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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

Dzień Dziecka 
z Inicjatywą dla Gostynina

Niesamowita frekwencja, tony wspanialej zabawy, radości ,uśmiechów na drugim Dniu Dziecka IdG 
i Tęczowo Fabryki Zabawy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
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Gostynina dotyczącymi braku piłek na miejskich orlikach 
uprzejmie informuję, że zwróciłam się z pismem do przewod-
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Modernizacja drogi od ul. Płockiej 
do Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Gostyninie

Modernizacja stadionowego 
ogrodzenia

Budowa bloku przy 
ul. Targowej ruszyła pełną parą

Wkrótce skończą się niedogodności rodziców dowożących 
dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3. Lada dzień zakończone 
zostanie zadanie pn. „Modernizacja drogi od ul. Płockiej do 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie”, na którą to inwestycję 
pierwotnie  radni miejscy zabezpieczyli w budżecie kwotę ponad 
200 tysięcy złotych.

Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na 
modernizacji drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Gostyninie oraz budowa 10 miejsc postojowych wraz 
z utwardzeniem powierzchni gruntu.

Już niedługo stare wysłużone ogrodzenie wokół gostynińskiego 
stadionu pozostanie wspomnieniem. Rozpoczęła się procedura 
związania z wykonaniem modernizacji ogrodzenia, na którą to 
inwestycję radni IdG zabezpieczyli środki w budżecie miasta 
podczas grudniowej sesji.

Zakres inwestycji przewiduje wymianę starego ogrodzenia 
terenu MOSiR w Gostyninie przy ul. Sportowej 1 od strony ul. 
Płockiej i częściowo od strony ul. Sportowej, likwidację zieleni 
znajdującej się w obrębie projektowanego ogrodzenia wzdłuż 
ul. Sportowej.

Witold Dalkowski

Prezentujemy Państwu fotorelację z I etapu budowy budynku 
wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej 
w Gostyninie. Przypomnijmy, że radni miejscy zabezpieczyli 
środki na budowę podczas grudniowej sesji budżetowej, a 22 
marca br. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji. 
Budowa nowego lokalu na pewno pomoże w rozwiązaniu 
problemów socjalnych, z którymi boryka się spora grupa 
mieszkańców Gostynina. W budynku zamieszka 60 rodzin.

Nie przypominam sobie żebym kiedykolwiek wcześniej widział 
tyle uśmiechu i radości na twarzach dzieci. Czy może być coś 
bardziej cennego? Doskonale zorganizowany z okazji Dnia 
Dziecka piknik na terenie LO przyciągnął bardzo dużą ilość 
dzieci w różnym wieku wraz z rodzicami i dziadkami.

Różnorodność atrakcji przy dźwiękach muzyki sprawiła, że 
i młodsi i starsi wspaniale się bawili a spożytą energię uzupełniali 
potrawami z grilla. Dmuchany zamek, ring, wata cukrowa 
i inne atrakcje cieszyły się ogromnym powodzeniem. Konkursy 
i zabawy zorganizowane przez grupę Tęczowo gwarantowały 
dzieciom i dorosłym zabawę na wysokim poziomie. Widać 
wyraźne zapotrzebowanie na taką rozrywkę. Przez kilka godzin 
wszyscy uczestnicy byli w świetnych humorach. Byłem na 
pikniku z wnukami. Bardzo nam się podobało. Dzieci wróciły 
do domu szczęśliwe.

Dziękuję organizatorom - Inicjatywie dla Gostynina i grupie 
Tęczowo. Myślę , że radość dzieci jest dla nich największą 
nagrodą i podziękowaniem.

I jeszcze jedno- z Gostynina wyjechali młodzi ludzie ale 
okazuje się, że jest w Gostyninie dużo dzieci, bo na pikniku 
było ich naprawdę bardzo dużo. Organizujmy im więcej takiej 
rozrywki, to jak dorosną może nie będą chciały wyjeżdżać...

Dziadek

Gdy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat
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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

Termomodernizacja budynku 
na ul. 3 go Maja

Przebudowa Miejskiego Przedszkola 
nr 2. Będzie bezpieczniej

Parkingi na ul. Czapskiego          
i ul. Dmowskiego  już oddane

Gmina Miasta Gostynina poinformowała, iż w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, zawarta została w dniu 05.04.2016 
r. umowa NR ZP.272.1.4.2016, z Przedsiębiorstwem Budowlano 
Montażowym „BUDMONT” 87-800 Włocławek, ul. Miodowa 
8 na zadanie pn.: Termomodernizacja i remont komunalnego 
budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja 14 w Gostyninie.

Przypomnijmy, że radni IDG zabezpieczyli środki finansowe 
na to zadanie w budżecie na 2016 rok. W powyższej sprawie 
wielokrotnie interweniował radny z tego okręgu Michał Bartosiak.

Aktualnie trwają prace budowlane.

W maju została podpisana umowa na przebudowę budynku 
Miejskiego Przedszkola nr 2 w Gostyninie w zakresie 
dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
pożarowego – informuje strona magistratu. Środki na inwestycje 
zostały zabezpieczone przez radnych miejskich na grudniowej 
sesji budżetowej.

Prace wykonywać będzie Zakład Zabezpieczeń 
Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak z Lublina.

Termin realizacji zadania przewidziany jest na dzień od dnia 
1 lipca do 30 sierpnia 2016 r.

Źródło: gostynin.info

Mądra i przemyślana decyzja, parking na ulicy Czapskiego 12 
został ukończony i oddany do użytku mieszkańców. Problemy 
z parkowaniem zostały rozwiązane.

Osiągnięto to dzięki porozumieniu mieszkańców i współpracy 
z Zarządem GSM oraz z Radą Miasta, która też przyczyniła się 
do zrealizowania tej inwestycji, zabezpieczając środki w BM na 
dofinansowanie miejsc postojowych. 

Nas mieszkańców nie interesuje czy będzie nazwany parkingiem, 
czy miejscami postojowymi, czy jest to inwestycja czy dofinansowanie. 
Nazwa nie zmienia w znaczeniu mieszkańców przeznaczenia czy 
sposobu parkowania. Określeniem prawnym powinni zająć się 
prawnicy z UM, tylko pomoc ta powinna być udostępniona na etapie 
przygotowawczym a nie utrudnieniem po zakończeniu inwestycji.

Prawnicy są również opłacani z naszych podatków i taka 
pomoc prawna jest obowiązkiem, zakresem czynności a nie łaską. 
Taką mamy rzeczywistość, nie zawsze ten co wydaje decyzje ma 
większą racje niż ten co proponuje dane rozwiązanie. Stosowanie 
prawa ma pewne pole działania, elastyczność w stosowaniu, 
dlatego też chęć porozumienia oraz współpraca pozwala uniknąć 
szereg nieporozumień.

Dlaczego Panie Burmistrzu w kwestiach spornych nie zaprasza 
Pan mieszkańców, czy osoby reprezentujące dane osiedle, celem 
opracowania kompromisu, lecz stosuje Pan korespondencyjną 
przepychankę prawną, która nie rozwiązuje problemu lecz go 
nawarstwia. Burmistrza wybieramy po to by rozwiązywał nasze 
problemy, był otwarty na porozumienie, a nie po to żeby zamknął 
się w swoim gabinecie i spoglądał z góry na swoich poddanych.

Parking został budowany tydzień, przygotowanie dokumentacji 
kilka miesięcy, zgoda na budowę kilka lat. Takie mamy paradoksy 
prawne czy nadinterpretacje prawa.

Zenon Sobiecki
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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

Ulicę Zakładową czeka 
remont

Od kilku miesięcy radna powiatowa Agnieszka Korajczyk-
Szyperska i radni miejscy IdG w szczególności Zbigniew 
Chorążek podejmowali próby aby doprowadzić do porozumienia 
pomiędzy powiatem a miastem w zakresie modernizacji 
ulicy Zakładowej. Współpraca to jest bowiem konieczna 
ponieważ ulica Zakładowa to droga powiatowa. W wyniku 
rozmów pomiędzy samorządami  podjęto decyzję, że koszty 
inwestycji w wysokości 73 tysięcy złotych zostaną podzielone 
po połowie między miastem a powiatem. Radni powiatowi już 
w maju zabezpieczyli środki na ten cel a radni miejscy podczas  
czerwcowej sesji zarezerwowali na to zadanie  36 500zł.

Komunikat Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Gostyninie 
Andrzeja Robackiego

Władysław Dziachan nowym 
prezesem MPK w Gostyninie

Karta seniora w Gostyninie

W dniu 5 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa 
w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Gostyninie na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 
31 grudnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 121/
XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 
2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę Rady 
Miejskiej i uchylił wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze, a tym 
samym uznał, że Wojewoda Mazowiecki nie miał podstaw 
do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odmowy 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

Wyrok ten nie jest jeszcze prawomocny, przysługuje od niego 
skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Jak podaje 
burmistrz Paweł Kalinowski nowym prezesem Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie został 
Władysław Dziachan.

Władysław Dziachan jest byłym pracownikiem ELGO. 
Do tej pory wyróżniał się skrajnie prawicowymi felietonami 
popierającymi poczynania obecnie rządzącej partii Prawo 
i Sprawiedliwość.

Źródło:gostynin.info

W dniu 7 czerwca 2016 r. podpisana została umowa na 
modernizację ulicy Kilińskiego w Gostyninie.Termin 
realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 3 miesiące od 
podpisania umowy.

Wykonaniem zadania zajmie się firma „BORA” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrzykowie.

Zadanie to wpisane zostało na wniosek radnych IdG do 
budżetu Miasta Gostynina na 2016 rok.

Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) sfrezowanie istniejącej skoleinowanej nawierzchni bitu-

micznej,

Inicjatywa dla Gostynina przygotowała kolejny projekt 
uchwały. Tym razem w sprawie seniorów. IdG proponuje 
wprowadzenie Gostynińskiej Karty Seniora.

Głównym celem takiego działania jest wzmocnienie aktywności 
społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 65 roku życia, 
poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg 
i rabatów oferowanych przez Miasto Gostynin oraz partnerów 
programu ( w innych miastach są to zniżki: na pływalnię, do 
kina, na bilety komunikacji miejskiej itp.)

GKS ma celu zwiększenie dostępności do dóbr kultury, 
zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku 
gostynińskich seniorów. Program jest rozwiązaniem, które 
umożliwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań, ale 
także da możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

foto: www.seniorbenefitconnection.org

Umowa na modernizację ulicy 
Kilińskiego podpisana
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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

Radni podjęli rezolucję odnośnie 
umorzenia śledztwa w sprawie 
term gostynińskich

Gdzie jest 7,6 mln zł jakie poszło 
do spółki Termy Gostynińskie?

W dniu środę (20.04.2016 r.) odbyła się sesja nadzwyczajna 
Rady Miejskiej. Radni zebrali się, aby podjąć rezolucję dotyczącą 
stanowiska w sprawie umorzenia przez Prokuraturę Okręgową 
w Płocku śledztwa dotyczącego term gostynińskich.

Radni jednogłośnie przyjęli rezolucję, w której treści widnieje 
zapis, że Rada Miejska wraz z Burmistrzem wyrażają głębokie 
zaniepokojenie umorzeniem w dniu 8 kwietnia 2016 r. przez 
Prokuratora Okręgowego w Płocku śledztwa dotyczącego 
nieprawidłowości przy realizacji inwestycji „Centralny Park 
Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku – Termy 
Gostynińskie”, na skutek których to nieprawidłowości Gmina 
Miasta Gostynina poniosła szkodę w rozmiarze nie mniejszym 
niż 7.665.001,30 zł.

źródło: gostynin.info

Prokuratura Okręgowa w Płocku 8 kwietnia br. umorzyła 
śledztwo w sprawie niegospodarności przy realizacji 
inwestycji Termy Gostynińskie ze względu na brak znamion 
czynu zabronionego.

Włodzimierz Śniecikowski jako burmistrz wybierany 
w wyborach samorządowych nie był zobowiązany do posiadania 

wiedzy w zakresie prowadzenia wszelkich działań przy inwestycji. 
Odpowiedzialność ta spoczywała na komórkach mu podległych. 
– poinformowała portal rzecznik Iwona Śmigielska-Kowalska.

„Po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Prokuratury 
Okręgowej w Płocku odnośnie umorzenia śledztwa Klub 
Radnych Inicjatywy dla Gostynina zwoła sesję nadzwyczajną, 
na której zostanie podjęta uchwała odnośnie złożenia zażalenia 
na decyzje Prokuratury” – komentarz Przewodniczącego Klubu 
Radnych Inicjatywy dla Gostynina Zbigniewa Chorążka

„Prokuratura nas ponownie zaskoczyła, jak widać „dobra 
zmiana” w prokuraturze nic nie wniosła w przypadku tak 
ogromnej niesprawiedliwości jaka miała miejsce w Gostyninie. 
Winni niegospodarności na kwotę 7,6 mln zł znów są niewinni. 
Czekam na decyzję Rady Miejskiej, Gminy Miasta Gostynina 
jako strony poszkodowanej na odwołanie się od decyzji 
Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Nasza ciężka praca grupy osób w pokazywaniu prawdy 
nie może być zaprzepaszczona, a winni muszą ponieść 
konsekwencję swoich poczynań” – komentuje postanowienie 
Prokuratury Przewodniczący PO RP w powiecie gostynińskim 
Roman Augustyniak.

Przypomnijmy, że to Platforma Obywatelska w Gostyninie 
wspólnie z ABW i Najwyższa Izbą Kontroli złożyły zawiadomienia 
w sprawie niegospodarności przy realizacji inwestycji 
Termy Gostynińskie.

„Niestety taki wynik był do przewidzenia. Ja tylko pytam 
gdzie są te działania prezesa Kaczyńskiego, premier Szydło, 
czy prezydenta Dudy, którzy jeszcze w kampanii wyborczej tak 
głośno deklarowali pomoc dla Gostynina. Jak tylko zapoznamy 
się z uzasadnieniem decyzji prokuratora wspólnie z zarządem 
i radnymi IdG podejmiemy kolejne kroki w celu odzyskania 
środków wypłaconych z budżetu miasta Gostynina, które NIK 
uznał za niegospodarne”– podsumowała Agnieszka Korajczyk-
Szyperska Przewodnicząca Zarządu IdG

2) wykonanie warstwy wyrównawczej-wiążącej z betonu 
asfaltowego AC 11W – gr. 4 cm

3) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 
11S 50/70 gr. 3 cm

4) wymianie krawężników na długości 320 m;
5) regulacji wysokościowej studni rewizyjnych kanalizacyjnych, 

telekomunikacyjnych oraz innych
Źródło:gostynin.pl

Zbliża się ważny dzień dla mieszkańców SM. Dzień w którym 
ocenimy prace Zarządu i RN. Walne jako najwyższy organ 
w Spółdzielni, nakreśli kierunki działania na obecny i następny 
rok. 

Ostatni rok jak i bieżący Zarząd GSM pod kierownictwem 
P. Jakubowskiego, dokonał wiele pozytywnych zmian dla 
mieszkańców, które są widoczne i przyniosły określone efekty. 
Termomodernizacja o szerokim zakresie, rozwiąże problem 
strat ciepła, oraz różnicy poglądu co do sposobu rozliczania 
za CO, solidarnościowego,blokowego czy indywidualnego.
Wykasowanie poprzecznych rur na ostatnich piętrach, które były 
utrudnieniem dla mieszkających tam osób. Wreszcie regulowany 
pobór ciepła do CO a nie stały wykupiony z wyprzedzeniem.  
Rozbudowa parkingów, których jest ogólny brak, które nie były 
powiększone od lat. Do pozytywnych działań Zarządu GSM 
należy zaliczyć nawiązanie stałej współpracy z Radą Miasta, co 
zaowocowało uchwaleniem przez RM środków w wysokości 80 tyś 
na dofinansowane parkingów Dmowskiego, Czapskiego, Bema. 
Dokończenie tych i kontynuowanie następnych inwestycji będzie 
możliwe poprzez udzielenie mandatu zaufania Zarządowi i RN, 
poprzez udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania. 

W obecnej sytuacji inwestycyjnej i kredytowej Spółdzielni, 
zmiana osób zarządzających byłaby dla mieszkańców 
ryzykownym działaniem. 

Także zapewnienie ciągłości zarządzana przez Walne 
obecnemu Zarządowi i RN spowoduje pewność ukończenia 
inwestycji oraz możliwość rozliczenia co do skuteczności działań 
i rzetelności wydawanych pieniędzy. Jest to jedyna i słuszna 
droga, dla zapewnienia nam i naszym rodzinom, rozsądnego 
i bezpiecznego zarządzania GSM. Nie podchodżmy polityczne, 
osobowo, lecz ekonomicznie, zdroworozsądkowo a unikniemy 
ewentualnych problemów finansowych, które mogą nas dotknąć. 

Zenon Sobiecki

Walne Zgromadzenie Członków GSM 
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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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W czwartek, 2 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami miasta, zorganizowane z inicjatywy 
burmistrza. Jednak ci, którzy przybyli, wychodzili najczęściej 
niezadowoleni i nie ukrywali tego w kontekście braku rozwiązań 
nurtujących problemów.

Poza burmistrzem uczestniczyli ze strony Urzędu Miasta naczelnik 
Wydziału Inwestycji Włodzimierz Frontczak, Halina Fijałkowska 
naczelnik Wydziału Komunalnego oraz Jarosław Bień z Wydziału 
Promocji Miasta.

Na spotkanie przybyło kilkunastu mieszkańców, którzy 
przedstawili swoje realne problemy, z którymi stykają się na co 
dzień. Pierwszym tematem, która zgłosiła jedna z mieszkanek 
był problem opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Padały 
konkretne pomysły, jak zaadaptowanie górnej części Starej 
Betoniarni, skoro powstaje przyłącze węzła cieplnego, czy otwarcie 
kolejnego przedszkola.

Jedna z mieszkanek wskazywała na wadliwy zapis, że w rekrutacji 
do przedszkola pierwszeństwo miały dzieci rodzica samotnie 
wychowującego dziecko: - Znam przypadki, że rodzice deklarowali, 
że samotnie wychowują a było inaczej.

- Sprowadziłam się do Gostynina z Łodzi, teraz żałuje tego – 
między innymi takie stwierdzenia padały w kontekście braku 
zapewnienia opieki nad dzieckiem dla rodziców pracujących 
zawodowo i nie mogących pogodzić pracy z opieką.

W odpowiedzi burmistrz Paweł Kalinowski zapewnił, że robi 
co w jego mocy, aby każdemu dziecku zapewnić opiekę, jednak 

ograniczają go przepisy. Podobnie tłumaczył się w kontekście braku 
realizacji projektów budżetu obywatelskiego, gdyż na przykład dla 
realizacji placu zabaw na osiedlu Czapskiego wymagana jest zgoda 
wszystkich użytkowników działki, na której na powstać inwestycja. 
- To nie jest tak, że to ja Paweł Kalinowski nie chce tego placu – 
tłumaczył się burmistrz.

Z kolei plac zabaw od strony torów wraz z boiskiem przy 
Kilińskiego, z którego zdemontowano bramki i obecnie rośnie wysoka 
trawa, ma zostać zaadaptowany według planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego obszaru, który zakłada budowę tam... 
drogi: - To ma tam powstać panie burmistrzu autostrada? - pytała 
mieszkanka pobliskiego bloku przy Kilińskiego. Burmistrz wskazywał 
na konkretne szerokości w planie, ale nie odpowiedział na pytanie, 
czy plac zabaw może powrócić na to miejsce.

Padały także pytania o kanalizację na ulicy Kutnowskiej, 
zagospodarowanie ulicy Kolonia. Tutaj przybyłych dwóch 
mieszkańców zmagają się od 2014 roku z budową przyłącza: - 
Gdybym wiedział to bym się w Gostyninie nie pobudował, teraz 
żałuje – tłumaczył jeden z dwóch mieszkańców ulicy Kolonia.

Kolejne pytania dotyczyły lodowiska i skateparku. Koszt tej 
inwestycji jako całość, podany przez burmistrza to milion złotych: 
- Czy jest sens budowania, jeśli nie ma młodych ludzi w Gostyninie – 
padały pytania. Burmistrz odsyłał do piątkowej sesji rady, 3 czerwca, 
na której ma zostać podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia 
środków na inwestycję.

Kontynuując temat młodzieży i sportu, zadałem pytanie 
o fatalny stan infrastruktury na boiskach „Orlik” przy ulicy Bema 
i Ozdowskiego. Burmistrz jako przyczynę wskazywał dewastację 
użytkowników, jednak przyczynę braku wody w kranach czy 
braku kluczyków do zamykanych szafek na ubrania pozostawił 
bez odpowiedzi. Co do wymiany siatek, padły tłumaczenia, że 
wymieniane zostały w... ubiegłym roku i zostały zdewastowane, na 
pewno nie mogły ulec zniszczeniu na skutek eksploatacji.

Naczelnik Wydziału Inwestycji tłumaczył z kolei, że wykonanie 
samych kontenerów, gdzie znajdują się szatnie jest niezbyt dobre 
i łatwo tam o uszkodzenia infrastruktury. Padła deklaracja, że 
przed wakacjami stan ten poprawi się. Czekam z niecierpliwością, 
że za trzy tygodnie nie zobaczę już dziur w siatkach bramek ani 
zardzewiałych kółek, powieszonych na tablicy, imitujących kosze 
do koszykówki. Na razie doraźnie brak wody załatwiono poprzez... 
otwarcie drugiej szatni. Lepszy rydz niż nic.

Drugie pytanie, które zadałem dotyczyło opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. Niestety tutaj usłyszałem, że miasto 
nie ma jakichkolwiek zastrzeżeń, a opieka odbywa się prawidłowo. 
Kontynuując temat, drążyłem, dlaczego znalezione zwierzęta nie 
są sprawdzane na okoliczność posiadania chipa oraz zagrodę 
animals. Odpowiedź Pani Naczelnik Wydziału Komunalnego moim 
zdaniem była wymijająca, dotyczyła powodów odrzucenia projektu 
zagrody w budżecie obywatelskim 2015, a nie jasnej odpowiedzi, czy 
taka zagroda ma rację bytu i szanse na realizację oraz czy oddane 
zwierzęta są weryfikowane na posiadanie chipa.

Dwie godziny, które spędziłem na spotkaniu nie wniosły 
nic, burmistrz w moim odczuciu nic poza tłumaczeniem się, że 
ograniczają go przepisy oraz że brakuje pieniędzy nie przedstawił 
ŻADNEGO konkretnego pomysłu na poprawę sytuacji w mieście 
i zachęcenie ludzi młodych do pozostania w nim.

Patrzyłem też na wychodzących kolejnych mieszkańców 
z podobnymi odczuciami, że ich problemy zostaną bez rozwiązania.

Mija połowa roku, inwestycji wyłonionych z budżetu 
obywatelskiego nie ma. Mieszkańcy zaufali, oddali głosy, wszystko 
utknęło na etapie przepisów urzędniczych. A za chwilę druga edycja...

To, co powstało sypie się w oczach i zastanawiam się, jak miasto 
chce kontynuować pomysł budowy term, skoro nie jest w stanie 
zadbać o siatkę na bramce czy opracowanie przepisów, które nie 
będą zmuszać rodziców do deklarowania rozwodu, żeby dziecko 
dostało się do przedszkola...

Oby do wakacji.

Piotr Mrówka

Dwie godziny z życia 
zmarnowane?

Szafki dla uczniów wkrótce 
w gostynińskich szkołach 
podstawowych

Stało się faktem, kolejny punkt Planu dla Gostynina autorstwa 
Inicjatywy dla Gostynina jest w realizacji. Mowa o szafkach 
dla dzieci jakie wkrótce pojawią się w szkołach podstawowych 
w Gostyninie.

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie radni 
przegłosowali zmiany w budżecie Miasta Gostynina na 2016 
rok. W budżecie zostały zabezpieczone środki na zakup szafek 
i mebli przez poszczególne szkoły podstawowe.

 „Przeciążone plecaki są zmorą zarówno dla rodziców jak 
ich dzieci. Świetnym rozwiązaniem będzie zakup szafek na 
podręczniki” – tak argumentowała blisko rok temu ten punkt 
programu Inicjatywy dla Gostynina Małgorzata Rędzikowska 
– Mystkowska.
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Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

Na profilu burmistrza pojawił się komunikat dotyczący stanu 
realizacji projektów z I edycji BO. Paweł Kalinowski napisał m.in: 
„Projekt „Budowy placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie” 
nie zostanie zrealizowany z uwagi na brak niezbędnej zgody 
wszystkich współużytkowników wieczystych (właścicieli 
lokali znajdujących się w zlokalizowanym na działce bloku 
mieszkalnym) na budowę placu zabaw na działce 6726/4 
wskazanej jako lokalizacja projektu”

Czy:
„Rynek bez barier” – może okazać się, że szacunkowy koszt 

tego projektu jest zaniżony i nie przewiduje wszystkich robót 
do wykonania”.

Nie bardzo rozumiem o co chodzi Panu Burmistrzowi.
Za ocenę formalną i merytoryczną odpowiedzialni byli podlegli 

Jemu urzędnicy, którzy powinni od deski do deski sprawdzić 
każdy złożony w ramach BO projekt, zarówno właścicieli działek, 
wymagane oświadczenia, pozwolenia, kosztorysy.

Przypomnę, że w Zasadach BO jest zapis, iż weryfikację 
projektów pod względem przeprowadzi Burmistrz Miasta 
Gostynina lub osoby przez niego wyznaczone.

Ta weryfikacja zgodnie z Zarządzeniem z 2015 nr 130 
przeprowadzona była  od 29 września do 11 października 
2015 r. przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Skoro teraz po kilku miesiącach pojawiły się jakiekolwiek 
wątpliwości w sprawie dokumentacji, właścicieli działek czy 
kosztorysu to wszystkie ewentualne niedociągnięcia powinni 
poprawiać urzędnicy, a skoro uznali w czasie oceny, że projekty 
są w porządku i znalazły się na listach.

Paweł Kalinowski – Burmistrz Gostynina wydał zarządzenie, 
że ww. będą realizowane, a środki w budżecie na ten cel 
zostały zarezerwowane.

W tym wypadku to urzędnicy wraz z Burmistrzem powinni 
stać na wysokości zadania i te projekty pomimo przeszkód 
realizować a nie przekreślać.

Termy i po Termach w zasadzie tak można nazwać obecną 
sytuację jaka dotyczy tej niezwykle ważnej dla Gostynina 
inwestycji. Dlaczego?

Kilka kluczowych powodów. Jednym z nich jest obecny 
burmistrz i podejście jego współpracowników do „Term 
Gostynińskich”. Zdanie burmistrza Pawła Kalinowskiego jest 
jasne zresztą wypowiadane kilkakrotnie publicznie – do czasu 
rozstrzygnięcia wszelkich spraw w prokuraturze sprawa Term nie 
powinna być realizowana – Mnie osobiście to dziwi. Powód jest 
bardzo prosty, śledztwo jakie było prowadzone przez Prokuraturę 
Okręgową w Płocku dotyczyło faktów jakie były już dokonane, 
jakie się już odbyły i nie mają nic wspólnego z wizją realizacji 
tej inwestycji.

Były burmistrz Włodzimierz Śniecikowski zapłacił 7,6 mln zł za 
koncepcję i projekt architektoniczny, który nie miał kluczowego 
– pozwolenia na budowę – a to akurat było wymagane przy 
dokonaniu tej płatności i głównie tego dotyczyły zarzuty jakie 
postawiła Najwyższa Izba Kontroli ówczesnemu włodarzowi.

Audyt jaki był wykonany ponad rok temu na zlecenie 
burmistrza Kalinowskiego pokazał jaką drogą prawną iść:

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

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

(…)Należy zapobiec potencjalnemu przedawnieniu roszczeń 
wynikających z zapłaconej kwoty za dokumentację przy 
jednoczesnym braku otrzymania przedmiotu umowy, tj. 
pozwolenia na budowę”

Ale żeby iść tą drogą trzeba tego chcieć i mieć odwagę 
w podejmowaniu decyzji. Kontekście politycznym i spokoju 
politycznego przez 1,5 roku można podpisywać akt notarialny 
z spółką Termy Gostynińskie i jak widać może to trwać 
w nieskończoność. Na dzień dzisiejszy spółka Termy Gostynińskie 
nie możność podpisania aktu notarialnego tłumaczy wadami 
projektu architektonicznego który sama „sprzedała” kilka lat 
temu miastu. Później będą inne argumenty, a to brak pozwolenia 
na budowę, a to brak praw autorskich do projektu którego jest 
autorem spółka DEDECO.

Co najważniejsze i kluczowe w postępowaniu obecnego 
burmistrza w Gostyninie w mojej opinii, musi być wola partyjna 
Prawa i Sprawiedliwości dla powstania Term Gostynińskich, 
a jak widać jej nie ma i nie będzie. Prawo i Sprawiedliwość 
stawia na inwestycję jaka obecnie powstaje w Toruniu – Termy 
Toruńskie, od Gostynina 1h drogi. Niewątpliwie „Termy 
Gostynińskie” byłyby dużą konkurencją dla „Term Toruńskich” 
ojca Tadeusza Rydzyka.

Pozostało nam czekać przez 2,5 roku na „dobrą zmianę” 
dla Term Gostynińskich i właściwy wybór w wyborach 
samorządowych. Rada chce, a burmistrz…podpisuje akt 
notarialny z spółką Termy Gostynińskie i tak w nieskończoność.

Pozrywane i pozaklejane plakaty wyborcze Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego to efekt negatywnej kampanii jaka 
miała miejsce prawie rok temu podczas kampanii prezydenckiej. 
W roli głównej radny Rady Miejskiej w Gostyninie z ramienia 
Prawa i Sprawiedliwości Jan Głodowski.

Sprawa II W  542/15 dotycząca Jana Głodowskiego 
obwinionego o popełnienie wykroczenia z art. 67 § 1 kw 
została zakończona wydaniem wyroku przez Sąd Rejonowy 
w Gostyninie w dniu 3 sierpnia 2015r. na podstawie którego 
Jan Głodowski został uznany za winnego popełnienia 
zarzucanego mu czynu i wymierzono mu karę grzywny - 
poinformował nasz portal Zastępujący Prezesa Sądu Rejonowego 
w Gostyninie sędzia Dariusz Stoliński.

Wyrok jest prawomocny.
źródło:gostynin.info

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Urzędnicy i problem 
z realizacją Budżetu 
Obywatelskiego

Bezradność termalna

Roman Augustyniak

Radny PIS Jan Głodowski 
z wyrokiem za zrywanie 
plakatów wyborczych Bronisława 
Komorowskiego
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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

W kwietniu przedstawiciele Inicjatywy dla Gostynina: 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska, Witold Dalkowski, Krzysztof Markus i Michał 
Bartosiak spotkali się ze Starostą Gostynińskim. W czasie 
spotkania omówiono możliwości współpracy i pozyskania 
dofinansowania na modernizację miasteczka rowerowego 
zlokalizowanego na terenie SP nr 3.

Miasteczko rowerowe w Gostyninie jest jedynym tego typu 
obiektem w powiecie gostynińskim. Aktualny stan techniczny 
wyklucza korzystanie z niego przez dzieci chcące przygotowywać 
się do zdawania na kartę rowerową.

Źródło: gostynin.info

7 kwietnia na terenie siłowni pod chmurką przy MCK spotkali 
się radni Inicjatywy dla Gostynina z mieszkańcami Gostynina.

Poruszone zostały m.in. tematy dotyczące zagospodarowania 
terenu za MCK, fontanny przy MCK czy wiaty przystankowej 
w na ul. 18 Stycznia.

Mieszkańcy, którzy przybyli na spotkanie z dużą aprobatą 
wypowiadali się o siłowni, z której każdego dnia korzysta co 
najmniej kilkadziesiąt osób i wnioskowali o kolejne tego typu 
miejsca w Gostyninie.

Bardzo cieszą mnie komentarze- to się Wam udało-
podsumowała spotkanie Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

W trakcie kwietniowej sesji powiatowej radna Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska dopytywała o kroki Powiatowego Urzędu 
Pracy w kierunku pracowników upadłego Elgo.

Jak poinformowała dyrektor Hanna Subotowicz 
wypowiedzenia dostały 164 osoby, z czego 148 było zatrudnionych 
na czas nieokreślony. Powiatowy Urząd Pracy organizował 
spotkania z pracownikami firmy, w których uczestniczyli 
pracownicy ZUSu, ponieważ część z nich starała się przejśc na 
świadczenia przedemerytalne.

Radni miejscy zabezpieczyli      
w budżecie pieniądze na remont 
chodników i skatepark/lodowisko

Rada Miejska zabezpieczyła fundusze między innymi na: 
modernizację chodników na ulicy 3 Maja 9, Kościuszki 6, 
Dmowskiego 1, wykonanie badań sondażowych wokół zamku 
oraz wykonanie dokumentacji koncepcji projektu skatepark.

Zgodnie z planami skatepark musi spełniać oczekiwania 
zarówno początkujących, jak i doświadczonych użytkowników, 
a przy uzgodnieniach projektowych uczestniczyć powinni 
młodzi mieszkańcy, którzy obecnie korzystają z gostynińskiego 
skateparku dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt z radnymi IDG Michał Bartosiak, Małgorzata 
Rędzikowska-Mystkowska, Magda Augustyniak, Martyna 
Chmielecka, Martyna Doral, Zbigniew Chorążek, Krzysztof 
Markus, Andrzej Robacki, Witold Dalkowski, Stanisław 
Pieniążek, Tadeusz Majchrzak, którzy przekażą Wasze 
uwagi urzędnikom.

Źródło: gostynin.info

O Elgo na sesji Rady Powiatu

To się Wam udało – 
komentarze mieszkańców         
na spotkaniu z IdG

Miasteczko rowerowe przy SP3 
potrzebuje modernizacji
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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

W Gostyninie brakuje miejsc i dla dzieci poniżej 3 rż i dla dzieci 
starszych. Każdego roku pojawiają się problemy z miejscami 
w przedszkolach, a teraz doszedł kolejny problem-brak miejsc 
w punkcie opieki nad dziećmi do 3 lat.

Wg mnie Burmistrzowi brakuje albo pomysłu albo odwagi 
do rozwiązania tej sprawy. Może i działa coś w tym temacie ale 
ja rezultatów nie widzę.

Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska zaproponowała 
rozwiązanie w postaci przedszkoli modułowych, które coraz 
częściej pojawiają się tam gdzie przedszkoli brakuje, są tańsze niż 
budowa nowego przedszkola, a ich montaż trwa bardzo krótko. 

Mamy bardzo duży teren np. za MP nr 4 gdzie moglibyśmy 
takie modułowe przedszkola postawić. Można też rozbudować 
MP nr 4.

Wtedy można byłoby w tym miejscu utworzyć punkt opieki 
nad dziećmi do lat 3 co rozładowałoby „kolejki”. Pomysł dalszego 
inwestowania w MCH Stara Betoniarnia, w obiekt, który miał 
służyć handlowi wg mnie jest nie do końca nietrafiony choć 
dobrze, że póki co Bajkowy zakątek tam działa. Wystarczy 
zliczyć roczne koszty najmu lokali pod punkt i wychodzą bardzo 
duże kwoty.

MP nr 5 też wymaga bardzo dużych nakładów finansowych 
dlatego już teraz warto zastanowić się co z tym przedszkolem 
w przyszłości będzie czy koszty modernizacji nie przekroczą 
budowy nowego obiektu?

Tworzenie dodatkowych oddziałów w szkołach- to też są 
i środki, to też formalności itp. Najlepiej załatwić problem raz 
na zawsze. Czekamy zatem na pomysły. 

Gostynin ma być miastem prorodzinnym więc Panie 
Burmistrzu działaj. I niech Pan pamięta 500 zł na dziecko 
to jedno ale trzeba stworzyć dzieciom warunki do nauki 
i prawidłowego rozwoju a rodzicom dać możliwość podjęcia 
pracy czy rozwoju zawodowego.

Uważam też, że przynajmniej w jednym przedszkolu powinny 
być przyjmowane dzieci, które ukończyły Bajkowy zakątek. 

Nie powinno się dopuścić do sytuacji, w której dziecko 
uczęszcza do punktu a potem nie ma dla niego miejsca 
w przedszkolu i nie może kontynuować swojej „przygody”.

Zatem zabieramy się do analizy zapisów w uchwałach 
obecnie obowiązujących.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Nowy Zarząd Spółdzielni rozpoczął prace od maja 2015r. 
Przed Zarządem stanęły ogromne wyzwania restrukturyzacyjne, 
ekonomiczne, inwestycyjne i remontowe. Przygotowano 
i przeprowadzono:
1. Pełną restrukturyzacje zatrudnienia. Wprowadzono 

nowy Regulamin wynagradzania dla pracowników GSM. 
Zmniejszono zatrudnienie z 48 do 33 etatów.

2. Kontynuowano oraz za zgodą Walnego Zgromadzenia 
rozpoczęto nowy etap termomodernizacji i termoregulacji 
budynków na osiedlach Kościuszki – Polna, Czapskiego, 
Kilińskiego i Dąbrowskiego. Zakończenie całkowicie 
termomodernizacji osiedli GSM nastąpi na koniec 2016 roku.

3. Rozpoczęto modernizację i budowę miejsc postojowych dla 
mieszkańców GSM oraz mieszkańców Gostynina:- parking 
na ul. Kościuszki ( za restauracją „BAJKA”)
• parking na osiedlu Kilińskiego – przy bloku Czapskiego 8
• opracowano dokumentacje techniczną na miejsca 

postojowe przy ul. Czapskiego 6, Wojska Polskiego 8, przy 
ul. Bema – przy sklepie Biedronka, przy ul. Popiełuszki 
3 oraz przy ul. Bema 17.

4. Prowadzono bieżące konserwacje i naprawy zlecone przez 
mieszkańców ( awarie elektryczne, hydrauliczne, montaż 
dodatkowych poręczy, płotków ogrodzeniowych, stojaków 
na rowery, domofonów itp.)

5. Rozpoczęto zdecydowanie proces windykacji mieszkańców 
wobec Spółdzielni. Wnikliwa i dokładna praca spowodowała 
obniżeni zadłużenia mieszkańców.

6. Rozliczono energię cieplną za 2015r. (w załączniku 
rozliczenie indywidualne). Zarząd od 01.01.2017r. przedstawi 
mieszkańcom rozliczenie energii cieplnej za lata 2008-2014.

Z poważaniem
Zarząd GSM

Nowe przedszkole, 
nowy żłobek

Informacja Zarządu 
Gostynińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej
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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

Pod koniec kwietnia  pojawiły się wyniki konkursu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalne 
2016. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Gostynina z wnioskiem 
„Koperta życia daje szansę mieszkańcom i Inicjatywie dla 
Gostynina” na 157 wniosków zajęło 6 miejsce i pozyskało dotację 
na rozwój organizacji.

„Bardzo cieszy taki obrót sprawy, ponieważ będziemy mogli 
jako organizacja pozarządowa skupić się na rozwoju Inicjatywy 
i podjęciu innych ciekawych działań, na które uzyskaliśmy 
dofinansowanie” – poinformowała Agnieszka Korajczyk-
Szyperska autorka wniosku.

Źródło: gostynin.info

W dniu 5 maja na orliku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w milej atmosferze przy słonecznej aurze miałem wielką 
przyjemność wręczać nowe stroje najmłodszym piłkarzom 
Mazura , grupy U11.

Z wielką nadzieją i optymizmem patrzyliśmy na 
rozpromienione i pełne zapału twarze młodych adeptów piłki 
nożnej. Uważam ze należy wspierać to co mamy najważniejsze, 
najpiękniejsze -dzieci, młodzież chcące rozwijać swoje 
zamiłowania i pasje, być może za kilka lat pochwalimy się 
gostynińskim Lubańskim, Dejną czy Lewandowskim.

Młodym sportowcom życzę samych sukcesów w nowym 
sezonie i pamiętajcie możecie na nas liczyć. Ze sportowym 
pozdrowieniem Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Michał Bartosiak.

Michał Bartosiak

Moc atrakcji czekało w sobotę na uczestników pikniku 
charytatywnego „dla Dawidka”. Zebrane środki z festynu zostały 
przekazane na rehabilitację chłopca z Miejskiego Przedszkola 
nr 2.

Na stadionie miejskim można było spróbować pysznej 
grochówki, tradycyjnego chleba ze smalcem, a na fanów słodkości 
czekały ciasta.

W sobotę w Domu Nauczyciela odbyło się spotkanie, którego 
tematem było zdrowe odżywianie. Inicjatorkami spotkania były 
Anna Roszak i Alicja Lewandowska. Spotkanie skierowane 
było do gostynińskich seniorów. Anna Roszak przedstawiła 
wskazówki doboru żywności pozwalającej cieszyć się witalnością 
i zdrowiem. Kolejne spotkanie już w czerwcu.

24 maja zakończyliśmy akcje „Zdrowe zęby u przedszkolaków”. 
Dziękujemy pani dr n.med.Annie-Marii Szyperskiej za 
wykonanie ponad 300 bezpłatnych przeglądów zębów 
u gostynińskich przedszkolaków.

IdG pozyskało 
dofinansowanie z FIO

Wręczenie strojów dla 
najmłodszych piłkarzy 
Mazura Gostynin

Seniorzy poznali tajniki 
zdrowego żywienia

Idg zakończyło akcję „Zdrowe 
zęby u przedszkolaków”

Piłka nożna, motocykle, 
taniec i grochówka. Piknik 
charytatywny dla Dawidka
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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

Tym razem gwiazdą Art Energy będzie Henryk Gołębiewski 
„Edi” z kabaretem Ropa. Bohater filmów naszego beztroskiego 
dzieciństwa, później zapomniany… Błyskotliwie powrócił na 
salony w filmie „Edi” , a dziś promuje swoją książkę „Zygzakiem 
przez Życie”. Już teraz zapraszamy na spotkanie z aktorem 
i jego kabaretową grupą.

Ruszamy również z przeglądem amatorskich grup teatralnych, 
dziecięcych i młodzieżowych. Szczegóły udziału w przeglądzie, 
zgłoszenie, regulamin już wkrótce.

Dla najmłodszych przygotowana była fotobudka, dmuchana 
zjeżdżalnia, zwiedzanie wozu strażackiego. Chętni mieli 
możliwość oznakowania swojego roweru.

Nie zabrakło również pokazu zumby oraz pokazów tanecznych 
w wykonaniu dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Gostyninie 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Teodorowie.

Również IdG miało swój skromny udział w organizacji pikiniku.

Szkoła Podstawowa nr 3 obchodziła w kwietniu  50-lecie 
istnienia placówki. Hala sportowa zapełniła się nauczycielami, 
absolwentami oraz przedstawicielami jednostek samorządowych, 
placówek oświatowych ,straży pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła Miejska Orkiestra pod batutą 
absolwenta Józefa Pakulskiego.

Po krótkim zarysie historycznym szkoły przedstawionym przez 
dyrektora Stanisława Wróblewskiego zgromadzeni obejrzeli 
występy artystyczne wychowanków szkoły znanych z estrad 
regionalnych i ogólnopolskich: m.in. Michała Borowskiego, 
Pawła Zielak, braci Chojnackich – Jacka Lachowicza, czy 
znanego z zespołu Tervilia gitarzysty Jarosława Nyckowskiego.

Nie zabrakło również występu aktualnych uczniów szkół 
z zespołu Ananasy. Grupa działa w szkole od 18 lat.

Honorowym gościem na uroczystości był pierwszy dyrektor 
szkoły pan Zdzisław Syska. Po części artystycznej przybyli goście 
składali na ręce dyrektora okazjonalne prezenty praz życzenia 
dalszego rozwoju szkoły.

Źródło: gostynin.info

Termin II Festiwalu 
Teatralnego Art Energy już 
znany – 27-28.08.2016

50 lat minęło. Jubileusz SP3 
w Gostyninie
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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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KOMUNIKAT
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Uprzejmie informujemy, że Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki w każdy wtorek pełni dyżur w Ratuszu, 
w godzinach 9.00-10.00.

Dyżury radnych i przedstawicieli IdG zostaną wznowione 
we wrześniu.

Marsz „Wszyscy dla Wolności” rozpoczął się po godzinie 16 na 
Pl. Bankowym w Warszawie. Następnie przeszedł ul. Marszał-
kowską na Pl. Konstytucji. Na koniec głos zabrał lider KOD Ma-
teusz Kijowski, a także byli prezydenci: Bronisław Komorowski 
i Aleksander Kwaśniewski oraz działacz opozycji w PRL Włady-
sław Frasyniuk. 4 czerwca to Dzień Wolności i Praw Obywatel-
skich obchodzony w rocznicę pierwszych po II wojnie świato-
wej częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które odby-
ły się w 1989 roku.

- Kochana rebelio - tak rozpoczął swoje wystąpienie b. prezy-
dent Bronisław Komorowski. Bo podobno tak lider partii rządzą-
cej nazwał pokojową, radosną demonstrację obywateli w dniu 
4 czerwca, w dniu święta narodowego - kontynuował Broni-
sław Komorowski.

Pewnie chciał nas obrazić. Ale ja pamiętam, kiedy mojego ojca 
nazywano zaplutym karłem reakcji (ojciec Komorowskiego był 
żołnierzem AK). Pamiętam, gdy w okresie systemu komunistycz-
nego byłem ekstremą, warchołem, by zniechęcić nas do drogi 
w imię wolności. Pamiętam także te ostatnie inwektywy wobec 
ludzi, którzy walczą o dobre imię polskiej wolności. Dziś jesteśmy 
rebelią. I dobrze! To piękna rebelia! - mówił Komorowski. - Pa-
miętamy moment radości, kiedy na drodze porozumienia i wal-
ki politycznej udało się uzyskać Polską wolność. Jeszcze dobrze 
pamiętamy ten moment startu trudnej Polskiej pracy na rzecz 
wolności. Pamiętamy wyrzeczenia i ból reform, ale dzisiaj wiem, 
że Polska jest inna, lepsza. Dzięki odwadze tych, którzy o wol-
ność walczyli, ale również dzięki mądrości tych, którzy mimo po-
rażki odnaleźli swoje miejsce w procesie przekształcania Polski. 

To od nas zależy jaka Polska będzie w przyszłości. Życzę Pań-
stwu satysfakcji z wolności, wolność jest piękna - przemawiał Ko-
morowski.

Aleksander Kwaśniewski dziękował „wielkim autorom wolno-
ści”: Tadeuszowi Mazowieckiemu, Bronisławowi Geremkowi, Jac-
kowi Kuroniowi, Władysławowi Bartoszewskiemu.

Szliśmy do wyborów 4 czerwca 1989 r. różnymi drogami, swo-
istym paradoksem jest to, że dziś tu stoimy razem na scenie. Wte-
dy Bronisław Komorowski nie startował, ja startowałem z list par-
tyjnych, ale przegrałem. Mamy obowiązek świętować to, że wte-
dy wygrała Polska wolna i demokratyczna.

Dziś lepiej niż kiedykolwiek wiemy, że demokracja to krucha 
istota, że demokracja wymaga codziennej troski, wymaga naszej 
obecności i aktywności, wymaga naszego udziału. Demokracja 
zapisana w konstytucji to jedno ale demokracja, która jest w na-
szych sercach, codziennych zachowaniach to jest najważniej-
sze - powiedział Kwaśniewski.

Władysław Frasyniuk w przemówieniu na placu Konstytucji 4 
czerwca nazwał „dniem wielkiej polskiej solidarności”. - To jest 
wielki dzień, dzień polskiego zwycięstwa, niepodległości. Ciesz-
my się! To wasze święto! Sierpień ‚80 roku to zryw młodych lu-
dzi, którzy zostali wsparci przez starszych, doświadczonych. Dziś 
starsi są. Trzeba nam młodych - mówił Frasyniuk, legenda „So-
lidarności” z lat 80.

Frasyniuk stwierdził, że jest tu miejsce także dla Jarosława Ka-
czyńskiego. Kiedy kończył, trzy razy krzyknął: „Jarku”, a tłum od-
powiedział „Zwyciężymy”.

Źródło: gostynin.info

W Miejskim Centrum Kultury odbyła się dzisiaj wystawa 
fotograficzna rodowitego gostyninianina Przemysława Zaremby. 
Autor zaprezentował zdjęcia, na których połączył aktualne 
budynki, miejsca ze zdjęciami grodu Siemowita IV sprzed 30 lat.

„Dla starszego pokolenia te zdjęcia będą okazją do wspomnień, 
a dla młodszych małą lekcją historii i zobaczenia, jak kiedyś 
wyglądał Gostynin” – tłumaczył Przemysław Zaremba. Dziękował 
również Adamowi Szczerbickiemu za udostępnienie negatywów 
ze zdjęciami historycznymi miasta.

Wyrazy uznania za włożony wkład pracy złożyli 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Michał Bartosiak.

Wieczór umilił występ gitarzysty Dominika Janiszewskiego 
znanego między innymi z jazzowej formacji Joimmakers.
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Wszyscy dla Wolności. 
„Rebelia” na ulicach Warszawy

Kiedy przeszłość łączy się 
z teraźniejszością 
– wystawa Przemysława Zaremby
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