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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. 
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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.
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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 I edycji Budżetu Obywatelskiego 
zagłosowało ponad 3000 Mieszkańców Gostynina.

Zdrowych, radosnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia,
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku

życzy Zarząd
Stowarzyszenia Inicjatywy dla Gostynina,

Radni  miejscy, Radni powiatowi
i członkowie IdG

Poznaliśmy oficjalne wyniki  głosowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

Z Budżetu Obywatelskiego w roku 2016 zostanie 
zrealizowanych 5 projektów, w tym 4  projekty, których liderami 
są członkowie i sympatycy Inicjatywy dla Gostynina.

„PRZYSTANEK REKREACJA” – „Siłownia pod chmurką” 
(ul. 3 Maja/Romana Dmowskiego) WIESŁAWA BARTOSIAK, 
637 głosów ważnych (nieważnych 69).

Modernizacja placu zabaw przy ul. Gen. Józefa Bema 
(pomiędzy blokami Nr 13 i Nr 15) AGNIESZKA KORAJCZYK-
SZYPERSKA, 481 głosów ważnych (nieważnych 48)

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego (pomiędzy 
blokami Nr 6 i Nr 8) TADEUSZ MAJCHRZAK, 381 głosów 
ważnych (nieważnych 48)

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie 
(teren ZSML-W „Zalesie”) KONRAD SZYPERSKI, ROMAN 
AUGUSTYNIAK,  324 głosów ważnych (nieważnych 35)

Do realizacji zakwalifikował się także projekt  „Rynek bez 
barier”, na który oddano 255 głosów ważnych (nieważnych 29).

 Ogólna liczba złożonych kart do głosowania – 3017. 
Liczba kart bez zaznaczenia wybranego projektu (karty 
nieważne) 4. 
Liczba kart do głosowania – ważnych – 2709. 
Liczba kart do głosowania – nieważnych (ogółem) – 304 
w tym: 
– głosów, w których nie można było zweryfikować numeru 
PESEL – 183 
– głosów oddanych na więcej niż jeden projekt – 111 
– głosów oddanych przez osoby niepełnoletnie – 7 
– głosów, w których nie zostały zaznaczone wszystkie 
obowiązkowe pola w karcie do głosowania – 3

W  budżecie Miasta Gostynina na  2016 rok zostaną 
zabezpieczone środki na realizację ww. zadań w łącznej kwocie  
150 000zł.

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

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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Między młotem a kowadłem…. 
czyli słowo o podwyżkach wody.

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi i  pisze się 
o podwyżkach opłat za wodę. Aby łatwiej samemu 
ocenić sytuację trzeba znać FAKTY. Poniżej opiszę całą 
procedurę dotyczącą podwyżek w opłatach za wodę 
a Państwo sami wyciągniecie wnioski. 

Wszystko, co jest napisane poniżej można sprawdzić poprzez 
wgląd do protokołów z posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miasta.

1. Co roku Przedsiębiorstwo Komunalne składa wniosek ,w 
którym zawarte są proponowane stawki za wodę i ścieki na rok 
kolejny. Wniosek musi być złożony na 70 dni przed planowaną 
zmianą cen (w tym przypadku 1 stycznia 2016r.). Wniosek taki 
wpłynął do Urzędu Miasta 22 października 2015r.

2. Pan Burmistrz wraz z Radą Miasta ma 45 dni na przyjęcie 
lub odrzucenie uchwały z nowymi stawkami wody. Rolą 
Burmistrza w tym czasie jest sprawdzić rzetelność obliczeń  (w 
tym celowość przewidywanych kosztów) i przedstawić Radzie 
Miasta projekt uchwały. 

Po 33 dniach (ilość dni jest tu istotna – ta kwestia będzie 
wyjaśniona później) Burmistrz na Komisji Spraw Obywatelskich, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej (25 listopad 2015r.) przedstawia 
projekt uchwały zawierający podwyżki opłat za wodę oraz 
obowiązkowe abonamenty. I tu pojawia się pierwsza nieścisłość. 
Otóż na tej Komisji Pan Burmistrz wraz z panem Śladowskim 
(prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego) mocno 
przekonywali nas o konieczności i zasadności podwyżek. 
Ponieważ Radni nie otrzymują szczegółowych kalkulacji kosztów 
dopytywaliśmy o różne wydatki ,które mają wpływ na koszty 
firmy ,a co za tym idzie na wysokość opłat za wodę. Ponieważ 
każda uchwała jest opiniowana  przez Komisję (pozytywnie lub 
negatywnie) także i ta uchwała była opiniowana. W momencie 
przystępowania do głosowania nad opinią Burmistrz próbował 
się z niej wycofać. I dopiero od tego momentu można powiedzieć, 
że Burmistrz był skłonny przestawić propozycję dopłat z Budżetu 
Miasta dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

Na koniec tej komisji osobiście poprosiłem Burmistrza, aby 
wpłynął na Prezesa Śladowskiego, aby jeszcze raz przeliczył 
stawki podwyżek za wodę, żeby zrezygnował z abonamentu 
i ograniczył koszty (np. kupując tańsze wodomierze ). I wtedy  
okazało  się, że już nie ma na to czasu, bo na przyjęcie stawek 
wody  Rada Miasta ma 45dni od daty złożenia wniosku (czyli 
45dni – 33dni sprawdzania Burmistrza = pozostaje 12 dni 
a właściwie 11 (komisje odbywają się wieczorem) a biorąc pod 
uwagę dni robocze – pozostało 6). Znowu zostaliśmy postawieni 
pod ścianą…

3. W dniu 26 listopada 2015r. odbyła się Komisja Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu. Na tej Komisji Pan Burmistrz 
przedstawia drugi projekt uchwały, w którym zawarte są 
dopłaty z  budżetu Gminy Miasta Gostynina  dla Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. Niestety pana prezesa 
Śladowskiego nie ma i część pytań pozostaje niewyjaśniona. 
Na tej Komisji wszyscy radni zdecydowali, że skoro Miasto ma 
dopłacać do wody to należałoby dokładniej przyjrzeć się kosztom 
firmy MPK. Powtarzam – WSZYSCY RADNI! Co ciekawsze nikt 
tak naprawdę nie jest w stanie powiedzieć o ile wzrosną opłaty. 
Pewnym jednak jest to, że kwota dopłat do MPK to: bagatela 
ponad 400tyś zł.

4. Sesja Rady Miasta (30.11.2015)– to tutaj podejmuje 
się najważniejsze decyzje dotyczące Miasta. I znowu walka 
z prezesem Śladowskim o każdą informacje dotyczącą spółki, 
informację, która pomoże nam Radnym, podjąć tak ważną decyzję 
dla Miasta. Przykłady pytań: Ile kosztują radiowe nakładki na 
wodomierze? (są 5 krotnie droższe, ale ceny nie podam), jakie 

jest wynagrodzenie rady nadzorczej (brak informacji), czy pan 
prezes pobiera ryczałt na dojazd do pracy (nie, ma „tylko” ryczałt 
na jazdę po mieście – max 780zł/miesiąc). W wypowiedziach 
pana prezesa nigdzie  nie pada stwierdzenia ile spółka zarabia, 
zawsze pan prezes mówił o oszczędnościach. Niestety jako Rada 
Miasta i zgodnie z przepisami ustawy możemy podjąć decyzję 
tylko za przyjęciem taryf  lub za ich odrzuceniem. Ponieważ 
niejasności było zbyt wiele, podjęliśmy decyzję o głosowaniu 
przeciwko zawartym w uchwale stawkom za wodę.

5. Co będzie dalej? Pan prezes Śladowski prawdopodobnie  
(bo nie musi) zaskarży uchwałę do organu nadzorczego czyli 
do Wojewody Mazowieckiego.

a. Jeśli Wojewoda uzna rację Rady Miasta i podtrzyma 
odrzucenie uchwały w mocy – wtedy stawki pozostają na 
poziomie z roku 2015.
b. Jeśli Wojewoda nie podtrzyma decyzji Rady i uchyli 
uchwałę, wtedy zaczynają obowiązywać stawki za wodę  
z podwyżką zaproponowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne. ( w takim wypadku podejmiemy działania zgodne 
z obowiązującym prawem o odwołaniu się od decyzji Wojewody 
lub o dopłatach z budżetu Gminy Miasta Gostynin dla spółki 
miejskiej MPK)

Tak czy inaczej podwyżek za wodę w najbliższych latach nie 
unikniemy gdyż czeka nas zbyt wiele inwestycji (np. oczyszczalnia 
ścieków). Możemy tylko starać się aby ewentualne podwyżki 
były racjonalne i wynikające z prawdziwych kosztów.

Mam nadzieję, że już niedługo sprawa kosztów  będzie 
całkowicie przejrzysta ponieważ na zakończenie dyskusji 
na Sesji Rady Miasta został zgłoszony wniosek przez 
wiceprzewodniczącego Krzysztofa Markusa dotyczący „zlecenia 
w trybie pilnym kontroli w zakresie czynników mających wpływ 
na cenę wody i ścieków: m.in.:

• Wzrost amortyzacji na dziale wodnym i kanalizacyjnym
• Rzeczywiste koszty zarządu i rady nadzorczej (w tym ryczałty 

za samochody)
• Wzrost cen energii elektrycznej w spółce
• Rzeczywiste koszty pośrednie (wyszczególnione koszty 

amortyzacji i utrzymania samochodu WUKO)

6. Miasto w roku 2015 wzięło kredyt w wysokości 3 mln złotych 
w celu dokapitalizowania spółki miejskiej MPK. Oczywiście 
pieniądze te posłużyły jako wkład własny w pozyskiwaniu 
środków na inwestycję w kanalizacje i wodociągi. Z budżetu 
Miasta płacimy raty kredytu i odsetki od kredytu. Dołożenie 
lekką ręką ponad 400 tyś zł bez poznania szczegółowych 
kosztów było wg Radnych Inicjatywy Dla Gostynina niezasadne. 
Gdy poruszyłem ten temat na Sesji  Rady Miasta to zarówno 
Burmistrz jak i prezes Śladowski odpowiedzieli że ”to nie ta 
kategoria wydatków”. Mieszkańcy Gostynina czy nie wydaje się 
to Wam dziwne? Miasto wykłada m.in. z Waszych podatków 
3mln zł i Miasto wykłada m.in. z Waszych podatków 400 tys. 
zł ale to „nie ta kategoria wydatków”!?

P.S. Powyższe informacje napisane są na podstawie posiedzeń 
Komisji  Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy z dnia 25 
listopada 2015r., Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
z dnia 26 listopada 2015r., Sesji Rady Miasta z dnia 30 listopada 
2015r. oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
i Ustawy o Samorządzie Gminnym

Zbigniew Chorążek
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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

Radni przeciwni podwyżkom 
opłat za wodę

W dniu 25 listopada odbyła się Komisja Spraw Obywatelskich, 
w czasie której radni omawiali m.in projekt uchwały w sprawie 
opłat za wodę i podwyżek, które zaproponowali Burmistrz 
wraz z Prezesem MPK Sp. z o.o.Radni IdG byli przeciwni 
podwyżkom.Z informacji, które płyną z posiedzenia Komisji 
wynika, że prawdopodobnie złożony zostanie nowy projekt 
uchwały ze stawkami, które obowiązują aktualnie.

Decyzją radnych nie był usatysfakcjonowany prezes MPK 
Piotr Śladowski, który poinformował, że do zarządzanej przez 
niego spółki, z tytułu podwyżek nie wpłynie blisko 500 tyś zł. 
Wtórował mu Burmistrz Paweł Kalinowski, który zapowiedział, 
że powyższa kwota w formie dokapitalizowania spółki będzie 
przekazana przez miasto. Jednak na to również nie zgodzili 
się radni.

Takie dokapitalizowanie spowodowałby zmniejszenie środków 
na inwestycje miejskie.

Inicjatywa dla Gostynina

Pragniemy złożyć gratulacje i podziękowania dla piłkarzy 
Juniorów Młodszych, trenerów oraz władz MKS MAZUR 
GOSTYNIN z okazji awansu do 1 Ligi Mazowieckiej.  To ogromny 
sukces, z którego jesteśmy dumni i który niezmiernie nas cieszy. 
Trzymamy kciuki i wierzymy, że ciężką pracą zawodników oraz 
konsekwentną postawą władz dalsze sukcesy przed Wami. 
Powodzenia i wytrwałości!

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywy dla Gostynina

GRATULACJE DLA JUNIORÓW 
MŁODSZYCH MAZURA GOSTYNIN

Zarząd Gostynińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wystosował pismo 
do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Gostyninie odnoszące 
się do proponowanych przez 
Burmistrza podwyżek na 2016 rok 
za wodę i ścieki. 

Z materiałów, które zostały przedstawione Spółdzielni wynika 
wzrost cen wody dla gospodarstw domowych o 8,7%, a 
ścieków o 5,7% ( Przy planowanej inflacji na 2016 rok —1,7%). 
Dodatkowo Spółka chce wprowadzić opłatę abonamentową 
w wysokości 2 zł na odbiorcę/ na miesiąc. Takich wysokich 
podwyżek nie było od kilkunastu lat. W ostatnich kilku latach 
był to wzrost cen od 1 do 3 %. Przy takich wzrostach Spółka 
samodzielnie wykonywała remonty i inwestycje. Miasto nie 
pomagało w inwestycjach i nie dofinansowywało nigdy Spółki.

Analizując kalkulacje taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok oraz uzasadnienie 
wniosku — należy stwierdzić iż są opracowane ogólnikowo, 
nierzetelnie i nieprecyzyjnie. Zgodne z Ustawą z 07.06.2001 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków według art. 20 ust. 4 —przedsiębiorstwo wodno — 
kanalizacyjne ustala niezbędne przychody, uwzględniając 
w szczególności.

– Koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione 
w poprzednim roku obrachunkowym, ustalane na podstawie 
ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych 
kosztów w roku obowiązywania taryfy (wydzielenie kosztów 
stałych i zmiennych).

W przestawionej taryfie jest brak takich porównań wzrostu, 
bądź spadku poszczególnych pozycji. Nie są przedstawione 
precyzyjnie wszystkie koszty ponoszone przez

Spółkę w 2015 roku i planowane na 2016 rok. W uzasadnieniu 
podane są lakoniczne, bardzo ogólne, informacje o niektórych 
kosztach na przykład dotyczących wzrostu wynagrodzeń, 
amortyzacji, remontów czy energii elektrycznej.

Przedstawiona propozycja abonamentu jest niczym innym jak 
„utajnioną” podwyżką. Nigdzie w kalkulacjach nie przedstawiono 
wydzielenia kosztów wynikających z abonamentu. Koszty 
zakupu, legalizacji wodomierzy, koszty odczytu i rozliczania 
są i były zawsze w cenie wody i ścieków.

W związku z wnikliwą analizą wszystkich cen Zarząd 
i mieszkańcy GSM Gostynin —protestują przeciwko tak dużej 
podwyżce cen wody i ścieków. Zwracamy się z gorąco prośbą do 
Rady Miasta Gostynina o nie akceptowanie nowych taryf na wodę 
i ścieki Spółka powinna ograniczać koszty działalności i szukać 
oszczędności, a nie przenosić ciężaru kosztów na odbiorców.

 Andrzej Jakubowski

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
przeciwko podwyżkom za wodę. 
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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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Wielkie zaciekawienie mieszkańców spacerujących po Rynku 
wzbudziło zniknięcie z masztu przy Urzędzie Miasta flagi Unii 
Europejskiej będącej od kilkunastu lat symbolem uczestnictwa 
Polski w związku demokratycznych państw europejskich. 
Przypomnijmy, że w 2003 roku w ogólnokrajowym referendum 
81% mieszkańców Gostynina było za przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej Internauci zadawali pytania Czy zniknięcie 
flagi UE w Gostyninie ma związek z decyzją premier Beaty 
Szydło o usunięciu symbolu unijnego podczas konferencji 
prasowych po posiedzenia rządu oraz usunięciem flagi UE 
z Pałacu Prezydenckiego przez Prezydenta Andrzeja Dudę? 
Stanowisko burmistrza Pawła Kalinowskiego w tej sprawie 
poznaliśmy kilka dni później: flaga została chwilowo zdjęta 
ponieważ jest uszkodzony maszt.

Zniknęła flaga UE sprzed Urzędu 
Miasta w Gostyninie

Praca dla mieszkańców 
Gostynina i powiatu 
gostynińskiego

Radni w czasie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej przyjęli 
stanowisko  dotyczące sposobu rekrutacji osób do Urzędu 
Miasta i do podległych jednostek miejskich. 

W treści rezolucji Radni IdG zaapelowali do Burmistrza:
„w pierwszej kolejności na wolne stanowiska pracy, 

podległe bezpośrednio lub pośrednio pod Burmistrza, powinny 
być rekrutowane osoby z Powiatu Gostynińskiego, a w 
szczególności z Miasta Gostynin. Rada Miejska w Gostyninie 
uważa, że oprócz wymaganych kwalifikacji i kompetencji 
warunek opisany powyżej powinien bezwzględnie znajdować 
się w ogłoszeniach rekrutacyjnych”.

Wniosek i uzasadnienie w tej sprawie zgłosił radny IdG 
Zbigniew Chorążek.

Inicjatywa dla Gostynina

Korajczyk-Szyperska pisze 
do PREZYDENTA Dudy

W związku z tym, że minął już prawie rok do objęcia stanowiska 
przez obecnego Burmistrza a sprawa niegospodarności, Term, 
przetargu, praw autorskich  nadal pozostaje nierozwiązana 
skierowałam pismo do  Prezydenta RP Andrzeja Dudy  
z prośbą o interwencję w sprawie przekroczenia uprawnień 
i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy 
publicznych oraz członków władz Miasta Gostynina w związku 
z zaprojektowaniem i budową obiektu pod nazwą Centralny 
Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku – Termy 
Gostynińskie w latach 2009-2013 oraz poświadczenia nieprawdy 
przez tychże funkcjonariuszy publicznych, tj. o przestępstwa 
z art. 296 & 1 i 3k.k. i art.231 & 1k.k. oraz z art.271 &1 i 3 k.k….”

Pan Prezydent, w czasie kampanii wyborczej odwiedził 
Gostynin, również kilka lat temu w mieście gościł Jarosław 
Kaczyński, niedawno była też Pani Beata Szydło. Z przekazów 
medialnych wynika, że sprawa Term Gostynińskich została 
wtedy gościom przedstawiona i wszyscy deklarowali pomoc 
w rozwiązaniu sprawy zatem moja prośba o interwencję jest 
jak najbardziej zasadna.

Na chwilę obecną nie mam wiedzy czy obecny Burmistrz 
Gostynina poczynił jakiekolwiek działania wobec osób, które 
doprowadziły do niegospodarności czy też zrealizował wnioski 
audytorów ponieważ w tym temacie panuje wyjątkowa cisza. 
„Wyjaśnienie tej sprawy i pociągnięcie do odpowiedzialności 
osób, które do niegospodarności doprowadziły jest dla wielu 
mieszkańców Gostynina nadal bardzo ważne. Odnosimy jednak 
wrażenie, że upływ czasu działa na korzyść osób zamieszanych 
w sprawę niegospodarności. Co więcej osoby, które wskazane 
zostały przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie nadal pracują 
w Urzędzie Miasta Gostynina i odpowiedzialne są za finanse 
miasta. Gostynin w chwili obecnej spłaca zobowiązania m.in. 
wobec projektodawców, prawników, inżyniera kontraktu. 
Zatem proszę o zainteresowanie się naszym lokalnym 
problemem, zmobilizowanie Burmistrza Miasta Gostynina 
do działania w tej sprawie i spowodowanie aby osoby, które do 
niegospodarności doprowadziły poniosły karę za swoje działania.  
Jednocześnie proszę o przekazanie sprawy instytucjom, które 
skontrolują prawidłowość przebiegu śledztwa.”

Pisma o zbliżonej treści zostały także przesłane do Pani 
Premier i Ministra Sprawiedliwości.

Teraz pozostaje nam czekać na realne działania zarówno Pana 
Burmistrza jak również administracji rządowej w tej sprawie.

O sprawie napisała również Gazeta Lokalna.
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

W dniu 26 listopada 2015 r odbyła się XIII Sesja Rady 
Powiatu Gostynińskiego.

Rada Powiatu przyjęła informację Zarządu Powiatu 
Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych 
w 2015r.

Ponadto Rada Powiatu podjęła cztery uchwały:
- w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2016 
rok

-w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr X/46/2015 
Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie 
określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

- zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-
2024.

- zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego 
na rok 2015.

źródło: gostynin.powiat.pl

Sesja Rady Powiatu 
Gostynińskiego
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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

Czym jest rezolucja? Wg słownika to zbiorowa deklaracja 
powzięta przez jakieś zgromadzenie, komitet, zjazd, kongres, 
w wyniku obrad, nie posiadająca przymiotu wiążącego.

Wg prawnika zatrudnionego w Urzędzie Miasta Gostynina 
rezolucja ma tylko i wyłącznie charakter symboliczny, nie ma 
skutków prawnych.

Rezolucję podejmuje Rada Miejska/Gminy i ma ona wyrażać 
JEJ stanowisko.

Po co więc Burmistrz próbuje wprowadzić do porządku rezolucję 
skoro zawiera Jego stanowisko nie zaś całej rady? Czy w tej sytuacji 
nie wystarczyłoby tylko oświadczenie Burmistrza ?

Czemu Paweł Kalinowski szuka asekuracji wśród radnych? 
A może próbuje celowo wywołać tylko zamieszanie?

Czego dotyczyła rezolucja przedstawiona przez 
Pawła Kalinowskiego?

Rezolucja miała zostać podjęta w sprawie lokalizacji na 
terenie Gminy Miasta Gostynina i Gminy Gostynin ośrodków 
dla cudzoziemców oraz wobec przyjęcia uchodźców z krajów 
Afryki, Azji i innych terenów oraz ich rozlokowania na terenie 
Miasta Gostynina i Gminy Gostynin.

Dlaczego więc rezolucja nie została podjęta w formie 
przedstawionej przez Burmistrza?

Przede wszystkim dlatego, że projekt rezolucji przedstawiony 
przez Burmistrza zawierał błędy formalne. W projekcie rezolucji 
pojawiły się zapisy dotyczące obszaru gminy wiejskiej Gostynin.

Radni miejscy nie mają prawa głosować i wyrażać się na 
temat właściwości innej gminy, tym bardziej, że radni gminy 
wiejskiej zbojkotowali sesję nadzwyczajną w sprawie uchodźców 
zwołaną na wtorek, a tym samym nie wzięli udziału w glosowaniu 
w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Lewandowski dziś rano 
przyznał, że Rada Miejska Gostynina nie może ingerować w sprawy 
jednostek sąsiednich zatem decyzja radnych IdG była słuszna.

Po co więc Burmistrz próbuje wprowadzić do porządku 
rezolucję skoro sprawa umieszczenia uchodźców w Koszelówce 
jest nieaktualna?

Po co więc Burmistrz próbuje wprowadzić rezolucję do porządku 
obrad skoro Jego Ojciec na portalu społecznościowym napisał: 
„Minister Obrony Narodowej oświadczył, że żaden emigrant 
z obecnej fali emigracyjnej do Polski nie trafi. Mieszkańcy 
Gostynina możecie spać spokojnie, bo jak Antek coś mówi 
to święte”.

Takie działania Burmistrza wg mnie mają tylko i wyłącznie 
podtekst polityczny i wywołują niepotrzebne zamieszanie.

Gdyby Burmistrz potrafił panować nad swoimi emocjami, to 
pozostałby na sesji Rady Miejskiej i usłyszałby, że ów projekt 
trafi do Komisji Spraw Obywatelskich i 30 listopada ponownie 
na sesję Rady Miejskiej.

Życzyłabym sobie aby Burmistrz Gostynina skupił na realnych 
działaniach gwarantujących bezpieczeństwo mieszkańcom a nie 
wykłócał się o pełną błędów rezolucję, a także takie zaangażowanie 
wykazał przy rozliczeniu Term czy tworzeniu miejsc pracy.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Na XX IV sesji Rady Miejskiej radni przyjęli stanowisko 
w sprawie lokalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina 
ośrodków dla cudzoziemców.

 Radni w rezolucji zawarli zapisy:
„Rada Miejska w Gostyninie, ze względów organizacyjnych, 

nie widzi możliwości utworzenia ośrodków dla cudzoziemców 
na terenie Gminy Miasta Gostynina bowiem w pierwszej 
kolejności powinniśmy dbać o zaspokojenie potrzeb lokalowych 
i bytowych mieszkańców naszego miasta.

Rada Miejska w Gostynina apeluje do Burmistrza Miasta 
Gostynina jako reprezentanta Gminy Miasta Gostynin 
ażeby w porozumieniu z administracją rządową dołożył 
wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia Mieszkańcom 
Gostynina bezpieczeństwa”.

Rezolucja została podjęta.
Po głosowaniu nad rezolucją radna Martyna Doral zabrała głos:
„Na sesji nadzwyczajnej nazwał nas Pan tchórzami, a nimi 

nie jesteśmy”.
Radna zawnioskowała o przeprosiny ze strony Burmistrza.
Przypomnijmy, że na ostatniej sesji nadzwyczajnej radni nie 

wprowadzili do porządku obrad rezolucji w sprawie przyjęcia 
stanowiska Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącego lokalizacji 
na terenie Gminy Miasta Gostynina i Gminy Gostynin ośrodków 
dla cudzoziemców oraz wobec przyjęcia uchodźców z krajów 
Afryki, Azji i innych terenów oraz ich rozlokowania na terenie 
Miasta Gostynin i Gminy Gostynin ponieważ wg radnych IDG 
przedstawiona przez Burmistrza rezolucja zawierała błędy 
i reprezentowała stanowisko Burmistrza nie zaś radnych.

Dziś rezolucja został zgodnie z zapowiedziami podjęta, 
a Burmistrz za nazwanie zachowania radnych tchórzliwym 
odpowiedział „jeśli ktoś czuje się urażony to PRZEPRASZAM”.

Źródło:Gostynin.info

Po co rezolucja skoro „jak Antek 
coś mówi to święte”

5 października zwróciłam się do Burmistrza Pawła 
Kalinowskiego z prośbą o przedstawienie szczegółowej informacji 
o dodatkowych środkach (z pominięciem kwoty zaplanowanej 
w budżecie miasta na 2015 rok w wysokości ponad 4 miliony 
złotych) przeznaczonych na wszelkie wynagrodzenia i odprawy 
w roku 2015.

W odpowiedzi otrzymałam dane tabelaryczne dotyczące 
ilości zatrudnionych osób, okresu obowiązywania umów oraz 
ich wartości. Po zsumowaniu powyższych danych wynika, że 
są to bardzo wysokie kwoty – około 800 tyś złotych.

W kwocie tej znalazły się m.in. odprawy i odszkodowania dla 
byłych pracowników w wysokości 235 488,00 zł.

W wykazie nie ujęto kwot do umów zleceń zawartych 
przez UM z osobami świadczącymi te usługi/pracę, co 

Prawie 800 tysięcy złotych 
na dodatkowe wynagrodzenia
 w Urzędzie Miasta

Burmistrz przeprasza radnych
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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

Czekaliśmy dokładnie rok na jakiekolwiek działania 
Burmistrza Pawła Kalinowskiego w sprawie rozliczenia 
poprzedniego włodarza Włodzimierza Śniecikowskiego za 7,6 
mln zł niegospodarności związanej z Termami Gostynińskimi. 
Obecny Burmistrz ma szeroki dostęp do dokumentów 
związanych z inwestycją Termy Gostynińskie i osób jakie 
wówczas współdziałały z byłym burmistrzem, dlatego zasadnym 
są oczekiwania osób, którym zależy na rozliczeniu tej inwestycji.

Rok czekania i … i w końcu Burmistrz Paweł Kalinowski 
w dniu wczorajszym ogłosił na portalu społecznościowym, że 
złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
przez Włodzimierza Śniecikowskiego. Najpierw komunikat 
(pisownia oryginalna), a później wyjaśnienia w materiale video:

„ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA 
PRZESTĘPSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ: „CENTRALNY PARK 

REKREACJI, BALNEOLOGII, TURYSTYKI I WYPOCZYNKU 
„TERMY GOSTYNIŃSKIE”

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym złożyłem do 
Prokuratury Okręgowej w Płocku zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez byłego Burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego w związku z realizacją „Term Gostynińksich”. 
Szczegóły zostaną przedstwione jeszcze dziś w materiale video.

Paweł Kalinowski 
Burmistrz Miasta Gostynina”

Jak wszyscy doskonale wiemy inwestycja Termy Gostynińskie 
była sprawdzana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola odbyła 
się 3 lata temu, zakończyła się Raportem Pokontrolnym, który 
merytoryczny sposób obnażył realizację tej inwestycji przez 
burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego.

W konsekwencji NIK według właściwości zawiadomiła 
Prokuraturę Okręgową w Płocku o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Stwierdzając fakty jakie wynikają z obydwu przekazów 
Burmistrza Pawła Kalinowskiego można wywnioskować, że 
burmistrz złożył zawiadomienie, które dotyczyło tych samych 
zagadnień jak zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli tylko 
NIK zrobił to 3 lata wcześniej o czym powiadomił w raporcie 
podsumowującym wszystkie kontrole PPP (czytaj TUTAJ str. 
48-49).

W raporcie czytamy:
„Miasto Gostynin poniosło dotychczas koszty przedsięwzięcia 

Termy Gostynińskie w wysokości blisko 15 mln zł, z czego NIK 
oceniła wydatki w łącznej wysokości 7,7 mln zł (stanowiące 
52 % ogółu dotychczasowych kosztów) jako niegospodarne. 
Niegospodarna była zapłata na rzecz koncesjonariusza 
za opracowanie dokumentacji budowlanej w wysokości 7 
665 tys. zł, ponieważ nie miała uzasadnienia w warunkach 
umowy. Płatność nastąpiła na podstawie faktur wystawionych 
przez koncesjonariusza, bez weryfikacji, czy te koszty były 
faktycznie przez niego poniesione w takiej wysokości w związku 
z realizacją przedmiotu umowy.”

„NIK skierowała do Prokuratora Okręgowego w Płocku 
zawiadomienie o ujawnieniu w trakcie kontroli faktów 
uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstw przez 
Burmistrza Miasta Gostynina. W zawiadomieniu wskazano 
na nadużycie uprawnień i niedopełnienia obowiązków 
przez Burmistrza czym wyrządził szkodę majątkową 
Gminie Miasta Gostynin w wielkich rozmiarach w kwocie 
co najmniej 7 665 001. zł przez wydatkowanie powyższej 
kwoty na rzecz Spółki „Termy Gostynińskie” Sp. z o.o. – co 
wyczerpuje dyspozycję art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego. 
Ponadto, będąc funkcjonariuszem publicznym Burmistrz 
poświadczył nieprawdę w dokumentach, co do okoliczności 
mającej znaczenie prawne m.in. poprzez zatwierdzenie 
środków do wypłaty na wystawionych przez Spółkę Termy 
Gostynińskie Sp. z o.o. fakturach — na których niezgodnie 
z prawdą wpisano, że „Wydatek jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-201.3″. 
Ponadto w protokołach odbioru nr 3 (z dnia 1 grudnia 2011 r.) 
i 2 (z dnia 1 marca 2011 r. ) niezgodnie z prawdą poświadczył, 
że przedstawiono projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją 
o pozwoleniu na budowę – której to decyzji nie uzyskano – co 
wyczerpuje dyspozycję art. 271 § 1 i 3 kodeksu karnego.

Prokurator Okręgowy w Płocku poinformował, że 
zawiadomienie NIK zostało dołączone do już prowadzonego 
śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia 

Z dużej chmury mały deszcz. 
NIK zrobił to 3 lata wcześniej.

DLACZEGO?

również po zsumowaniu znacznie wpłynie na podwyższenie 
przedstawionej kwoty.

Przypomnę tylko, że zatrudniony bez konkursu Jarosław 
Bień (nie jest mieszkańcem Gostynina) a zajmujący się m.in. 
szkoleniami (tak na marginesie, które mogliby bezpłatnie 
przeprowadzać pracownicy np. PUP) podpisał na początku 
roku umowę zlecenie na kwotę 3800 zł miesięcznie. 
Pracownicy UM nie potrafili ustosunkować się do 
przedstawionych wartości, stwierdzając, że trzeba to sprawdzić.

Kolejną kwestią poruszoną przeze mnie na 
os ta tn ie j  se s j i  nadzwycza jne j  dot .  budże tu 
i wieloletniej prognozy finansowej były kwoty: 
– 193 100,00 zł, które wg UM miały być przeznaczone na 
wynagrodzenia dla osób, z którymi miały zostać przedłużone 
umowy po stażach, pracach interwencyjnych i robotach 
publicznych. Środki te zostały przekazane na wrześniowej 
sesji. Wg wyjaśnień Pani Sekretarz Hanny Adamskiej z 38 osób 
zatrudnienie otrzymały tylko 3- te w najtrudniejszej sytuacji. 
Zarządzeniem Burmistrza 29 000,00 zł przeniesiono z wydatków 
związanych z bieżącą naprawą ulic na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy bieżących 
naprawach ulic. Przypomnę, że na terenie miasta istnieją drogi 
i chodniki, które wymagają remontów i niezasadnym wydaje 
się zabieranie tych pieniędzy.

Niestety bardzo niepokojąco wyglądają plany Burmistrza 
na rok 2016 bowiem UM planuje zwiększenie aż  
o 1 136 712,00 zł kwoty na wynagrodzenia i składki od nich, 
uwzględniając oczywiście wypłatę nagród jubileuszowych, 
odpraw emerytalnych, podwyżkę minimalnego wynagrodzenia 
oraz wskaźnik inflacji.

Z informacji, które płyną z UM kwota na wynagrodzenia 
w 2016 roku wynosiła będzie ponad 5 milionów złotych.

Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska
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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

obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz członków 
władz Miasta Gostynin.”

Powyższe wyjaśnienia ewidentnie pokazują, że zawiadomienie 
złożone przez burmistrza Pawła Kalinowskiego nic nie wnosi 
do śledztwa w sprawie Term Gostynińskich. Dodatkowo 
zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli złożone 3 lata temu 
wskazuje również na nieprawidłowość w protokole nr 2 z dnia 
1 marca 2011 roku.

Dużą wątpliwość budzi również kwota końcowa za projekt 
i koncepcję inwestycji pt. Centralny Park Rekreacji, Balneologii, 
Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostyńskie”, burmistrz Paweł 
Kalinowski podaje, że jest to kwota 7 665 001 zł. Według 
Harmonogramu, który stanowi załącznik do Umowy Koncesji 
z dnia 11 lipca 2010 roku całkowity koszt projektu i koncepcji 
wynosi 7 695 000 zł. 

Powyższe wnioski i spostrzeżenia zostały udokumentowane 
w sposób niebudzący wątpliwości. Powyższa informacja 
bazuje na dokumentach Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu 
Miasta Gostynina.

Roman Augustyniak

Do końca roku na czele Orlenu 
stanie poseł PiS Wojciech Jasiński. 
Decyzja zapadła w centrali 
Prawa i Sprawiedliwości, na ul. 
Nowogrodzkiej. Nikt z nią nie będzie 
dyskutował - informuje TVN24 bis.

Były minister skarbu państwa 
ma zastąpić na kierowniczym 
stanowisku spółki Dariusza Jacka 
Krawca, który był jej prezesem od 
2008 roku.

Jeśli informacje się potwierdzą, 
to Wojciech Jasiński, na którego w ostatnich wyborach 
parlamentarnych swój głos oddało 31106 osób, obejmując 
prezesurę koncernu będzie musiał zrzec się mandatu poselskiego.

Źródło; Gostynin.info

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałem 
Integracyjnym w Gostyninie bardzo lubią słuchać bajek. Wielu 
gości odwiedziło już nasze przedszkole w ramach wewnętrznej 
akcji „Nasze miasto czyta przedszkolakom.”

2 grudnia nadszedł czas, aby Święty Mikołaj spotkał się 
z dziećmi i przeczytał książeczkę o swoich przygodach.

Podczas spotkania nie zabrakło piosenek i rozmów z miłym 
gościem. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały słodycze.

W rolę Św. Mikołaja wcielił się Przewodniczący Komisji Oświaty 
Pan Michał Bartosiak, a w rolę elfa Pani Agnieszka Bartosiak.

Źródło: Miejskie Przedszkole nr 2

16 sierpnia w miejscowości Rzgów 
k/Łodzi do kontroli został zatrzymany 
kierujący pojazdem pod wpływem 
alkoholu Wójt Gminy Gostynin Edmund 
Zieliński. W wydychanym powietrzu 
włodarz załapał się na przedział od 0,2 
do 0,5‰

W wyniku zdarzenia Wójt stracił 
tymczasowo prawo jazdy, które zostało 
przekazane do Starostwa w Gostyninie.

Wybrany na drugą kadencję wójt, 
który startował w ostatnich wyborach samorządowych z list 
Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu, popełnił tym samym 
wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń.

Zgodnie z kodeksem za popełniony czyn grozi grzywna 
w wysokości od 50 zł do 5000 zł, utrata uprawnień lub prawa 
jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat, lub nawet kara aresztu 
od 5 do 30 dni. Policjanci niejednokrotnie apelują że jeżeli 
uczestniczymy w spotkaniu zakrapianym alkoholem zadbajmy 
o to, aby nikt kto pił procentowy trunek nie kierował pojazdem.

Źródło: gostynin.info

Wojciech Jasiński zostanie 
nowym prezesem Orlenu

Święty Mikołaj odwiedził 
przedszkolaków

Wójt Edmund Zieliński kierował 
pod wpływem alkoholu

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

Jednym z głównych punktów obrad XXII sesji Rady Miejskiej 
było podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Mieszkańców 
Gostynina ucieszy zapewne informacja, że większość stawek 
poszła nieznacznie w dół.

Radni Inicjatywy dla Gostynina złożyli wniosek w sprawie 
obniżenia podatków, ponieważ stawki zaproponowane przez 
Burmistrza były na poziomie tych z 2015 roku.

Stawki podatku od nieruchomości :
1) 0d gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków od m kw powierzchni – 0,79 zł (z 0,80),

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
od 1 ha powierzchni – 4,51 (bez zmian), 

c)pozostałych w tym zajętych na prowadzenie o działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – od 1 m kw powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m pow. użytkowej – 0,69 bez zmian,
b) działalność gospodarcza 19,72 (z 19,95),
c) działalność gospodarcza obrót materiałem siewnym od      

1 m kw powierzchni – 10,53 (z 10,65),
d) zw. z udzielaniem świadczeń zdrowotnych … od 1 m kw 

powierzchni użytkowej 4,58 (z 4,63), e) pozostałych w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego … od 1 m kw – 7,57 (z 7,66).

źródło: gostynin.info 

W czwartek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie 
odbyło się posiedzenie powołanej niedawno przez Starostę 
Komisji Inżynierii Ruchu Drogowego. Komisja ma za zadanie 
zbierać informacje od mieszkańców w sprawie ich potrzeb 
w zarządzaniu ruchem drogowym.

W posiedzeniu komisji wzięli udział m.in przedstawiciele 
Inicjatywy dla Gostynina w osobach Agnieszki Korajczyk-
Szyperskiej, Małgorzaty Rędzikowskiej-Mystkowskiej, Andrzeja 
Robackiego, Krzysztofa Markusa i Witolda Dalkowskiego.

W czasie spotkania przeanalizowano zagadnienia dotyczące 
organizacji ruchu w mieście i za priorytety uznano organizację 
ruchu na ul. Kościuszki i w Rynku.

Zgłoszono także wnioski dotyczące organizacji ronda przy 
ul. Bierzewickiej,Płockiej i Jana Pawła, małego ronda na ulicy 
Bema, Al. Popiełuszki, i Wojska Polskiego, ronda na ul. Dybanka, 
a przede wszystkim na ul. Legionów Polskich i ul. Kościuszki.

Andrzej Robacki ponowił wniosek o włączenie świateł 
pulsacyjnych po godzinie 21 na gostynińskich skrzyżowaniach.

Niestety w tak ważnym spotkaniu, gdzie omawiane były 
sprawy związane z Gostyninem zabrakło Burmistrza, zabrakło 
zastępcy Burmistrza czy nawet pracownika Urzędu Miasta, 
ale jak informuje Sekretarz Miasta do urzędu nie wpłynęła 
informacja o  takim posiedzeniu.  Na posiedzeniu pojawili się 
za to wójtowie Edmund Zieliński i Gabriel Sochacki.

Wkrótce zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy

Jak dowiedzieliśmy się miasto uzyskało pozytywną opinię 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie 
projektu uchwały dotyczącej zwolnień od nieruchomości dla 
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca 
pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy 
de minimis.

Przypomnijmy tylko, że projekty uchwał przygotowane były 
i przez IDG, i UM. Odbyły się także wspólne spotkania, w czasie 
których omawiane były ww.projekty. Pomimo nie zawsze 
sprzyjającego głosu prawników z UM wspólnie podjęta została 
decyzja o skierowaniu ich do UOKiK.

Projekt uchwały dotyczący zwolnień od nieruchomości dla 
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca 
pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy 
de minimis zakłada następujące zwolnienia:

od podatku od nieruchomości przysługujących na okres:
– jednego roku -jeżeli w wyniku nowej inwestycji 

utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy 
– dwóch lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji 
utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy 
– trzech lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji 
utworzono co najmniej 18 nowych miejsc pracy 
– czterech lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji 
utworzono co najmniej 36 nowych miejsc pracy 
– pięciu lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co 
najmniej 72 nowe miejsca pracy

W najbliższym czasie projektami zajmą się radni.
Inicjatywa dla Gostynina

Data dyżuru Radni
5 styczeń 2016 r. Magdalena Augustyniak

12 stycznia 2016 r. Michał Bartosiak,
19 stycznia 2016 r. Zbigniew Chorążek, 
26 stycznia 2016 r. Martyna Doral, 

2 luty 2016 r. Witold Dalkowski, 
9 luty 2016 r. Stanisław Pieniążek

16 luty 2016 r. Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska,
23 luty 2016 r. 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.

Radni miejscy obniżyli podatki 
od nieruchomości

Zwolnienia dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy

Komisja Inżynierii Ruchu 
bez Burmistrza


