było”.

My jednak proponujemy, żeby po uzgodnieniach                            
z konserwatorem zabytków wizerunek aktualnie już 
skazanego prawomocnym wyrokiem burmistrza zastąpić 
HERBEM GOSTYNINA.

Postępowanie wobec świadków burmistrza Włodzimierza Ś. 
będzie wszczęte niezwłocznie po otrzymaniu przez 
Prokuraturę akt sprawy z Sądu Okręgowego w Płocku.

W sierpniu minionego roku podczas ogłaszania wyroku w 
Sądzie Rejonowym w Gostyninie sędzia Aneta 
Kraśkiewicz-Bryła podkreślała w swoim wystąpieniu, że 
zeznania świadków mundurowych – policjantów i strażaków 
były spójne i logiczne. Znacznie różniły się od zeznań 
świadków obrony. Zdaniem Sądu nie było żadnych podstaw, 
by nie wierzyć mundurowym. Sąd ocenił wszystkie dowody 
przez pryzmat logiki  i doświadczenia życiowego. Sędzia 
Sądu Okręgowego w Płocku Jacek Lisiak mówi, że brak jest 
logiki i występuje wiele nieścisłości w zeznaniach kilku 
świadków obrony m.in. biznesmena z Rogożewka Dariusza 
Sz. i jego pracownika Daniela S. Ten drugi w oświadczeniu 
zeznał, że był kierowcą burmistrza wieczorem 23 grudnia 
2011 roku. 

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 

Źródło: gostynin24.pl

21 stycznia 2014 w siedzibie Sądu Rejonowego        
w Gostyninie zapadł wyrok w sprawie reklamy 
dźwiękowej używanej w czasie kampanii 
referendalnej (informacja o referendum, data 
referendum). 

Przypomnijmy, Straż Miejska nałożyła mandat w wysokości 
100 zł na kierowcę auta, który jeździł po mieście informując 
o referendum. Kierowca w porozumieniu z inicjatorami 
odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym już po 
referendum do Sądu trafił wniosek o ukaranie. 

Na dzisiejszej rozprawie sędzia uniewinnił kierowcę auta, 
dlatego nie ma on obowiązku uiszczania mandatu. Jak 
podkreślił sędzia ”społeczna szkodliwość takiego działania 
była żadna, a oddziaływanie na środowisko znikome”. Wyrok 
nie jest prawomocny.

Źródło: gostynin24.pl

Wizerunek Burmistrza Gostynina w Restauracji Kolum-
nowej w gostynińskim zamku został zniszczony w czasie 
grudniowej imprezy urodzinowej. 

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3str. 9

Dn. 17.12.2014r. w Sądzie Rejonowym w Gostyninie (Wydział 
Karny) odbyła się rozprawa przeciwko pełnomocnikowi IdG.

Wniosek o ukaranie wniosła Straż Miejska dn. 04.11.2014r.
Pełnomocnik IdG był obwiniony o to, że 09.10.2014r. około 

godziny 16 na ulicy Jana Pawła II poprzez rozstawienie drabin 
utrudniał ruch na drodze publicznej (sprawa dotyczyła wie-
szania baneru wyborczego). SM wniosła o ukaranie grzywną.

Świadkami zdarzenia oprócz Strażników Miejskich byli 
były burmistrz (po którego telefonie zjawiła się Straż Miej-
ska) i jego zięć Marcin S.

W dniu dzisiejszym żaden ze świadków i strażników nie po-
jawił się na rozprawie.

Sąd oddalił wniosek uzasadniając to m.in złośliwym działa-
niem byłego burmistrza w toku kampanii wyborczej.

Podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Gostyninie radny       
Andrzej Robacki zainteresował się tematem braku miejsc par-
kingowych w centrum miasta.

Burmistrz uznał, że najlepszym rozwiązaniem  będzie za-
montowanie parkometrów.

W związku z tym, że problem ze znalezieniem miejsca par-
kingowego w centrum jest coraz większy, na najbliższych 
posiedzeniach komisji radni przeanalizują ten temat i je-
stem przekonany, że znajdą najlepsze i najtańsze rozwiąza-
nie tego problemu.

W związku z tym, że w Gostyninie w 2014r. została wpro-
wadzona tzw. Karta Dużej Rodziny a system zniżek oraz do-
datkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, 
jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne jest w na-
szym mieście właściwie na poziomie zerowym Radni Inicjaty-
wy dla Gostynina  skierowali do Burmistrza wniosek o uroz-
maicenie oferty Karty Dużej Rodziny. Biorąc pod uwagę, że 
nie wszystkie rodziny wielodzietne stać na wyjścia na basen 
czy też do kina należy pamiętać ażeby zastosować ulgi, które 
ułatwią życie tym rodzinom, np. zastosowanie zniżek  od każ-
dego członka rodziny wielodzietnej za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Inne propozycje to m.in.:

- zastosowanie  zniżek dotyczących wejściówek na Miejską 
Pływalnię czy do kina;

-zastosowanie zniżek na zajęcia w MCK;
-zastosowanie zniżek dotyczących wejściówki i wypożycze-

nia łyżew na lodowisku miejskim;
Jednocześnie uważamy, że akcja informacyjna dotycząca 

Karty Dużej Rodziny jest niewystarczająca dlatego koniecz-
nie należy zwiększyć akcję promocyjną i zachęcać  podmio-
ty prywatne działające na terenie Miasta Gostynina do włą-
czenia się do akcji.

Inne propozycje dotyczące zniżek będą przez Radnych przed-
stawiane w czasie pracy Komisji Stałych.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

W grudniu do Urzędu Miasta 
wpłynął przygotowany przez Inicja-
tywę dla Gostynina projekt uchwa-
ły w sprawie zniesienia jednostki 
pn. Straż Miejska.

W związku z powyższym zo-
stała wydania już opinia prawna, 
a jak poinformował Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Andrzej Robac-
ki – projekt trafi pod obrady Rady 
Miejskiej już lutym.

Zgodnie z zapowiedzią Inicjatywa dla Gostynina przystępu-
je do realizacji swojego programu wyborczego.

Informujemy Państwa, że projekt uchwały w sprawie tzw. 
zamiany działek już w styczniu trafił do zaopiniowania przez 
Zespół Radców Prawnych a następnie w lutym trafi pod ob-
rady Rady Miejskiej.

Projekt uchwały zobowiązuje Burmistrza Miasta Gostyni-
na do podjęcia działań na rzecz Gminy Miasta Gostynina po-
krzywdzonej w związku z zamianą działek należących do Gmi-
ny Miasta Gostynina na działki małżonków Śniecikowskich 
(zamiana działek z ul. Bagnistej na ul. 3 go Maja) a w szcze-
gólności do odzyskania kwoty wynikającej z  różnicy wartości 
nieruchomości a więc kwoty 159 295zł

Wniosek o grzywnę 
oddalony

Parkometry w Gostyninie?

Straż Miejska do likwidacji

Karta Dużej 
Rodziny w Gostyninie

Projekt uchwały IdG 
w sprawie zamiany działek



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2

Źródło: gostynin24.pl
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W grudniu na  stronie gostynin24.pl pojawił się artykuł pt. 
„Świąteczna niespodzianka”. W treści czytamy: „decyzją Sądu 
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 r. Miasto Gostynin 
musi zapłacić firmie PION 749.982,80 zł wraz z odsetkami. 
Sprawa dotyczy pierwszego projektu Term Gostynińskich.

W 2006 roku Gmina Miasta Gostynina podpisała umowę 
z firmą z Bydgoszczy na przygotowanie projektu, a dwa lata 
później odstąpiła od umowy.

Sąd Okręgowy w Płocku w marcu tego roku zasądził od 
Gminy Miasta Gostynina na rzecz Pion z Bydgoszczy kwotę 
749.982,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi…”

Inicjatywa dla Gostynina w poprzedniej kadencji wielokrotnie 
podejmowała temat wypłaty należności dla firmy PION. 
Odpowiedzi jakie otrzymywaliśmy na zadawane pytania 
były bardzo zdawkowe. M.in. na  LI Sesji Rady Miejskiej 
w Gostyninie z dnia 9 maja 2014r. Agnieszka korajczyk-
Szyperska podejmowała temat zapłaty za projekt firmie PION. 

Jednocześnie interesowały nas koszty związane z obsługą 
prawną całego procesu.

Okazało się, że „łączny koszty obsługi zewnętrznej sprawy 
PION wynoszą  76. 544,87zł.”

W mojej opinii Włodzimierz Śniecikowski powinien za swoje 
decyzje i za narażenie miasta na kolejne straty finansowe ponieść 
jak najszybciej konsekwencje. Do tej sprawy dojdzie jeszcze 
zamiana działek, sprzedaż projektu firmie Termy Gostynińskie 
(niegospodarność stwierdzona przez NIK), a być może także 
sprawa Józefa Hryniewickiego z  PPHU ARO z Człuchowa - 
mówi Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Roman Augustyniak

Właśnie minął  pierwszy miesiąc sprawowania urzędu 
przez nowego Burmistrza. W związku z tym, że byłam 
kontrkandydatką  Pawła Kalinowskiego w wyborach na ten 
urząd, a także jestem szefem ugrupowania, które ma większość 
w Radzie Miejskiej bacznie obserwuje Jego działania. Z oceną 
podjętych przez Pawła Kalinowskiego decyzji i działań jeszcze 
poczekam. Ocenię to po 100 dniach.

Na tą chwilę mogę jedynie powiedzieć, że przez ten miesiąc 
wg mnie właściwie nie zostały podjęte decyzje,  których 
oczekiwali  mieszkańcy i których również ja oczekiwałam.

Zostało co prawda podjętych kilka decyzji personalnych, 
które oceniam pozytywnie jak na przykład przywrócenie 
dawnego kierownika USC czy decyzje o zwolnieniach 
emerytów (choć tu czekam na finał bo też mam  wątpliwości 
czy rzeczywiście nie będzie emerytów w UM)  ale nie mogę 
zrozumieć dlaczego nadal w najbliższym otoczeniu Burmistrza 
widać współpracowników Pana Śniecikowskiego. Wg mnie 
decyzje o odwołaniu skarbnika, radców prawnych czy nawet 
kierowcy powinny zapaść już na samym początku urzędowania 
i to bez zbędnej zwłoki.

Również w spółkach miejskich już w grudniu powinno dojść 
do odwołania prezesów.  Przecież chyba nowy Burmistrz 
zdaje sobie sprawę, że wszystkie osoby, które zasiadają 
na tych stanowiskach to najbliżsi współpracownicy p. 
Śniecikowskiego.  Ja nie miałabym do nich zaufania. Ale 
decyzje podejmuje oczywiście burmistrz i jeżeli nie widzi 
potrzeby pilnej wymiany kadry zarządzającej w spółkach, 
nie mam na to większego wpływu.

Nie oczekiwałabym także, na wyniki audytu, o których tak 
szumie się mówi.   Najlepszym przecież audytem jak to jakiś 
anonimowy autor napisał w komentarzach były ostatnie lata.

Niestety również wybór wiceburmistrza oceniam negatywnie 
przede wszystkim, że to osoba spoza Gostynina. Uważam, 
że dla dobra miasta na tym stanowisku powinna być osoba, 
która zna dokładnie to środowisko, zna jego problemy i nie 
będzie chciała w przyszłości realizować celów partii.  Czy 
w Gostyninie brakuje doradców i osób, które mogłyby się 
podjąć tego zadania? Dlaczego nie szukamy osób w Gostyninie 
tylko sprowadzamy do pracy osoby spoza miasta?

To tylko kilka zdań nt. temat pierwszego miesiąca działania 
nowego Burmistrza. Mam nadzieję, że Burmistrz zacznie 
odważnie działać, nie będzie czekał na odgórne decyzje bo 
przecież  to On  zna potrzeby naszego miasta i mieszkańców 
a nie tzw. „góra”.

Na te odważne decyzje czekają mieszkańcy, w tym ja.

Nie trzeba dokonywać głębokiej analizy, żeby wiedzieć, 
że sytuacja Gostynina na wielu polach jest (pisząc oględnie) 
trudna. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dn. 22 XII 2014 r. wydawał 
się oczywisty, podobnie jak i inne finansowe roszczenia 
wysuwane wobec miasta. Nie powinno to budzić zdziwienia 
u nowego burmistrza. Kiedy piszę ten tekst zbliża się miesiąc od 
zaprzysiężenia Pawła Kalinowskiego. Stanowi to dobrą okazję do 

Przedstawiamy Państwu informację z  26 września 2014 r. na 
temat nieruchomości miejskich, które obciążone są hipoteką 
z tytułu poręczenia długoterminowych kredytów zaciąganych 
jeszcze przez byłego Burmistrza.

Niżej wymienione  nieruchomości są obciążone hipoteką 
z tytułu poręczenia długoterminowych kredytów inwestycyjnych 
zaciągniętych ze Środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego 
w Banku BGK  przez MTBS Sp. z o.o. w związku z budową 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

- nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego  zabudowana 
budynkiem sali gimnastycznej – hipoteka kaucyjna do kwoty 
263 000 zł jako zabezpieczenie kredytu na budowę budynku 
mieszkalnego przy ul. 3 go Maja;

-nieruchomość przy ul. Bema zabudowana budynkiem hali 
sportowej – hipoteka kaucyjna do kwoty 697 000 zł jako 
zabezpieczenie 2 kredytów na budowę 2 budynków mieszkalnych 
przy ul. Bierzewickiej;

- nieruchomość przy ul. 18 stycznia zabudowana budynkiem 
MCK  – hipoteka kaucyjna do kwoty 1.173 000,00 zł jako 
zabezpieczenie 2 kredytów na budowę budynku mieszkalnego 
przy ul. Ozdowskiego i przy ul. Spółdzielczej;

-nieruchomości leśne położone przy ul. Czapskiego 
i nieruchomości leśne położone pomiędzy ul. Płocką 
i Bierzewicką  – hipoteka kaucyjna do kwoty 483 946, 00 zł jako 
zabezpieczenie kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych 
przy ul. Czapskiego.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Ponad milion złotych 
dla firmy PION

Miejskie nieruchomości 
obciążone hipoteką

Agnieszka Korajczyk-SzyperskaRoman Augustyniak

Przemysław Nowogórski

Ocena pierwszego 
miesiąca pracy 
nowego Burmistrza

To żadna bomba, 
to pożar w…



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2

Źródło: gostynin24.pl

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej  w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące dalszych losów wizerunku burmistrz 
odpowiedział, że „będzie jak było”.

My jednak proponujemy, żeby po uzgodnieniach                            
z konserwatorem zabytków wizerunek aktualnie już 
skazanego prawomocnym wyrokiem burmistrza zastąpić 
HERBEM GOSTYNINA.

Postępowanie wobec świadków burmistrza Włodzimierza Ś. 
będzie wszczęte niezwłocznie po otrzymaniu przez 
Prokuraturę akt sprawy z Sądu Okręgowego w Płocku.

W sierpniu minionego roku podczas ogłaszania wyroku w 
Sądzie Rejonowym w Gostyninie sędzia Aneta 
Kraśkiewicz-Bryła podkreślała w swoim wystąpieniu, że 
zeznania świadków mundurowych – policjantów i strażaków 
były spójne i logiczne. Znacznie różniły się od zeznań 
świadków obrony. Zdaniem Sądu nie było żadnych podstaw, 
by nie wierzyć mundurowym. Sąd ocenił wszystkie dowody 
przez pryzmat logiki  i doświadczenia życiowego. Sędzia 
Sądu Okręgowego w Płocku Jacek Lisiak mówi, że brak jest 
logiki i występuje wiele nieścisłości w zeznaniach kilku 
świadków obrony m.in. biznesmena z Rogożewka Dariusza 
Sz. i jego pracownika Daniela S. Ten drugi w oświadczeniu 
zeznał, że był kierowcą burmistrza wieczorem 23 grudnia 
2011 roku. 

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 

Źródło: gostynin24.pl

21 stycznia 2014 w siedzibie Sądu Rejonowego        
w Gostyninie zapadł wyrok w sprawie reklamy 
dźwiękowej używanej w czasie kampanii 
referendalnej (informacja o referendum, data 
referendum). 

Przypomnijmy, Straż Miejska nałożyła mandat w wysokości 
100 zł na kierowcę auta, który jeździł po mieście informując 
o referendum. Kierowca w porozumieniu z inicjatorami 
odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym już po 
referendum do Sądu trafił wniosek o ukaranie. 

Na dzisiejszej rozprawie sędzia uniewinnił kierowcę auta, 
dlatego nie ma on obowiązku uiszczania mandatu. Jak 
podkreślił sędzia ”społeczna szkodliwość takiego działania 
była żadna, a oddziaływanie na środowisko znikome”. Wyrok 
nie jest prawomocny.

Źródło: gostynin24.pl

Wizerunek Burmistrza Gostynina w Restauracji Kolum-
nowej w gostynińskim zamku został zniszczony w czasie 
grudniowej imprezy urodzinowej. 

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3str. 11

Anna Roszak

Zacznijmy 
od siebie 

spojrzenia na ten miesiąc. Co prawda przypadły w nim i święta 
Bożego Narodzenia i Sylwester i Nowy Rok, a więc czas kiedy 
uwaga Polaków nakierowana jest na inne sprawy niż polityka. 
Warto jednak po raz kolejny podkreślić, że Gostynin na takie 
świąteczno-noworoczne usypianie nie może sobie pozwolić. 
Tu konieczne są wręcz natychmiastowe działania. A jak było?

Wiadomość o wyroku sądu apelacyjnego nakazującego 
Gostyninowi wypłacenie ponad miliona złotych bydgoskiej 
firmie czy inne informacje o finansowych zobowiązaniach miasta, 
przekazane na wtorkowej konferencji prasowej (30 XII ub. r.) 
przez burmistrza i jego zastępcę, nie powinny stanowić żadnego 
zaskoczenia. To żadna niespodzianka dla każdego uważnie 
śledzącego sposób kierowania miastem przez Włodzimierza 
Śniecikowskiego. Tym bardziej nie powinno to zaskakiwać 
obecnego burmistrza, będącego przez minione cztery lata 
radnym miejskim. Nowa rzeczywistość we władzach Gostynina 
ukształtowana w wyniku wyborów samorządowych 16 i 30 
listopada 2014 r. musi zmierzyć się z prawie dwudziestoletnią 
przeszłością w sposób szybki i zdecydowany, ale jednocześnie 
pokazać pomysł na nowy Gostynin, a nie tylko gasić pożary, 
nawet jeśli zagrażają one stabilności miasta. Zapowiedź 
konieczności zaciągnięcia przez miasto kolejnego kredytu nie 
brzmi pozytywie w perspektywie przyszłości. Zaskakujące jest 
całkowite milczenie o zmianach w mieście! Każdy kandydat 
na burmistrza świadomie idzie do wyborów, a więc ma 
przygotowaną koncepcję na pierwsze miesiące kadencji oraz 
wiedzę o mieście (w tym przypadku Gostynina) i jego kondycji. 
Wchodząc do urzędu na zaprzysiężenie nowy burmistrz powinien 
wprowadzić ze sobą głównego księgowego i dobrego prawnika, 
a więc osoby najbardziej strategiczne. Tymczasem nastąpiła 
senna atmosfera przedświątecznych spotkań, w czasie których 
przy nowym burmistrzu stali ramię w ramię ludzie poprzedniej 
epoki, którzy na równi z Włodzimierzem Śniecikowskim 
rujnowali Gostynin i ośmieszali go w mediach ogólnopolskich. 
To zaś przełożyło się na fatalny początek urzędowania.

Pierwsza wpadka to kwestia ustalenia wysokości 
wynagrodzenia burmistrza i różnice pomiędzy propozycją samego 
zainteresowanego a propozycją Rady Miejskiej. Jak wynikało 
z relacji medialnych obie strony nie prowadziły wcześniej 
żadnych ustaleń, więc pojawiły się dwie niekompatybilne 
propozycje. Było oczywiste, że propozycja radnych przejdzie bez 
problemów, a zasada: wasz prezydent, nasz premier dała o sobie 
znać w całej jaskrawości. Komentarz burmistrza do zaistniałej 
sytuacji był całkowicie nie na miejscu. Nie tak komentuje się 
swoje zarobki pochodzące ze środków publicznych. Przecież sam 
szef partii, z której wywodzi się burmistrz, wykazuje wielkie 
wyczulenie na grosz publiczny. Później kolejna niespodzianka 
i powołanie na stanowisko zastępcy burmistrza człowieka de 
facto znikąd (przepraszam z PiS, to chyba jedyny argument za 
jego powołaniem!). To posunięcie fatalne z wielu powodów. 
Najpierw z punktu widzenia PR: powołanie po linii partyjnej 
człowieka kompletnie niezwiązanego z Gostyninem, bez 
doświadczenia w zarządzaniu, człowieka który chciał być 
prezydentem Żyrardowa, ale proponowany program nie porwał 
żyrardowskich wyborców. Zgodnie ze starym przysłowiem 
z braku laku dobry i kit, można być zastępcą burmistrza 
w Gostyninie. Czy nieudany program dla Żyrardowa będzie 
realizowany w Gostyninie? Chyba nie o to chodziło wyborcom 
Pawła Kalinowskiego. Ale na tę nominację można spojrzeć 
z innej strony. Powołanie obcego to policzek dla mieszkańców. 
Czy lata rządów W. Śniecikowskiego doprowadziły do takiej 
degrengolady w mieście, że nikt z miejscowych nie nadaje się 
na zastępcę burmistrza? Idea samorządu lokalnego polega m. 
in. na samorządności lokalnej społeczności, a nie sprowadzania 
ludzi z przypadku. Przywodzi to na myśl niechlubne czasy 
PRL i przywożenie ludzi w teczkach. Czy mamy do czynienia 
z powrotem dawnych zwyczajów?

Jak widać burmistrz Kalinowski nadal nie buduje zespołu 
fachowców, który ułatwiłby mu rządzenie. Zmiany kadrowe są 

konieczne nie tylko w UM, ale także w podległych mu instytucjach. 
Nieodparcie nasuwa się w tym miejscu przykład Starej 
Betoniarni. Zarządzająca nią prezes była kiedyś na posiedzeniu 
Rady Miasta odpytana o jej przygotowanie i kompetencje na tym 
stanowisku. Warto przeczytać protokół z tej sesji RM (notabene 
niech nowy burmistrz zwróci uwagę na sposób protokołowania, 
przecież wstyd zamieszczać je w BIP!). To wszystko wyjaśni, 
no, może wiele wyjaśni. Stara Betoniarnia, jeden z wielu 
znakomitych pomysłów Włodzimierza Śniecikowskiego, nigdy 
nie odbije się od dna. Niech Pani prezes nie opowiada głupot 
o świecących pustkami galeriach w Płocku czy Wrocławiu! 
Już sam fakt takich wyjaśnień stawia pod znakiem zapytania 
jej kompetencje.

Łatwo daje się zauważyć brak fachowców w otoczeniu Pawła 
Kalinowskiego. Ciągle również brak odpowiedzi na pytanie: jaki 
pomysł na Gostynin ma Paweł Kalinowski? Czy będzie jedynie 
administrował i gasił kolejne pożary w zamtuzie, czy równolegle 
pokaże jak zamierza przełamać złą passę Gostynina? Wiadomo, 
że nie będzie to łatwe zadanie. Nie zakończy się w ciągu jednej 
kadencji. Na razie pożary biorą górę!!!

Przydałaby się również większa transparentność i komunikacja 
z mieszkańcami Gostynina. Zapewne w znacznym stopniu 
zmieniłoby to atmosferę w mieście po dość tajemniczych rządach 
Śniecikowskiego. Mam wrażenie, że miasto czeka na bardziej 
dynamiczne i stanowcze działania, które podtrzymają nadzieje 
łączone z nową władzą.

źródło: gostynin24.pl

Czytając ostatnie komentarze i artykuły zamieszczane 
na stronach internetowych dotyczących naszego miasta, 
a szczególnie dotyczące  zmiany władz -odnoszę wrażenie, że 
jako społeczność, zrobiliśmy się bardzo wygodni. Najłatwiej 
siedzieć przecież w domu przed komputerem, krytykować 
i oceniać, ukrywając się nierzadko pod pseudonimem. Wiem 
że każdy ma prawo do własnego zdania, ale najczęściej pod 
złośliwymi komentarzami, lub krytykującymi artykułami nie 
kryje się chęć działania i pomocy dla miasta i jego społeczności. 
Najłatwiej oceniać tych, którzy weszli do władz i chcą coś 
zrobić-np. radnych Rady Miejskiej. A przecież ich działania to 
konsekwencja naszych wyborów-animozji, sympatii, złośliwości, 
uprzedzeń lub zemsty. Wielka szkoda, że nasza mała społeczność 
kieruje się takimi uczuciami  i nie możemy się zjednoczyć, by 
działać na rzecz dobra miasta. A więc ZACZNIJMY OD SIEBIE 
i od pytania co ja mogę zrobić dla społeczności? Co mogę zrobić 
a może tylko dla swojej dzielnicy, ulicy, bloku itp. Rozejrzyjmy 
się wokół  siebie i zróbmy coś.

Jedną z ważnych kwestii, jest brak miejsc parkingowych. Ja 
mieszkam na ul. Parkowej. Wpadłam na pomysł, że na naszej 
ulicy jest miejsce na parking, a mianowicie jest to dość szeroki pas 
zieleni przylegający do rzeki, gdzie zmieściłoby się ustawionych 
po skosie sporo samochodów. Również przejeżdżając często 
obok pustego placu po Babskim Targu, pomyślałam że to 
również byłoby dobre miejsce parkingowe -tym bardziej że teren 
ten jest już utwardzony. Skontaktowałam się z dyżurującym 
przewodniczącym Rady Miejskiej - panem Andrzejem Robackim 
i powiedziałam o swoich pomysłach. Okazało się ,że propozycje 
tych miejsc zostaną rozważone. Przy okazji dowiedziałam się, 
że na naszej ulicy niedługo zostaną założone progi zwalniające 
o które prosiliśmy już od wielu lat. Jest to dla mnie  dowód, że 
program IDG jest powoli realizowany.

Myślę, że gdyby tak każdy rozejrzał się wokół siebie znalazłoby 
się wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań, które przyczyniłyby 
się do rozwoju miasta.



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
niczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjęcie 
działań mających na celu wyposażenie tych miejsc w odpow-
iedni sprzęt.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, aby w mieście, w 
którym młodzież ma uprawiać sport, piłki były w stanie nie 
nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.

Jednocześnie proszę o zgłaszanie miejsc, w których brakuje 
sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.

Piją, jeżdżą i rządzą – tak wynika z programu, w którym 
pokazano burmistrza Łaskarzewa, Gostynina i radnego z 
Sejn. Przekaz był jednoznaczny – jest przyzwolenie społeczne 
na pijanych kierowców, a skutki są później oczywiste. Władza 
daje zły przykład.

W programie Krzysztof Dowgirt, dziennikarz i trzeźwy 
alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
się, że sprawy ciągną się długo. W małych miejscowościach i 
społecznościach, gdzie wszyscy się znają i są ze sobą 
powiązani, jak na dłoni widać, gdzie zaczyna się problem.                          
U samorządowców z problemami alkoholowymi jest 
arogancja i brak skruchy. Dowgirt chwali Rafała 
Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.

Radna Agnieszka Korajczyk - Szyperska na facebooku 
udostępniła link do programu "Czarno na białym", 
zatytułowany "Co wolno wojewodzie...". Na wpis zareagował 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski słowami:

Za pośrednictwem naszej dotychczasowej strony 
www.referendumgostynin.pl i facebook stara- 
liśmy się opisywać Państwu działania lokalnych 
polityków, zachowania burmistrza czy radnych 
miejskich.

Nie odpowiadał nam sposób uprawiania polityki przez p. 
Śniecikowskiego, w związku z tym przy Państwa pomocy             
i zaangażowaniu doprowadziliśmy do referendum, pierwsze-
go w historii Gostynina. Niestety nie udało się odwołać 
burmistrza, za to wynik pokazał jak duże niezadowolenie 
panuje wśród mieszkańców.

Organizując referendum zmierzyliśmy się z wyzwani-
em wiedząc, że będzie bardzo trudno, ponieważ 
naprzeciw nas był burmistrz z całym zapleczem osób 
mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
ruch samorządowy Inicjatywa dla Gostynina 
(IdG), nową inicjatywę dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
dla dobra naszej społeczności lokalnej,               
w szeregi której serdecznie zapraszamy.

Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową stronę 
internetową Inicjatywy dla Gostynina dostępną pod adresem 
www.inicjatywadlagostynina.pl. Będziemy tam informować 
mieszkańców o naszej pracy, działaniach i propozycjach 
dotyczących naszych lokalnych spraw.

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

Wojewodzie też nie wolno, nikomu 
nie wolno. Burmistrz Gostynina też 
doczeka wyroku...

Zakończyliśmy działalność, jako Inicjatorzy 
Referendum. Obecnie będziemy działać 
na niwie lokalnej jako samorządowy 
ruch mieszkańców pod nazwą: 

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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DYŻURY RADNYCH
INICJATYWY DLA GOSTYNINA

Przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów radnych Inicjatywy dla Gostynina.
Dyżury odbywać się będą w każdy wtorek, w godzinach 16.00-17.00, w Urzędzie Miasta, pokój Biura Rady.

Jednocześnie przypominamy, że w każdą środę w godzinach 12.00- 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki 
pełni dyżury w Ratuszu Miejskim pok. 201.

Informujemy, że w  Biurze Rady Powiatu Gostynińskiego, przy ul. Dmowskiego 13 pok.nr 1/2 (tel. 235 21 43) istnieje możliwość 
umówienia się na spotkanie z radnymi Inicjatywy dla Gostynina p.Agnieszką Korajczyk-Szyperską i Kazimierzem Majchrzakiem.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie OSK MARKUS o godz. 19.00 odbywają się dyżury przedstawicieli Inicjatywy 
dla Gostynina w osobach m.in. Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej i Andrzeja Robackiego. Najbliższe terminy spotkań to           
3 marca 2015r. i 7 kwietnia 2015r.

***

***

Data   dyżuru Radni

10 lutego 2015r. Zbigniew Chorążek, Krzysztof Markus

17 lutego 2015r. Michał Bartosiak, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska, 

24 lutego 2015r. Magdalena Augustyniak, Witold Dalkowski

3 marca 2015r. Martyna Doral, Martyna Krawiecka

10 marca 2015r. Tadeusz Majchrzak, Stanisław Pieniążek

17 marca 2015r. Zbigniew Chorążek, Krzysztof Markus

24 marca 2015r. Michał Bartosiak, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska,

31 marca 2015r. Magdalena Augustyniak, Witold Dalkowski

Wydawca, redaktor naczelny: Agnieszka Korajczyk-Szyperska, adres redakcji: ul. Rynek 15,  Gostynin 09-500, Redagował zespół; Skład i druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27a, Gostynin 09-500


