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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

Posłanka z Gostynina? 
To może się udać

25 października cała Polska, w tym Gostynin wybierać 
będą swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. W tym dniu 
Mieszkańcy Gostynina przy pełnej mobilizacji i poparciu 
kandydatury radnej powiatowej Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej 
mają szansę doprowadzić do tego, że nasze miasto będzie miało 
swojego reprezentanta w Sejmie.

Czy pozycja 7 na liście nr 2 okaże się szczęśliwa? To 
będzie zależało tylko od Nas wszystkich. Agnieszki Korajczyk-
Szyperskiej mieszkańcom Gostynina przedstawiać nie trzeba.

W wielkim skrócie mama 4 córek, radna Rady Powiatu 
Gostynińskiego, liderka IdG. Cieszy się dużą sympatią 
mieszkańców, choć ma też wielu przeciwników. Ale nawet 
Ci ostatni nie mogą jej zarzucić, że nie jest osobą pracowitą, 
pomysłową, czy zaangażowaną w sprawy miasta i powiatu. 
Pani Agnieszka Korajczyk-Szyperska zapytana przez portal 
gostynin.info dlaczego zdecydowała się na start w tych wyborach, 
odpowiedziała, że „ lubi nowe wyzwania”. A jakie ma szanse?

„Patrzę na to wszystko bardzo realnie, ale że podjęłam 
się takiego wyzwania to chcę przeprowadzić kampanię 

najlepiej jak potrafię. Nie jestem w stanie w swoich działaniach 
kampanijnych dogonić kandydatów na senatorów, czy 
liderów list do Sejmu, którzy właściwie z automatu zdobywają 
mandaty, ale staramy się i ja, i mój zespół wykonać dobrze 
swoją robotę. Cieszę się i dziękuję za miłe przyjęcie w Sierpcu, 
Płocku, Płońsku, Ciechanowie. Przede mną jeszcze spotkania 
w Przasnyszu, Żyrardowie czy Sochaczewie. Codziennie 
odwiedzam wsie w Powiecie Gostynińskim i Płockim, spotykam 
się i rozmawiam z mieszkańcami. Oczywiście nie zaniedbuję 
Gostynina, choć tu bardziej skupiam się na działaniach 
charytatywnych aniżeli wyborczych. Zależy mi na tym, 
żeby dotrzeć do największej liczby mieszkańców Powiatu 
Gostynińskiego, bo przecież to ich w tej chwili reprezentuję 
w Radzie Powiatu i z dumą mogłabym reprezentować po 25 
października w Sejmie.”

W okręgu płocko-ciechanowskim o 10 miejsc ubiega się 150 
kandydatów, a wśród nich Agnieszka Korajczyk-Szyperska.
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

Wywiad z Agnieszką Szyperską-Korajczyk
Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować  do 

Sejmu RP? 
- Start w wyborach parlamentarnych jest  dla mnie 

nowym wyzwaniem ponieważ do tej pory zaangażowana 
byłam jedynie w działalność samorządową.  Po głębokich 
przemyśleniach oraz rozmowach, zarówno w gronie rodziny, jak 
też współpracowników, zdecydowałam o przyjęciu  propozycji 
Platformy Obywatelskiej. Obserwuję to co dzieje się w naszym 
kraju i uważam, że konieczna jest „tam na górze” wymiana,  
również w PO. Wyborcy powinni dać już odpocząć zmęczonym 
politykom a postawić na nowe twarze, nowe osoby.  Żeby zacząć 
cokolwiek zmieniać potrzebne jest świeże spojrzenie a tego 
brakuje obecnie wśród polityków. Potrzeba ludzi, którzy są blisko 
problemów mieszkańców, którzy wiedzą  z czym  każdego dnia 
borykają się przedsiębiorcy, rodziny, seniorzy, młodzież itp.

Cieszę się, że moje dotychczasowe starania na rzecz Gostynina 
i 13 letnia praca w samorządzie została doceniona  i pomimo, 
że nie planowałam i nie zabiegałam o tę nominację,  to 
w obecnej sytuacji jestem przekonana, że w przypadku zdobycia 
mandatu będę nadal dobrze służyć Gostyninowi, Powiatowi 
Gostynińskiemu i jego mieszkańcom zabiegając skutecznie 
w parlamencie o sprawy dla nas ważne. 

Czy Pani zdaniem po 25 października zmieni się 
scena polityczna w Polsce?

-To okaże się przy urnach. Na tę chwilę widać, że społeczeństwo 
jest zmęczone tym, co dzieje się obecnie na scenie politycznej. 
Uważam, że wyborcy powinni  powierzyć mandat osobom, które 
znają z własnego otoczenia, o których wiedzą, że są w stanie 
walczyć o swoje  miasto, gminę, powiat, które  nie boją się głośno 
wypowiadać tego co myślą, nie boją się też krytyki i które są 
odważne w podejmowaniu decyzji. 

Z Gostynina startuje kilku  kandydatów  z innych 
list.  Jak wyglądało  to starcie?

- Nie nastawiałam się na  żadne stracie. W kampanii 
starałam się skupić na pozytywnych aspektach mojej oferty 
dla mieszkańców okręgu 16. Nie odwoływałam się do słabości 
czy błędów innych. W ubiegłorocznych wyborach otrzymałam 
mandat radnej powiatowej więc wciąż pracuję na rzecz miasta 
i powiatu i oczywiście nie zamierzam tej działalności przerywać. 
W Sejmie chcę  pracować na rzecz tworzenia lepszego prawa, 
na rzecz kobiet, dzieci, rodzin, organizacji pozarządowych 
czy przedsiębiorców. Ważne są dla mnie sprawy seniorów. 
W kampanii  eksponowałam  to, na czym ja się znam, a nie to, 
na czym nie znają się moi konkurenci.

A co Pani powie o innych kandydatach z okręgu nr 16?
- 25 października każdy wyborca będzie mógł postawić x 

tylko przy jednym kandydacie na liście do Sejmu. Musi  wybrać 
jednego ze 150 kandydatów. 

Liczę na to, że wyborcy powierzą mandat zaufania osobom, 
które znają z własnego otoczenia, które  rzeczywiście pracują 
czy chcą pracować a nie tylko spoglądają z licznych banerów, 
a z danym okręgiem wyborczym mają niewiele wspólnego. Na 
listach w okręgu płocko - ciechanowskim pojawiły się nazwiska 
osób, które o naszym  regionie niewiele wiedzą dlatego uważam, 
że powinniście Państwo postawić na ludzi związanych z naszym 
terenem, dla których to co się dzieje np. w Zwoleniu, Sokołowie 
czy Lucieniu będzie bardzo  istotne.

Jak Pani scharakteryzuje swoje zadania w przyszłej 
kadencji Sejmu i co zyskają na tym mieszkańcy Powiatu 
Gostynińskiego? 

- Każdy codzienny problem mieszkańców Powiatu 
Gostynińskiego, taki jak np. słaba sytuacja szkół 
ponadgimnazjalnych, brak opieki nocnej czy weekendowej dla 

dzieci, brak miejsc parkingowych w Gostyninie, potrzeba budowy 
świetlic dla seniorów czy trudna sytuacja zwierząt (problem ze 
schroniskiem w Kotliskach) to także mój problem. Daleka jestem 
od obiecywania rzeczy, które nie wchodzą w zakres poselskich 
kompetencji ale jestem przekonana, że przy współpracy z Radą 
Miejską, radami gmin Gostynin, Szczawin Kościelny, Sanniki czy 
Pacyna i Radą Powiatu jesteśmy w stanie wspólnie powalczyć 
o lepszy Powiat Gostyniński. 

Jest Pani liderką IdG? Macie 11 radnych w Radzie 
Miejskiej, 2 w Radzie Powiatu. Jak Pani podsumuje 
ten pierwszy rok pracy?

- Uważam, że jako Inicjatywa dla Gostynina wprowadziliśmy 
nowe standardy w pracy radnych. Dyżurujemy, spotykamy 
się bezpośrednio z mieszkańcami, organizujemy spotkania 
w terenie, konsultujemy ważne dla miasta tematy.  W ciągu tego 
jednego roku udało się zrealizować  wiele z obietnic wyborczych.  
Zniesiono Straż Miejską, uchwalono budżet obywatelski, 
w ramach którego mieszkańcy złożyli 19 projektów. Doposażono 
szkoły w sprzęt sportowy, zabezpieczono środki finansowe, 
z których zakupiono sprzęt komputerowy do Gimnazjum nr 2. 
W realizacji są inwestycje na Zamkowej i Zatorzu (kanalizacja).  
Miasto uruchomiło komunikację miejską, punkt opieki nad 
dziećmi do lat 3. Zrealizowano zadanie pn. cyfryzacja kina. 
W ostatnich dniach zamontowano urządzenia siłowni na 
powietrzu.  Trwają prace nad koncepcją  parku i placu zabaw 
za MCK i skateparku przy  basenie. W budżecie zarezerwowane 
są jeszcze środki finansowe na modernizację gostynińskich ulic 

(w najbliższych dniach ma rozpocząć się remont ulicy Armii 
Krajowej).  Radni obniżyli opłaty targowe, przygotowane zostały 
projekty uchwał dotyczące zwolnień od podatków, za chwilę 
uchwalane będą nowe, mam nadzieje niższe stawki podatkowe.  

Czy uważa Pani, że uda się aby Powiat Gostyniński 
miał swojego posła?

- Jestem realistką. Gostynin jest wciąż bardzo podzielony i nie 
zawsze brane są pod uwagę kompetencje danego kandydata 
a animozje. W wyborach parlamentarnych wyborcy oddają 
głos na partię dlatego uważam, że zdobycie mandatu może być 
bardzo trudne. Ale jest jeszcze kilka dni i wciąż pracuję nad 
tym, ażeby mieszkańców przekonać do tego, że tak naprawdę 
liczy się człowiek a nie partia. Głosowanie na kandydatów 
znanych z telewizji czy z gazet a nie mających nic wspólnego 
z Gostyninem, nie działających w Gostyninie, nie czujących 
potrzeb mieszkańców naszego powiatu  jest wg mnie głosem 
straconym. Tacy kandydaci pojawiają się przed wyborami 
a niestety  później znikają.                                             dok. str. 4
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

Liczę jednak na to, że  mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego 
zaufają mi  i zdecydują się zagłosować na moją osobę.

Czy sądzi Pani, że jest odpowiednio przygotowana 
do pełnienia obowiązków parlamentarzysty?

- Uważam, że moje kwalifikacje, doświadczenie zawodowe 
i życiowe mogą być przydatne w pracy parlamentarnej. Mam 
wykształcenie wyższe w zakresie administracji.  3 kadencje 
pracowałam w Radzie Miejskiej. Kolejne doświadczenia przynosi 
mi praca samorządowa w Radzie Powiatu Gostynińskiego. Znam 
też dobrze środowisko organizacji pozarządowych z naszego 
powiatu bo sama też działam społecznie od 2007 roku. Aktualnie 
jestem przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa 
dla Gostynina. Mam 4 dzieci więc i doświadczenie związane 
z wychowaniem dzieci, ich edukacją, potrzebami też jest bardzo 
cenne i na pewno to wszystko, całą moją wiedzę wykorzystam 
w pracy poselskiej.

W minioną niedzielę odbył się Wielki Finał cyklu Lotto Poland 
Bike Marathon w Wawrze. Był to zarazem mój ostatni start 
w tym sezonie. Już przed wyścigiem miałam pewną pozycję 
w klasyfikacji generalnej, ale mimo wszystko chciałam dobrze 
pojechać, dać z siebie wszystko i pokazać, że nie przypadkowo 
zajmuje pozycję liderki.

Trasa w Wawrze liczyła 51 km i mimo, iż było stosunkowo 
płaska nie licząc kilku „zmarszczek” po drodze, nie była 
lekka. Ktoś trafnie opisał ją : „nawet jak jest prosta, to jest 
kręta”. I tak właśnie było. Mnóstwo krętych, wąskich ścieżek, 
najeżonych korzeniami, dziurami, do tego piach, jednym słowem 
dosyć technicznie.

Ogólnie czułam się mocno, jednak tego dnia czegoś zabrakło. 
Jechało się dosyć ciężko, chwilami lekkość jazdy powracała, ale 
tylko na chwile. Po 20 km przyszedł kryzys, zniechęcenie, miałam 
ochotę się poddać, ale nie takie było założenie na ten start. 
Uratował mnie żel energetyczny, który wyciągnęłam z kieszeni 
i już po 2 minutach zaczęłam wracać do gry. W międzyczasie 
dwie koleżanki odjechały, ale wciąż były na widoku. Gdy już je 
doszłam, odzyskałam nieco spokoju i kontrolowałam sytuację.

Blisko 30 lat na placu przy ul. Termalnej usytuowany był targ 
miejski. Kiedy w 2012 roku otwarto Miejskie Centrum Handlowe 
„Stara Betoniarnia”, plac targowy opustoszał i dziś zaczyna 
porastać tam roślinność sugerując, że Gostynin zapomniał 
o starym bazarze. 

Na XIX Sesji Rady Miejskiej przewodniczący Andrzej Robacki 
zadał w imieniu jednego z mieszkańców pytanie odnośnie 
planów wykorzystania tego zapomnianego terenu. Burmistrz 
Paweł Kalinowski w odpowiedzi przedstawił dwa warianty. 
Jednym z nich byłoby wydzierżawienie go zainteresowanej 
osobie na płatny parking.

Pojawiła się także propozycja powstania tam delegatury 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jednak odbyły się 
dopiero wstępne rozmowy ze Starostą. Na razie zatem włodarz 
Gostynina myśli nad ewentualnym zagospodarowaniem tegoż 
placu po bazarze, tętniącym niegdyś życiem. 

źródło: gostynin.info

Wywiad z Agnieszką
Szyperską-Korajczyk (dok. ze str. 3)

Na 10 km przed metą odjechałam na dobre z jedną z rywalek, 
która zarazem jest moją dobrą koleżanką ze starszej kategorii 
wiekowej. Współpracowałyśmy na zmianę aż do samej mety. 
Tuż przed nią uznałyśmy, że w geście przyjaźni razem wjedziemy 
na mete, potwierdzając naszą dominację w drugiej połowie 
sezonu. Wygrałyśmy ex-aequo Open Kobiet na dystansie Max 
wygrywając jednocześnie swoje kategorie wiekowe K2 i K3. 
Cały cykl padł jednak moim łupem, ze znaczną przewagą 
wygrałam kategorię Open Kobiet na dystansie Max jak i kategorię 
wiekową K2.

Był to dla mnie świetny sezon. Rozpoczęłam go słabo, choć 
nawet wtedy kończyłam wyścigi w pierwszej trójce Open 
Kobiet, jednak druga połowa sezonu w moim wykonaniu była 
rewelacyjna. Trzymałam wysoką formę do samego końca, 
mozolnie odrabiałam poniesione wcześniej straty wierząc 
w końcowy sukces. Wiarą i ciężką pracą udało się ziścić swoje 
marzenie o zwycięstwie w całym cyklu. Bardzo dziękuję mojemu 
trenerowi za pomoc w odbiciu się od dna na początku sezonu 
i dojście na sam szczyt.

Z optymizmem patrze na kolejny sezon. Teraz jednak czas 
na odpoczynek, roztrenowanie i już w listopadzie ruszam 
z przygotowaniami do następnego sezonu.

źródło: gostynin.infoKasia Pakulska zakończyła 
sezon na pierwszym miejscu Co dalej z opustoszałym 

placem po bazarze?
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

Przedstawiciele IdG Witold Dalkowski i Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska w ostatnim tygodniu września spotkali się 
z mieszkańcami okręgu nr 1. Tematem przewodnim spotkań był 
budżet obywatelski. Korzystając z okazji mieszkańcy przekazali 
radnemu  również inne sprawy m.in. dotyczące wysokości 
czynszów, remontów czy altan na śmieci.

24.09.  na osiedlu Czapskiego odbyło się spotkanie radnych 
IdG z mieszkańcami. Omówione zostały sprawy związane 
z budżetem obywatelskim.

Przedstawiciele IdG przekazali także informacje dotyczące 
pracy radnych, wniosków przez nich złożonych i stanu realizacji 
poszczególnych zadań przez organ wykonawczy czyli burmistrza.

W spotkaniu ze stronyIDG udział wzięli: Tadeusz Majchrzak 
radny z tego okręgu, Stanisław Pieniążek, Witold Dalkowski, 
a także radna powiatowa Agnieszka Korajczyk Szyperska.

Stowarzyszenie IdG ma już rok

Rozmowy o budżecie 
obywatelskim

IdG spotyka się z mieszkań-
cami os.Bierzewicka

Spotkanie z mieszkańcami 
os. Czapskiego



str. 6

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

24.09. przedstawiciele Inicjatywy dla Gostynina (Andrzej 
Robacki, Zbigniew Chorążek, Tadeusz Majchrzak) odwiedzili 
Gimnazjum nr 2, w którym zorganizowano nową pracownię 
komputerową. Przypomnijmy, że to radni IdG zabezpieczyli 
środki w budżecie miasta na utworzenie tej pracowni. W ramach 
zamówienia dokonano zakupu sprzętu niezbędnego do szkolnej 
pracowni komputerowej w tym: stacjonarnych zestawów 
komputerowych z monitorem, klawiaturą, myszką, słuchawkami 
z mikrofonem i oprogramowaniem – sztuk 16; urządzenia 
wielofunkcyjnego, drukarki laserowej ze skanerem – sztuk 
1; projektora – sztuk 1. Dostawca sprzętu zobowiązany był 
także do stworzenia sieci komputerowej w nowej pracowni 
i podłączenia do Internetu.

Po bardzo długich oczekiwaniach i wielu zabiegach, mieszkańcy 
Osiedla Zatorze jak i ulic Czapskiego, Kolejowa, częściowo 
Słowackiego i Mickiewicza doczekali się realizacji budowy 
kanalizacji, która ma się zakończyć pod koniec października.

Prace idą w szybkim tempie. Pracuje kilka brygad w związku 
z krótkim terminem wykonania, którego podjęła się firma 
gostynińska HYDROPOL.

Rozmawiając z ludźmi z tego okręgu, wyrażają oni swoje 
wielkie zadowolenie z faktu iż w końcu doczekaliśmy się tej 
budowy, która miała kosztować 10 mln.zł (tak nam wmawiano), 
a teraz buduje się za około 4,8 mln.zł.

Tadeusz Majchrzak

Kolejne ubrania, wózki i zabawki trafiły do potrzebujących 
rodzin. Zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji.

10.09. odbyła się XI sesja Rady Powiatu Gostynińskiego. 
W porządku obrad były m.in punkty dotyczące przyjęcia informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 
I półrocze 2015 roku czy podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia 
Powiatu Gostynińskiego ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych 
Pojezierza Gostynińskiego. Ten ostatni punkt na wniosek 
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw 
Obywatelskich i Bezpieczeństwa p. Kazimierza Majchrzaka 
został zdjęty z porządku. Przypomnijmy, że również w czasie 
X sesji Rady Powiatowej radna IdG Agnieszka Korajczyk-
Szyperska w związku z wątpliwościami co do wystąpienia Powiatu 
ze stowarzyszenia i w obawie o ewentualne kary finansowe 
z tego tytułu (powiat jest partnerem stowarzyszenia w projekcie 
unijnym, w ramach którego dokonano termomodernizacji 
budynku PUP i Zespołu Szkół na u. Kowalskiej) wnioskowała 
o zdjęcie tego samego punktu z porządku obrad. Tak się też 
stało. Radna jednocześnie zawnioskowała o przedstawienie 
radnym opinii prawnej w tej sprawie. Niestety taka opinia 
nie została przygotowana. W związku z powyższym a także 
z ponownymi negocjacjami zarządu z zarządem stowarzyszenia co 
do stawki wpłacanej przez powiat większość radnych ponownie 
opowiedziała się za zdjęciem tego punktu.

W czasie sesji radni wysłuchali informacji z przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 
2015 r. W I półroczu 2015 roku zrealizowano:

– w zakresie dochodów- 53,09% (26.447.950,29), w tym 
bieżące 54,23% i majątkowe 3,87%.

W zakresie wydatków 47,62% (24.340.431,93), w tym bieżące 
48,82% i majątkowe 3,62%.

Radna IdG Agnieszka Korajczyk-Szyperska zwróciła uwagę 
na niski poziom wykonania zadania pn. Zmiana sposobu 
użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz 
z remontem, przebudową, nadbudową, zmiana konstrukcji dachu 
i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego 
– etap II”, na co zaplanowano kwotę 645 930 zł a procent 
realizacji zadania wyniósł jedynie 1,66%. Zapewniono, że 
wszystko jest pod kontrolą i nie ma żadnego zagrożenia nie 
wykonania tej inwestycji.

źródło: gostynin.info

Pracownia komputerowa 
w Gimnazjum nr 2

Zbiórka odzieży dla osób 
potrzebujących

XI Sesja Rady Powiatu

Trwają prace przy budowie 
kanalizacji na Zatorzu
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że m.in. 
dzięki dofinansowaniu Rady Miejskiej w Gostyninie OSP 
w Gostyninie już lada dzień nabędzie nowe auto ratowniczo-
gaśnicze z funkcją skażeń chemiczno- ekologicznych.

Zarząd OSP podpisał   z firmą BOCAR umowę na dostawę 
ww. samochodu z terminem realizacji do 30 października 
2015 roku.

Andrzej Robacki

Wkrótce nowe auto dla OSP „Dzień Nauczyciela” 
w Szkole Podstawowej nr 3

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się dzisiaj 
spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Lokalną Grupę 
Działania Aktywni Razem. Celem spotkania było poznanie 
potrzeb regionu, mające na celu przygotowanie strategii 
rozwoju na lata 2016-2022.

Prowadzący spotkanie zasugerowali, iż szansą dla Gostynina 
jest turystyka. Namawiali do stworzenia infrastruktury 
turystycznej: miejsc noclegowych, obiektów rekreacyjnych 
oraz ścieżek rowerowych połączonych z pobliskimi gminami, 
co ma zachęcić turystów do odwiedzania naszego miasta.

Źródło: gostynin.info

Spotkanie konsultacyjne 
grupy Aktywni Razem

Dzień Edukacji Narodowej, zwany powszechnie „Dniem 
Nauczyciela” obchodzony jest w Polsce od 43 lat. Z tej okazji 
w Szkole Podstawowej nr 3 uczniowie przygotowali dla swoich 
pedagogów niespodziankę.

Na małej sali sportowej wychowawcy wraz z uczniami klas 
IV-VI obejrzeli humorystyczne inscenizacje o tematyce szkolnej 
oraz wysłuchali cześci artystycznej.

Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Stol lat”. Nie zabrakło 
podziękowań za naukę i wychowanie złożonych od uczniów 
i rodziców symbolicznie osobie pani wicedyrektor Agnieszce 
Śniechowskiej.                                             źródło: gostynin.info

27.09. po raz czwarty na terenie boiska Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie 
odbył się Dzień Bezpieczeństwa Drogowego. Organizatorzy, 
w tym gostynińscy policjanci, przygotowali szereg atrakcji.

W imprezie uczestniczyli również przedstawiciele IdG 
Krzysztof Markus, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska 
i Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Dorośli uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje 
umiejętności w zakresie kierowania pojazdem w poślizgu, 
czyli z zamontowanymi trolejami. Ratownicy medyczni 
przygotowali profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, a strażacy zaprezentowali m.in. pokaz 
ratownictwa drogowego – uwalnianie osób przy użyciu „nożyc 
życia”. Egzaminatorzy z WORD Płock informowali o zmianach 
w przepisach ruchu drogowego wchodzących w życie od 
2016 roku. Symulator zderzeń czy jazda w Alkogoglach nie 
jednemu uczestnikowi uświadomiła jak ważne są elementarne 
zasady bezpieczeństwa.

Nie zabrakło atrakcji również dla najmłodszych. Policjanci 
przygotowali mini konkurs rowerowy, gdzie wszyscy uczestnicy 
otrzymali profesjonalne zestawy rowerowe. Symulator jazdy 
motorowerem przykuł uwagę nie tylko dzieci, a każdy uczestnik 
imprezy otrzymał element odblaskowy.

Organizatorami IV Dnia Bezpieczeństwa Drogowego 
byli: Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
Urząd Miasta w Gostyninie, gostynińskie Ośrodki Szkolenia 
Kierowców, WORD Płock, strażacy, ratownicy medyczni oraz 
policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

źródło: KPP sierż.szt. Dorota Słomkowska

Dzień Bezpieczeństwa Drogowego

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

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

Data dyżuru Radni
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,
10 listopad 2015r. Magdalena Augustyniak, Stanisław Pieniążek
17 listopad 2015r. Michał Bartosiak, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska,
24 listopad 2015r. Zbigniew Chorążek, Krzysztof Markus

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.


