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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

Termy po nowemu
W związku z brakiem rozstrzygnięć dotyczących kluczowej 

dla Gostynina inwestycji jaką są Termy Gostynińskie, Zarząd 
Inicjatywy dla Gostynina podjął decyzję o wznowieniu działań na 
rzecz ich powstania.

Przez blisko dwa lata Burmistrz Miasta Gostynina Paweł 
Kalinowski nie rozwiązał kwestii dotyczącej sprzedaży projektu 
architektonicznego i działek pod Termy Gostynińskie. Również jak 
zapewne doskonale zdają Państwo sobie sprawę nie zaprezentował 
żadnej alternatywnej inwestycji, która mogłaby w znaczący sposób 
przyczynić się do rozwoju Gostynina.

Przypomnę tylko, że Inicjatywa dla Gostynina  inwestycję 
Termy Gostynińskie miała ujętą w ramach programu wyborczego 

prezentowanego na spotkaniach z mieszkańcami jako inwestycję 
w innym, mniejszym wydaniu niż prezentowana przez poprzedniego 
burmistrza, inwestycję powstającą etapami. W  związku z powyższym 
Zarząd IdG  wystąpi do Klubu Radnych IdG o podjęcie konkretnych 
działań uchwałodawczych w tej sprawie.

Proponujemy również rozpoczęcie konsultacji społecznych 
dotyczących wielkości i zakresu projektu,  lokalizacji czy 
źródła finansowania.

Już teraz za wszelkie uwagi jakie będą kierowane do nas w tej 
kwestii dziękujemy.

Za Zarząd Agnieszka Korajczyk – Szyperska
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na ‘Orlikach’
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Były prezydent Polski i pierwszy szef „Solidarności”, 
przywódca strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. spotkał 
się z mieszkańcami miasta i okolic w Zamku Gostynińskim 
w poniedziałek, 5 września. Organizatorem spotkania z cyklu 
„Porozmawiajmy o Polsce” była Agnieszka Korajczyk-Szyperska 
z Inicjatywy dla Gostynina.

Były Prezydent przybył na Zamek Gostyniński w towarzystwie 
motocyklistów i pierwsze kroki postawił na dziedzińcu zamku. 
W środku czekało już blisko 300 mieszkańców. Lech Wałęsa 
wszedł do sali kolumnowej, tuż po tym, gdy z głośników leciały 
słynne słowa „My naród – We, the people”, wypowiedziane przez 
niego w listopadzie 1989 roku w amerykańskim Kongresie.

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Inicjatywy dla 
Gostynina Agnieszka Korajczyk-Szyperska: – Bardzo dziękuję 
za to, że zaprosiliście, mnie, bardzo dziękuje, za to że tak licznie 
przybyliście na to spotkanie. Tematów jest naprawdę wiele 
i tematy te warto by przedyskutować – rozpoczął Lech Wałęsa.

– Jestem zobowiązany, jeśli zaprasza mnie jakaś grupa, bym 
wytłumaczył się ze wszystkich rzeczy, które was interesują, 
które się w tym czasie zdarzały. (..) A druga natomiast jest, 

w imię tego, że wspólnie walczyliśmy, zapłaciliśmy jedną 
cenę, popieraliście mnie, zwyciężałem, zbudowałem wielkie 
nazwisko, karierę zrobiłem, to jestem też odpowiedzialny 
przekazać co dzisiaj i robię i jak widzę, co się dzieje w Polsce, 
w Europie i w świecie – dodał

– Czuje się w obowiązku na tych polach przyszłość i przeszłość 
jednak głosić to, co dziś jest potrzebne. W tamtym czasie 
ustaliliśmy, że Konstytucja będzie dla nas najważniejsza – 
podkreślał Wałęsa.

W dalszych słowach były Prezydent opowiadał o strajkach 
w latach 70. i 80., stanie wojennym i upadku komunizmu 
i obecnej sytuacji politycznej w Polsce.

Po kilkudziesięciu minutach rozpoczęły się pytania z sali 
od widowni. Dotyczyły one m.in.: tzw. „apeli smoleńskich” na 
uroczystościach państwowych, Trybunału Konstytucyjnego 
i Konstytucji, sytuacji za wschodnią granicą Polski, uchodźców, 
czy obecnej sytuacji w związku zawodowym „Solidarność” i nie 
obecności Wałęsy podczas corocznych rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych:

– Po to jestem tu z wami, zobaczcie mój kalendarz na 
Facebooku, przejadę cały kraj i zobaczę jaka jest wasza 
koncepcja, jaka wasza dyspozycja, czy dacie się poprowadzić 
jak będzie trzeba (…). Ja już nie chce żadnego stanowiska, ale 
czuje się odpowiedzialny. Razem walczyliśmy, odnieśliśmy 
wielkie zwycięstwo i te zwycięstwo nam psują, te zwycięstwo 
nam niszczą, cały świat im to mówi a oni co, sobie Bolka 

ze mnie robią?! Przyjdzie czas. Ja będę z wami tu, ja was 
naprostuje – powiedział były Prezydent.

Przypomnijmy, że w ostatnią niedziele sierpnia sytuacji Lech 
Wałęsa wyszedł z kościoła podczas pogrzebu państwowego 
bohaterów Armii Krajowej: „Inki” i „Zagończyka”, podając 
jako powód przemówienie obecnego Prezydenta Andrzeja 
Dudy: „Doszedłem do wniosku, że nie mam ochoty słuchać 
jego bajdurzenia i wyszedłem”.

– Co to jest, co to w ogóle była solidarność? Otóż jak nie 
możesz podnieść ciężaru, poproś kogoś, kto ci pomoże – ta 
odpowiedź otrzymała gromkie brawa od publiczności w sali 
kolumnowej gostynińskiego zamku.

Bohater „Solidarności” przedstawił też swój pogląd na sytuację 
na Białorusi i Ukrainie, po pytaniach z sali:

– Europa jest dziś bardzo nie zintegrowana, ma straszne 
problemy, nie jest w stanie pomóc Białorusi, Ukrainie. Musicie 
dzisiaj przygotować się, dać szansę przygotować Europie. A jak 
dzisiaj zawojujecie a jak odetną w zimę prąd, wodę, paliwo, 
na kolanach przyjdziecie do Rosji przepraszając. Dlatego nie 
szarżujcie, nie szarżujcie!

Lech Wałęsa na koniec poniedziałkowego 
spotkania zachęcał do kontynuowania tego 
typu spotkań, jednak ze względu na mocne 
ograniczenia czasowe – konieczność pójścia 
do szpitala następnego dnia – nie miał zbyt 
wiele czasu na rozmowy po zakończeniu.

Prezydent otrzymał na pamiątkę pobytu 
w Gostyninie z rąk Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Andrzeja Robackiego 
obraz autorstwa Zenobii Ogrodzińskiej, 
przedstawiający gostyniński rynek i ratusz 
oraz od dzieci rzeźbę godła Rzeczpospolitej 
w drewnie, wykonane przez Stanisława 
Augustyniaka i kwiaty.

Z okazji nadchodzących urodzin 29 września 
spotkanie zakończono tortem i odśpiewaniem 
„sto lat” dla Prezydenta.

Lech Wałęsa to pierwszy Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej w historii Gostynina, 
który przybył na spotkanie i rozmowę 
z mieszkańcami miasta. Poza przyjazdem 
Lecha Wałęsy do Zamku Gostynińskiego, 

historia pobytów Głów Państwa w naszym mieście jest jak 
na razie skromna. W 2010 roku, na dwa tygodnie przed 
tragiczną katastrofą w Smoleńsku, na płycie gostynińskiego 
stadionu lądował helikopter na pokładzie którego znajdował się 
Prezydent Lech Kaczyński wraz z ochroną i współpracownikami. 
Jednak szybko cała delegacja udała się zaraz po wylądowaniu 
limuzynami do ośrodka wypoczynkowego w Lucieniu.

Jako kandydaci na prezydenta gościli w naszym mieście na 
spotkaniach przedwyborczych zarówno Aleksander Kwaśniewski 
w połowie lat dziewięćdziesiątych, rok temu w Miejskim Centrum 
Kultury na spotkanie wyborcze przybył Andrzej Duda.

Prezydent Wałęsa w Gostyninie rozmawiał o Polsce 
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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

Budowa parkingu przy SP3 - 
spodziewajmy się rozpoczęcia 
robót

Do gostynińskich podstawówek 
dojechały szafki dla uczniów

W SP nr 3 odnowiona kuchnia 
wraz z stołówką czeka już na 
uczniów

Ułatwienie dla niepełnosprawnych. 
Przejścia dla pieszych w Rynku będą 
zmodernizowane

Inwestycje:

Z inicjatywy radnych IdG do budżetu na 2016 wpisana została 
inwestycja pod nazwą budowa parkingu przy Szkole Podstawowej 
nr 3 od ulicy Wiosennej. Jego utworzenie udogodni rodzicom dowóz 
swoich dzieci do pobliskiej szkoły. Roboty budowlane powinny 
ruszyć lada dzień.

Od września plecaki uczniów szkół przy ulicach Bema 
i Ozdowskiego będą lżejsze. W dniu dzisiejszym obie placówki 
odebrały szafki na podręczniki, w których dzieci od września będą 
mogły zostawiać książki po lekcjach. Pomysł na odciążenie tornistrów 
wyszedł ze strony Inicjatywy dla Gostynina i był jednym z elementów 
programu wyborczego jaki został przedstawiony przed wyborami.

Z początkiem nowego roku szkolnego z szafek będzie korzystać 
blisko 290 uczniów klas 4-6 w Szkole Podstawowej nr 1 oraz około 
260 uczniów klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Rada Miejska w Gostyninie na posiedzeniu w dniu 29 września 
dokonała zmian w budżecie Miasta Gostynina i przeznaczyła 
środki finansowe na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych 
ośmiu przejść dla pieszych zlokalizowanych w okolicy ul. Rynek 
w Gostyninie.

Roboty, które zostaną w najbliższym czasie wykonane w centrum 
miasta obejmą m.in: korektę nawierzchni chodników; wymianę 
krawężników przed przejściami dla pieszych; likwidację „rynsztoków” 
i ułożenie płytek z wypustkami dla osób słabo widzących 
w kolorze żółtym.

Całość zadania  powinna zamknąć się w kwocie 40 307,10 zł.
Pomysł na wykonanie modernizacji przejść dla pieszych został 

zgłoszony w I edycji budżetu obywatelskiego. Jednak jak twierdzą 
urzędnicy od początku był niedoszacowany.

Wg radnych modernizacja przejść jest wskazana i choć pierwotnie 
zarezerwowane środki  na ten cel okazały się niewystarczające Rada 
Miejska zdecydowała o zwiększeniu środków na to zadanie.

Na początku września został wydany pierwszy obiad przygotowany 
w zmodernizowanej stołówce. Aż miło patrzeć jak dzięki inicjatywie 
IdG i zabezpieczeniu środków na to zadanie w budżecie Miasta 
Gostynina kuchnia w SP nr 3 została zmodernizowana i doposażona. 
Koszt zadania to około 300 tys. złotych.
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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

Trwają prace przy 
modernizacji chodników
w Gostyninie

Trwają prace przy modernizacji chodników przy budynkach 
komunalnych 3-go Maja 9, Dmowskiego 1, Kościuszki 6 
w Gostyninie.

Zakres robót remontowych obejmuje m.in. rozbiórkę chodnika 
z płyt betonowych, rozbiórkę krawężników i obrzeży, ustawienie 
krawężników i obrzeży.

Całkowita powierzchnia nawierzchni chodnika i drogi 
wewnętrznej z kostki betonowej zmodernizowana  w ramach 
tego zadania to blisko 650 m².

Warto podkreślić, że pomysł modernizacji chodników wyszedł 
od radnego Michała Bartosiaka a następnie został wpisany do 
budżetu i przegłosowany przez radnych Inicjatywy dla Gostynina.

To już kolejna inwestycja w tym okręgu. Przypomnijmy, że 
niedawno zakończyła się termomodernizacja budynku przy 
3-go Maja, a do końca września miała powstać siłownia pod 
chmurką w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dwie radne Inicjatywy dla Gostynina Agnieszka Korajczyk-
Szyperska i Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska spotkały się 
wczoraj z mieszkańcami ulicy Parkowej, aby omówić sprawy 
dotyczące osiedla.

Przybyli mieszkańcy poruszyli problem braku placu zabaw, 
parkingów, ruch na ulicy i wiele innych.

Wczorajsze spotkanie było drugim w tym tygodniu – 
w poniedziałek radne rozmawiały z mieszkańcami ulicy Targowej. 
Inicjatywa dla Gostynina zaprasza na kolejne spotkanie, tym 
razem mieszkańców ulic Czapskiego i Kilińskiego, które odbędzie 
się 22 września o godzinie 18.15 pomiędzy blokami 6 i 8.

Stadion z nowym 
ogrodzeniem

Brak placu zabaw i parkingu 
głównymi problemami ulicy 
Parkowej

Kuchnia w Miejskim 
Przedszkolu nr 2 z nowym 
wyposażeniem

Stare ogrodzenie gostynińskiego stadionu to już historia. 
Zakończyły się prace nad budową nowego ogrodzenia. Zakres 
inwestycji przewidywał 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.

Jest to jedna z wielu inwestycji jaką radni Inicjatywy dla 
Gostynina wprowadzili do uchwały budżetowej w grudniu 
2015 roku.

Roman Augustyniak

Od nowego roku szkolnego kuchnia Miejskiego Przedszkola 
nr 2 w Gostyninie posiada na wyposażeniu nowe urządzenia. 
Z dodatkowych środków przeznaczonych przez Radę Miejską 
zostały zakupione patelnia elektryczna oraz naświetlacz do jaj 
i sztućców (urządzenie do zabijania zarazków). „Nowa patelnia 
elektryczna była nam niezwykle potrzebna” - tłumaczy dyrektor 
Anna Woźniak. „Ta, która służyła do tej pory domagała się już 
wymiany” - dodaje. Koszt zakupionych urządzeń opiewał na 
kwotę 4900 złotych.
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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

Modernizacja chodnika na 
ulicy Parkowej rozpoczęta

Ruszył remont chodnika na ulicy Parkowej. Stare płyty 
chodnikowe lata swej świetności miały już dawno za sobą, przez 
co stwarzały zagrożenie dla bawiących się dzieci i osób starszych.

Modernizacja chodnika była jednym z najczęściej 
podnoszonych przez mieszkańców tematów podczas spotkania 
jakie 2 tygodnie temu odbyły radne Inicjatywy dla Gostynina 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska i Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska.

„Już podczas rozmów przy trzepaku obiecywałyśmy 
modernizację starego chodnika na ul.Parkowej. Radni IDG 
zawnioskowali, wpisali do budżetu i oto dzieje się. Prace 
trwają, oko się raduje” - komentuje Korajczyk-Szyperska 
przewodnicząca zarządu IdG.

Podobnego zdania jest wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Rędzikowska-Mystkowska - „Najważniejsze, że mieszkańcy 
doczekają się wreszcie nowego chodnika, a kolejna obietnica 
przedwyborcza została spełniona”.

Przewidywany koniec robót planowany jest na 15 października.

Chłód w MCH niemiłym 
wspomnieniem. Dzisiaj ruszyło 
ogrzewanie w Starej Betoniarni

Na terenie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara 
Betoniarnia” odbyło się dzisiaj oficjalne uruchomienie ciepła 
w galerii handlowej.Budowa instalacji centralnego ogrzewania 
była niezbędną inwestycją, która znacząco wpłynie na komfort 
najemców i klientów tego nowoczesnego kompleksu handlowo-
usługowego.

W trakcie prac, przeprowadzonych w okresie kwiecień – 
październik 2016 r., zużyto setki metrów rur, dziesiątki złączek 
i wykorzystano około 3000 litrów wody do finalnego wypełnienia 
instalacji.                                    źródło: MCH Stara Betoniarnia

Decyzja zapadła - 
Halina Fijałkowska nowym 
zastępcą Burmistrza

Burmistrz Paweł Kalinowski poinformował o wyborze 
swojego nowego zastępcy. Miejsce Pawła Pachniewskiego, 
który 7 września bieżącego rok zrezygnował z tej funkcji zastąpi 
pani Halina Fijałkowska dotyczasowa Naczelnik Wydziału 
Komunalnego, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. 
Nowe stanowisko obejmie oficjalnie 14 października.

5660 zł miesięcznie dla 
nowego doradcy Burmistrza

Od 1 czerwca 2016 roku Urząd Miasta Gostynina ma nowego 
pracownika a burmistrz doradcę. Chodzi o Roberta Mokoka 
doradcę ds. pozyskiwania środków finansowych i rozwoju miasta.

Robert Mokok do 31 maja zatrudniony był w Urzędzie 
Miasta Płocka gdzie otrzymywał wg oświadczenia majątkowego 
wynagrodzenie ok. 3504 zł w 2015 roku do ponad 4 tys. 
w roku 2016.

Urząd Miasta Gostynina okazał się bardziej hojny, bowiem 
w Gostyninie nowy doradca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
aż 5660zł brutto miesięcznie. Burmistrz podpisał umowę 
o pracę z byłym pracownikiem Urzędu Miasta Płocka na czas 
pełnienia swojej funkcji.

Dorada ds. pozyskiwania środków finansowych i rozwoju 
miasta w zakresie swoich obowiązków ma m.in.:

- pozyskiwanie informacji i o możliwościach pozyskiwania 
środków finansowych: unijnych i krajowych dla Urzędu, 
jednostek organizacyjnych i spółek miejskich.

- pozyskiwanie funduszy europejskich i innych 
środków zewnętrznych.

-pomoc, doradztwo i koordynacja projektów inwestycyjnych 
realizowanych w Urzędzie współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych.

-współpraca z samorządem województwa, instytucjami 
rządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji 
europejskiej oraz inicjującymi lub wspierającymi działania 
w zakresie pozyskiwania środków finansowych.

-propagowanie działań mających na celu uaktywnienie 
lokalnego potencjału gospodarczego.

-współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami, w których 
Gmina - Miasta Gostynina jest członkiem.

-współpraca z organizacjami społecznymi, związkami 
i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta.

Dodać należy, że pracujący w Wydziale Rozwoju, Promocji 
Miasta i Ochrony Zdrowia urzędnicy w zakresie swoich działań 
mają bardzo zbliżone obowiązki. Na stanowisko doradcy ds. 
pozyskiwania środków finansowych i rozwoju miasta nie był 
ogłoszony żaden nabór.
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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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Ognisko Integracyjne 
dla gostynińskich Seniorów

Autorka projektu 
o Gostyninie: to co tutaj się 
dzieje, jest niesłychane

W iście rodzinnej atmosferze, przy kiełbasce, kawie, herbacie 
i ciastach, w sobotnie popołudnie (24 września) gostynińscy 
seniorzy spotkali się na ognisku.

Spotkanie, które odbyło się na miejskim stadionie było 
znakomitą okazją do rozmów jak również do wspólnego, 
radosnego śpiewania.

Organizatorami „Ogniska Integracyjnego dla Seniorów” była 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska i Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska z Inicjatywy dla Gostynina oraz Alicja Lewandowska 
ze Związku Inwalidów, Emerytów i Rencistów.

Na czwartkowej sesji, 29 września 2016 r. na obrady Rady 
Miejskiej przybyła Monika Marszałek - autorka projektu na 
dofinansowanie unijne dla gostynińskich szkół. Autorka domaga 
się zapłaty za wykonaną pracę, od czego jej zdaniem uchylają 
się gostynińskie tutejsze jednostki samorządu.

Przypomnijmy, zdaniem Moniki Marszałek z Płocka, 
przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą, 
zaniedbanie gostynińskiego magistratu sprawiło, że część 
pieniędzy unijnych z konkursu 10.1.1 tj. na kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży, nie trafi do gostynińskich szkół. Największą 
winę ponoszą za to według niej były wiceburmistrz oraz były już 
pracownik Urzędu Miasta. W projekcie znalazły się tylko dwie 
z czterech zgłoszonych szkół, tj. SP 1 i Gimnazjum nr 1. Trzecia 
placówka, tj. Gimnazjum nr 2, jak poinformował Robert Mokok 
odpowiedzialny w Urzędzie Miasta za pozyskiwanie środków 
unijnych, do projektu dołączyć ma w listopadzie, natomiast 
„trójka” najprawdopodobniej nie zdoła wyrobić się w terminie 
z przygotowaniem aplikacji. Za niedopatrzenia winę na siebie 
wziął burmistrz Paweł Kalinowski, który wówczas przebywał 
na urlopie.

Sama Monika Marszałek jest natomiast bardzo 
rozgoryczona, jak potraktowano jej wysiłek i pracę, który 
włożyła w przygotowanie projektu. Po wykonaniu telefonu 
z gratulacjami, tuż po ogłoszeniu listy przyznanych projektów, 
usłyszała ku swojemu zdziwieniu: - Jeden z pracowników 
Urzędu Miasta Gostynina, który już nie pracuje, dość stanowczo 
poinformował mnie, abym nie wychylała się z tym tematem 
i pozwoliła urzędowi pracować. Żadna ze szkół na koniec wakacji 
nie znała oficjalnego stanowiska Urzędu Miasta o tym projekcie.

Spotkanie o zdrowym 
odżywianiu

Od kilku miesięcy z inicjatywy Anny Roszak (IdG) i Alicji 
Lewandowskiej (Związek Rencistów i Emerytów) w Domu 
Nauczyciela odbywają się spotkania poświęcone zdrowemu 
odżywianiu. W czasie spotkań omówiono już m.in. zagadnienia 
dotyczące  cukru, wyrobów mącznych czy  witaminy D3. Po 
czerwcowym wykładzie zainteresowani mieli możliwość 
osobistych konsultacji z dietetykiem Anna Grzybowską. 
Spotkania skierowane są do gostynińskich seniorów.
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

Radni chcą rozliczyć byłego 
burmistrza. Powołali specjalną 
komisję

Budynek przychodni przy 3 Maja 
na sprzedaż. Władz powiatu nie 
stać na jego utrzymanie

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gostyninie jaka 
odbyła się w dniu dzisiejszym radni podjęli uchwałę w sprawie 
powołania Komisji ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 
1996 – 2016 w Gminie Miasta Gostynina.

Komisja ma zająć się wyjaśnieniem i oceną wszelkich strat, 
które poniosło miasto w czasie pełnienia przez Włodzimierza 

Radni powiatu przegłosowali uchwałę w sprawie zbycia 
zabudowanej nieruchomości przy ul. 3 Maja 45, którą do 30 
listopada 2016 roku dzierżawi ARION Med. Głosowanie nie 
było jednomyślne. 

Koszty utrzymania nieruchomości po 30 listopada, którymi 
obciążony zostałby obciążony Powiat przekraczają jego 
możliwości finansowe – tłumaczył powód decyzji Dariusz 
Dobocz – Naczelnik Geodezji.

Wcześniejsze podanie do informacji publicznej ogłoszenia 
o możliwości dzierżawy budynku na okres 3 lat nie spotkało 
się z zainteresowaniem.

O powody zaniechania pomysłu leasingu budynku zapytała 
Starostę radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

W odpowiedzi Tomasz Matuszewski przyznał, że pomysł ten 
okazał się nieopłacalny.

„Dużo bym dał, aby to chciał ktoś kupić” - dodał Starosta. 
Budynek w obecnym stanie wymaga dużej ilość napraw 
wiążących się z poniesieniem kosztów. Jego wartość oceniono 
na kwotę 1, 850 mln złotych.

W tracie głosowania radna Korajczyk-Szyperska była przeciw, 
a radny Marian Pagórek wstrzymał się od głosu.

źródło: gostynin.info

Monika Marszałek twierdzi, że do dzisiaj nie otrzymała zapłaty 
za wykonaną pracę, nie może także wystawić faktury, gdyż nikt 
nie zawarł z nią umowy pisemnej.

W pewnym momencie swoich prac poinformowała 
byłego wiceburmistrza, że od teraz jej działania przestają 
mieć znaczenie marketingowe i oczekuje zawarcia umowy 
odpłatnej, aby kontynuować pracę: - Burmistrz Pachniewski 
obiecał ustosunkować się w ciągu 2 dni a sprawa zostanie 
załatwiona pozytywnie, byleby nie przerywać prac – 
powiedziała koordynatorka.

- Urząd Miasta, pan Pachniewski przyjął tą propozycję, 
byliście pomysłodawcą. Po zaproszeniu urzędu gminy, państwo 
zdecydowaliście, że Urząd Gminy przejmuje obowiązki jako 
lider – powiedziała Monika Marszałek.

- Kiedy sprawy zaczynały iść nie tak, nie pozwalano mi się 
skontaktować się z burmistrzem (Kalinowskim – przyp. red). 
Kiedy doszło do spotkania, przyznał, że nic nie wie na ten temat 
– dodaje Monika Marszałek w rozmowie z redakcją gostynin.
info, nawiązując do momentu powrotu z urlopu burmistrza.

- Nikt się nie uchyla od tego, co wykonała pani Marszałek. 
Jeśli wójtowie podejmą decyzje, że trzeba zapłacić, nie 
uchylimy się od obowiązku – powiedział Paweł Kalinowski, 
dodając, że przy podejmowaniu współpracy z różnymi firmami 
Urząd Miasta oczekuje załatwienia spraw formalnych – 
podpisania umowy.

- Często takie pracę przyjmujemy jako wolontariat – 
stwierdziła sekretarz Hanna Adamska.

- To, co się tutaj dzieje, a proszę mi wierzyć, mam 
doświadczenie w koordynowaniu projektów 10 lat, to 
jest niesłychane. Takiej postawy jednostki samorządu jak 
w Gostyninie, nie widziałam nigdy i do tej pory nie zdarzyło 
mi się, aby nie zapłacono mi za wykonaną pracę. Z innymi 
samorządami, nie było problemu, z żadną jednostką. Nie 
słyszałam nigdy tak absurdalnej argumentacji, jaką posłużyła 
się pani sekretarz na sesji. Pracuje z burmistrzami, panami 
starostami i nie jest to problem żeby zapłacili mi za pracę. 
Tutaj jedynie takie są – skomentowała po sesji rady miejskiej 
redakcji gostynin.info Monika Marszałek.

Źródło: gostynin.info

Śniecikowskiego funkcji Burmistrza Miasta Gostynina. 
W związku z tym, że wyroki sądowe jakie dotyczą byłego 
burmistrza zapadały również w roku bieżącym, komisja swoją 
działalnością obejmie lata 1996-2016.

Są to bardzo duże kwoty, które aktualnie miasto spłaca na 
podstawie np. zasądzonych wyroków. Dlatego nie możemy 
pozostać bierni wobec takich faktów, a osoby, które przyczyniły 
się do takiego stanu rzeczy muszą ponieść konsekwencje 
swoich decyzji – tłumaczy liderka Inicjatywy dla Gostynina, 
Agnieszka Korajczyk – Szyperska.

W skład komisji weszli: Andrzej Robacki, Stanisław Pieniążek, 
Tadeusz Majchrzak, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska 
oraz Jan Głodowski.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się tuż po sesji 
nadzwyczajnej przewodnicząca Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska zaprosiła do prac w komisji Inicjatorów 
Referendum w Gostyninie –  Agnieszkę Korajczyk-Szyperską 
i Romana Augustyniaka.

Do powołania komisji doszło na wniosek kierownictwa 
Inicjatywy dla Gostynina, jaki został skierowany do Klubu 
Radnych IdG. Wnioskodawcy podjęli działania w związku 
z nikłą aktywnością obecnego burmistrza Pawła Kalinowskiego 
wobec rozliczania rządów swojego poprzednika.

źródło: gostynin.info



str. 8

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

Kilkuset uczestników 
pobiegło w I Biegu 
Zamkowym w Gostyninie

Kandydatka do Rady 
Miejskiej  z listy PiS Katarzyna 
Leśniewska nowym dyrektorem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gostyninie

II ART ENERGY za nami

Burmistrz Paweł Kalinowski powołał z dniem 28 lipca 
Katarzynę Leśniewską na stanowisko nowego dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie. Jak informuje 
Burmistrz - wybór kandydatki nastąpił bez trybu konkursowego 
po wcześniejszym zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych 
i twórczych z terenu Gminy Miasta Gostynina. Pani Katarzyna 
Leśniewska w ostatnich wyborach samorządowych kandydowała 
do Rady Miejskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskana 
ilość głosów nie pozwoliła jej zasiąść wśród miejskich rajców.

źródło: gostynin.info

Sukcesem zakończył się czerwcowy I Bieg Zamkowy. Do 
Gostynina zjechało kilkaset osób z całej Polski by uczestniczyć 
w biegu na 5 i 10 kilometrów. Rywalizację rozpoczęły przedbiegi, 
w których rywalizowali gimnazjaliści, uczniowie szkół 
podstawowych, przedszkolaki oraz rolkarze. Wielką atrakcją 
był wyścig kobiet w szpilkach jak również wyścig wózkarzy.

Rywalizacja sportowa stała na bardzo wysokim poziomie. 
źródło: gostynin.info

W ostatni weekend sierpnia dzięki Festiwalowi Art Energy, 
mury Zamku Gostynińskiego rozbrzmiały feriami dźwięków, barw 
i nastrojów. Dzięki staraniom organizatorów i pomysłodawczyni 
Agnieszki Bartosiak, partnerów i wolontariuszy II Festiwal 
okazał się wydarzeniem, w którym uczestniczyli z jednakowym 
zaangażowaniem i radością zarówno pasjonaci teatru, sztuki 
ulicznej i cyrkowej, ale także wszyscy których sprowadziła 
tam ciekawość.

Sport:
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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

Takie podziękowania otrzymali radni m.in: Andrzej Robacki, 
Krzysztof Markus, Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska, 
Magdalena Augustyniak, Martyna Chmielecka, Martyna Doral, 
Michał Bartosiak, Witold Dalkowski, Stanisław Pieniążek, 
Tadeusz Majchrzak, Zbigniew Chorążek.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „ Handball Team Skrwa 
Gostynin” serdecznie dziękuje Władzom Miasta Gostynina za 
wsparcie finansowe. 

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta zakupiliśmy stroje sportowe 
i sprzęt do treningu dla naszych chłopców.

Klub będzie dumnie reprezentował i promował nasze miasto.
Zarząd Klubu z członkami klubu

Podziękowania
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Handball Team Skrwa 

Gostynin” z siedzibą w Gostyninie serdecznie dziękuje Panu 
Radnemu Witoldowi Bogdanowi Dalkowskiemu za wsparcie 
finansowe i życzliwość okazaną naszemu klubowi. Dzięki 
uzyskanej pomocy zarejestrowaliśmy nasz klub w Związku 
Piłki Ręcznej i opłaciliśmy wszystkie potrzebne składki.

Inicjatywa dla Gostynina
na Gostynińskim Bike Tour

Podziękowania dla radnych 
miejskich Inicjatywy dla 
Gostynina

Przy wspaniałej pogodzie jedni jeździli rowerem inni biegali, 
a jeszcze inni chodzili z kijkami i to wszystko w ramach 6 edycja 
Gostynin Bike Tour, które odbyły się w niedzielę, 25 września.

W „Biegu Przyjaźni” i „Nordic Walking” reprezentowali nas 
Agnieszka Korajczyk – Szyperska, Małgorzata Rędzikowska – 
Mystkowska, Roman Augustyniak i Krzysztof Markus.

Dodatkowo również Agnieszka Korajczyk – Szyperska 
i Tadeusz Majchrzak byli wśród osób, które ufundowały nagrody 
pieniężne i rzeczowe dla uczestników zmagań.

Brawa dla wszystkich uczestników.
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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 stadionie miejskim w Gostyninie rozegrany został 
dzisiaj charytatywny turniej piłki nożnej, w trakcie którego 
prowadzona była zbiórka na leczenie i rehabilitację chorej 
Amelki Borkowskiej.

Oprócz emocji sportowych na wszystkich czekały: wata 
cukrowa, kiełbasa z grilla, darts, dmuchańce, możliwość 
zwiedzenia wozu strażackiego.

W zawodach wzięło udział 6 drużyn w tym grupa 
motocyklistów, którzy przyjechali na teren stadionu na 
„dwóch kółkach” dodatkowo wzbogacając ilość atrakcji 
dzisiejszego pikniku.

W trakcie turnieju zebrano 1395,30 złotych. Jeszcze dzisiaj 
na profilu społecznościowym poświęconym Amelce zostanie 
wystawiona na licytację koszulka z autografami reprezentacji 
w piłce ulicznej.

Impreza odbyła się pod patronatem Przewodniczącego Komisji 
Edukacji Michała Bartosiaka, a jej organizatorem był Daniel 
Cierpikowski. Fundator pucharów – Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Robacki, Sponsorzy – Agnieszka Korajczyk-
Szyperska i Konrad Szyperski, Tęczowo Fabryka Zabawy.

źródło: gostynin.info

Ostatni czas zaowocował w Gostyninie kilkoma wydarzeniami, 
które dla Burmistrza mogły okazać się trudne do zniesienia 
i zdegradować jego pozycję w oczach mieszkańców.

Opuścił go jego zastępca - Paweł Pachniewski. Spółka Rol-
Mar przez brak porozumienia z Władzami miasta przenosi 
swój zakład i miejsca pracy liczone w setkach do Płocka. Zarząd 
Rol-Maru skrytykował burmistrza za brak wystarczającego 
zaangażowania w sprawę. Dodatkowo, gostynińskie szkoły 
straciły szansę na dofinansowania w kwocie kilkuset tysięcy 
złotych, za co wina spadła na burmistrza. 

Burmistrzowi na pewno ciężko to znieść i trudno znaleźć 
rozwiązanie aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości. W ogniu 
krytyki i niepochlebnych opinii niełatwo jest spojrzeć w oczy 
współpracownikom. Jeszcze trudniej być dla nich liderem - 
a tego przecież oczekują od burmistrza. 

Wygląda na to, że burmistrz rozwiązania zaczął szukać 
w komunikatach internetowych i przepychankach słownych. 
Tutaj w ostatnim czasie widać jego wzmożoną aktywność. 
Widać ją także wśród osób, które bez względu na wszystko, 
ślepo go popierają.  

Program Karty Dużej Rodziny został wprowadzony w Polsce 
w czerwcu 2014 roku. Ma na celu promowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny wielodzietnej, jej wspieranie i zwiększenie 
szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin 
rozwija się również w naszym mieście.

W Gostyninie już kilka podmiotów honoruje Kartę Dużej 
Rodziny udzielając zniżek na swe usługi:.

Pływalnia Miejska – 50% zniżki,
Siłownia dla Kobiet „Zielone Jabłuszko” – 10 % zniżki na 

karnety oraz obniżenie ceny na jednorazowe wejście 10 PLN,
Kino „SIEMOWIT” – 11 PLN / bilet
Ostatnio chęć udzielania przywilejów rodzinom wielodzietnym 

wyraził Butik Mirage (ul. Rynek 17) – 15% rabatu na zakupy.
źródło: gostynin.info

Piłkarski turniej 
charytatywny dla Amelki

Karta Dużej Rodziny 
w Gostyninie. Zobacz gdzie 
jest honorowana.

Burmistrzowi puszczają 
nerwy przez ciągłą krytykę. 
Czy wytrzyma presję? 

Marcin Piotrowicz

Felietony:
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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

Od 1 –go czerwca Urząd Miasta Gostynina ma nowego 
pracownika. Ten pan podobno ma zajmować się pozyskiwaniem 
pieniążków dla miasta. Podobno. Ja odnoszę wrażenie, że jest 
wręcz odwrotnie, bo jeżeli dobrze obliczyłem to w ciągu całego 
roku to będzie jakieś 67 920 tyś. zł. zabrane z miasta. Jeżeli 
w Urzędzie Miasta jest Wydział Rozwoju, Promocji Miasta 
i Ochrony Zdrowia i pracujące tam osoby zajmują się podobnymi 
sprawami to moje pytanie brzmi – CZY TO MA SENS PANIE 
BURMISTRZU ?

Wciąż mówi się o oszczędnościach, że miasto nie stać na to, 
na tamto. Czy stać na nowego pracownika? Przecież za takie 
pieniądze a gwarantuje, że nawet za dużo mniejsze można 
by zrobić ( będę się powtarzał) Małą Odyseję Historyczną 
w Gostyninie. Na pewno byłyby z tego większe korzyści dla 
nas wszystkich. Rozrywka i nauka, dwa w jednym. Czy to nie 
lepsze rozwiązanie?

W komentarzu do mojego poprzedniego artykułu ktoś napisał: 
Gostynin niech wymyśli coś swojego, zresztą w tym mieście nic 
się nie uda, termy, galeria handlowa same wtopy.

Mam wrażenie, że nic się nie udaje właśnie przez takie osoby. 
Najlepiej siedzieć wygodnie na fotelu, przeglądać internet i…
narzekać. Jeżeli masz jakiś pomysł na promocję naszego miasta 
napisz do GOSTYNIN INFO, przedstaw swoją propozycję. No 
właśnie a może to sami mieszkańcy wypowiedzą się co chcieliby 
zmienić w naszym mieście?

W sprawie Odysei Historycznej pisałem do Pana Burmistrza 
równy rok temu, do tej pory jednak nie otrzymałem odpowiedzi. 
Może na łamach Gostynin Info uda mi się uzyskać jakieś 

Suchej nitki nie pozostawiła na urzędnikach miejskich obecna 
na wczorajszej sesji Monika Marszałek, autorka projektu na 
dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego, który 
przygotowywała dla gostynińskiego magistratu. Sprawa dotyczy 
kwoty około pół miliona złotych, które z powodu opieszałości 
urzędników przeszły miejskim szkołom koło nosa.

20 lipca br. zostały ogłoszone wyniki naboru do projektu. 
Następnego dnia pani Marszałek postanowiła zadzwonić do 
Urzędu Miasta, aby ten powiadomił dyrektorów placówek 
oświatowych o pojawieniu się listy rankingowej.

„Jeden z pracowników Urzędu Miasta, który już nie pracuje, 
dość stanowczo poinformował mnie, abym nie wychylała się 
z tym tematem i pozwoliła urzędowi pracować. Żadna ze szkół 
na koniec wakacji nie znała oficjalnego stanowiska Urzędu 
Miasta o tym projekcie.

To nieprawda, że szkoły zrezygnowały z własnej woli. 
Jest to kilkaset tysięcy złotych, które Urząd Miasta pozyskał 
za darmo dzięki naszej pracy, również pracy dyrektorów, 
którzy włożyli kilka tygodni i przygotowali się jako najlepsi 
w Województwie Mazowieckim do tego projektu”. - mówiła 
rozgoryczona Marszałek.

„O problemach w projekcie wiedzieliśmy wszyscy. 
Mówienie o tym, że dyrektorzy nie wiedzieli jest nie do końca 
prawdziwe, bo informacja była na pewno przekazywana. Mnie 
prawdopodobnie nie było na terenie Urzędu Miasta, byłem 
albo przed 30 lipca na urlopie albo na 2-tygodniowym urlopie 
na początku sierpnia. We wszystkich sprawach w tym temacie 
uczestniczył pan Paweł Pachniewski” - bronił się burmistrz 
Paweł Kalinowski.

Swoje stanowisko zmienił na koniec sesji, przyznając, że szkoły 
nie zostały poinformowane w należytym terminie, jak również 
odpowiedzialność za to zaniedbanie chce wziąć na siebie.

„Pieniądze faktycznie były (...) Chciałbym przeprosić szkoły, 
chciałbym przeprosić dzieci. Mam nadzieję, że taka sytuacja 
się już więcej nie powtórzy.” - tłumaczył się włodarz.

źródło: gostynin.info

Burmistrz postanowił nawet postraszyć portal gostynin.
info procesami sądowymi. Pewnie wolałby żebyśmy nie pisali 
o wspomnianych wyżej sprawach. Wtedy nie byłoby dla niego 
problemu. Nikt o niczym by nie wiedział. Zażądał od portalu 
sprostowania wypowiedzi, które usłyszeliśmy od zarządu Rol-
Maru. To tak jakby chciał żebyśmy przeprosili za to, że np. 
Kartezjusz powiedział ‚Myślę, więc jestem’. Osobiście poleciłbym 
Panu burmistrzowi kurs czytania ze zrozumieniem ale czy sprawa 
rzeczywiście skończy się w sądzie - zobaczymy.  

CELOWA MANIPULACJA?!?!
Szanowni Państwo pragnę sprostować nieprawdziwe 

i haniebne sugestie ze strony osób, które od samego początku 
mojego urzędowania dążą do zdyskredytowania na każdym kroku 
mojej osoby wykorzystując do tego środki masowego przekazu 
a najczęściej jeden z portali społecznościowych. - czytamy na 
facebookowym profilu Pawła Kalinowskiego. 

Zapewne burmistrzowi chodziło o portal gostynin.info gdzie 
faktycznie w jednym artykule zabrakło słowa ‚pół’ i zamiast 
napisać ‚Sprawa dotyczy kwoty około pół miliona złotych’ 
napisaliśmy ‚Sprawa dotyczy kwoty około miliona złotych’. Warto 
dodać, że tytuł informacji i jej treść jednoznacznie sugerowały, 
że chodzi o setki tysięcy a nie milion złotych. Dla burmistrza to 
jednak wystarcza aby zauważyć już tutaj celową manipulację 
i ZAMACH na jego dobre imię.

Dla opozycji szeroka krytyka jest właściwie jedynym 
dostępnym narzędziem do działania i zrozumiałe jest, że to 
narzędzie wykorzystuje. 

Paweł Kalinowski powinien jednak liczyć się z taką krytyką 
i godnie ją znosić zamiast próbować ją tłumić w każdy 
z możliwych sposobów. Jako burmistrz ma na pewno ważniejsze 
sprawy niż pisanie komentarzy i komunikatów do portali 
internetowych. Na tym polu więcej klasy niż Paweł Kalinowski 
pokazał nawet były burmistrz, Włodzimierz Ś. 

informacje. Może to mieszkańcy wypowiedzą się co myślą 
o Odysei.

Na pewno za 67 920 tyś. zł. można zrobić ciekawe rzeczy 
dla miasta.

Dlatego? CZY TO MA SENS PANIE BURMISTRZU ?

Nowy pracownik nie-potrzebny?

Szkoły nie dostaną setek tysięcy 
złotych z dotacji. Burmistrz może 
teraz tylko przeprosić

Piotr Szymkiewicz

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

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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