
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. 1
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18 marca przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa 
dla Gostynina Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Andrzej 
Robacki, Tadeusz Majchrzak i Roman Augustyniak 
spotkali się w Warszawie z dyrektorem Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych panem 
Mariuszem Frankowskim.

Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości sfinansowania w nowej 
perspektywie unijnej inwestycji pn. Termy Gostynińskie, 
pozyskania środków na wykup terenów pod strefę ekonomiczną 
i ich uzbrojenia, a także środków unijnych, które mają 
być w najbliższym czasie przeznaczone dla mazowieckich 
przedsiębiorców i na lokalną kulturę.

Kolejne spotkanie  z udziałem radnych zostało zaplanowane 
na III kwartał.

Na spotkaniu Klubu Radnych Inicjatywy dla Gostynina 
radni IdG wybrani nowego przewodniczącego Klubu Radnych 
Miejskich. Został nim p. Zbigniew Chorążek.

Interpelacja złożona przeze mnie dotyczyła podatku od 
środków transportowych. Zaniepokoił mnie fakt, że od jakiegoś 
czasu obserwuje się w Gostyninie wyrejestrowywanie pojazdów, 
podlegających podatkowi od środków transportu. W związku 
z tym w interpelacji do Burmistrza Miasta skierowałem 
kilka pytań:

1. Jakie działania zostały podjęte lub jakie zostaną podjęte, 
aby takie zjawisko nie występowało ?

2. Jakie straty poniosło Miasto Gostynin w związku 
z przenoszeniem miejsca uiszczania  tego podatku?

3. Czy podjęto rozmowy z właścicielem PKS Gostynin 
w związku z jego przerejestrowaniem autobusów do Grodziska 
Mazowieckiego, na czym miasto straciło około 65 tys. zł?

4. Czy planuje się działania w celu obniżenia wysokości 
podatku aby przyciągnąć przedsiębiorców do rejestracji 
pojazdów na terenie Gminy Miasta Gostynin?

26 lutego na sesji Rady Miejskiej, zabrałem głos po udzielonej 
przez Urząd odpowiedzi,  zawierającej sformułowanie:

,,Nie ma podstawy do żądania złożenia deklaracji 
ani też zapłaty podatku na rzecz miasta Gostynina, 
w związku z tym nie podejmowano takich rozmów”.

Wyjaśniłem, że interpelacja nie miała celu poddawać 
w wątpliwość stanu prawnego. Zaznaczyłem jedynie problem 
i ryzyko strat finansowych Naszego Miasta (w planie budżetowym 
na 2015 rok kwota przychodu z tytułu podatku od środków 
transportowych, wynosi niemal jeden milion złotych !). Uważam, 
że należy zatem podjąć rozmowy z właścicielem zarówno PKS 
Gostynin, jak innymi płatnikami podatku, aby kwotę wpływu 
na następne lata co najmniej utrzymać.

Prawdą jest, że to Rada Miejska ustala kwotę podatku od 
środków transportowych. Widzę potrzebę pilnych działań teraz !

Wtedy precyzyjnie ustalona kwota stawki na kolejny 2016 rok, 
zwiększy konkurencyjność Gostynina, przyczyni się do rozwoju 
przedsiębiorczości, zabezpieczy przed stratami finansowymi, 
poprawi budżet miejski.                                                                                              

 Krzysztof Markus

Statystyki zaniżają wpływ infrastruktury drogowej, tymczasem 
eksperci  krajów europejskich udowadniają, że przyczynia się 
ona do powstania około 30% wypadków komunikacyjnych . 
Stan dróg w Gostyninie jest w opłakanym stanie, liczne usterki 
rozwiązań drogowych, kolejne błędne modernizacje, nieczytelne 
oznakowanie, niewystarczająca ilość miejsc parkingowych, 
ciągów pieszych i rowerowych.

2 marca uczestniczyłam w spotkaniu z Naczelnikiem 
Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej                                                                 
p. Włodzimierzem Frontczakiem.

Celem naszej rozmowy było m.in. zaplanowanie lokalizacji 
słupków / barierek ochronnych przy ul. Targowej i Parkowej.

Poruszona została także kwestia umiejscowienia progów 
zwalniających, które już niebawem będą montowane na 
gostynińskich ulicach.

Przypomnę, że na wniosek radnych IDG  na te cele zostały 
zabezpieczone środki finansowe w budżecie Miasta Gostynina 
na 2015 rok

Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska
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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

W sobotę (28.03) odbyło się walne zebranie 
strażaków ochotników.

Sprawozdanie za 2014 rok złożył prezes OSP Karol Podleśny. 
W Gostyninie mamy 89 członków OSP. Ochotnicy brali 
udział w siedemdziesięciu akcjach ratowniczych.  Prezes 
poinformował, że w tym roku planowany jest zakup nowego 
samochodu strażackiego.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kapitan Mariusz 
Ostrowski podając statystyki strażackie zwrócił uwagę na spadek 
liczby pożarów. Wszystkich zdarzeń w całym minionym roku 
w naszym powiecie było 586 z czego 134 to były pożary, a reszta 
to miejscowe zagrożenia np. wypadki drogowe. Wszystkich 
zdarzeń od początku powstania powiatu zanotowano 10,5 tys.

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Sławomir 
Stanecki prosił strażaków aby odbywali jak najwięcej szkoleń. 
– Żeby dobrze działać, należy się szkolić – mówił druh.

W zebraniu udział wzięli m.in. radni: Witold Dalkowski 
i Martyna Doral oraz druhowie seniorzy – najstarszy 
z ochotników 86. letni Władysław Syska i o trzy lata młodszy, 
honorowy naczelnik OSP Tadeusz Milczarek.

Obecny stan dróg gostynińskich zagraża życiu i zdrowiu 
! Dlatego w celu jak najlepszego wykorzystania środków 
i wskazania priorytetów proszę Wszystkich Państwa – 
mieszkańców Gostynina, o propozycje, uwagi, spostrzeżenia, 
opinie. W oparciu o konsultacje społeczne stworzyć należy 
kompleksowy plan naprawy infrastruktury drogowej.

Proponuję następujące kategorie:
1. organizacja i oznakowanie dróg,
2. ciągi piesze i rowerowe,
3. miejsca parkingowe,
4. inne.
Kontakt w sprawie:
osobisty – Biuro Rady, pok.212 w budynku Urzędu Miasta, 

ul. Rynek 26,
listowy – Urząd Miasta Gostynina ul. Rynek 26,                             

09-500 Gostynin  (na kopercie ,,Biuro Rady, plan naprawy 
infrastruktury drogowej”)

emailowy - motomarkus@wp.pl
Prosimy również o zamieszczanie swoich propozycji 

w komentarzach lub postach na facebooku.
Krzysztof Markus

W dniu 9 kwietnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta 
w Gostyninie odbyło się spotkanie seminaryjno-informacyjne 
z zakresu oświetlenia publicznego, w szczególności ulicznego. 

Przygotowane referaty i prezentacje miały na celu przybliżenie 
aktualnej tematyki związanej z najnowszą generacją opraw 
oświetleniowych i źródeł światła IV generacji (lampy 
półprzewodnikowe – LED) oraz przedstawienie osiągnięć 
inżynierskich w konstrukcji sprzętu oświetleniowego i słupów 
oświetleniowych. Pokazane wzory opraw oświetleniowych były 
okazją do bezpośredniego poznania ich specyficznej konstrukcji, 
zalet, możliwości i uwarunkowań eksploatacyjnych. 

Tematyka seminarium była bardzo aktualną tak w skali 
ogólnej jak i w szczególności dla miasta Gostynina, gdzie 

oświetlenie miejskie pochodzi z początków rozwoju poprzedniej 
generacji źródeł światła jakim były lampy wysokoprężne 
sodowe (sprzed ponad 20 lat). Spotkanie było kierowane do 
projektantów, wykonawców, inwestorów, osób zajmujących 
się eksploatacją ale także do MIESZKAŃCÓW interesujących 
się tą tematyką. Osoby sceptycznie traktujące te współczesne 
rozwiązania miały więc okazję bliżej poznać zalety, wady i inne 
uwarunkowania a także wziąć udział w dyskusji dotyczącej tej 
dziedziny elektrotechniki. Seminarium odbyło się z ramienia 
Urzędu Miasta Gostynina i Polskiego Komitetu Oświetleniowego, 
który to Komitet reprezentował Stanisław Pieniążek, główny 
organizator i prowadzący spotkanie. Tematykę kompozytowych 
elementów wsporczych oświetleniowych przybliżył Sławomir 
Melski z firmy ALUMAST.

W spotkaniu uczestniczyli, tak jak wymieniono wyżej, także 
przedstawiciele sektora publicznego nie tylko samorządu 
z Gostynina ale także z sąsiednich miast, także najwyższego 
szczebla zarządzania.

Temat modernizacji oświetlenia miejskiego przewija się 
w naszym mieście od jakiegoś już czasu. Wiadomym jest, że 
optymalnie wykonana inwestycja modernizacyjna może dać 
docelowo oszczędności w budżecie miasta rzędu 50 %, a więc 
około 500 000 zł, jak dla Gostynina, w skali jednego roku. Mnie 
się wydaje, że nie jest to kwota do pogardzenia. Ale trzeba mieć 
także świadomość, że tych pieniędzy nie zatrzyma się w budżecie 
łatwo bo temat jest złożony i wymaga dużego zaangażowania 
„ludzkich środków”. Z mojego doświadczenia z innych miast 
wynika, że tam, gdzie wykonano taką dobrą robotę to osoby 
zaangażowane pozostają, niestety, anonimowe mające jedynie 
wewnętrzną satysfakcję i najbliższego otoczenia. Takie to jest 
to życie. Ale mieszkańcy to doceniają. Nie ma co czekać, każdy 
dzień to niepotrzebna strata czasu i … pieniędzy. Chyba, że 
chcemy tylko wydawać bo tak jest najłatwiej!

 Stanisław Pieniążek
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Radni IdG w OSP 

Nadszedł czas na nowe 
rozwiązania elektrotechniczne? 



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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Zaplanowane na 20 kwietnia podpisanie aktu notarialnego 
w sprawie sprzedaży działek pod inwestycję Termy Gostynińskie 
nie odbyło się. Powód to wady prawne jakie wykazał notariusz. 
Jednocześnie kancelaria notarialna odstąpiła od uczestniczenia 
w tej transakcji. W 2013 roku w wyniku przetargu spółka Termy 
Gostynińskie zobowiązała się nabyć nieruchomości pod budowę 
Term za kwotę 8,5 mln zł i dokumentację projektową za kwotę 
ok. 7,6 mln zł.

Źródło:Gostynin.info

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.

W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
r sobotę rozegrany turniej siatkówki z udziałem 4 drużyn z  
Gostynina i Płocka. 

Inicjatorami byli radny Zbigniew Chorążek, Mateusz Banasiak 
oraz drużyna Gostynin Team. 

Na najmłodszych czekała „kolorowa strefa” przygotowana 
przez grupę Tęczowo.

Prokuratura Okręgowa w Płocku zarzuca pięciu członkom 
zarządu gostynińskiej spółki, że nie zgłosili, choć powinni, 
wniosku o upadłość firmy. Grozi im za to kara do roku 
pozbawienia wolności.

Źródło:Gostynin.info

W kwietniu odbył się drugi etap konkursu na prezesa 
Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spośród 3 kandydatów 
9-osobowa Rada Nadzorcza wybrała na to stanowisko pana 
Andrzeja Jakubowskiego.

Źródło: gostynin.info

W marcu u  radnego powiatowego Kazimierza Majchrzaka 
gościła delegacja drużyny trampkarzy U-15 Mazura Gostynin 
wraz z trenerem Arkadiuszem Szulczewskim.

Piłkarze przekazali  podziękowania za dofinansowanie 
w zakupie strojów.
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Działki pod Termy 
Gostynińskie niesprzedane

Akt oskarżenia 
dla członków zarządu 
spółki Termy Gostynińskie

Piłki dla Mazura

Pierwszy turniej 2 pokoleń 
za nami 

Nowe stroje dla trampkarzy

Andrzej Jakubowski nowym 
prezesem Gostynińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
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Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’
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nadającym się do gry albo tych piłek brakowało.
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sprzętu sportowego lub jest w złym stanie.
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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.
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W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska
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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

Mecze rozgrywane były systemem pucharowym. Puchary 
oraz nagrody dla najlepszych zawodników turnieju wręczali: 
Wiceburmistrz Gostynina, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej 
Robacki, radny Zbigniew Chorążek oraz Mateusz Banaszak.

Jak zapewniają organizatorzy idea popularyzacji sportowej 
formy wypoczynku ma być kontynuowana i możemy się 
spodziewać kolejnych decyzji turnieju.

Pragną również podziękować wszystkim, krórzy przyczynili 
się do zorganizowania turnieju.

Napoje dla zawodników, przekąski i słodycze dla dzieci 
zapewnił Kaufland Gostynin.

Pizze dla zawodników po zawodach zapewniła Pizzera Bordo 
z Gostynina (polecamy!).

Zawody odbyły się dzięki wsparciu firm: Izolbet, Dal-Gost, 
Sklep Sportowy Adels, Autokary Płock Ban-Tur, Kan-Drog, 
Kravtrening,

Banery i plakaty wydrukowane w firmie AsPol.

W sobotę, 11 kwietnia 2015 r. w hali MOSiR w Gostyninie 
odbył się towarzyskie Międzymiastowy Turniej Piłki 
Koszykowej Mężczyzn.

W zawodach z kompletem czterech zwycięstw triumfował 
Izolbet Basket Gostynin, pod kierunkiem trenera Tomasza 
Muszalika. W najbardziej emocjonującym meczu, który 
decydował o końcowej kolejności, Izolbet Basket pokonał 
Alley-opp Żychlin 39:37, szczęśliwie zapewniając sobie 
zwycięstwo w ostatniej sekundzie po nieskutecznym rzucie za 
trzy punkty rywali.

Gostyniński zespół wystąpił w składzie: Adrian Brudnicki, 
Łukasz Malec, Mateusz Walczak, Przemysław Sienny, Kamil 
Jaworski, Wojciech Miłkowski, Kuba Dołęgowski, Mateusz 
Sommerfeld, Przemysław Pokropiński i Patryk Zywert.

Kolejność zawodów:
1 Izolbet Basket Gostynin 2. Alley-oop Żychlin 3. Basket 

Płońsk 4. H1 Skład Włocławek 5. Salos Płock
gostynin.pl

Tadeusz Biniewicz, gostyniński rzeźbiarz i grafik zakończył 
pracę nad tworzeniem grafiki ołówkowej „Bitwy pod 
Grunwaldem”. Okazałe dzieło będące kopią XIX-wiecznego 
obrazu Jana Matejki powstało na zamówienie i trafi do rąk 
prywatnych. 

Artyście przygotowanie tego dzieła zajęło sporo czasu, 
potrzebna była dokładność i fachowa wiedza: - Całość obrazu 
zajęło mi około 6 miesięcy, do całkowitego zakończenia, wraz 
z zagruntowaniem, zabezpieczeniem płótna, żeby ołówek nie 
uległ zniszczeniu (…) Byłby podatny na przy jakimkolwiek 
przecieraniu, to by się wszystko zamazywało i traciłbym 
na wartości a taki obraz nie może tracić na wartości, bo za 
duży wkład i szkoda by było – powiedział Tadeusz Biniewicz 
w wywiadzie dla lokalnej telewizji kablowej.

- Dziękuje za słowa uznania i muszę powiedzieć że, jako 
z obrazów w ogóle uważam to za najlepsze dzieło, jakie 
wyszło z mojej ręki – powiedział artysta i dodał, że ma 
kolejne zamówienia.

Tadeusz Biniewicz został uhonorowany wyjątkowym 
wyróżnieniem. Dnia 26 marca otrzymał Pierścień I Pomorskiej 
Brygady Logistycznej WP z Bydgoszczy, tym pierścieniem 
gostyniński artysta był uhonorowany jako pierwsza osoba 
cywilna: - Bardzo byłem zaskoczony i szczęśliwy ale z drugiej 
stron jest to można tak powiedzieć, bardzo duży ciężar na mnie 
spoczywa – powiedział artysta.

Agnieszka i Michał Bartosiak oraz ich grupa Tęczowo – fabryka 
zabawy już po raz drugi zaproponowali pensjonariuszom Domu 
Pomocy Społecznej w Gostyninie program animacyjny. Tym 
razem w nawiązaniu do zbliżających się Świat Wielkanocnych, 
odbyły się warsztaty ozdób świątecznych. Propozycje działań 
plastycznych nie sprawiły żadnych kłopotów tamtejszym 
mieszkańcom wręcz przeciwnie spotkały się z przychylnością 
, uśmiechem i zainteresowaniem co w efekcie spowodowało 
powstanie ogromnej liczby pięknie ozdobionych pisanek 
styropianowych, z kolorowego papieru i z papier mache. Nad 
świąteczną i rodzinną atmosferą czuwał w czasie animacji 
wielkanocny kurczaczek. Na końcu wspólnego spotkania 
wymieniono moc świątecznych życzeń oraz ustalono kolejne 
„majówkowe” spotkanie.

Serdeczne pozdrowienia dla dyrekcji, pracowników 
i wszystkich uczestników warsztatów. Zdrowych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych. (dok. str. 6)
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Wygrana Izolbet Basket 
Gostynin 

Ołówkowa Bitwa 
pod Grunwaldem powstała 
z rąk gostynińskiego artysty 

Wielkanocna integracja 



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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Zachęcamy wszystkich do wspierania działalności 
Panów Rafała i Karola Cicholc oraz do integracji i spotkań 
z pensjonariuszami DPS-u – to bardzo ciekawa i niezwykle 
dobra wymiana energii.

Podczas drugiego spotkania dyr. ośrodka Pan Rafał Cicholc 
omówił plany działań na najbliższy okres oraz wspólnie 
Agnieszką i Michałem Bartosiak zaplanowali zorganizowanie 
dużej imprezy otwartej na terenie ośrodka – szczegóły wkrótce.

Serdeczne podziękowania dla animatorów z grupy „Tęczowo 
Fabryka Zabawy” za bezinteresowną pomoc i podzielenie się 
tym co najcenniejsze …

 Michał Bartosiak

Na trzecim Jam Session a drugim na Zamku gościła wspaniała 
fusion- jazzowa formacja JOINMAKERS.  W grupie tej 
wystąpili znani w polskim i międzynarodowym środowisku 
jazzowym znakomici muzycy- instrumentaliści.  Zdzisław 
Kalinowski – instr. klawiszowe ,  Przemysław Knopik – instr. 
Perkusyjne to połowa składu nie pochodząca z Gostynina a ich 
rola w zespole to kompozycje, klimat, serce , time. Pozostała 
dwójka to rodowici gostynianie – lider zespołu , kompozytor 
i saksofonista Michał Borowski oraz odpowiedzialny za puls 
rewelacyjny gostyniński basista Andrzej Zielak. Gościnnie 
sobotniego wieczoru z Joinmakers wystąpił również pochodzący 
z Gostynina gitarzysta Dominik Janiszewski.

Zespół zaprezentował autorskie kompozycje, utrzymane 
w klimacie fusion, jazz, funky. Pojawiło się też kilka ballad 
oraz rewelacyjny solowy, popisowy , zapierający dech 
w piersiach utwór perkusyjny wykonany przez grającego 
w niekonwencjonalny sposób zbliżony do Buddy Riche’a – 
Przemka Knopika.

Nie obyło się też bez uroczystych momentów. Michał Borowski 
obchodził 30 lecie muzycznej przygody a Przemek Knopik 36 
urodziny . Był tort i „gromko” odśpiewane „Sto Lat” przez ponad 
stu osobową gostynińską publiczność , która zdecydowała się 
ten wieczór spędzić na Zamku czerpiąc energię przesyłaną ze 
sceny i upajając kulturą najwyższych lotów.

Po koncercie rozpoczęła się zabawa w tradycyjnej konwencji 
Jam Session. Pojawiły się takie utwory jak „Cantaloupe Island”, 
„Mercy, Mercy”, „ Get Lucky”, „Isn’t she lovely” czy „Kiedy byłem 
małym chłopcem”, w którym na perkusji z dużym powodzeniem 
zadebiutował 15 letni Jakub Krawczyk.

Magia, tajemnica oraz radość ze wspólnego „muzykowania” 
udzieliła się wspaniałej gostynińskiej publiczności a mnie 
towarzyszy do dziś.

Żal że trzeci Jam Session już się zakończył ale…
… przed nami kolejny czwarty  – już 2 Maja 2015, również na 

Zamku, również nasz człowiek  – wielka gwiazda polskiego JAZZU 
-  Paweł Tomaszewski w projekcie „Myrczek &Tomaszewski”. 
Już dziś serdecznie zapraszam a o szczegółach poinformuję.

Trzeci Jam Session za nami.
Serdecznie dziękuję wszystkim grającym i śpiewającym 

, szczególnie : Justynie Borkowskiej  – wokal , Jakubowi 
Krawczykowi – perkusja, Tomaszowi Krawczykowi – bas, 
Dominikowi Janiszewskiemu – gitara, Tomaszowi Gorczycy – 
saksofon, Piotrowi „JĘDRASOWI – DŻEZDRASZCZAKOWI” 
– saksofon (razem z „Krawcem” obecny na każdym Jamie) 
oraz JOINMAKERS…

Ja dziękuję kolegom i Państwu że byliście tolerancyjni 
i odporni na dźwięki które pozwoliłem sobie wydawać ze 
swojego PRS-a.

Ogromne podziękowania należą się cudownej gostynińskiej 
publiczności która zaskoczyła mnie frekwencją i niebywałą 
wrażliwością na sztukę, jednocześnie utwierdzając w przekonaniu 
że takich „sytuacji” nam brakowało. Dziękuję portalom 
gostynińskim, kutnowskim i płockim  za promocję i rejestrację 
wydarzenia a chłopakom z „Tęczowo Fabryka Zabawy” za pomoc 
w obsłudze technicznej.

Wreszcie dziękuję serdecznie organizatorom : Agencji Rozwoju 
i Promocji „Zamek Gostynin” na czele z Panią Prezes Aleksandrą 
Balcerzak za gościnność, obsługę

i pyszną kolację oraz Agnieszce Bartosiak „Mikser Kulturalny” 
za kompleksową organizację , promocję oraz prowadzenie tego 
uroczego wieczoru.

Z kulturalnym pozdrowieniem.
Michał Bartosiak

Podczas sesji Rady Miejskiej Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Robacki poinformował 
zebranych i obecne na sali media, że kieruje do 
Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.

Radny Robacki wnosi m.in. o sprawdzenie czy nie doszło 
do popełnienia przestępstwa podczas okoliczności likwidacji 
sprzętu komputerowego w szczególności usunięcia danych 
z nośników danych z dysków twardych należących do 
poprzedniego burmistrza (Włodzimierz Śniecikowski) i jego 
zastępcy (Jadwiga Kaczor).

Wniosek został opracowany przez przedstawicieli Inicjatywy 
dla Gostynina na podstawie Raportu-bilansu otwarcia, gdzie 
wyczytać można m.in.: „sprawą która budzi wątpliwości 
jest także procedura brakowania zużytego sprzętu 
informatycznego. Należy zmienić praktykę w tym obszarze, 
ponieważ dotychczasowa budzi wiele wątpliwości. Dwa 
komputery marki Acer oraz Toshiba będące w użytkowani 
burmistrza i z-cy burmistrza zostały komisyjnie zdjęte 
z inwentarza i przekazane do utylizacji. Likwidację środka 
trwałego rozpoczęto 16.09.2014 roku, trzyosobowa komisja 
z której składu tylko jedna osoba miała wiedzę informatyczną 
stwierdziła że komputery są zepsute, a koszt ich naprawy będzie 
przewyższać wartość. Stwierdzenie było raczej arbitralne, 
na podstawie rozmowy telefonicznej z serwisem. Należałoby 
jednak sporządzić opinię serwisową na piśmie, która byłaby 
podstawą likwidacji. 

Zastanawiający jest też fakt, że od momentu protokołu 
likwidacyjnego do przekazania do firmy zajmującej się 
recyklingiem minęło prawie 2 miesięce (sprzęt do recyklingu 
przekazano 26.11. 2014 roku). W dodatku przekazania sprzętu 
(według oświadczenia firmy recyklingowej) dokonała osoba 
nieuprawniona, tzn. syn pracownika odpowiadającego 
za serwis informatyczny w urzędzie miasta, który nie był 
wtedy ani pracownikiem miasta ani pracownikiem firmy 
utylizacyjnej. Inną kwestią jest to czy w trakcie likwidacji 
sprzętu nie złamano przepisów Ustawy o ochronie danych 
osobowych, która nakazuje bezpowrotne usunięcie lub 
zniszczenie danych przed przeprowadzeniem procesu likwidacji 
(załącznik A.VI w/w ustawy). Fakt usunięcia danych lub 
likwidacji nośnika nie został odnotowany w dokumentacji”.

Audytorzy rekomendowali m.in: dogłębnie wyjaśnić proces 
likwidacji sprzętu komputerowego należącego do poprzedniego 
burmistrza i jego zastępcy, szczególnie na okoliczność usunięcia 
danych z nośników i doprecyzowanie wewnętrznych procedur 
likwidacji sprzętu komputerowego.
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ENERGIA, 
POZYTYWNE FLUIDY, 
MAGICZNE DŹWIĘKI, 
MALOWANIE MUZYKĄ Andrzej Robacki 

zawiadamia prokuraturę
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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

IdG jako stowarzyszenie chce podjąć działania pomagające 
osobom starszym. Działania, które niosą wsparcie społeczne dla 
osób w wieku emerytalnym. Mają one na celu zwiększyć zdolność 
ludzi do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów 
i aktywnego włączania się w życie społeczeństwa.

Chcemy pokazać potencjał, wiedzę seniorów, zachęcić ich 
do działania, zainteresować, ożywić pragnienia, przypomnieć 
marzenia, obudzić ciekawość świata i pomóc w pokonywaniu 
problemów. Będą to działania aktywizacyjne, pomocowe 
i informacyjne wraz we współpracy z Urzędem Miasta, różnymi 
instytucjami i młodzieżą. Chcemy nawiązać międzypokoleniowe 
współdziałanie i bardziej otwierać się na potrzeby rosnącej 
liczby osób starszych w naszym mieście.

Planujemy podjąć następujące działania:
Powołać Miejską Radę Seniorów, zorganizować szereg 

spotkań, aby przedstawić propozycje oraz wysłuchać stanowiska 
seniorów, ich potrzeb oraz pomysłów.

Zaprosić do współpracy Urząd Miasta, organizacje społeczne, 
instytucje, służby i wszystkich którzy będą chcieli przyłączyć 
się do wspólnych działań.

Ustanowić Dzień Seniora oraz coroczne obchody.
Nawiązać współpracę z młodzieżą aby aktywnie włączyła się 

w działania informacyjne i aktywizujące bliskie osoby starsze. 
Chodzi o współpracę międzypokoleniową i zachęcanie seniorów 
do aktywniejszego życia oraz uaktywnienie w młodzieży chęci 
niesienia pomocy osobom starszym.

Nawiązać współpracę z radiem RDC-pomoże nagłośnić 
wszelkie działania na ten temat w naszym mieście.

Prowadzić dialog z seniorami, pytać i słuchać-przedstawiać ich 
problemy, oczekiwania i pomysły w prasie i lokalnych mediach.

W  Miejskim Centrum Kultury-uruchomić CENTRUM 
AKTYWIZACJI SENIORA-przykładowe działania; szkolenia 
z zakresu obsługi komputera i innych nowoczesnych mediów 
i urządzeń, warsztaty artystyczne, rękodzieło itp. z możliwością 
sprzedaży prac seniorów na lokalnych kiermaszach,

” Spotkania z pasjami ” organizacja spotkań z osobami 
starszymi np. znanymi z TV i miejscowymi, które aktywnie 
realizują swoje pasje.

Cykliczne szkolenia i wykłady przez służby [Policja]- z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony przed oszustwami.

Wdrożenie do realizacji – BANKU CZASU – to idea wzajemnej 
pomocy w myśl zasady ‘pomóż mnie a ja pomogę tobie”. Za 
usługę nie płaci się pieniędzmi lecz wykonywaniem innej usługi. 
CZAS jest jedyną walutą, którą składamy w BANKU na naszym 
koncie, a gdy ktoś pomaga nam, wówczas stan naszego konta 

pomniejsza się o tą ilość czasu. Uczestnikiem Banku może być 
każda dorosła osoba. Takie działanie daje poczucie sensu życia 
i bezpieczeństwa, przywraca poczucie wartości i kompetencji 
szczególnie osobom starszym. Zachęca również do aktywności 
i kontaktów z innymi osobami.

Organizowanie wspólnie z Urzędem Miasta oraz innymi 
instytucjami ”IMPREZ ZA GROSIK”-np. konkursy prostych 
umiejętności, które mają wszyscy- czyli aktywizacja poprzez 
wspólną pracę i zabawę,

Mobilizacja  Miejskiego Wolontariatu - zaproszenie osób 
chętnych do pomocy i wspólnej organizacji.

Zorganizowanie Klubu Seniora.
Uruchomienie komunikacji miejskiej – pomagającej seniorom 

w dotarciu do placówek handlowych[Stara Betoniarnia], szpitali, 
przychodni lekarskich.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych działań dla naszych 
seniorów wszystkie instytucje i mieszkańców naszego 
miasta. Chcemy aby seniorzy byli traktowani z troską, 
uwagą, zrozumieniem i poczuciem że są ogromną wartością 
w społeczeństwie. Aby czerpać z ich potencjału i pomagać 
w problemach. Projekt ten pokaże czy w naszym mieście jest 
dobra wola do wspólnej pracy. W miarę możliwości działania 
te będziemy rozszerzać aby wypracować dobre rozwiązania 
na przyszłość.

Życzę wszystkim mieszkańcom z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
i Zmartwychwstania Pańskiego 2015—pogody ducha,zdrowia 
i radości, zapraszam do wspólnych działań bo tylko tak możemy 
sprawić aby w naszym mieście żyło się lepiej.

Każdy z nas ma jakieś marzenia. Jedne udaje się, innych nie 
udaje się zrealizować. Są jeszcze takie, których realizacja nie 
od nas zależy. Ale pomarzyć dobra rzecz.

Dla mnie nazwa MIEJSKIE CENTRUM KULTURY kojarzy 
się z placówką, która powinna tętnić życiem. I to nie od rana. 
Specyfika działalności kulturalno – oświatowej polega na tym, 
że toczy się ona w godzinach popołudniowo – wieczornych. 
A więc w czasie kiedy adresaci tejże działalności skończyli pracę, 
są po zajęciach szkolnych, pozałatwiali istotne sprawy. I wtedy 
mają czas (o ile jest po co) przyjść do MCK-a.

Pożyteczna jest sprawa robienie różnego rodzaju konkursów. 
Ale poza konkursami winny iść konkretne działania chociażby 
takie jak promocja laureatów i zapraszanie uczestników 
konkursów do dalszej współpracy oczywiście tworząc ku 
temu odpowiednie warunki. Obowiązkiem MCK-a winna 
być penetracja środowisk dziecięcych, młodzieżowych 
w wyszukiwaniu ludzi z pasją, talentem, z pewnymi już 
osiągnieciami, a nawet i bez nich ale chcących się rozwijać. Samo 
się przez to rozumie, że musi zaistnieć współpraca z placówkami 
oświatowymi i opiekuńczymi.

Często słyszy się, że młodzież nie przejawia żadnych 
zainteresowań ani potrzeb kulturalnych. Tylko rodzi się pytanie 
kto i czy w ogóle oraz w jaki sposób z tą młodzieżą rozmawiał. 
W jaki sposób próbował rozeznać jej potrzeby kulturalne ?

Nie zapomnę, mimo upływu czasu koncertu wykonawców hip 
hopu. Okazuje się że młodzież potrzebuje takich imprez. Czy 
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY zrobiło coś  by wykorzystać 
ten trend u gostynińskiej młodzieży ? Tak. Posprzątało sale 
po koncercie.

Problem MCK-a polega chyba na tym, że nie ma w nim ludzi 
rozumiejących i czujących działalność kulturalno – oświatowa, 
żyjących nią. A działalność ta potrzebuje czasu i zaangażowania. 
Bez tego nic się w tym temacie nie zrobi.

Należy również pamiętać, że pracownicy k-o nie mogą się 
skupiać tylko i wyłącznie na własnych zainteresowaniach.  
Owszem plastyk skupia się na działalności plastycznej ale 
nieograniczającej się tylko do wykonywania plakatów których 
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Pomarzyć dobra rzecz

Seniorzy do głosu 

Anna Roszak

Andrzej Szymkiewicz



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

i tak nie widać na mieście. Ale działa wśród dzieci i młodzieży 
i starszymi którzy jeszcze nie ujawnili swych talentów. Poza 
tym współpracuje z pozostałymi pracownikami nie tylko przy 
organizacji wystaw ale i przy koncercie gostynińskich zespołów 
młodzieżowych. Tak jak robił to swego czasu Pan Paweł Tencer.

Wszystko jest to możliwe pod jednym warunkiem. Na 
stanowisku Dyrektora MCK-a musi być człowiek który zna 
działalność kulturalno – oświatową, wie jakimi prawami się 
rządzi, zna się na organizacji imprez i potrafi pokierować 
zespołem pracowniczym. Że będzie to człowiek dla którego 
kierowanie placówka kulturalno – oświatową to wyzwanie, a nie 
ciepła posadka za państwowe pieniądze. Że będzie to człowiek 
który  będzie miał wizję tętniąca życiem placówki która nie 
będzie zamykać się w murach MCK, że będzie wychodzącą do 
mieszkańców, że podejmie się roli inspiracyjnej i koordynacyjnej 
całej działalności kulturalnej na terenie miasta

Marzy mi się MIEJSKIE CENTRUM KULTURY które tą 
kulturę będzie tworzyć faktycznie a nie nieudolnie udawać, 
że coś robi. Chociażby teraz. MCK obudziło się i organizuje 
imprezy bez ładu i składu byleby tylko uratować  stołek 
instruktora czy dyrektora. Aż się na usta ciśnie cytat z artykułu 
jednego z redaktorów pewnej strony internetowe :”Nie tędy 
droga kochani”

Marzy mi się MIEJSKIE CENTRUM KULTURY z prawdziwego 
zdarzenia. Jeżeli znajda się mądrzy i zaangażowani ludzie to 
jest to realne, nie od razu, nie za rok czy dwa, ale jest to realne. 
I nie może być tak aby władze miasta swoje wsparcie wyrażały 
w deklaracjach. To musi być konkretne działania ze strony UM 
i wszystkich organizacji którym sprawa kultury naprawdę leży 
na sercu..
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Poniżej przedstawiam Państwu moją propozycję, której wpro-
wadzenie w życie spowoduje wzrost dochodów do kasy miej-
skiej:

Lokalizacja – MCH „Stara Betoniarnia”, moim zdaniem naj-
lepsza lokalizacja w Gostyninie leżąca pomiędzy dwoma ru-
chliwymi trasami o powierzchni około 19 hektarów.

Na wjazdach od ulic Płockiej i Bierzewickiej proponuję usta-
wić pracowników Urzędu Miasta, którzy będą pobierali opła-
ty za wjazd jak również będą pilnować porządku publicznego.

Moim zdaniem – najlepszym dniem na taką aktywność 
jest niedziela i nie bójmy się tego, że w ten dzień akurat są ta-
kie giełdy we Włocławku. Nie wszyscy jeżdżą do Włocławka.

Niedziela to dzień, w którym ludzie mają dużo wolnego cza-
su i jestem przekonany, iż wielu mieszkańców naszego mia-
sta i nie tylko „zajrzy” na tą „Giełdę”.

Poprzez ulotki, które można „rozprowadzić” na giełdach 
w Kutnie i Włocławku, które funkcjonują z powodzeniem już 
od lat, możemy pozyskać „Wystawców” również z innych oko-
lic Gostynina.

Na takiej „Giełdzie” możemy dać również szansę naszym 
mieszkańcom na pozbycie się różnych i nie potrzebnych przed-
miotów, które zalegają gdzieś tam w kącie, a które z kolei za 
niewielkie pieniądze mogą zadowolić innych.

W moim przekonaniu taka akcja może również „ożywić” 
Halę Targową i nie tylko.

Mógłbym pisać jeszcze wiele na ten temat, lecz nie o to chodzi.
Na dzień obecny prowadzimy rozmowy z władzami Urzędu 

Miasta i mam głębokie przekonanie, że wspólnie IdG i Urząd 
Miasta doprowadzimy do pomyślnej realizacji tego przed-
sięwzięcia.

Dla niedowiarków, którzy już krytykują ten pomysł mam 
propozycję aby pojechali do Kutna lub Włocławka i zobaczyli 
na własne oczy jakich rozmiarów są takie „Giełdy” i najlepiej 
niech sami wyciągną wnioski czy to się opłaca miastu czy nie?

Podczas sesji dużą aktywność choć  zupełnie nie meryto-
ryczną  zaprezentował radny Prawa i Sprawiedliwości Grze-
gorz Gospodarowicz.

Zarzucił on bowiem radnym opozycyjnym z poprzedniej 
kadencji tym samym burmistrzowi Pawłowi Kalinowskiemu, 
że nie podejmowali oni  działań w sprawie kanalizacji przy 
ul. Targowej.

Niestety gdyby p. Gospodarowicz  w latach poprzednich in-
teresował się lokalną polityką i brał w niej czynny udział a nie 
chował w tamtym czasie głowę w piasek  wiedziałby, że mia-
stem rządził Włodzimierz Śniecikowski wraz z radnymi Go-
stynińskiej Wspólnoty Samorządowej i SLD. Radych będących 
w opozycji, którzy nie obawiali się wyrażać głośno swojego 
zdania nt. ówczesnego burmistrza było 4, w tym kolega par-
tyjny  burmistrz Kalinowski. Zatem twierdzenie p. Gospoda-
rowicza jest bezzasadne i świadczy o niewielkiej wiedzy  w te-
macie funkcjonowania samorządu terytorialnego i niewiedzy 
nt.relacji pomiędzy koalicją a opozycją. Z wypowiedzi radnego 
Gospodarowicza wynika także, że nie śledził sesji Rady Miej-
skiej w minionej kadencji i nie zdaje sobie sprawy ile razy był 
poruszany temat kanalizacji przy ul. Targowej i Zatorzu.  Pro-
ponuję przejrzeć protokoły z sesji Rady Miejskiej.

Uważam, że radnemu wyraźnie pomyliły się także osoby, 
do których powinien kierować swoje pytania. Nie powinien to 
być Przewodniczący  Rady Miejskiej Andrzej Robacki a rad-
na Urszula Pieniążek, która na obradach sesji  zasiada obok 
niego. Przypomnę, że  to Pani Urszula Pieniążek startowała 
w wyborach 2010 r. z okręgu nr  1 (m.in. z ulicy Targowej), 
to pani Pieniążek jest aktualnie  radną z okręgu nr 7 (m.in. 
z ul. Targowej), to pani Pieniążek przez lata  współpracowa-
ła ze Śniecikowskim i to pani  Pieniążek była przewodniczącą 
Komisji Rozwoju. Zatem pytania, którymi został obrzucony 
Przewodniczący Rady Miejskiej powinny zostać skierowane 
właśnie do radnej Pieniążek. Zupełnie inna sprawa czy uzy-
skalibyśmy odpowiedź.

Zauważyłam także, że radni PiS mają tendencję do szuka-
nia zaczepki nawet kiedy żadnego powodu do sporu nie ma. 
Wywołują sztuczny konflikt po to żeby sobie pokrzyczeć  i wy-
wołać zamieszanie. Uważam, że nie tędy droga.

Sesja nadzwyczajna została zwołana tylko dlatego, że radni 
IdG obawiali się czy dotacja unijna na to zadanie nie przepad-
nie. Wcześniej nie docierały żadne informacje na temat tego 
co się dzieje w tej sprawie, zatem  obawy Klubu Radnych  były 
jak najbardziej uzasadnione. Cieszymy się, że działania IdG 
zmobilizowały burmistrza i Urząd do działań w tej sprawie.   
Należało się przecież zebrać, podyskutować i wysłuchać infor-
macji na jakim etapie jest inwestycja, jakie będą koszty, ter-
miny itp. Nikt z IdG nie nastawiał się na walkę na słowa tyl-
ko na merytoryczną dyskusję a tej ze strony PiS po raz kolej-
ny zabrakło. No ale jak się  niewiele  w temacie wnosi a chce 
się zabłysnąć  to przynajmniej pokrzyczeć można. A na końcu  
zagłosować  tak jak radni Inicjatywy dla Gostynina.

Po dzisiejszej sesji Rady Miejskiej i wysłuchaniu audytorów, 
a także po wnikliwym zapoznaniu się z zapisami zawartymi 
w Raporcie – Bilans otwarcia zastanawiam się nad jednym… 
dlaczego w Urzędzie Miasta nadal odpowiada za miejskie 

Tadeusz Majchrzak

Giełda Staroci 
i nie tylko

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Dlaczego PiS chował 
głowę w piasek?

Co dalej ze Skarbnikiem 
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

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

Burmistrz za utrzymaniem 
Straży Miejskiej

finanse osoba, która w czasach urzędowania W.Śniecikowskiego 
także nadzorowała budżet miasta?

Wnioski z Raportu-bilans otwarcia.
• Sposób zarządzania w minionej kadencji doprowadził miasto 

na skraj wydolności finansowej i organizacyjnej.
• Trudno szukać w zarządzaniu inwestycjami miasta celowości 

czy też skuteczności.
• Władze miasta nie liczyły się z pieniądzem publicznym, 

de facto będącym pieniądzem gostynińskiego podatnika, 
podejmowane projekty inwestycyjne, takie jak termy 
gostynińskie, doprowadziły do wielomilionowych wydatków, 
które nie dały żadnych efektów lokalnej społeczności.

• Szereg działań poprzedniego burmistrza doprowadził 
miasto do złej sytuacji finansowej, która obecnie uniemożliwia 
prowadzenie skutecznej polityki rozwojowej.

Wnioski i rekomendacje dotyczące finansów.
• Aktualny poziom zadłużenia to 11,34 % dochodów, o 2% 

mniej od dozwolonego wskaźnika. 
• Według założeń Wieloletniego Planu Finansowego miasto 

nie będzie pożyczać pieniędzy na rynku w perspektywie kilku 
lat, żeby zmniejszać poziom zadłużenia. Jest to scenariusz 
niekorzystny, gdyż miasto musi pożyczać, żeby inwestować. 
Założony scenariusz uniemożliwia realizację projektów 
inwestycyjnych, takich jak budowa dróg i innej infrastruktury.

• Przyjęte założenia są nierealne jeśli chodzi 
o stronę przychodową. Od 2010 roku pogarsza się sytuacja 
demograficzna, a w związku z tym zmniejsza się baza podatkowa. 
Nie można liczyć na bieżące wzrosty dochodów budżetowych.

•  Miasto ma bardzo wysoki wskaźnik nieściągniętych 
należności podatkowych, tj. 5 212 547 zł zaległych podatków 
od nieruchomości, z czego duża część należności to dług jednego 
podmiotu. Niezbędna jest natychmiastowa sanacja sposobu 
ściągania zaległości podatkowych.

•   Miasto Gostynin zostało nadmiernie zadłużone. Najbliższe 
lata upłyną więc pod znakiem bilansowania budżetu oraz 
polityki zaciskania pasa. Powinna zostać wprowadzona 
procedura odzyskiwania podatku VAT i grupowych zakupów 
mediów (np. prądu, usług telekomunikacyjnych, materiałów 
biurowych, itp).

• Budżet miasta na 2015 rok jest umiarkowany 
i prawdopodobny w realizacji. Natomiast Wieloletnia Prognoza 
Finansowa 2015 – 2022 została przygotowana przy złamaniu 
zasad tworzenia predykcji finansowych i jest wyrazem myślenia 
życzeniowego. Dokument nie został przygotowany na podstawie 
założeń, a jedynie dostosowany do wizji przyszłości według 
twórców. Prognoza wymaga natychmiastowych poprawek 
i zbudowania go w oparciu o realne założenia ekonomiczne.

•    Miasto powinno skupić się na reformie polityki budżetowej 
w zakresie dochodów, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że będą one powodem największych problemów. Wskazuje na 
to ich duża wrażliwość na zmiany warunków zewnętrznych, 
malejąca baza podatkowa, koncentracja dużej części dochodów 
podatkowych w kilku źródłach (podatnikach) oraz rażąca 
nieskuteczność w dochodzeniu zaległości budżetowych.

Wnioski i rekomendacje:
• Termy gostynińskie wygenerowały 15 000 000 milionów 

zł wydatków, które nie dały żadnego pozytywnego efektu 
dla miasta.

• W ramach projektu term miasto zapłaciło prawie 8 000 000 
milionów za coś czego nie otrzymało – pozwolenie na budowę• 
Wydatki dotyczące term były czynione bez spełnienia formalnych 
przesłanek do takiego działania, zarówno w kontekście 
przedmiotu zapłaty jak i warunków prawnych związanych 
z zatwierdzeniem wydatków (brak środków do dyspozycji (kogo, 
czego) oraz brak przedmiotu płaconych faktur).

Czy Pani skarbnik nadal będzie pełnić swoją funkcję, 
tego niestety nie wiem. Wniosek w tej sprawie może 
zgłosić jedynie Burmistrz Miasta Gostynina.

W czasie VIII sesji Rady Miejskiej kilka punktów 
dzisiejszych obrad wywołało niemałą dyskusję wśród radnych 
i przedstawicieli Urzędu Miasta.

W porządku obrad znalazł się bowiem punkt dotyczący 
podjęcia uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji o zamiarze rozwiązania 
Straży Miejskiej w Gostyninie.

Stanowisko radnych Inicjatywy dla Gostynina nie było 
zaskoczeniem bowiem już w czasie wyborów głośno mówili 
o zamiarze zlikwidowania Straży Miejskiej.

Przypomnijmy w budżecie Miasta Gostynina na rok 2014 
przewidziano środki finansowe w wysokości 460 400 zł. Wydatki 
bieżące obejmowały 368 000 zł na wynagrodzenia osobowe i 92 
300 zł na wydatki rzeczowe, w tym m.in. 27 100 zł materiały 
i wyposażenie; 12 100 zł energia elektryczna i woda; 7500 zł 
na naprawę samochodu i kamer monitoringu, drobne remonty 
pomieszczeń; 3500 zł badania profilaktyczne pracowników; 32 
800 zł zakup usług pozostałych; 3000 zł opłaty telefoniczne; 
1500zł podróże służbowe; 2400 zł ubezpieczenia, 2400zł 
szkolenia pracowników.

Radni IdG już w czasie prac na poprawkami do budżetu 
zaznaczyli, że planują utrzymanie Straży Miejskiej do 30 czerwca 
2015r. a pieniądze, które zostaną zaoszczędzone po jej zniesieniu 
przeznaczyć na inwestycje w mieście.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych Rada Miejska  zamierzająca rozwiązać Straż Miejską 
może to zrobić wyłącznie po uprzednim zasięgnięciu opinii 
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji 
(opinia ta dla Rady Miejskiej nie jest w żaden sposób wiążąca).

Brak inicjatywy w zakresie zasięgnięcia w/w opinii 
uniemożliwiłby w praktyce rozpoczęcie procedury rozwiązania 
Straży Miejskiej w Gostyninie.

Projekt uchwały w sprawie zniesienia Straży Miejskiej trafi 
po obrady Rady Miejskiej Gostynina  najprawdopodobniej 
dopiero za miesiąc.

Na koniec 2014r. w Straży Miejskiej zatrudnionych było ponad 
7 strażników. Aktualnie są tam 4 etaty i obsługa administracyjna.

W dniu dzisiejszym stanowisko Burmistrza 
przedstawiła sekretarz Urzędu Miasta, która 
potwierdziła, że Burmistrz jest za utrzymaniem Straży 
Miejskiej w Gostyninie w aktualnej  ilości etatów.

Radni mimo odmiennego stanowiska Burmistrza jednogłośnie 
podjęli uchwałę w sprawie zasięgnięcia opinii Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji o zamiarze rozwiązania 
Straży Miejskiej w Gostyninie.

Podczas posiedzeń Komisji stałych radni wnioskowali 
do Burmistrza o zagwarantowanie osobom zatrudnionym 
w SM miejsc pracy w Urzędzie Miasta lub podległych miastu 
jednostkach-poinformowała Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska.

źródło: gostynin.info



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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W czasie  marcowego posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich 
poruszona została sprawa budżetu obywatelskiego.

Projekt uchwały omówiła Agnieszka Korajczyk-Szyperska, 
która wraz z radnymi IdG już w grudniu taki projekt złożyła 
w Urzędzie Miasta.

Szczegóły dotyczące zagadnień związanych z Budżetem 
Obywatelskim na przykładzie Płocka przedstawiała Monika 
Maron-Kozicińska Kierownik Oddziału Informacji Miejskiej 
Urzędu Miasta Płocka.

W projekcie uchwały  zaproponowana została kwota 
150 000zł, która mogłaby zostać podzielona na 15 części 
i rozdzielana okręgami.

Radni otrzymali projekt uchwały, zasady budżetu 
obywatelskiego, wzór karty do głosowania i harmonogram 
działań związanych z wprowadzeniem BO w Gostyninie, które 
to dokumenty mają  szczegółowo przeanalizować aby  w marcu 
podjąć  już tę uchwałę i rozpocząć działania promocyjne.

 Magda Augustyniak

W piątek 13 lutego rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko 
sekretarza w Urzędzie Miasta Gostynina. Dzień wcześniej odbyły 
się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami, które oprócz swojej 
wizji pracy na stanowisku sekretarza musiały odpowiedzieć 
m.in. na pytania związane z funkcjonowaniem samorządu 
gminnego i Urzędu Miasta.

Hanna Adamska mieszka w Gostyninie. Jest wieloletnim 
pracownikiem Urzędu Miasta, aktualnie zatrudniona na 
stanowisku Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. 
Prywatnie żona redaktora portalu gostynin24.pl - 
Andrzeja Adamskiego.

W Starostwie Powiatowym w Gostyninie wynagrodzenia 
i diety pobierane są na dość wysokim poziomie.

Diety radnych Rady Powiatu Gostynińskiego zostały 
uchwalone uchwałą nr X/42/03 Rady Powiatu Gostynińskiego 
z 25 sierpnia 2003 roku. Obecnie dla Przewodniczącej Rady 
Powiatu  Gostynińskiego  dieta miesięczna wynosi 1854,78zł, 
a dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego  
1669,30 złotych. Radny bez funkcji otrzymuje ok. 1450zł.

Członkowie Zarządu Powiatu odbierają miesięczne diety 
w wysokości 1854,78zł.

Przypomnijmy, że wynagrodzenie miesięczne Starosty 
Gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego Rada Powiatu ustaliła 
w grudniu 2014 roku na poziomie 9660 złotych plus dodatki 
m.in. za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe 
roczne wynagrodzenie.

Jan Kazimierz Krzewicki na stanowisku wicestarosty 
otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 8837,80 
złotych brutto, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze 
oraz dodatki funkcyjny, stażowy i specjalny.

Wynagrodzenie miesięczne naczelników wydziałów Starostwa 
Powiatowego w Gostyninie mieści się w przedziale od  5552,00 zł 
do 7 135,00 zł brutto (składa się z wynagrodzenia zasadniczego 
i dodatków funkcyjnego i stażowego). Nadzorują oni m.in. 
pracę ponad 60 pracowników starostwa.

Budżetem Powiatu Gostynińskiego  zarządza Elżbieta Kijek 
skarbik, która za swoją pracę otrzymuje 9196 zł brutto.

Na stronie internetowej parafii czytamy:
...jeśli ktoś uważający się za katolika nie otwiera domu od 

kilku lat i przez cały rok nie chce się spotkać z kapłanem, to 
świadczy, że brakuje mu dobrej woli. Taka postawa ma swoje 
konsekwencje na przyszłość i jest dobrowolnym stawianiem 
siebie poza wspólnotę Kościoła. 

Księży przyjęło 2261 rodzin. 522 domy i mieszkania zostały 
zamknięte przed księdzem, co stanowi 23 % wszystkich rodzin.

Przedstawiciele parafii stawiają retoryczne pytania: czy takim 
osobom parafia może wydać jakiekolwiek zaświadczenie?  
Czy taka rodzina ma prawo oczekiwać od Kościoła dla swoich 
dzieci sakramentu chrztu św., Pierwszej Komunii, sakramentu 
bierzmowania, czy sakramentu małżeństwa? Albo prosić 
o pogrzeb katolicki…? 

Inicjatywa dla Gostynina zachęca Państwa do wspierania 
lokalizacji, która bierze udział  w ogólnopolskim głosowaniu 
internautów. Na podstawie wyników głosowania  zostanie 
wybranych 40 lokalizacji w Polsce, gdzie powstanie podwórko  
NIVEA.

Od 1 kwietnia można brać udział w akcji i głosować, aby 
Podwórko  NIVEA powstało właśnie w Gostyninie. Każdego 
dnia można oddać jeden  głos.

źródło: gostynin.pl

Budżet obywatelski jeszcze 
w I połowie 2015 r.

Hanna Adamska 
sekretarzem w Urzędzie 
Miasta Gostynina

Podwórko Nivea 
od 1 kwietnia głosujemy 

Wysokie wynagrodzenia 
w Starostwie Powiatowym

Parafia Miłosierdzia Bożego: 
co 4 rodzina nie przyjęła 
księdza „po kolędzie”

Przypomnijmy, o stanowisko to ubiegały się 4 kobiety:
• Hanna Adamska naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
• Agnieszka Korajczyk – Szyperska obecnie Radna Rady 

Powiatu Gostynińskiego, wieloletnia radna Rady Miasta 
w Gostyninie, wieloletni pracownik Starostwa Powiatowego 
w Gostyninie, Z-ca Kierownika w Biurze Powiatowym ARiMR, 
Przewodnicząca Inicjatywy dla Gostynina

• Luiza Siemienik były konserwator zabytków w magistracie 
w Płocku

• Grażyna Pietrzak były wójt Gminy Bodzanów, nie weszła 
w ostatnich wyborach samorządowych do drugiej tury

Komisja w składzie: Paweł Kalinowski – Burmistrz, Paweł 
Pachniewski – Zastępca Burmistrza, Anna Wilińska– Zastępca 
Naczelnika Biura Organizacyjnego Burmistrza wybrała panią 
Hannę Adamską, która już  w najbliższych dniach obejmie 
funkcję sekretarza w Urzędzie Miasta.

Źródło: gostynin.info



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. 3str. 11

Księża narzekają na wzrastającą liczbę młodych ludzi 
mieszkających ze sobą w związkach bez ślubu. Podczas wizyt 
duszpasterskich spotkali aż 88 par bez żadnego, formalnego 
związku (o 3 więcej niż w ubiegłym roku) i aż 134 pary wyłącznie 
w związku cywilnym (o 9 więcej niż w ubiegłum roku).

Duchownych smuci także małe zainteresowanie sprawami 
parafii. Próżno czekać pytań o prace remontowe, czy też 
o podłączenie obiektów parafialnych do miejskiego ogrzewania 
- czytamy na stronie parafii.

Dodatkowo, pomimo próśb księdza tylko jedna osoba zgłosiła 
się do Rady Parafii.

Według komentujących pod artykułem zamieszczonym na 
portalu gostynin.info  główną przyczyną nie przyjmowania 
kolędy jest zaangażowanie polityczne proboszcza tej parafii 
w kampanii samorządowej na rzecz jednego z kandydatów.

Jeden z wpisów zamieszczony pod artykułem:
 „Jeżeli proboszcz na kazaniu zajmuje się promowaniem 

polityka przed wyborami a nie przekazem religijnym, to 
staje się politykiem a nie księdzem. Tak to rozumie sporo 
wiernych z którymi rozmawiałem. To normalne i oczywiste 
że osoby które miały inny pogląd polityczny niż proboszcz 
nie wpuściły go na kolędę. Ja widzę problem głębszy, jeżeli 
promowany przez proboszcza polityk nie wywiąże się 
z zobowiązań wyborczych to konsekwencje poparcia poniesie 
również proboszcz. Ja jestem z parafii Św Marcina i tutaj 
polityki na Mszy nie zauważyłem. Pisanie o nie wydaniu 
zaświadczenia czy nie udzieleniu ślubu, jest to już poważne 
przegięcie. Poważniejszy problem był w zeszłym roku 
w Gąbinie, ale wierni wzięli sprawy w swoje ręce i pokazali 
proboszczowi jego właściwe miejsce, oraz zakres czynności 
który powinien przestrzegać.”

W dniu 15 kwietnia przedstawiciele IdG wzięli udział 
w seminarium poświęconym turystycznemu rozwojowi 
regionu gostynińskiego.

Seminarium było okazją do debaty nt. kierunków rozwoju 
regionu gostynińskiego, wśród których priorytetowym jest 
rozwój turystyki. Potencjał naturalny regionu jest ogromny, 
ale zadań do wykonania jest bardzo dużo. Zasadne wydaje się 
podejmowanie wspólnych inicjatyw m.in. w postaci realizacji 
projektów partnerskich i myślenie kategoriami regionu a nie 
poszczególnych gmin. Międzysektorowa współpraca i efektywne 
wykorzystanie środków pomocowych, jak również współpraca 
w zakresie opracowania dokumentów strategicznych na 
poziomie gminy i powiatu to działania, które będą podejmowane 
w kolejnych miesiącach.

Starosta Gostyniński i przedstawiciele Gmin Powiatu 
Gostynińskiego podpisali LIST INTENCYJNY dotyczący 
zawarcia Porozumienia (umowy partnerskiej) o współpracy 

Młodzi żyją bez ślubu

Burmistrz podwyższa wynagrodzenia, 
IdG porównuje go z Biedroniem

Członkowie rad nadzorczych 
gostynińskich spółek w połowie 
spoza Gostynina

Seminarium pn. „Turystyka – 
naturalny potencjał do rozwoju 
regionu gostynińskiego”

3 mln zł kredytu na kanalizację 

w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gmin 
Powiatu Gostynińskiego.

W czwartek 12 lutego odbyła się sesja nadzwyczajna Rady 
Miejskiej w Gostyninie. Sesja została zwołana na wniosek 
radnych Inicjatywy dla Gostynina zaniepokojonych brakiem 
działań ze strony prezesa MPK SP. z o.o. w sprawie zadania 
inwestycyjnego pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z przepompowniami w Gostyninie w ul. Targowa, Zamkowa, 
Kowalska, Kościuszkowców i przyległe”.

Przypomnijmy, że w 2012r. Zarząd Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Gostyninie rozpoczął 
przygotowania do tego zadania. 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 powinna Gmina Miejska Gostynin 
tj. około 3 mln zł i ok. 800 tys. zł MPK Sp. z o.o. 

Do dnia dzisiejszego nie został ogłoszony przez spółkę przetarg 
zatem pojawiła się obawa czy wystarczy czasu aby zrealizować 
i rozliczyć tak trudne zadanie do końca 2015 roku.

W dniu dzisiejszym radni jednogłośnie wyrazili wolę 
przystąpienia do tego zadania i podjęli uchwałę o zaciągnięciu 
długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000zł. Takie 
działanie umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej 
i realizację zadania.

Źródło: Gostynin.info

Na stronie terazgostynin.pl opublikowano informację na 
temat wynagrodzeń dla nowych członków Rad Nadzorczych 
spółek miejskich w Gostyninie. Są dużo wyższe niż wcześniejsze.

Nowy burmistrz po wybraniu nowych członków rad 
nadzorczych ustalił im nowe wynagrodzenia.

Temat szybko skomentowali przedstawiciele Inicjatywy dla 
Gostynina. Roman Augustyniak na stronie IdG porównuje 
sytuację w Gostyninie z sytuacją w Słupsku, gdzie nowym 
prezydentem został kontrowersyjny poseł Robert Bierdroń. 
Ten obniżył wynagrodzenia członkom rad nadzorczych nawet 
do 60%.

Burmistrz Paweł Kalinowski wyższe wynagrodzenia tłumaczy 
nowo powstałym obowiązkiem obciążenia wynagrodzeń 
składkami na ubezpieczenie. Zaznacza też, że opublikowane 
na portalu terazgostynin.pl informacje są nieaktualne.

Rzeczywisty wzrost kosztów dla miasta z tytułu 
wynagrodzeń wypłacanych członkom rad nadzorczych to 
27% - mówi Paweł Kalinowski.

W radach zasiada 18 osób: 6 z Gostynina, 3 z terenu 
Gminy Gostynin oraz 9 z Płocka i z okolic Płocka. Burmistrz 
samodzielnie podejmuje decyzje o składzie rad nadzorczych 
oraz o wysokości ich wynagrodzeń. Jak tłumaczył, przy wyborze 
kierował się kompetencjami. W rozmowie zaznaczył też, że przy 
decyzjach personalnych nikt nie wywiera na niego nacisków.

Źródło: Gostynin.info



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

DYŻURY  RADNYCH  POWIATOWYCH   IdG

DYŻURY 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            
5 maja 2015r. i 2 czerwca 2015r.

Data   dyżuru Radni
28 kwietnia 2015r. Michał Bartosiak, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska,

5 maja 2015r. Magdalena Augustyniak, Witold Dalkowski
12 maja 2015r. Martyna Doral, Martyna Krawiecka
19 maja 2015r. Tadeusz Majchrzak, Stanisław Pieniążek
26 maja 2015r. Zbigniew Chorążek, Krzysztof Markus

2 czerwca 2015r. Michał Bartosiak, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska,
9 czerwca 2015. Magdalena Augustyniak, Witold Dalkowski

16 czerwca 2015r. Martyna Doral, Martyna Krawiecka
23 czerwca 2015r. Tadeusz Majchrzak, Stanisław Pieniążek
30 czerwca 2015r. Zbigniew Chorążek, Krzysztof Markus
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