
Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

Czy Gostynin będzie miał
swoją posłankę?

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła 
listy wyborcze swoich kandydatów do Sejmu oraz 
Senatu. 

Obecna radna Powiatu Gostynińskiego, liderka 
stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina, „symbol 
walki z burmistrzem” (GW z dnia 01.12.2014r.) 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska znalazła się 
na tej liście na 7 miejscu, a to bardzo dobre 

miejsce dla osoby, która debiutuje w wyborach 
parlamentarnych. 

Gostynin ma dużą szansę na swojego przed-
stawiciela w Sejmie, potrzebna jest tylko 
pełna mobilizacja.
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30 .07.2015r. w Sądzie Rejonowym w Gostyninie odbyła 
się rozprawa przeciwko Włodzimierzowi Śniecikowskiemu 
w przedmiocie egzekucji wyroku sądowego.

Włodzimierz Śniecikowski już  w listopadzie 2014 roku 
zobowiązany został przez Sąd Okręgowy w Płocku do 
przeproszenia mnie za słowa, które wypowiedział w czasie 
kampanii. Jednocześnie  otrzymał zakaz rozpowszechniania 
nieprawdziwych informacji na mój temat.

Do momentu rozprawy jednak były burmistrz nie wykonał 
postanowienia Sądu i  nie przeprosił mnie.

Na dzisiejszej  rozprawie Włodzimierz Śniecikowski 
motywował nie wykonanie postanowienia Sądu tym, że próbował 
doręczyć osobiście przeprosiny jednak nigdy nie zastał  mnie pod 
wskazanym adresem.  Nie potrafił tego jednak  udokumentować.

 Na pytanie sędziego czy ma przy sobie przeprosiny  na 
piśmie - odpowiedział, że nie.

Po krótkiej przerwie, zostało przygotowane oświadczenie, 
które Włodzimierz Śniecikowski podpisał i wręczył mi osobiście.

Tak wygląda w skrócie relacja z dzisiejszej rozprawy.
W rzeczywistości  spotkanie z  byłym burmistrzem to wg 

mnie kolejna farsa. Czas nie zmienił nic w zachowaniu p. 
Śniecikowskiego, kompletnie nic. Niegrzeczne, głośne 
wypowiedzi i argumenty wyciągnięte z rękawa zdominowały 
dzisiejszą rozprawę.

To co się dziś wydarzyło już pewnie mało kogo interesuje, ale 
ja cieszę się, że Włodzimierz Śniecikowski poniósł konsekwencje 
za swoje słowa.

We wtorek, 1 września o godzinie 6.35 z dworca PKS odjechał 
pierwszy autobus w ramach uruchomionej komunikacji 
miejskiej. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu Rady Miejskiej, 
która zabezpieczyła  środki na ten cel w budżecie miasta.

Jako pierwsze z usług komunikacji skorzystały i przejechały  
trasę Gostynin-Zalesie przedstawicielki IdG Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska 
i Magda Augustyniak. Kierowca otrzymał okolicznościowy 
upominek od IdG.

Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska

Znaleźć miejsce parkingowe w centrum Gostynina bardzo 
często równa się z wygraną na loterii. Od rana w Rynku jest 
bardzo  tłoczno. Blokują miejsca auta, które po kilka dni stoją  
z karteczką SPRZEDAM, auta pracowników UM i UG a także 
auta tych, którzy pozostawiają swoje samochody i w dalszą drogę 
do pracy udają się innym pojazdem. Na taki przynajmniej podział 
wskazują przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy Rynek i Zamkowa.

W najbliższym czasie radni miejscy będą podejmować decyzję 
co do parkowania w Rynku i na okolicznych ulicach. Odbyło 
się już zresztą w tym temacie kilka spotkań.

Wraz z Małgorzatą Rędzikowską - Mystkowską - radną 
z tego okręgu  rozpoczęłyśmy konsultacje wśród mieszkańców 
i przedsiębiorców prowadzących działalność na ulicach 
Rynek, Zamkowa, 3-go Maja, Kościuszki, Floriańska na temat 
najlepszego wg nich rozwiązania w tym zakresie.

Wkrótce przekażemy Państwu krótki raport.
Agnieszka Korajczyk-Szyperska
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Włodzimierz Śniecikowski 
dziś mnie przeprosił

Parkometry w  Gostyninie?

Pierwszy kurs komunikacji 
miejskiej za nami
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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

Dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie miasta Gostynina 
przez radnych Rady Miejskiej, Szkoła Podstawowa nr 3 została 
dostosowana dla dzieci poruszających się na wózkach.

    Martyna Krawiecka

Rozwiązanie Straży Miejskiej w Gostyninie stało się faktem. 
Uchwała w sprawie likwidacji tej jednostki przeszła głosami 
radnych z Inicjatywy dla Gostynina. Przeciwni jej rozwiązaniu 
byli radni z PIS, Jan Głodowski i Grzegorz Gospodarowicz 
oraz radna GWS Urszula Pieniążek i niezrzeszona radna 
Wiesława Radecka.

Rozwiązanie Straży Miejskiej było jednym z punktów 
programu wyborczego Inicjatywy dla Gostynina. Najważniejszym 
argumentem jaki przyczynił się do rozwiązania tej jednostki 
było tylko częściowe realizowanie zakresu obowiązków jakie 
przydzielono jej w momencie jej powołania.

Negatywny odbiór Straży Miejskiej to nie tylko domena 
złego zarządzania za rządów byłego burmistrza. Rozwożenie 
posiłków i korespondencji odbywało się również za obecnej 
kadencji burmistrza Pawła Kalinowskiego. Przez pół roku 
nie zrobiono nic, żeby negatywny obraz Straży Miejskiej 
w Gostyninie zmienić w oczach radnych miejskich jaki i również 
mieszkańców Gostynina

W 26.08 w budynku Miejskiego Centrum Handlowego „Stara 
Betoniarnia” przy ul. Bierzewickiej 32 odbyło się uroczyste 
otwarcie Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” 
w ramach realizacji zadania „Opiekun dzienny w Gostyninie”. 
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu a także środkom 
zabezpieczonym przez Radę Miejską, 40 dzieci w wieku do 3 lat 
będzie miało zagwarantowaną opiekę do 10 godzin dziennie, tym 
samym jeden z naszych wyborczych punktów został wykonany.

Martyna Doral
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Likwidacja barier 
architektonicznych w SP nr 3

Punkt opieki nad dziećmi 
do 3 lat otwarty

Straż Miejska w Gostyninie 
rozwiązana!



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 czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę 
wprowadzającą w Gostyninie budżet obywatelski.

Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego w Gostyninie jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym, na mocy którego w sprawach 
ważnych dla gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzone 
konsultacje z mieszkańcami.

Budżet Obywatelski jest kwotą wydzieloną z budżetu 
Miasta Gostynina, o przeznaczeniu której zadecydują sami 
mieszkańcy, co znacznie wpłynie na wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego i zwiększenie wpływu mieszkańców na 
własne otoczenie.

Wszelkie zasady przeprowadzenia konsultacji, naboru, wyboru 
i realizacji inwestycji w ramach BO zawarte są w załączniku 
do uchwały.

Chciałabym dodać, że  już w miesiącu lutym na posiedzeniu 
Komisji Spraw Obywatelskich Zdrowia i Opieki Społecznej 
gościliśmy panią Monikę Maron-Kozicińska z Urzędu Miasta 
Płocka, która omówiła realizację budżetu obywatelskiego 
w Płocku. Była również pani Agnieszka Korajczyk-Szyperska,  
która przedstawiła projekt uchwały dotyczący wprowadzenia 
budżetu obywatelskiego w Gostyninie.  O budżecie obywatelskim 
w Gostyninie w poprzedniej  kadencji ówczesna opozycja mówiła 
wielokrotnie natomiast teraz dopiero pojawiła się szansa żeby 
ten budżet w Gostyninie wprowadzić.

Po projekcie IdG przedstawionym już w lutym,  Urząd Miasta 
przygotował swój projekt uchwały.

W związku z tym, że pojawiły się 2 projekty uchwał powołano 
zespół, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Miasta, 
radni w mojej osobie, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska, 
Urszula Pieniążek i przedstawicielka IdG Agnieszka Korajczyk-
Szyperska. Wspólnie, co więcej zgodnie wypracowaliśmy jeden 
projekt, który przedstawiony został radnym.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to I edycja, w czasie której 
będziemy się uczyć  i prawdopodobnie poprawiać ewentualne 
niedociągnięcia,  które  mogą się pojawić w trakcie jej trwania 
jednak od czego trzeba zacząć. Na 2016 rok zaplanowana będzie 
kwota 150 000 zł ale myślimy, że z roku na rok te kwoty będą 
coraz to większe.

Magda Augustyniak

W 28.08 spotkałam się z prezesem Gostynińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej p. Andrzejem Jakubowskim.

Tematem spotkania były plany budowy przez GSM nowych 
miejsc parkingowych.

Dobra wiadomość dla mieszkańców – w najbliższej przyszłości 
zorganizowane zostaną parkingi przy ul. Kościuszki, Czapskiego 
8 i 12 (dokumentacja w opracowaniu), przy ul. Dmowskiego 
14 – na przeciw sklepu Mila i przy świetlicy MKwadrat.

 Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Radny Zbigniew Chorążek już na majowej sesji Rady Miejskiej 
wnioskował do Burmistrza o podjęcie działań w sprawie Zalewu 
i przejęcie od Gminy Gostynin jeziora i przylegających terenów. 
Klub Radnych IdG zwrócił się również z pisemnym wnioskiem do 
Burmistrza aby w terminie do 15 czerwca złożył ofertę. Niestety 
miasto nie złożyło oferty w wyznaczonym przez gminę terminie.
Przetarg wygrała firma z Rogożewka, która z początkiem lipca 
rozpoczęła prace wokół jeziora.

Jak poinformowała radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska, 
na jednej z sesji Powiatu Gostynińskiego otrzymała ona 
zapewnienie, iż na skrzyżowaniu ulic Stodólnej i Dmowskiego 
zostanie zamontowane lustro do końca lipca.

„Mija pierwszy tydzień sierpnia a lustra nadal nie ma. Skoro 
takie niewielkie zadanie wymaga wielu próśb, pytań, apeli to co 
to będzie w sytuacji kiedy zadanie będzie naprawdę poważne” 
– zastanawiała się radna.

Inicjatorką zamieszczenia lustra w tym miejscu, dość 
niebezpiecznym dla wyjeżdzających z ul. Stodólnej kierówców, 
była Malgorzata Rędzikowska-Mystkowska. Natomiast radna 
Inicjatywy dla Gostynina monitoruje cały proces realizacji 
zapewnienia otrzymanego od władz powiatu. Ponad tydzień 
temu Starosta Gostyniński poinformował:

„Niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu 
pozwalającego na instalację lustra Zarząd Dróg Powiatowych, 
zgodnie z UZP, dokonał rozeznania cen na rynku znaków 
drogowych, a następnie wysłał zamówienie do Firmy „Czmuda” 
w Olsztynie, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. 
Zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Pracownik firmy 
poinformował, że zamówienie zostało przekazane do realizacji. 
Po kilku dniach nadeszła informacja, że z powodu reorganizacji 
firmy zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Ze względu na podany wcześniej termin zainstalowania lustra 
podjęliśmy kroki egzekwujące realizację przyjętego wcześniej 
zamówienia. Ostatnia informacja jest taka, że lustro zostało 
wysłane do Gostynina. Po dostarczeniu lustra zostanie ono 
niezwłocznie zamontowane. Prawdopodobnie montaż nastąpi 
w piątek tj. 7.08.2015r. W międzyczasie z uwagi na terminy 
zwróciliśmy się także z zapytaniem do innych firm o zakup 
lustra. Ze względu na odległe terminy realizacji jak również 
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Mamy budżet obywatelski

Zalew w rękach 
przedsiębiorcy

Wkrótce nowe parkingi

Na skrzyżowaniu 
Dmowskiego i Stodólnej 
pojawiło się lustro



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

Zmiana w sposobie naliczania stawek za stoiska handlowe 
była tematem XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Przypomnijmy, że podczas czerwcowej sesji radni podjęli 
uchwałę wprowadzającą nowe niższe stawki. W wyniku czego 
jednak część kupców zaczęła się skarżyć na znaczny wzrost opłat. 
Radni uchwalili wówczas niższe stawki względem poprzedniej 
uchwały, jednak w trakcie obowiązywania poprzedniej uchwały 
ówczesny burmistrz zmienił wysokość opłat targowych 
zarządzeniem o czym nikt obecnym radnym nie wspomniał.

W międzyczasie odbyło się spotkanie kupców z władzami 
miasta i przedstawicielami Rady Miejskiej w sprawie zmiany 
aktualnie obowiązujących stawek opłaty targowej. 

Podczas spotkania wspólnie ustalono, że opłata będzie 
pobierana za metr bieżący stoiska liczony z jego dłuższej strony, 
a nie jak jest aktualnie za m2.

Temat wywołali niezadowoleni kupcy, którzy zwrócili się ze 
swoim problemem do radnego Witolda Dalkowskiego. 

W dniu dzisiejszym radni Klubu Inicjatywy dla Gostynina 
(Andrzej Robacki, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska, 
Krzysztof Markus, Tadeusz Majchrzak, Witold Dalkowski)  
i przedstawiciele Zarządu IdG w osobie p. Agnieszki 
Korajczyk-Szyperskiej wraz z prezesem Gostynińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Andrzejem Jakubowskim 

Budżet Obywatelski, który po raz pierwszy pojawił się 
w Gostyninie daje duże możliwości realizacji różnych projektów.

W piątek, 4 września odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Inicjatywy dla Gostynina Konrada Szyperskiego i Romana 
Augustyniaka  z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Gostynin 
– Zalesie p. Andrzejem Nyckowskim. Głównym tematem 
spotkania była budowa placu zabaw dla dzieci.

Dlaczego takie działania? Podczas spotkania „przy trzepaku” 
jakie odbyło się prawie rok temu, zebrani mieszkańcy osiedla 
Zalesie jednogłośnie potwierdzili, że czują się jakby „wszyscy 
o nich zapomnieli” ponieważ „tu się nic nie dzieje”. Z podobną 
opinią spotkaliśmy się również teraz.

Postanowiliśmy działać. Prezes spółdzielni Pan Andrzej 
Nyckowski przedstawił nam mapę sytuacyjną terenu oraz 
wskazał działkę, która należy do spółdzielni i najbardziej będzie 
odpowiadać usytuowaniu takiego placu zabaw. Zapewnił także 
o chęci współpracy w przyszłości.

O dalszych czynnościach związanych z realizacją placu zabaw 
na os. Zalesie będziemy Państwa informować.

Roman Augustyniak Konrad Szyperski

Dnia 18 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miasta Gostynina odbyło 
się kolejne spotkanie w ramach Gostynińskiego Forum Biznesu.

W spotkaniu oprócz przedsiębiorców udział wzięły 
przedstawicielki IdG radna miejska Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska i radna powiatowa Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Spotkanie  dotyczyło m.in. zaopiniowania projektu uchwały 
dot. ulg inwestycyjnych dla lokalnych przedsiębiorców, a także 
kontynuacji działań zmierzających do opracowania Strategii 
Rozwoju dla Miasta Gostynina na lata 2015 – 2025. W trakcie 
spotkania przedstawione oraz omówione zostały dwa projekty 
uchwał, w tym projekt IdG w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

W celu wypracowania wspólnego projektu UM i Klubu 
Radnych Miejskich IdG konieczne będą dalsze spotkania, co 
zresztą zostało zaproponowane przez obie strony.

wcześniejsze ustalenia wynikające z stosowanych zasad zakupów, 
czekamy na dostawę lustra z firmy „Czmuda””.

Na szczęście proces dostarczenia lustra powiódł się i zostało 
ono zamontowane. Teraz skrzyżowanie będzie bezpieczniejsze 
dla uczestników ruchu drogowego.

źródło: gostynin. Info

wzięli udział w przeglądzie placów zabaw należących do 
spółdzielni mieszkaniowej.

Radni zwiedzili 12 placów zabaw, których stan można określić 
jako bardzo, bardzo słaby. Wizja lokalna konieczna była ze 
względu na przygotowania do  prac nad budżetem miasta 
Gostynina na 2016 rok, w którym radni chcą zabezpieczyć 
środki m.in. na zakup urządzeń. W najbliższym czasie podjęte 
zostaną decyzje, które place zabaw zostaną zmodernizowane. 
Proces ten musi zostać rozłożony na kilka lat.

Trzeba pamiętać, ażeby infrastrukturę w mieście 
zmodernizować konieczna jest  współpraca z GSM.

Kolejne spotkanie w terenie dotyczyć będzie parkingów.
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Niższe opłaty targowe

Nowe place zabaw 
już w następnym roku

Powalczymy o plac zabaw 
na os. Zalesie

Zwolnienia podatkowe w Gostyninie



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

W czerwcu odbyło się spotkanie przedstawicieli Inicjatywy 
dla Gostynina (Andrzej Robacki, Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska, Krzysztof Markus, Agnieszka Korajczyk-Szyperska) 
z Prezesem MTBS Sp. z o. o. p.Konradem Wilkanowiczem. 
Tematyka spotkania dotyczyła m.in. możliwości i działań 
podjętych w zakresie obniżenia czynszów w zasobach MTBS, 
modernizacji placów zabaw, remontów altan na śmieci a także 
budowy miejsc parkingowych/postojowych. Poruszony został 
także  temat likwidacji  wilgoci na os. Targowa.

Udało się, trwało to bardzo długo ale furtka na Orlik przy 
SP nr 1 już jest.

O stanie furtki pisaliśmy jeszcze w czasie kampanii wyborczej: 
http://inicjatywadlagostynina.pl/furtka-bezpieczenstwa/

W styczniu radni IdG złożyli wniosek do budżetu Miasta 
Gostynina na 2015 rok i zabezpieczyli  środki finansowe na 
to zadanie.

Sprawę od początku monitorowałem.
Muszę przyznać, ze mała rzecz a cieszy.

Stanisław Pieniążek

W czwartek z inicjatywy radnego Witolda Dalkowskiego 
odbył się wykład multimedialny dr Piotra Wiśnika pod 
tytułem „Fizjologia, odżywianie i regeneracja w piłce nożnej”. 
W spotkaniu udział wzięli m.in. piłkarze z MKS Mazur.

Prowadzący opowiadał zebranym o zasadach zdrowego 
odżywiania, fizjologii i metodach, jakie można wykorzystać 
podczas treningu.

Pomysł Tadeusza Majchrzaka radnego Inicjatywy dla 
Gostynina doczekał się realizacji. Może nie do końca były 
takie założenia ale myślimy, że z czasem przybędą na Pchli 
Targ również mieszkańcy Gostynina, którzy sprzedawać będą 
stare gadżety zalegające w ich garażach.
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Spotkanie z Prezesem 
MTBS Sp. z o.o.

Jest furtka na ORLIK 
przy SP nr 1

Pchli targ ruszył
ABC odżywiania w sporcie



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

W miniony wtorek przedstawicielki Inicjatywy dla Gostynina 
w osobach radnych miejskich Małgorzaty Rędzikowskiej-
Mystkowskiej i Magdy Augustyniak a także radnej powiatowej 
Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej spotkały się z mieszkańcami 
ulicy Targowej.

W czasie spotkania poruszono wiele tematów, z którymi 
borykają się aktualnie mieszkańcy tego osiedla.

Najczęściej poruszanym zagadnieniem był problem śmieci. 
Kosze na śmieci stoją pod blokami, w gorące dni fetor unoszący 
się z koszy jest nie do wytrzymania. Dodatkowo pojawił 
się problem robaków i szczurów w okolicach śmietników. 
Najlepszym rozwiązaniem wg mieszkańców byłoby przesunięcie 
koszy w stronę ulicy Kościuszkowców i  pobudowanie altany 
(ten problem zgłaszaliśmy już u prezesa MTBS). Takie działania 
spowodowałyby, że tylko mieszkańcy Targowej mieliby dostęp do 
śmietnika nie zaś tak jak jest teraz np. mieszkańcy okolicznych 
wsi, którzy bardzo często przyjeżdżają i wyrzucają swoje śmieci.

Kolejnym problemem, który należy w krótkim czasie 
załatwić to sprawa przejścia dla pieszych. Na osiedlu Targowa 
i Kościuszkowców widnieją jedynie znaki pionowe, natomiast 
nigdzie nie ma namalowanych pasów. Należy to szybko poprawić.

Radne odwiedziły także budynek przy ul. Kościuszkowców, 
w którym kilka rodzin nie ma łazienki a wszystkie „brudy” 
wylewane są do jednej zewnętrznej toalety (pozostałe 3 są 
zamknięte) lub do dziurawej studzienki.

W czasie spotkania poruszono także kwestię oświetlenia 
osiedla, braku zieleni, progów zwalniających  i jakości piasku 
na placu zabaw.

Wszystkie te problemy zostały spisane i przekazane do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w celu wypracowania 
odpowiednich wniosków.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Pod koniec kwietnia radni miejscy podjęli uchwałę budżetową, 
w której przyjęli podwyżki dla pracowników placówek 
oświatowych niebędących nauczycielami.

W budżecie na ten cel na 2015 rok  zaplanowano kwotę 
w wysokości 108 800zł.

Krzysztof Markus

Na początku czerwca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Gostynina na 2015 rok.

Klub radnych miejskich Inicjatywy dla Gostynina złożył 
wniosek do budżetu m.in. w sprawie modernizacji ul. Armii 
Krajowej i ul. Stodólnej. Koszt zadania wyniesie około 300 
tys. złotych.

Wniosek został przegłosowany głosami radnych IdG. 
Radni Prawa i Sprawiedliwości Jan Głodowski, Grzegorz 
Gospodarowicz, a także radne Urszula Pieniążek i Wiesława 
Radecka głosowali przeciw.

Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował także do 
Burmistrza o podjęcie rozmów ze Starostą Gostynińskim w celu 
wspólnego działania na rzecz modernizacji ciągów pieszych 
w Gostyninie.

Podwyżki dla pracowników placówek oświatowych
Pod koniec kwietnia radni miejscy podjęli uchwałę budżetową, 

w której przyjęli podwyżki dla pracowników placówek 
oświatowych niebędących nauczycielami.

W budżecie na ten cel na 2015 rok  zaplanowano kwotę 
w wysokości 108 800zł.

Krzysztof Markus
Na sesji Rady Miasta radni podejmowali uchwałę dotyczącą 

zmian w budżecie na rok 2015. Dużym zaskoczeniem była 
postawa trójki radnych Jana Głodowskiego, Grzegorza 
Gospodarowicza obydwaj z Prawa i Sprawiedliwości i radnej 
Wiesławy Radeckiej, cała trójka zagłosowała przeciw uchwale.

Uchwała dotyczyła przede wszystkim przeznaczeniu 
środków na instalację grzewczą w galerii Stara Betoniarnia 
w kwocie 242 tyś. zł, a także na zagospodarowanie terenu przy 
Miejskim Centrum Kultury poprzez opracowanie koncepcji 
z uwzględnieniem placu zabaw dla dzieci, skateparku i siłowni 
plenerowej. Radni będący za tą uchwałą przeznaczyli na ten 
inwestycje 165 tyś. zł. Dodatkowa kwota 100 tyś. zł zostanie 
przeznaczona po wpłynięciu refundacji z programu Maluch.

Uchwała budżetowa również przeznaczała środki na inne cele:

• Uruchomienie pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 
2 – 25 tyś. zł

• Zakup kserokopiarki do MP nr 2 – 2,5 tyś. zł
• Remont schodów i drobne naprawy w MP nr 4 – 5 tyś. zł
• Zakup sprzętu sportowego do SP nr 1 i SP nr 3 po 2 tyś. zł
• Remont sali prób w MCK – 5 tyś zł.
• Utworzenie Klubu Kulturalnego/Klub Seniora w MCK, 

remont pomieszczenia, zakup mebli i sprzętu – 15 tyś. zł
Uchwała przeszła głosami radnych z Inicjatywy dla Gostynina.

gostynin.info
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Spotkanie na ulicy Targowej

Radni PIS zagłosowali
przeciwko inwestycjom 
przy MCK?

Podwyżki dla pracowników 
placówek oświatowych

Radni PiS zagłosowali 
przeciw modernizacji ulicy 
Armii Krajowej i Stodólna



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

Kolejne obietnice wyborcze Inicjatywy dla Gostynina 
w realizacji.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
w Gostyninie Sp. z o.o. podjęło decyzję o obniżeniu stawek 
czynszu w zasobach własnych oraz administrowanych przez 
MTBS w Gostyninie.

Zakres powyższych decyzji dotyczy:
1. Z dniem 01 maja 2015 r. obniżono stawki za centralne 

ogrzewanie średnio o 13 %, w związku ze zmianą źródła 
ogrzewania olejem opałowym na ogrzewanie gazem 
ziemnym. Dotyczy nieruchomości: Gostynin, ul. Zazamcze 
19a, 19b, 19c, 19d

2. Z dniem 01 maja 2015 r. obniżono stawki za centralne 
ogrzewanie o 23,25 % w związku ze zmianą źródła 
ogrzewania olejem opałowym na „pelet”. Dotyczy 
nieruchomości: Gorzewo ul. Kruk 1,2,3,6

3. Z dniem 01 lipca 2015 r. w związku z obniżką opłat za 
energię cieplną dostarczaną przez MPEC w Gostyninie 
w zasobach MTBS (budynki wybudowane ze środków KFM) 
obniżono stawki za centralne ogrzewanie o 8,5 %. Dotyczy 
nieruchomości: Gostynin ul 3 Maja 20c, u, Czapskiego 12b 
i 12c, ul. Ozdowskiego 3a, ul. Spółdzielcza 7

4. Z dniem 01 sierpnia 2015 r. w związku z obniżką opłat 
za energię ciepną dostarczaną przez MPEC w Gostyninie 
obniżone zostaną w zasobach stanowiących własność Gminy 
Miasta Gostynina, stawki za centralne ogrzewanie o 8,5 %. 
Dotyczy nieruchomości: Gostynin ul. 3 Maja 30, 41, 43a,                                                                                                                                      
ul. Nowa 1, ul. Polna 14, ul. Rynek 24 i 24a, ul. Wojska 
Polskiego 39, 45, 56 oraz w zasobach Wspólnot 
Mieszkaniowych ul. 3 Maja 9 i 39, ul. Armii Krajowej 35, 
ul. Bierzewicka 14, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, ul.Dmowskiego 
1 i 10, ul. Floriańska 5, ul. Kościuszki 6, 31, ul. Moniuszki 
2,4,6, ul. Nowa 2, ul. Parkowa 1,2,3,4,5,6,24, ul. Polna 
12 i 12a, ul. Wojska Polskiego 10, ul. Wyszyńskiego 11,13,           
ul. Spółdzielcza 9

Cieszy nas taka decyzja tym bardziej, że wielokrotnie 
w czasie posiedzeń komisji, spotkań z prezesem MTBS 
poruszaliśmy temat wysokich czynszów w zasobach MTBS 
i wnioskowaliśmy o ich obniżenie.

Stanisław Pieniążek

Podczas czwartkowej sesji radny IdG Michał Bartosiak 
dopytywał o realizację zadania dotyczącego zamontowania 
ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy budynkiem 3-go Maja 
27 a sklepem Netto. Potrzebę budowy takiego ekranu zgłosili 
mieszkańcy budynku sąsiadującego z Netto już w czasie 
spotkań przedwyborczych z IdG.

Radni w czasie prac nad budżetem na 2015 rok zabezpieczyli 
środki finansowe na to zadanie. Dziś radny Bartosiak pytał 
o realizację zadania, za co już w tej chwili odpowiedzialny 
jest Urząd Miasta.

„Kilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedź od konserwator 
zabytków, która wyraziła zgodę na wykonanie ogrodzenia 
przy tym obiekcie, w związku z tym będzie przygotowany 
wniosek do starosty o wydanie odpowiednich pozwoleń”- 
poinformował burmistrz.

Na początku czerwca odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej podczas, której radni wysłuchali informacji 
Burmistrza o realizacji zadania „Budowa Centralnego Parku 
Balneologii i Wypoczynku Termy Gostynińskie”.

Komisja Rewizyjna przyjęła informacje Burmistrza 
w sprawie realizacji zadania Termy Gostynińskie i zaleciła 
kontynuowanie prowadzonych działań celem jak najszybszego 
rozwiązania problemu wskazanego w „Raporcie – bilans 
otwarcia dla miasta Gostynina”.

W raporcie zawarty został zapis: Projektem na podstawie, 
którego można ocenić zabezpieczenie interesów miasta, 
a także uogólnić wnioski z tego projektu na sposób 
postępowania miasta przy realizacji dużych projektów jest 
umowa koncesyjna jaką miasto zawarło ze spółką Termy 
Gostynińskie. W niniejszym raporcie skupiamy się na 
wnioskach systemowych, całą sprawę z detalami podsumowuje 
raport NIK z 6.12.2012 roku.

Zawarcie umowy koncesyjnej przez miasto w niekorzystnej 
dla miasta formule a później brak konkretnej strategii miasta 
odnośnie projektu Termy powodowało trwanie w relacji 
gospodarczej, która nie przynosiła żadnych efektów dla miasta, 
oprócz generowania stałych kosztów. Takim kosztem było 
utrzymywanie tzw. inżyniera kontraktu, który mimo braku 
realnych działań (nie uzyskano pozwolenia na budowę, nie 
rozpoczęto działań budowlanych), naliczał wynagrodzenie 
wynikające z podpisanej przez miasto umowy. Inżynier 
kontraktu z własnej inicjatywy zwracał uwagę na brak 
celowości współpracy przy braku rozpoczęcia inwestycji, 
jednak Urząd Miasta umowy nie rozwiązał i doprowadził 
do naliczania kolejnych opłat, co jest przykładem rażącej 
niegospodarności. Realizacja projektu term to pasmo rażącej 
niekompetencji, oraz działań i zaniechań władz miasta, 
które nie mają żadnego logicznego uzasadnienia. To także 

Pierwotnie miała kosztować blisko 9 mln zł 
z dofinansowaniem zewnętrznym 63% jednak po 
rozstrzygnięciu przetargowym będzie kosztowała prawie 3 
krotnie mniej – inwestycja pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z przepompowniami w Gostyninie w ul. Targowa, 
Zamkowa, Kowalska, Kościuszkowców i przyległe”

W lutym na wniosek klubu radnych Inicjatywy dla Gostynina 
odbyła się sesja nadzwyczajna, której głównym powodem było 
zaniepokojenie radnych miejskich brakiem dotychczasowych 
działań przy realizacji tego zadania inwestycyjnego co mogło 
skutkować utratą dofinansowania.

Na sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu na sfinansowanie tej inwestycji. 
Inwestycja jest obecnie w realizacji.
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Niższe 
czynsze
w MTBS

Trwa budowa kanalizacji 
na Zazamczu

Ekrany dźwiękochłonne
już wkrótce przy NETTO

Wnioski w sprawie Term



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

W związku ze „stanem zawieszenia”, w którym znalazła się 
sprawa Term Gostynińskich chcielibyśmy poznać Państwa 
zdanie w temacie tej inwestycji. 

Zależy nam na poznaniu opinii czy mieszkańcy Gostynina 
i okolic chcieliby aby Termy w ogóle powstały? 

Jeśli tak to w jakim wymiarze?
 

Zapraszamy na www.inicjatywadlagostynina.pl

29 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna. Poniżej 
przedstawiamy stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Andrzeja Robackiego. 

Absolutorium oznacza określenie aktu prawnego, który 
dokonywany jest poprzez organ uprawniony na podstawie 
przedstawionego sprawozdania rachunkowego i stwierdzenie 
prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego 
za 2014 rok.

Można więc przyjąć, że absolutorium jest jedną z postaci 
odpowiedzialności statutowej Burmistrza.

Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej 
przez Burmistrza gospodarki finansowej, a nie zaufanie do 
realizacji programu społeczno – gospodarczego czy polityki 
kadrowej Burmistrza w ogólności.

Gospodarka finansowa oparta na zatwierdzonym budżecie 
jest w efekcie poddawana ciągłej nowelizacji budżetu w ciągu 
roku i dostosowywana do aktualnych potrzeb i bardzo często 
różni się od budżetu pierwotnego.

Analizując realizację budżetu za 2014 rok nie sposób 
pominąć szeregu czynników, które mają ogromne znaczenie 
przy jego ocenie.

przyczyna problemów finansowych związanych z łącznymi 
wydatkami miasta na poczet tego projektu. Łączne wydatki 
miasta na etapie przygotowawczym, tylko w analizowanym 
okresie wyniosły 8 195 514,16 milionów złotych, a łącznie 
według raportu NIK 15 milionów złotych.

Przypomnę tylko, że rekomendacje autorów audytu 
w sprawie Term brzmiały następująco:

o Wobec braku stawienia się spółki Termy Gostynińskie do 
aktu notarialnego należy w naszej opinii przetarg unieważnić. 
Co prawda można doprowadzić sądowo do podpisu 
zastępczego, ale istnieją duże wątpliwości co do posiadania 
przez spółkę środków finansowych, które dałyby możliwość 
wywiązania się ze zobowiązań finansowych wobec miasta.

o Należy doprowadzić do rozwiązania umowy koncesyjnej 
ze spółką Termy Gostynińskie, a także na drodze cywilnej 
dochodzić roszczeń wynikających z braku realizacji 
niniejszej umowy.

o Należy zapobiec potencjalnemu przedawnieniu roszczeń 
wynikających z zapłaconej kwoty za dokumentację przy 
jednoczesnym braku otrzymania przedmiotu umowy, 
tj. pozwolenia na budowę. W zależności od wykładni 
sądów, roszczenie może się przedawnić z końcem marca 
bieżącego roku.

o Należy przystąpić jako poszkodowany do postępowania 
w sprawie term prowadzonego przez prokuraturę. Dzięki 
tej możliwości miasto uzyskałoby dostęp do materiału 
dowodowego, możliwość uczestniczenia w czynnościach 
procesowych, a także mogłoby składać wnioski dowodowe 
w sprawach ustalonych w wyniku własnych analiz.

o We wstępnej ocenie, część zagadnień związanych 
z tabelą numer 23 gdzie opisano nieprawidłowości 
kwalifikuje się na zarzuty karne związane z poświadczeniem 
nieprawdy, niegospodarnością, itp. Miasto powinno 
rozważyć doprowadzenie do ich postawienie w toczącym 
się postępowaniu prokuratury o po rozwiązaniu umowy 
koncesyjnej należałoby ponownie przeanalizować możliwości 
ekonomiczne realizacji inwestycji w termy oraz jej model 
organizacyjny . W zależności od ustaleń analizy należy 
zdecydować, czy projekt realizować, czy zaniechać, np. 
sprzedając działki, na których planowano inwestycję.

Stanisław Pieniążek

Andrzej Robacki

Absolutorium

Gdybyśmy tak rozpatrywali całość tego procesu, to należałoby 
postawić pod rozwagę Wysokiej Rady następujące czynniki, 
które wynikają z wniosków wykazanych w przeprowadzonych 
audytach, a dotyczących Urzędu Miasta i spółek miejskich.

Dotyczą one trzech aspektów:
1. Aspektu finansowego;
2. Aspektu bezpieczeństwa prawnego związanego z celowością, 

efektywnością wykonywanych inwestycji;
3. Aspektu zarządzania.
Jakie więc są te wnioski w dużym skrócie?
1. Zarządzanie Miastem w poprzednim okresie, doprowadziło 

do skraju wydolności finansowej i organizacyjnej, można 
powiedzieć, że na poziomie ryzyk prawnych i finansowych 
również związanych z zadłużeniem miasta;

2. Zadłużenie było spowodowane niecelowością podejmowanych 
inwestycji, doprowadziło do przepaści finansowej;

3. Trudno szukać w zarządzaniu inwestycjami miasta celowości 
czy też skuteczności, które powinny zapewnić miastu rozwój 
w przyszłości.

Trzeba dodać, że rok 2014 to także totalną kompromitacją 
byłego burmistrza Śniecikowskiego i Rady Miejskiej z nim 
współpracującej. Wyrok prawomocny w słynnej sprawie 
2,74, opinie prawne, za które za pieniądze podatnika miasto 
zapłaciło ponad 10 tys. zł i na co obecna radna Urszula Pieniążek 
dała przyzwolenie, sprawa Term ponownie w prokuraturze, 
niezrealizowany przetarg dotyczący sprzedaży działek pod Termy 
czy cały proces związany z wygaszaniem mandatu burmistrzowi 
Śniecikowskiemu to wszystko w mojej opinii zasługuje na 
czerwoną kartkę.

Zresztą sami mieszkańcy w znacznej większości pokazali , że 
do władzy (i mam tu na myśli Śniecikowskiego i GWS) stracili 
zaufanie odrzucając ich zupełnie w wyborach samorządowych.

Nie sposób jednak teraz nie wspomnieć, że to że dziś jesteśmy 
w tym miejscu to bardzo duża zasługa kilku osób m.in. Agnieszki 
Korajczyk-Szyperskiej, Romana Augustyniaka. To dzięki ich 
pracy i uporowi mieszkańcy usłyszeli o niegospodarnych 
działaniach byłego burmistrza, to oni monitorowali sprawę term, 
proces wygaszania mandatu i inne tematy z tym związane. To 
nie kto inny jak oni w 2014 roku spędzili wiele czasu na ławach 
sądowych broniąc interesu inicjatorów referendum z 2013 roku 
i walcząc o prawdę. I w tym miejscu bardzo im za to dziękuje.

Reasumując ww. elementy można stwierdzić, że:
1. Burmistrz nie liczył się z pieniądzem publicznym, czyli 

z pieniądzem gostynińskiego podatnika;
2. Decyzje były podejmowane „lekką ręką”, bez myślenia 

o tym, że to jest pieniądz publiczny;
3. Działania Burmistrza doprowadziły do złej 

sytuacji finansowej;
4. Obsługa prawna nie reprezentowała interesów miasta;
5. Nadmierne zatrudnianie pracowników typu pracownik 

gospodarczy, administracyjny, kierowca, sprzątaczka. Rok 
2014 dał ich szczególny wysyp – ponad 60 osób na 150 
zatrudnionych w Urzędzie Miasta. Moja ocena jest więc 
zdecydowanie negatywna.

Biorąc pod uwagę tylko te ww. argumenty należy stwierdzić, 
że organ stanowiący został postawiony w trudnej sytuacji, gdyż 
musi dokonać oceny realizacji budżetu przez Burmistrza, który 
praktycznie nie miał wpływu na jego realizację, W tej sytuacji 
będę głosował za udzieleniem absolutorium.
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Budujemy Termy?



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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22 sierpnia 2015 roku w gostynińskim Zamku odbył się 
pierwszy Festiwal Teatralny połączony z akcją profilaktyczną 
„Stop dopalaczom” pod batutą Agnieszki Bartosiak.  Poniżej 
zamieszczamy opinię o Art Energy nadesłana przez jednego 
z uczestników.

Art Energy  to wydarzenie pełne magii, które otworzyło przed 
odbiorcą świat teatru – tajemniczy, zmysłowy, ale również 
zabawny i pełen energii.

Warto zwrócić uwagę na wszechstronność zaproponowanych 
przez organizatorów atrakcji. Nie zabrakło rozwijających 
dziecięcą wyobraźnię warsztatów teatralnych i spektakli 
skierowanych do najmłodszych, jak również pokazów 
zapierających dech w piersi dojrzałego odbiorcy.

Niezwykłość ulicznych projektów teatralnych polega 
na nawiązywaniu swoistej relacji pomiędzy performerem 
a widownią. Tego mogliśmy w pełni doświadczyć podczas 
sobotniego Festiwalu. Pokazy tańca na chuście czy highline 
nad zamkową fosą, obserwowaliśmy z niemałą dozą emocji. Co 
więcej, podczas warsztatów slackline, każdy mógł spróbować 
czym jest próba utrzymania równowagi na cienkiej taśmie. 
Projekt „Knopik Drums Solo” w wykonaniu wirtuoza 
perkusji Przemka Knopika, był z kolei muzyczną ucztą dla 
naszych uszu. Plenerowe spektakle teatralne w wykonaniu 
grup i indywidualnych performerów: EduArt, Teatr? No nie 
wiem, Teatralne Studio Oj, Metafora, wyciszały i skłaniały 
do refleksji. Ogromne wrażenie wywarł na widzach  spektakl 

Agnieszka Korajczyk - Szyperska

Teatru Pantomimy Mimo pt. „Energia”, po którym owacje ze 
strony publiczności zdawały się nie kończyć. Bajka cieniowa 
„Księżyc i wielbłądziątko” przedstawiona przez Jo Art Show 
przykuwała uwagę nie tylko najmłodszych. Kiedy miało się 
wrażenie, że nie wydarzy się już nic bardziej poruszającego, 
wysłuchaliśmy „Opowieści o stworzeniu świata” muzyczno–
aktorskiego duetu Emilia i Anna Reiter – harfa i flet. 
W wyjątkowej scenerii pięknie oświetlonego Zamku i przy 
dźwiękach harfy i fletu podróżowaliśmy po świecie rozwiązując 
zagadkę jego stworzenia. Zwieńczeniem Festiwalu był pokaz 
ognia zaprezentowany przez grupę Fireproof – energia ognia 
i różnorodność jego formy przemawiały do każdego.

Motywem przewodnim Festiwalu była energia teatru, jak 
również jej wpływ na kształtowanie wyobraźni młodego (i nie 
tylko!) człowieka. Całości wydarzenia przyświecał bardzo istotny 
cel – propagowanie wiedzy o zgubnym wpływie dopalaczy na 
zdrowie człowieka, oraz to w jak fantastyczny sposób można 
sztuką wypełnić wolny czas i pełne szalonych pomysłów głowy 
młodzieży. Takie inicjatywy się chwali. Czekamy z utęsknieniem 
na kolejną edycję Festiwalu, a ta zostanie w naszej pamięci na 
bardzo długo.

Zdjęcia: gostynin.info

Uczestnik Art Energy

I Festiwal Teatralny ART 
ENERGY – z perspektywy widza

(myślę, że gdyby dzieci umiały i chciały grać w kaplse tak 
jak za czasów kiedy ja byłam dzieckiem, z tej ilości którą 
znalazłyśmy można by obdarować zestawami kapsli pewnie 
z setkę dzieci).
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Pierwszy etap akcji Reaktywacja Dybanki, którego celem było 
wysprzątanie obszaru plaży wokół jeziora oraz terenu leśnego 
zakończony. Zebrano blisko 50 worków śmieci. W większości 
do worków trafiały butelki, pety, choć trafiały się również części 
krzeseł, tablic informacyjnych.

W akcji sprzątania Dybanki brała udział również damska 
cześć Inicjatywy dla Gostynina, a mianowicie radna powiatowa 
Agnieszka Korajczyk – Szyperska, radne miejskie Magdalena 
Augustyniak, Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska 
i Martyna Krawiecka.

W kilku zdaniach obraz sprzątania Dybanki  skomentowała 
na swojej stronie internetowej Agnieszka Korajczyk – Szyperska 
– Trasa główna na pierwszy rzut oka czysta, mało butelek, 
puszczek wcale, za to pełno niedopałków papierosów i kapsli 

Sprzątanie Dybanki 
również z Inicjatywą 
dla Gostynina



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

Czym wyżej tym więcej  plastikowych, szklanych i dodatkowo 
jeszcze potłuczonych butelek. Trafiło nam się kilka miejsc 
gdzie znalazłyśmy śmieci w ilości jaką wyprodukować może 
czteroosobowa rodzina w ciągu miesiąca.

Oczywiście w trakcie sprzątania było dużo czasu na 
rozmowę, a także na stworzenie sylwetki potencjalnego 
śmiecącego na Dybance. W związku z tym, że podniosłam 
dziś setki plastikowych i szklanych butelek, kapsli, torebek  
po ziołach, które ponoć poprawiają nastrój i nawet zdrowie 
doszłam do wniosku, że śmiecą głównie ludzie młodzi. Ci co 
pozostawiają śmieci na Dybance, no cóż w dużej mierzą są 
smakoszami piwa Łomża, Tyskie, Somersby i Reds. Lubią pić 

tanie  szampany choć w nieznacznych ilościach ale unikają 
mocnych alkoholi i  jeśli już ktoś ma ochotę na coś mocniejszego, 
to po wypiciu pozostawia po sobie tzw. piersióweczki.  

Pomyślałam, dobrze, że się spotykają, bo przecież tereny 
bardzo ładne ale jak już robią sobie  te schadzki to mogliby 
sprzątać po sobie. No i nawet gdyby mieli odrobinę sumienia 
i chcieli te śmieci wyrzucić to mieliby problem bo  na całej trasie, 
którą sprzątałam znalazłam jeden kosz – fragment beczki.

Pracowałyśmy dziś ponad 3 godziny. W kilka osób 
uzbierałyśmy pewnie  z 10  – 120 litrowych worków, a może 
i więcej.

Zmęczona, lekko podrapana, ba nawet okaleczona wróciłam 
do domu ale za to w pełni usatysfakcjonowana, że zrobiłam  
coś pożytecznego.

Już dziś zgłaszam swój udział do kolejnej akcji sprzątania 
i zachęcam także innych.
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40 lat łąckiego Klubu 
KORMORAN

Kolejne pieniądze 
na gostyniński sport

Powiat Gostyniński zaciąga 
kolejną pożyczkę

Przedstawiciel IdG Kazimierz Majchrzak wziął udział 
w uroczystościach związanych z obchodami 40 lecia Gminnego 
Ludowego Klubu Sportowego KORMORAN Łąck.

W czasie dzisiejszej sesji Rady Miejskiej podejmowane będą 
zmiany w uchwale budżetowej dotyczące m.in sportu.

Radni zdecydują o przeznaczeniu 58 000 zł na dotację celową 
dla klubów sportowych z przeznaczeniem na dofinansowanie 
kosztów organizacji zawodów sportowych i uczestnictwo 
w zawodach i zakup niezbędnego sprzętu sportowego a związku 
z dużym zapotrzebowaniem na sprzęt sportowy w szkołach 
podstawowych podejmą  decyzje o przeznaczeniu m.in. do Szkoły 
Podstawowej nr 1 i nr 3 środków pieniężnych na zakup sprzętu 
sportowego. Środki finansowe na zakup sprzętu sportowego 
i pomocy dydaktycznych dla gostynińskich szkół będą stopniowo 
zabezpieczane w budżecie.

Również na wniosek radnych IdG od września 2015 roku 
w szkołach , w których organem prowadzącym jest Gmina Miasta 
Gostynina zorganizowane mają zostać zajęcia pozalekcyjne 
sportowo-rekreacyjne. Kwotę w wysokości ok. 30 000zł na ten 
cel w budżecie miasta ma wskazać skarbnik miejski.

Dzisiejsze, dziesiąte posiedzenie Rady Powiatu Gostynińskiego 
zostało w większości zdominowane przez trudną sytuację, w jakiej 
znalazło się Gostynińskie Centrum Edukacyjne.

Wszystko za sprawą zapytania radnej IdG, Agnieszki Korajczyk-
Szyperskiej, która jako pierwsza zainteresowała się dlaczego pomimo, 
iż arkusz organizacyjny dla placówki powinien zostać zatwierdzony 
do 31 maja zmieniano go aż 7 razy. (Więcej na ten temat pisaliśmy 
w dniu wczorajszym).

W odpowiedzi Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski 
tłumaczył, iż GCE ma małą subwencję oświatową. Organizowano 
wiele spotkań i tyle razy zmieniano arkusz, ponieważ nie podobał 
się on organowi prowadzącemu. Ostatecznie z arkusza udało się 
wyrzucić aż 168 godzin.

W związku z tym, że nie zatwierdzono na czas arkusza 
organizacyjnego, skutkuje to sytuacją, iż z żadnym nauczycielem 
nie można w chwili obecnej rozwiązać umowy o pracę. Stąd przed 
Zarządem Powiatu kolejne zadanie, aby zapewnić środki finansowe na 
wynagrodzenia dla kadry GCE. Dlatego też na dzisiejszej sesji radni 
podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 
finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem 
na realizację zadania dotyczącego zmiany sposobu użytkowania 
budynku magazynowego na archiwum, w wysokości 150 000 zł. 

Środki, które wcześniej w budżecie zaplanowane były na ten 
cel, zostaną przeznaczone na październikowe wynagrodzenie dla 
pracowników Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Problem 
braku wynagrodzeń odsunął się zatem o kolejny miesiąc.

Radny Adam Waloch z PiS ubolewał, że w okresie tak ciężkiej 
sytuacji finansowej powiatu, gdy subwencja na edukację maleje to 
wydatki na starostwo rosną. Przy okazji radny Wiesław Wojtalewicz 
dopytywał również o ilość osób zatrudnionych w starostwie w 2014 
i w 2015.

W odpowiedzi Starosta poinformował, iż w roku 2014 
zatrudnionych było 66 osób, a w obecnym jest 69. W starostwie 
pracuje ponadto 5 stażystów, 4 osoby kwalifikujące się już na 
emeryturę oraz 8 chronionych prawnie. Tomasz Matuszewski nie 
popiera pojawiających się głosów, jakoby za jego kadencji nastąpił 
gwałtowny przyrost pracowników w Starostwie Powiatowym. 
Stwierdził, że dla każdej nowo zatrudnionej osoby jest w stanie 
przedstawić kwalifikacje, które potwierdzą to, iż jest po prostu 
Starostwu potrzebna.

Puentując temat Starosta Gostyniński podkreślił, iż w tym roku 
za jego kadencji pracownice urzędu z okazji Dnia Kobiet, w ramach 
oszczędności, nie otrzymały żadnego prezentu materialnego.

 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

Źródło: gostynin24.pl
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Wtorki z IdG
Serdecznie zapraszamy na dyżury IdG. 

W każdy wtorek, w godzinach 8.00-9.00 
w Ratuszu Miejskim spotykać  się będzie 
z mieszkańcami Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Robacki.

W godzinach 16.00-17.00 radni IdG 
dyżurować będą w biurze Rady Miejskiej.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca od 
godz. 19.00, w OSK Markus przy ul. Wojska 
Polskiego dyżurować będą liderzy IdG.

Data dyżuru Radni
1 września 2015r. Magdalena Augustyniak, Stanisław Pieniążek
8 września 2015r Michał Bartosiak, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska,

15 września 2015r. Zbigniew Chorążek, Krzysztof Markus
22 września 2015r. Martyna Doral, Martyna Krawiecka
29 września 2015r. Witold Dalkowski, Tadeusz Majchrzak,

6 październik 2015r. Magdalena Augustyniak, Stanisław Pieniążek
13 październik 2015r. Michał Bartosiak, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska,
20 październik 2015r. Zbigniew Chorążek, Krzysztof Markus
27  październik 2015r. Martyna Doral, Martyna Krawiecka

3 listopad 2015r. Witold Dalkowski, Tadeusz Majchrzak,

Mama Martynki 
Trzaskowskiej dziękuje 
ludziom dobrej woli

Zapadł wyrok w procesie 
świadków byłego burmistrza

W dni dzisiejszym dzięki ludziom dobrej woli Martynka 
Trzaskowska z Sokołowa wraz ze swoją mamą pojechały na 
wczasy terapeutyczne

Na przełomie czerwca i lipca trwała zbiórka pieniędzy 
na ten cel. Przypomnijmy, że pani Małgorzata jest matką 
samotnie wychowującą córkę. Martynka ma 8 lat i niestety 
choruje od urodzenia. W tym roku oprócz stwierdzonej astmy 
oskrzelowej, alergii, zaburzeń odporności zdiagnozowano 
cukrzycę typu 1 i nadczynność tarczycy.

Martyna została zakwalifikowana na wczasy terapeutyczne 
dla dzieci dyslektycznych i z wadami wymowy.

Koszt wyjazdu to ok. 3200zł. Mamy niestety nie było 
stać na sfinansowanie kolonii. Pani Małgorzata jest osobą 
bezrobotną bez prawa do zasiłku. Jedynym źródłem, 
utrzymania są zasiłki pobierane na córkę, zasiłek rodzinny 
i świadczenia alimentacyjne.

W akcję zbierania pieniędzy na wyjazd Martynki 
zaangażowała się radna powiatowa, liderka IdG Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska. I udało się.

Pani Małgorzata Trzaskowska za naszym pośrednictwem 
pragnie bardzo podziękować wszystkim, którzy wsparli akcję 
i pomogli jej córce.

Dziękuję Agnieszce Korajczyk-Szyperkiej, kierownik 
GOPSu Magdalenie Dołęga i Małgorzacie Krukowskiej, 
Staroście Tomaszowi Matuszewskiemu, vice staroście Janowi 
Kazimierzowi Krzewickiemu, radnym powiatowym Pawłowi 
Pilichowiczowi, Dariuszowi Wypychowi, Kazimierzowi 
Majchrzakowi, Wójtowi Gminy Gostynin Edmundowi 
Zielińskiemu i Przewodniczącemu Rady Gminy Gostynin 
Tomaszowi Lewandowskiemu, wszystkim radnym Gminy 
Gostynin, Caritas Diecezji Płockiej, a także wszystkim osobom 
prywatnym, które zachciały pomóc jej córce.

Wszystkim bardzo dziękuje.
Gostynin.info

W Sądzie Rejonowym w Gostyninie ogłoszono dziś wyrok 
w procesie świadków oskarżonych o składanie fałszywych 
zeznań w sprawie byłego burmistrza

Na odczytanie wyroku stawił się jedynie Zbigniew A. Trzech 
oskarżonych - Zbigniew A., Edward G. oraz Stanisław M. zostali 
skazani na 10 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem 
wykonania kary na okres 3 lat. Dodatkowo sąd przyznał 
im grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych i zapłacenie 
kosztów postępowania.

Wyrok uniewinniający dla Zygmunta K. D. sąd uzasadnił 
spójnością zeznań oskarżonego z zeznaniami pozostałych 
świadków oraz brakiem dowodów na to by kłamał.

Wyrok nie jest prawomocny.
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