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

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

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

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

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 
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21 stycznia 2014 w siedzibie Sądu Rejonowego        
w Gostyninie zapadł wyrok w sprawie reklamy 
dźwiękowej używanej w czasie kampanii 
referendalnej (informacja o referendum, data 
referendum). 

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

Na dzisiejszej rozprawie sędzia uniewinnił kierowcę auta, 
dlatego nie ma on obowiązku uiszczania mandatu. Jak 
podkreślił sędzia ”społeczna szkodliwość takiego działania 
była żadna, a oddziaływanie na środowisko znikome”. Wyrok 
nie jest prawomocny.
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Wizerunek Burmistrza Gostynina w Restauracji Kolum-
nowej w gostynińskim zamku został zniszczony w czasie 
grudniowej imprezy urodzinowej. 

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

(dok. str. 2-3)

Za nami połowa kadencji. Które z zapowiadanych 
przez IdG w czasie wyborów samorządowych w 2014 
roku postulatów udało się zrealizować do tej pory?

Długo by wymieniać ale powiem może o kilku, kilkunastu 
najważniejszych. Udało się doposażyć placówki oświatowe m.in. 
w pracownię komputerową, rzutniki, nowe meble,  pomoce 
dydaktyczne i zabawki, szafki na książki czy urządzenia na plac zabaw. 
Szkoła Podstawowa nr 3 dostosowana została do potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych m.in. zamontowano windę. Przeprowadzono 
remont w GM nr 2. Wykonana została modernizacja stołówki 
w Szkole Podstawowej  nr 3 na co Rada Miejska przeznaczyła 
ponad 300 tysięcy.

Dużo mówiliście też o inwestycjach drogowych 
i parkingach?

I na mówieniu się nie skończyło. Dzięki decyzji radnych wykonany 
został  parking na ulicy Wojska Polskiego  przy Miejskim Przedszkolu 
nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 3, od ulicy Wiosennej/Bema. 

A co ze współpracą z Gostynińską Spółdzielnią Miesz-
kaniową?

Współpraca pomiędzy IdG, większością Rady Miejskiej 
a Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową  układa się bardzo 
dobrze. GSM wykonała kilka inwestycji, które co prawda pierwotnie 
miały być wspierane przez środki z budżetu miasta i nawet Rada 
Miejska zarezerwowała 80 tysięcy w budżecie na te działania jednak 
GSM i Burmistrz nie mogli w tym zakresie dojść do porozumienia. 
W rezultacie  GSM samodzielnie wykonała parkingi. Chodzi o parkingi 
przy ulicy Dmowskiego i Czapskiego. Wykonany został także parking 
przy ul. Kościuszki. GSM wykonała także kilka nowych miejsc 

Rozmowa z Agnieszką Korajczyk- Szyperską

Priorytet to praca dla mieszkańców Gostynina

Informacje
z Gostynina

CZASOPISMO INICJATYWY DLA GOSTYNINA

nr 19 (19), grudzień 2016 ISSN 2353-6497

Gorący
temat



str. 2

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
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parkingowych przy Wojska Polskiego, Bema czy  Al. Popiełuszki. 
Czekamy jeszcze na modernizację miejsc parkingowych przy ul. 
Płockiej, w okolicy Biblioteki. Zatem w tym zakresie sytuacja 
stopniowo poprawia się.

A jakie inwestycje drogowe udało się zrealizować?
Z inicjatywy  IdG do budżetu miasta wpisano środki na kilka 

remontów dróg i chodników m.in Armii Krajowej i Kilińskiego. 
Zmodernizowano  drogę od ul. Płockiej do SP nr 3, przy Urzędzie 
Skarbowym. Wykonano zadanie pod nazwą budowa drogi w ulicy 
Sosnowej a także przy Spółdzielczej. Wykonano też pierwszy etap 
budowy łącznika pomiędzy osiedlem Kutnowska/Wspólna a ul. 
Dybanka.  Liczymy na to, że w następnym roku ta inwestycja zostanie 
zakończona. Udało się zabezpieczyć środki na  modernizację chodnika 
na ulicy  Parkowej czy 3-go Maja. Zmodernizowano przejścia dla 
pieszych w Rynku.  

A co z projektami z budżetu obywatelskiego z 2016 roku?
Choć Urzędowi  Miasta zajęło to kilka długich miesięcy ale udało 

się zrealizować zadanie z budżetu obywatelskiego na osiedlu Bema, 
zadanie którego byłam liderem – chodzi o plac zabaw. W ramach 
budżetu obywatelskiego  zrealizowane  zostało także inne  zadanie 
a mianowicie siłownia pod chmurką na ul. 3-go Maja. Ne realizację 
innych projektów czyli placu zabaw na ulicy Czapskiego  i osiedlu 
Zalesie wciąż czekamy.  

Korzystając z okazji chciałabym bardzo podziękować wszystkim 
tym, którzy włączyli się też w głosowanie na projekty  z budżetu 
obywatelskiego na 2017 rok. Jest już informacja, że 3 projekty złożone 
przez członków i sympatyków IdG 
trafią do realizacji. Mowa tu o zadaniu 
pn. zakup rowerów wodnych, budowa 
amfiteatru przy MCK i placu zabaw na 
ul. Parkowej. 

A czy wszystko idzie zgodnie 
z planem? Czy wszystkie 
inwestycje,  na które radni 
zabezpieczyli w 2016 roku 
środki organ wykonawczy (czyt. 
Burmistrz) zrealizował?

Wciąż czekamy na wykonanie placu 
zabaw za Miejskim Centrum Kultury, 
na place zabaw na Czapskiego i na 
Zalesiu, modernizację ulicy Floriańskiej 
czy wymianę wiat przystankowych. 
Nie ma też monitoringu, na 
co było zabezpieczone przez radę około 90 tys. zł.  600 tys. zł 
zarezerwowanych było na projekt związany z wymianą oświetlenia. 
Nie wykonano też dziedzińca przy SP nr 1.  Na te zadania były w tym 
roku zabezpieczone środki. Wciąż czekam na realizację wniosków 
z audytu, który Burmistrz zlecił tuż po objęciu władzy i za które 
miasto zapłaciło kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z moich informacji 
wynika, że niewiele wniosków  do tej pory zostało zrealizowanych.

Ale Burmistrz otrzymuje absolutorium od Rady 
Miejskiej więc domyślam się, że radni dobrze oceniają 
Jego pracę?

O to jak radni oceniają pracę burmistrza i wykonanie inwestycji 
to trzeba pytać radnych. Ja nie jestem zadowolona z ilości 
niezrealizowanych zadań,  z pracy burmistrza i podkreślam to 
na każdym kroku. Radni natomiast głosują tak jak uważają. To 
każdy radny, w swoim okręgu będzie przed wyborcami rozliczał 
się z wykonanych bądź nie zrealizowanych obietnic wyborczych.

Radni wspierają też sport.
 Tak i  dlatego na konkursy dla klubów i stowarzyszeń sportowych 

kwota jest coraz wyższa. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendia 
dla sportowców. Dodatkowo przeznaczane są środki finansowe na 
poprawę infrastruktury sportowej. I tak w Gostyninie w 2015/16 
powstały łącznie 4 siłownie pod chmurką: działa siłownia przy MCK, 
na 3-go Maja, na Osiedlu Bema i na ul. Kutnowskiej przy pływalni 
miejskiej. Ponad 100 tysięcy złotych przeznaczono na wymianę 
ogrodzenia stadionu miejskiego i kilkadziesiąt tysięcy złotych  na 
wykonanie projektu modernizacji stadionu. 

Ale po co wg Pani projekt modernizacji stadionu skoro  
w budżecie miasta brakuje środków na inne bardziej 
potrzebne mieszkańcom inwestycje?

Te środki były zabezpieczone między innymi również z tego 
powodu, żeby przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych móc się 
wykazać wkładem m.in.  właśnie w postaci posiadanego już projektu. 
Teraz pozostaje nam czekać aż pracownicy urzędu i zatrudniony 
przez Burmistrza doradca od środków unijnych  podejmą działania 
aby pozyskać zewnętrzne finansowanie m.in. tego zadania.

No właśnie, a jak ocenia Pani pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na zadania inwestycyjne przez Gminę 
Miasta Gostynina?

Pozostawię to bez dłuższego  komentarza. Żałuję bardzo, że tak 
w niewielkim stopniu podejmowane są działania w celu pozyskiwania 
środków zewnętrznych i nasze miasto traci szanse na rozwój. 
Gostynin musi robić wszystko aby pozyskać środki zewnętrzne 
na  drogi, odnawialne źródła energii,  modernizację oczyszczalni 
ścieków,  stadion i inne inwestycje. Szkoleniowymi projektami nie 
zbudujemy dróg, kanalizacji czy nie uzbroimy terenów.

Obserwując działania IdG zauważyłem, że jesteście 
Państwo nastawieni na rozwój przedsiębiorczości?

Zależy nam bardzo na tej grupie ponieważ to dzięki przedsiębiorcom 
tworzone są miejsca pracy. My w programie wyborczymi mieliśmy 
wiele ciekawych postulatów tylko chciałam przypomnieć, że program 
z jakim szliśmy do wyborów miał przyczynić się do uzyskania władzy 
uchwałodawczej - rada miejska i wykonawczej - burmistrz. W obecnej 
sytuacji  radni mogą tylko działać w ramach swoich kompetencji 
a więc jedynie poprzez uchwały.

Odpowiadając już konkretnie na pytanie to rzeczywiście 
w czasie dwóch lat IdG podjęło  
działania w sprawie obniżenia 
podatków i zastosowania zwolnień 
podatkowych, obniżenia opłat za 
zajęcie pasa drogowego czy też opłaty 
targowej i  adiacenckiej. Zależy nam 
żeby nie podwyższać przedsiębiorcom, 
mieszkańcom opłat bo życie jest 
wystarczająco  drogie.  Przypomnę, 
że to burmistrz odpowiedzialny jest za 
rozmowy z inwestorami, to burmistrz 
odpowiada za sprowadzenie kapitału 
do miasta. Ilu inwestorów udało się 
sprowadzić do naszego miasta? Ile 
powstało dzięki temu nowych miejsc 
pracy? Odpowiedzcie sobie Państwo 
sami. 

Mówi Pani „podjęliśmy działania” a przecież nie jest 
Pani członkiem Rady Miejskiej?

Jestem przewodniczącą Zarządu Inicjatywy dla Gostynina. 
Wykonuje mandat radnej Rady Powiatu z okręgu miejskiego, z okręgu 
Gostynin.  Pracuje nad wieloma projektami uchwał zgłaszanych 
przez radnych IdG w mieście, uczestniczę w posiedzeniach komisji 
i w sesjach rady miejskiej. Chcę być na bieżąco w tematach, które 
dotyczą miasta. Używam słowa „podjęliśmy” bo to nasza wspólna 
praca moja i radnych, a skoro nad czymś pracuję to o tym mówię. 
Natomiast też chcę żeby była jasność. W Klubie IdG nie ma 
dyscypliny w głosowaniu, zatem każdy radny głosuje jak uważa, 
wedle swojego uznania.

Promujecie też działania  prorodzinne ?
Tak jak najbardziej, promujemy Kartę Dużej Rodziny 

i podejmujemy szereg działań na rzecz gostynińskich seniorów. 
W ostatnim czasie np. wprowadzona została Gostynińska Karta 
Seniora czy  udało się z dużym sukcesem zorganizować Gostyniński 
Tydzień Seniora. 

Przed wyborami bardzo głośno mówiliście o tym, że 
kandydaci IdG to osoby nowe, które z polityką nie miały 
do czynienia?

Tak to prawda, na takich osobach nam zależało. Dlatego też 
dziwie się wszystkim tym którzy pytają o to czemu radni aż tak 
kontrolują budżet i pilnują każdej złotówki. Między innymi dlatego, 
że poznają  mechanizmy samorządu, że nie ma w nich wypalenia, 
że skupiają się na tym aby w Gostyninie wprowadzać nowe, lepsze 
rozwiązania chociażby monitoring oparty na odnawialnych źródłach 
energii. Obowiązkiem radnych jest  kontrolowanie działań władzy 
wykonawczej-burmistrza a jednocześnie dbanie  aby program 



str. 3

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

wyborczy był realizowany. Dlatego nie dziwcie się Państwo, że 
radni piszą interpelacje, dopytują na sesjach  czy komisjach bo to 
leży w naszym wspólnym interesie. Publiczne pieniądze muszą być 
wydane we właściwy sposób, a program wyborczy realizowany. Wiem, 
że naszych przeciwników to uwiera bo przecież przed wyborami tak 
głośno krzyczeli, że IdG tyle obiecuje a na pewno nie zrealizuje. A tu 
proszę IdG obiecało i realizuje. 

Ale mieszkańcy twierdzą, że Państwo cały czas 
prowadzicie spory z Burmistrzem?

To poniekąd jest panie Redaktorze efekt tej równowagi, o której 
kandydaci PiS i przeciwnicy IdG tak głośno mówili w czasie  
wyborów samorządowych, przed drugą turą.  Przypomnijcie sobie 
Państwo niektóre wypowiedzi, wpisy czy komentarze - skoro IdG 
ma większość w radzie to  burmistrz niech będzie z PiS.  Przed 
wyborami parlamentarnymi  sytuacja bardzo podobna ale głosy 
sympatyków PiS brzmiały już inaczej, musimy mieć całą władzę, 
żebyśmy mogli zrealizować nasz program musimy mieć posłów 
i senatorów bo  prezydenta już mamy.

Ja osobiście stawiam na współpracę,  dla mnie nie znaczenia czy 
ktoś jest z PiS, PO czy od Kukiza jeśli ma dobre pomysły i  chce ze 
mną współpracować to ja jestem otwarta. Nie stawiam muru bo 
ktoś ma inne poglądy. Dla mnie liczy się Gostynin. 

Myślę, że mieli Państwo wystarczająco dużo czasu aby zauważyć, że  
to nie z IdG jest problem, że to nie IdG stwarza konflikty. Zdaje się, 
że ostatnio nawet współpraca pomiędzy radnym PiS a burmistrzem  
z PiS nie wygląda już tak różowo jak na początku.

Druga sprawa. Burmistrz Kalinowski nadal otoczony jest 
wianuszkiem współpracowników byłego burmistrza. Moim zdaniem 
to te kilka osób sprawia, że sytuacja jest bardzo często nerwowa. Jeśli 
nadal finansami miasta zarządza ta sama osoba, która w poprzedniej 
kadencji podpisywała faktury na kilka milionów złotych dla spółki 
Termy Gostynińskie, to o czym my w ogóle mówimy. Odnoszę 
wrażenie, że najlepiej byłoby gdyby  niektóre tematy nie  ujrzały 
światła dziennego, po co burmistrzowi czy urzędnikom wyjaśniać, 
tłumaczyć? A jak radni zaczynają pytać podkreślam pytać  to o konflikt 
bardzo łatwo. Czy to źle, że radni walczą o niższe stawki wody?  Czy 
to źle, że dopytują o powód wycięcia ponad 200-letnich drzew, czy 
to źle, że weryfikują koszty ogrzewania w Starej Betoniarni, a kwotę 
ponad 800 tysięcy złotych obniżają  o kilkaset tysięcy ? Czy to źle, 
że nie chcą się zgodzić na monitoring, za który miasto musiałoby 
płacić kilkanaście tysięcy miesięcznie zewnętrznemu operatorowi? 
Czy to źle, że dopytują kiedy zostaną wykonane zadania zaplanowane 
w budżecie miasta? Odpowiedzcie sobie Państwo sami. Warto pytać, 
warto rozmawiać choć nie zawsze to jest na rękę drugiej stronie. 

Czy przegrana w wyścigu na fotel burmistrza 
w wyborach samorządowych  w 2014 roku nauczyła 
czegoś Panią?

Moja osobista przegrana zabolała ale przez łzy cieszyłam się 
z sukcesu 12 osób, którym udało się wejść do rady. Całe szczęście 
emocje opadły szybko i od razu wzięłam się do pracy.  Myślę, że ten 
czas jest dla mnie bardzo cenną nauką. Zapyta Pan pewnie dlaczego? 
A chociażby dlatego, że obserwując obecnego Burmistrza i jego 
działania  wiem już jakich błędów nie można popełniać w pracy 
samorządowej. 

Czy fakt, że Burmistrz nie podjął z wami współpracy 
wyszło na jego korzyść?

W mojej ocenie nie. Mogłabym podać wiele przykładów  
samorządów gdzie burmistrz, prezydent, wójt z PiS porozumiał 
się z innymi partami czy ugrupowaniami w jednym celu - dla 
dobra samorządu.  U nas,  moim zdaniem ze strony burmistrza tej 
woli zabrakło. Już teraz nie wnikam czy to była jego samodzielna 
decyzja czy jego doradców. Tłumaczę sobie to jednak brakiem 
samorządowego doświadczenia  u Pawła Kalinowskiego, co też 
wielokrotnie powtarzałam  w czasie kampanii. Prawda jest taka, że 
jak ktoś jest całkiem nowy, nie zna procesów, którymi kieruje się 
polityka samorządowa  to ma inne wyobrażenie o rzeczywistości. 
Ja stawiam na współpracę i o ile jest wola drugiej strony to nic nie 
powinno stać na przeszkodzie  by podejmować wspólne działania. 

Pojawiają się pytania dotyczące przyszłych wyborów. 
Zapytam wprost czy Pani będzie kandydowała na 
stanowisko burmistrza ponownie?

To chyba nie będzie wielkim zaskoczeniem jak odpowiem, że 
tak będę. 

Wygra Pani?
Polityka potrafi zaskakiwać. Pokazały to zresztą i  wybory 

samorządowe, i parlamentarne czy nawet ostatnie wybory 
prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Trzeba być przygotowanym 
na  każdą ewentualność. 

Jednego jestem pewna: powinien być inny burmistrz niż obecny. 
Proszę spojrzeć na obecną sytuację w mieście. Gostynin musi stać 
się bardziej przyjazny dla przedsiębiorców - bardzo mi na tym 
zależy. To nie do pomyślenia aby inwestorzy przenosili swój biznes 
z Gostynina do innego miasta. 

A co z programem wyborczym? Czy może nam Pani 
zdradzić jakie będą główne założenia waszego programu 
wyborczego na 2018-2022?

Przecież program wyborczy z 2014-2018 jest wciąż w fazie 
realizacji. Jeśli chodzi o program wyborczy na następną kadencję 
to pracujemy nad tym. Nie chcę żeby to był program stworzony tylko 
przeze mnie i grupę moich współpracowników. Ma być to program 
mieszkańców. Dlatego od stycznia rozpoczynamy  konsultacje 
i spotkania, tworzymy program, który będzie odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców, które zostaną m.in. właśnie w czasie takich 
spotkań zgłoszone.

Ale musi mieć Pani już myśleć nad najważniejszy-
mi postulatami?

Jeśli mam mówić o samorządzie gostynińskim  to priorytet 
na następną kadencję to  praca, praca, praca. Stawiam na 
przedsiębiorczość, sprowadzanie kapitału, partnerstwo 
publiczno-prywatne, współpracę, namawianie młodych ludzi, 
aby zostawali w Gostyninie, na tworzenie nowych miejsc pracy, 
uczynienie Gostynina miasta konkurencyjnego, w którym warto 
w nim inwestować.

A co z termami? Niedawno powołaliście Państwo 
komitet, który ma prowadzić konsultacje w sprawie 
tej inwestycji. 

Tak to prawda, powstał taki komitet.  Do dziś przeprowadziliśmy 
kilkanaście spotkań z różnymi podmiotami. Na chwilę obecną 
nasuwa się jeden wniosek: inwestycja z użyciem wód geotermalnych 
musi w Gostyninie powstać. Przed nami kolejne ważne spotkania, 
w tym również z mieszkańcami. Chcemy przeprowadzić cykl 
spotkań z mieszkańcami Gostynina, przedstawiać im nasz pomysł 
na Gostynin  za rok, dwa czy 10 lat i tym samym poznać  Państwa 
opinie. Zaplanowaliśmy również spotkania z prezesami ośrodków 
geotermalnych, władzami miast gdzie podobne inwestycje działają 
także pracowity czas przed nami.  Wykorzystać wody geotermalne 
trzeba. Termy powinny powstać tylko z tym burmistrzem się to 
nie uda.

W wypowiedziach przeciwników budowy Term 
pojawiają się hasła m.in. o dużym zasoleniu wody?

Panie Redaktorze, aktualnie są stosowane specjalne technologie 
w przypadkach dużego zasolenia, że i z takim problemem będziemy 
w stanie sobie poradzić. 

A czy w ogóle jest możliwa  jest realizacja inwestycji na 
terenie, który był pierwotnie wskazany pod budowę term?

 Burmistrz Kalinowski do dziś nie rozwiązał sprawy z przetargiem 
(sprzedaż działek i projektu) z roku 2013 ani z umową koncesyjną. 
Podejmowane są co prawda  przez Burmistrza i urzędników jakieś 
działania ale póki co bez większego efektu.  Bez radykalnych decyzji  
w tej sprawie  będziemy w takim niebycie trwać pewnie jeszcze długo. 
Dlatego szukamy nowych rozwiązań i pewne pomysły w naszych 
głowach się pojawiły, zostały one przeanalizowane ze specjalistami i być 
może jeśli nie bagna to inne miejsce w Gostyninie nada się na termy.

A czy w ogóle powinniśmy budować Termy?
Tak, ale w partnerstwie publiczno-prywatnym. Tak jak np. Poznań 

wybudował spalarnię odpadów. Instalacja jest gotowa, miasto 
nie wydało pieniędzy z budżetu, a na czele spółki stoi menadżer. 
Coraz więcej inwestycji wykonywanych jest  z wykorzystaniem 
tego modelu dlatego warto szukać, warto rozmawiać bo tu chodzi 
o przyszłość Gostynina.

Uważam, że trzeba mieć cel i dążyć do jego realizacji a nie tylko 
siedzieć za biurkiem i zastanawiać  się nad swoją misją. 

Rozmawiał Rafał Gościniak
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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

Realizacja programowa IdG: 
Niższe podatki i ulgi 
w Gostyninie

Nowe wiaty przystankowe 
staną na ulicach do końca roku           
w Gostyninie

W listopadzie 2015 roku radni Inicjatywy dla Gostynina złożyli 
wniosek, a następnie głosowali jednomyślnie za uchwałą w sprawie 
obniżenia podatków od nieruchomości na 2016 rok, wówczas 
burmistrz Paweł Kalinowski proponował pozostawienie stawek 
na poziomie tych z 2015 roku.

Podobna sytuacja miała miejsce w październiku 2016 roku, radni 
podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia stawek podatkowych na 2017 
rok. Ponownie podatki zostały obniżone przez radnych miejskich.

Niższe podatki to jeden z kluczowych punktów 
programu wyborczego Inicjatywy dla Gostynina, który jest 
sukcesywnie realizowany.

Obniżanie przez radnych IdG podatków to jedno, natomiast 
również w 2015 roku weszła w życie uchwała Rady Miejskiej 
w Gostyninie dotycząca zwolnień od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy 
na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na okres:
– jednego roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono 

co najmniej 3 nowe miejsca pracy,
– dwóch lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostanie 

utworzonych co najmniej 6 nowych miejsc pracy,
– trzech lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostanie 

utworzonych co najmniej 18 nowych miejsc pracy,
– czterech lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostanie 

utworzonych co najmniej 36 nowych miejsc pracy,
– pięciu lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostaną utworzone 

co najmniej 72 nowe miejsca pracy.
Roman Augustyniak

W połowie lipca radni IdG wystąpili z kolejnym wnioskiem 
w sprawie lokalizacji wiat przystankowych. Pieniądze na ten cel 
zostały zarezerwowane już na początku roku.

Odpowiedzi udzielił wtedy Naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej Włodzimierz Frontczak -”Wiaty 
zostaną m.in. zgodnie z wnioskiem IdG ustawione w następujących 
lokalizacjach: ulica Krośniewicka, 3-go Maja, ul. Kowalska i ul. 
18 - Stycznia.”

Jak poinformował portal naczelnik Frontczak Urząd Miasta 
uzyskał zgodę od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
i Starosty Gostynińskiego na ustawienie wiat przy wskazanych 
lokalizacjach. Kolejnym krokiem jest wybór oferentów.

„Myślę, że w tym tygodniu, może nawet jeszcze dzisiaj będę się 
kontaktował z dostawcami i dostawa niebawem będzie zrobiona” 
- tłumaczy Włodzimierz Frontczak. Wybór najlepszej oferty nastąpi 
w przyszłym tygodniu, a całość zadania zostanie ukończona do 
końca tego roku. 

źródło: gostynin.info

Przetarg na budowę placu zabaw 
przy MCK

Po wielu dyskusjach na komisjach, problemie z sowami temat 
budowy dużego ogródka jordanowskiego zaczyna nabierać realnych 
kształtów. O te inwestycje od dawna walczą radni Inicjatywy dla 
Gostynina. Była to jedna z głównych inwestycji, z która IdG szło 
do wyborów.

W listopadzie został ogłoszony przetarg na „Budowę placu 
zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie”. Zakres 
zamówienia obejmuje m.in. roboty budowlane polegające na 
budowie placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie 
przy ulicy 18 Stycznia oraz budowę boiska do siatkówki plażowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz niewielkiego wzniesienia 
terenu w postaci górki.

źródło: gostynin.info

Ułatwienie dla mieszkańców 
osiedla przy ul. Jana Pawła II

Można by rzec - mała rzecz, a cieszy. Przy skrzyżowaniu ulic Jana 
Pawła II i Wyszyńskiego został utworzony krótki odcinek chodnika 
łączący osiedle Wojska Polskiego/Wyszyńskiego/Jana Pawła z drogą 
oraz przejściem dla pieszych zlokalizowanym przed bramą kościoła.

Pomysłodawcą inicjatywy był Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Robacki, który na początku listopada wystosował do prezesa 
Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pismo w tej sprawie.

Rozwiązanie to z pewnością ułatwi codzienną komunikację 
mieszkańcom pobliskiego osiedla.

źródło: gostynin.info
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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

Miło nam poinformować, że plac zabaw na osiedlu Bema 
został oddany. Jest to zadanie zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego, którego liderem była Agnieszka Korajczyk- 
Szyperska.

Wstęga przecięta, boisko 
na ul. Wojska Polskiego ofi cjalnie 
otwarte

Radny Głodowski oburzony 
nową inwestycją GSM

Kilkanaście dni temu doszło do odbioru technicznego połączonego 
z ofi cjalnym otwarciem boiska do piłki nożnej zlokalizowanego 
między blokami 4, 6 i 8 na ulicy Wojska Polskiego należących do 
Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali prezes GSM Gostynin 
Andrzej Jakubowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Robacki oraz prezes fi rmy BUDROX, która wykonała inwestycję 
Maciej Budny.

Budowa obiektu została sfi nansowana ze środków własnych 
spółdzielni z funduszu remontowego. Boisko posiada sztuczną trawę, 
bramki oraz na zewnątrz ławki dla rodziców, którzy chcieli by mieć 
na oku swoje dzieci korzystające z obiektu, ma być ogólnodostępne 
dla wszystkich członków Spółdzielni i ich rodzin.

Jednocześnie prezes Jakubowski informuje, że obiekt będzie 
otwarty również dla wszystkich chętnych spoza terenu spółdzielni, 
którzy będą chcieli korzystać z boiska zgodnie z regulaminem. Ten 
z kolei zostanie wywieszony już w poniedziałek.

źródło: gostynin.info

Mała rzecz a cieszy. Mowa o nowym boisku dla dzieci i młodzieży, 
na osiedlu Wojska Polskiego, które wybudowała Gostynińska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jednak nie wszyscy podzielają pogląd, 

Swoją opinią podczas wspólnych obrad Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego w gostynińskim Urzędzie Miasta podzielił się radny 
Jan Głodowski (Prawo i Sprawiedliwość).

Posiedzenie 24 listopada 2016 r. połączonych dwóch komisji 
skupiło się głównie na dyskusji w sprawie monitoringu oraz 
bieżących zmian budżetowych i planowanych inwestycji miejskich. 
Od tematu odbiegł radny Jan Głodowski, który w wymianie zdań 
z przewodniczącym rady Andrzejem Robackim poruszył temat 
otwartego tydzień temu boiska pomiędzy ulicami Wojska Polskiego 
i Wyszyńskiego, powstałego ze środków GSM: - (…) Sto pięćdziesiąt 
tysięcy, dwadzieścia na dziesięć boisko, sto pięćdziesiąt tysięcy 
kosztowało. (…) Oni mają czelność do nas występować o pieniądze, 
przecież to jest hańba. (…) Gdzie była zrobiona jakakolwiek 

Plac zabaw na Osiedlu Bema gotowy

sonda? Czy to trzeba było robić tak profesjonalne dla małych 
dzieci, dziewięć dziesięć lat? Siedem warstw czy sześć urządzić. 
Sto pięćdziesiąt tysięcy, przecież to są paranoje. Na moim osiedlu, 
ani nie zapytali, czy chcemy ani nic, bo komuś się nie podobało 
dwóm czy trzem osobom, że dzieci biegały między drzewami”.

źródło: gostynin.info

Inwestycja „Rynek bez barier” w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2015 została ukończona z końcem listopada, 
jednak po kilku dniach od oddania do użytku, na dwóch 
przejściach dla pieszych powstały niebezpieczne zapadliska.

Projekt „Rynek bez barier” polegał na dostosowaniu 
8 przejść zlokalizowanych w centrum Gostynina do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i osób poruszających się 
z wózkiem dziecięcym.

Po kilku deszczowych dniach w nowo wyremontowanych 
przejściach straszą kilkucentymetrowe dziury, powstałe na 
skutek wypłukania przez wodę:

- „Rynek bez barier”. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. 
Tak to jest,gdy z tego typu inwestycją czeka się do listopada. 
Rzekomo projekt był niedoszacowany, ale naprawdę nie 
wiem gdzie są te super wspaniałe odpływy, skoro tam gdzie 
poupychano kostkę brukową po ostatnich roztopach utworzyły 
się kałuże.

A tam, gdzie wysypano z worka i udeptano butem asfalt, stało 
się to, co widać na zdjęciach – skomentowała jedna z mieszkanek 
miasta stan przejść dla pieszych zaledwie... czterech dni po 
oddaniu do użytku.

Inwestycja kosztowała 40 000 złotych, wykonawcą była fi rma 
S2 Projekt Sp. z o. o ze Zgierza.

Zadaliśmy pytania do Urzędu Miasta Gostynina, czy i kiedy 
„fuszerka” zostanie naprawiona. Do sprawy wrócimy, gdy tylko 
otrzymamy odpowiedź ze strony magistratu.

Źródło: gostynin.info

Rynek jednak z „barierami”. 
Fuszerka czy błąd w projekcie?



str. 6

Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

Co dalej ze skateparkiem? Koszt 
wzrósł „nagle” o 2 miliony

W Gostyninie powstała 
czwarta siłownia plenerowa

Kolejne zakupy w Miejskim 
Przedszkolu nr 2

Od pomysłu powstania nowego skateparku w Gostyninie minęło 
już przeszło dwa lata a inwestycja przesuwana jest w czasie na kolejne 
lata. Nie wiadomo, czy znajdzie się także w budżecie na 2017 rok.

Skatepark miał być realizowany już w 2015 roku, jednak nie 
doprowadzono do rozpoczęcia robót ani w tym ani w następnym roku.

Skatepark miał być realizowany jako dwufunkcyjna płyta, przy 
ulicy Kutnowskiej obok Pływalni Miejskiej i niedawno powstałej 
siłowni pod chmurką, latem służąca jako skatepark a zimą jako 
lodowisko. Ponadto uznano w kosztorysie, że obiekt ma być 
zadaszony choć poprzednia wersja tego nie zakładała, stąd koszt 
wzrósł – z pierwotnych 1 250 000,00 zł do ponad 3 milionów złotych.

O tym, czy środki na wykonanie inwestycji w 2017 roku znajdą 
się w budżecie miasta, zdecydują radni. Na sesji Rady Miejskiej 
29 listopada 2016 r. pytanie o skatepark zadała radna Inicjatywy 
dla Gostynina Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska. Burmistrz 
Paweł Kalinowski odpowiedział, że decyzja należy do radnych: - 
W listopadzie opracowano program funkcjonalno-użytkowy(...). 
Koszt robót budowlanych oceniono na 3 305 565 zł. W mojej 
ocenie jest to niewykonalne (…) – powiedział burmistrz. Wskazał, 
że radni mają prawo wprowadzić do budżetu zapewnienie środków 
na realizację skateparku.

Kosztorys i program funkcjonalno-użytkowy, o czym poinformował 
burmistrz, opracowano bezpłatnie przez pracowników Wydziału 
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta.

źródło: gostynin.info

Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 2 wzbogacił się 
o 6 nowych urządzeń do zabawy dla dzieci. Przedszkole zostało 
doposażone również w nowe regały do 2 sal.

Zakup urządzeń do placu zabaw w kwocie prawie 14 tysięcy 
złotych i regałów o wartości 7 tysięcy mógł zostać zrealizowany dzięki 
pozytywnemu rozpatrzeniu przez Burmistrza i radnych miejskich 
prośby rodziców o zwiększenie budżetu na dany cel.

Pani dyrektor Anna Woźniak pragnie również złożyć 
podziękowania rodzicom, którzy pomagali składać meble, co 
znacznie obniżyło koszty zakupu.

źródło: gostynin.info

Koło hali MOSIR tuż przy skateparku powstała czwarta w mieście 
siłownia pod chmurką. Wcześniejsze obiekty tego typu zlokalizowane 
są koło Miejskiego Centrum Kultury, przy skrzyżowaniu ulic 
Dmowskiego i 3 Maja oraz na osiedlu Bema.

Niestety przygotowanie terenu wokół urządzeń pozostawia wiele 
do życzenia. Krzaki, nierówności czy porozrzucane kawałki gruzu 
upodabniają obszar siłowni bardziej do pobojowiska niż miejsca 
rekreacji.                                                                 źródło: gostynin.info

Parking przy SP3 oddany 
do użytku

Rodziców uczniów uczęszczających do SP3 z pewnością ucieszy 
informacja, że budowa parkingu przy szkole od strony ul. Wiosennej 
została ukończona.

Inwestycja ułatwi rodzicom dowóz dzieci do szkoły. Do tej pory 
musieli się oni borykać z problemem braku miejsc parkingowych.

Zadanie wykonała Gąbińska firma „Bora”. Koszt inwestycji 
opiewał na kwotę 145 401,38 zł.

Realizacja inwestycji w Powiecie: 
mało i z problemami

Na sesji radni wysłuchali informacji Zarządu Powiatu 
Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych. 
Niestety ich ilość oraz kwoty na nie poświęcone były niskie. Fakt 
ten starał się wytłumaczyć przedstawiający informację Starosta:

„Jesteśmy w takim najbardziej krytycznym dwuleciu. 2016-
2017 to jest czas spłacania największych długów, więc napewno 
nie jest tak, jakby było możliwe gdyby długu nie było” - mówił 
Tomasz Matuszewski.

Jedną z zaplanowanych na ten rok inwestycji jest remont 
ulicy Zakładowej przy której miasto partycypuje część kosztów 
wykonania. Jak mogliśmy usłyszeć na posiedzeniu oferent 
w przetargu przedstawił kwotę wyższą od tej zarezerwowanej na 
dane zadanie. „Jeśli miasto na najbliższej sesji rozważy temat 
przeniesienia środków z chodnika na jezdnię, a my już wiemy 
mniej więcej czego do końca roku możemy się spodziewać. 
Być może sama Zakładowa do końca roku będzie robiona, 
ale dzisiaj tego Państwu nie jestem w stanie powiedzieć.” - 
wyjaśniał Starosta.

„Mówiąc o Zakładowej mówimy cały czas o drodze, a nie 
o ciągu pieszych prawda? Jakie są plany co do chodnika na 
ulicy Zakładowej? Nie ukrywam, że nam na tym też zależy” - 
dopytywała radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska. „Gdybyśmy 
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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

Znamy już projekty, które zostaną 
zrealizowane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w roku 2017

Bardzo dużym sukcesem okazał się wynik, który uzyskał projekt 
pod nazwą „Budowa placu zabaw przy SP nr 1 w Gostyninie”. Niestety 
nie znamy lidera bowiem Urząd Miasta nie podał takich informacji.

Tak jak w ubiegłym roku, sukcesem pochwalić się może Inicjatywa 
dla Gostynina, bowiem 3 projekty złożone przez członków 
i sympatyków IdG zostaną zrealizowane w następnym roku. Mowa 
tu o budowie placu zabaw na ul. Parkowej, amfiteatru przy MCK 
i rowerach wodnych.

Warto podkreślić, że ilość głosów oddanych na place zabaw, 
mianowicie plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i na ulicy 
Parkowej dobitnie wskazują, że place zabaw są inwestycjami, 
których mieszkańcy wciąż oczekują.

Przypomnijmy, że w ramach budżetu obywatelskiego edycja 
2016 powstał plac zabaw na osiedlu Bema. Do realizacji pozostał 
plac zabaw na os. Czapskiego i na osiedlu Zalesie.

Zwycięzcom gratulujemy a od urzędników oczekujemy, że do 
realizacji zadań przystąpią już w styczniu.

Interwencja w sprawie 
komunikacji miejskiej

Na początku listopada skierowałam do Starosty 
Gostynińskiego, Burmistrza Miasta Gostynina i Wójta Gminy 
Gostynina wniosek o podjęcie PILNYCH działań w sprawie 
zorganizowania komunikacji dla mieszkańców Gostynina. 
W związku z tym, że Spółka Arion Med przestaje świadczyć 
usługi na 3 – go Maja i od początku następnego miesiąca lekarz 
pierwszego kontaktu będzie przyjmował w Gorzewie konieczne 
jest podjęcie działań w celu zorganizowania dojazdu do szpitala 
dla naszych mieszkańców. Obecnie komunikacja miejska nie 
spełnia oczekiwań w tym zakresie, wójt nie jest zainteresowany 
partycypacją w kosztach dlatego konieczne jest opracowanie 
strategii w tym zakresie i wprowadzenie konkretnych rozwiązań. 
Najważniejsze aby zapewnić mieszkańcom zwłaszcza tym 
najstarszym dojazd do placówki medycznej w Gorzewie.

W odpowiedzi  Zarząd Powiatu Gostynińskiego  poinformował, 
że  „zgodnie z ustaleniami na dzień dzisiejszy dojazd do szpitala 
jest możliwy w ramach linii miejskiej Nr 2  Nagodów (cmentarz) 
– Gostynin (dworzec autobusowy) -Szpital Kruk.

Mieszkańcy mają do dyspozycji, w dni robocze 5 kursów 
w każdą stronę. W ramach wskazanej linii przewożonych jest 
do 900 osób miesięcznie, w tym 70% stanowią uczniowie 
dojeżdżający do szkół na terenie Gostynina. Przeniesienie usług 
świadczonych przez Arion med. Sp. z o. o… może spowodować 
zwiększenie zapotrzebowania na usługi przewozu osób….odbyło 
się spotkanie, którego  celem było rozeznanie bieżącego stanu 
komunikacji…Ostateczne decyzje wypracowane zostaną na 
kolejnych spotkaniach po określeniu rzeczywistych potrzeb …”

Mam nadzieję, że osoby decyzyjne w tym temacie uwzględnią 
potrzeby mieszkańców a w szczególności osób starszych.

Agnieszka Korajczyk – Szyperska

Przedszkolaki z Akademii Przedszkolaka odwiedziły siedzibę 
firmy Geers w Gostyninie. Wizyta dzieci miała na celu zapoznanie 
z zawodem protetyka słuchu. Dzięki uprzejmości Pani Magdaleny 
Augustyniak dzieciom wykonano przesiewowe badania słuchu, 
dzięki którym stwierdzono prawidłowe funkcjonowanie tego 
narządu lub też wytypowano maluchy do kontrolnego badania.

Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania wad słuchu 
jest bardzo istotnym czynnikiem w rozwoju dziecka. Prawidłowo 
funkcjonujący narząd słuchu wpływa na kształtowanie się mowy 
dziecka. Badania słuchu poprzedziły kontrolę stanu wymowy 
dzieci i zainicjowały opiekę logopedyczną dla dużej grupy dzieci 
uczęszczających do Akademii.

źródło: inicjatywadlagostynina.pl

Przesiewowe badanie słuchu 
w Akademii Przedszkolaka

znaleźli wykonawcę na poziomie osiemdziesięciu kilku tysięcy 
złotych to z pozostałych pieniędzy kupimy kostkę, która 
będzie materiałem wsadowym do modernizacji chodnika.”. 
- odpowiedział Tomasz Matuszewski.

Radna Korajczyk-Szyperska pytała również o wykonanie 
modernizacji chodnika przy stadionie na ulicy Sportowej. 
„Składałam interpelację w tej sprawie. Dostałam odpowiedź, 
że jeśli będą środki na ten rok to chodnik zostanie wykonany. 
Rozumiem, że szans w tym roku nie ma, ale w przyszłym roku 
szanse na wykonanie tej modernizacji chodnika są?” - dociekała 
radna - „Oczywiście” - odpowiedział krótko Starosta.

źródło: gostynin.info
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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

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za włączenie 
się w działania na rzecz Seniorów: dyrekcji i pracownikom 
Miejskiego Centrum Kultury, dyrekcji i pracownikom MOSiR, 
dyrekcji, nauczycielom i uczniom Miejskiej Szkoły Muzycznej, 
Radnym Miejskim w szczególności Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska, Michał Bartosiak i Magda Augustyniak, KravMaga, 
dr Annie-Marii Szyperskiej, właścicielom i pracownikom 
Restauracji Sahara, Cukierni Wasiakowie i Gabinetu PLAŻA. 
Bardzo dziękuję.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Za kserokopię jednej strony A4 70 groszy, za dane na płycie 
CD 3,50 złotego a za zeskanowanie jednej strony dokumentu 
50 groszy. Tyle trzeba zapłacić po zmianie zarządzenia przez 
Burmistrza Pawła Kalinowskiego za dostęp do informacji 
publicznej w gostynińskim magistracie.

W Urzędzie Miasta Gostynin obowiązują nowe stawki, 
dotyczące wysokości dodatkowych kosztów, związanych 
z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek 
zainteresowanego. Stawki te przez obecnego Burmistrza 
Pawła Kalinowskiego podwyższone zostały pół roku temu, po 
ponad sześciu latach od wejścia poprzednich. Zgodnie z art. 
15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku 
udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot 
obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty 
związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia 
lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną 
we wniosku, pomiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę 
w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Zgodnie ustawą dostęp do informacji publicznej jest 
bezpłatny i ma prawo do niego każdy obywatel czy podmiot 
zainteresowany, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty 
w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze 
sposobu udostępnienia informacji, co wynika z ustawy z dnia 
16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 
1635 z późn. zm.).

Poprzednie stawki ustalone zostały zarządzeniem z 31 
grudnia 2009 r. przez ówczesnego burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego. Obecnie obowiązujące stawki, zmienione 
zarządzeniem przez obecnego burmistrza, podane są 
po ukośniku:

- kserokopia czarno-biała lub wydruk w formacie A4 (1 str.) 
- 0,25 zł / 0,70 zł (wzrost o 180 %)

- kserokopia czarno-biała lub wydruk w formacie A3 (1 str.) 
- 0,40 zł / 1,50 zł (wzrost o 275 %)

- na płycie CD/R (1 szt.) - 2,00 zł / 3,50 zł (wzrost o 75 %)
W przypadku konieczności przekształcenia posiadanej 

dokumentacji do wersji papierowej do wersji elektronicznej, 
koszty wynoszą odpowiednio:

- skanowanie dokumentu w formacie A4 (1 str.) - 0,10 zł / 
0,50 zł (wzrost o 400 %)

- skanowanie dokumentu w formacie A3 (1 str.) - 0,15 zł / 
0,75 zł (wzrost o 400 %)

Zadaliśmy pytanie, o  podwyższenie tychże stawek, czy nie 
są one zbyt oderwane od rzeczywistości? Burmistrz Paweł 
Kalinowski udzielił lakonicznej odpowiedzi: - Przyczyną 
aktualizacji stawek było urealnienie kosztów, o których mowa 
w zarządzeniu.

Sprawdziliśmy, jak wyglądają stawki w innych miastach 
czy gminach?

I tak, dokładnie na stronie internetowej podane są stawki 
w Gdyni, mieście które otrzymało szereg nagród jako miasto 
przyjazne mieszkańcom, inwestorom czy turystom. Według 
socjologów to właśnie gdynianie są najbardziej zadowoleni 
wśród mieszkańców wszystkich miast w Polsce z miejsca swojego 
zamieszkania a lokalny samorząd stawiany jest jako wzór 
funkcjonowania dla innych. Stawki tam wynoszą:

- 0,25 zł (brutto) za 1 stronę kopii w formacie A4
- 0,50 zł (brutto) za 1 stronę kopii w formacie A3
- płyta CD + koperta: 1 zł (brutto);
- płyta DVD + koperta: 2 zł (brutto).

Podwyżka stawek za dostęp 
do informacji publicznej nawet 
o 400%. Czy nie oderwane 
od rzeczywistości?

W Mszczonowie, mieście które jak Gostynin stawia 
na turystykę i zachęcanie do odwiedzania przez turystów, 
Zarządzenie Burmistrza z 2004 roku regulowało opłatę 
w wysokości 0,30 zł za kserokopię strony A4. Jednak po skardze 
lokalnej redakcji prasowej do wojewody co do zasadności 
pobierania opłat, zarządzenie we wrześniu tego roku zostało 
uchylone przez lokalną radę miasta, na wniosek Burmistrza 
Józefa Kurka.

Niestety, zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Gostyninie jak i Urzędzie Gminy 
Gostynin nie podano takich informacji o stawkach dostępu 
do informacji.

Jedynie w Gminie Łąck zamieszczona jest informacja, że 
„za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane 
opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty 
związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia 
lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną 
we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany 
o wysokości opłaty”.                                      źródło: gostynin.info

Podziękowania

W sprawie 
seniorów

Do Budżetu Obywatelskiego złożyłam projekt dotyczący 
powstania świetlicy dla Seniorów, która w założeniu byłaby 
miejscem ogólnodostępnym dla starszych mieszkańców naszego 
miasta. Świetlica mogłaby być źródłem niewyczerpanych 
inspiracji, polem wymiany doświadczeń i poglądów – miejscem 
spotkań integrujących i zapobiegających samotności. Realizacja 
różnorodnych działań przyczyniłaby się do poprawy jakości 
życia ludzi starszych, a zarazem wykazałaby jak istotne miejsce 
zajmują w społeczeństwie.

Wśród ważniejszych celów przedsięwzięcia jest pomoc 
w utrzymaniu możliwie dobrego poziomu sprawności 

Anna Roszak
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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

Wiele lat temu obowiązywała zasada, że gmina inwestuje 
w oświetlenie uliczne i nieodpłatnie przekazuje je na własność 
do zakładu energetycznego. Obecnie inwestycje oświetleniowe 
gminy finansują z własnych środków i pozostawiają na swoim 
majątku. Jako właściciele mogą w pełni korzystać ze swoich 
praw co ma istotny wpływ na bieżące koszty ich eksploatacji. 

Model gostyniński zobowiązuje gminę do ponoszenia 
kosztów zużycia energii elektrycznej przez przestarzałe 
energochłonne oprawy oświetleniowe będące własnością 
przedsiębiorstwa energetycznego.

I w takich układach własnościowych zakładowi energetycz-
nemu (dla Gostynina spółka ENERGA Oświetlenie) nie zale-
ży na czynieniu starań dla unowocześniania systemów oświe-
tlenia z własnych pieniędzy i w ostatecznym rachunku uzy-
skania oszczędności finansowych z tytułu zmniejszenia zuży-
cia energii elektrycznej jak i kosztów obsługi konserwacyjnej. 
I z tego punktu widzenia jest to dla mnie zrozumiale bo to jest 
interes właściciela. W interesie gminy jest ograniczenie tych 
kosztów poprzez wykorzystanie postępu technologicznego czy 
zmiany form właścicielskich. To zjawisko jest widoczne i po-
wszechne dla każdego, kto po zmroku przejeżdża przez wiele 
polskich miast, w których zastosowano zmodernizowane urzą-
dzenia oświetleniowe.

Postęp technologiczny w świecie oświetlenia pozwala na 
uzyskanie niewiarygodnie wysokich efektów ekonomicznych 
w odniesieniu do technologii sprzed około 20 lat! A twierdzenie, 
że nie należy modernizować tzw. „nowego” oświetlenia z lampami 
sodowymi, którego właścicielem jest miasto jest, krótko mówiąc, 
niepoprawne. To trzeba przeliczyć. Idąc tą myślową ścieżką 
zainstalujmy zwykłe lampy żarowe – będą nowe! Ale jakie 
spowodują spustoszenie w kasie miasta!

W Gostyninie mamy także taką „nową” archaiczną 
technologię! A tak ogólnie, to jesteśmy z tego obecnego stanu 
ciągle zadowoleni. Niemniej dwa lata temu rozpoczęły się próby 
najpierw udowodnienia, że współczesne rozwiązania techniczne 
zagwarantują wygenerowanie oszczędności dla gminy. Po roku 
czasu ostatecznie powstał dokument wskazujący na możliwość 
zaoszczędzenia bez mała 70 % na kosztach energii elektrycznej. 
Nie wspomnę o obniżeniu kosztów tzw. konserwacji. Minął rok. 
Mija drugi, w którym energiczna energetyka postawiła warunki 
jako właściciel nie do zaakceptowania przez miasto. A my nie 
potrafimy lub nie chcemy podjąć tego wyzwania i szukać, być 
może, pośrednich rozwiązań dla uzyskania planowanego celu.

Ten rok 2016 był poza tym wyjątkowo przyjazny dla gmin 
chcących realizować inwestycje oświetleniowe. Wystarczy 
wspomnieć o możliwości uzyskania dofinansowania z RPO
(z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja modernizacyjna 
z możliwością otrzymania takiego dodatkowego „prezentu” 
dałaby w bardzo krótkiej perspektywie czasu widoczną obniżkę 
kosztów eksploatacji oświetlenia. Ale widocznie miasto jest 
bogate i zbędne jest zawracanie sobie głowy jakimiś tam 
„rewolucjami modernizacyjnymi”. Tylko skąd ten notoryczny 
lament o brak środków w kasie miasta?

A co do czekania na to, że nasz temat załatwią inni. Obecnie 
sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej pracuje nad projektem inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie zmiany ustawy - Prawo energetyczne. Prace mają na 
celu, między innymi, zdefiniowanie i uregulowanie własności 
punktów świetlnych. Punktów świetlnych, które zostały 
uprzednio nieodpłatnie przekazane przez gminę na rzecz 
przedsiębiorstwa energetycznego. Na posiedzeniu tej Komisji 
w dniu 5.10.2016 roku prezes spółki ENERGA Oświetlenie 
odnośnie stanu technicznego oświetlenia będącego na majątku 
spółki stwierdził, cytuję: „majątek

(tu: oświetleniowy) regularnie modernizujemy i odświeżamy...” 
. Jak widać nie dotyczy to Gostynina bo ponad 20 letnie latarnie 
z poprzedniej epoki to zbyt krótki czas na zawracanie sobie głowy 
rozważaniami modernizacyjnymi. Czas się dla nas zatrzymał 
mimo, że świat pędzi do przodu.

Podsumowując: czekajmy więc dalej a tymczasem nasze, 
podatników pieniądze, nabijają kasę innym.

Czekamy aż nasze problemy 
rozwiążą za nas inni

psychicznej i ruchowej. Innym, promowanie aktywnego stylu 
życia zdrowego żywienia.

Świetlica byłaby otwarta na realizację form spędzania czasu 
zgłoszonych przez samych uczestników, ponieważ faktycznie 
to oni mają tworzyć atmosferę i program spotkań. Ma być to 
miejsce otwarte i bezpłatne dla wszystkich seniorów, którzy 
pragną pobyć ze sobą, łatwo dostępne-czyli w centrum miasta.

Niestety projekt został odrzucony, w uzasadnieniu podano, 
że Urząd Miasta nie dysponuje żadnym lokalem na ten cel. 
Jakoś nie chce mi się w to wierzyć - dla jednych jest ekstra 
biuro poselsko – senatorskie przy ul. 3-go Maja a dla Seniorów 
nie ma. Myślę, że potrzeby ludzi starszych w naszym mieście 
są nadal rażąco pomijane, ale chętnie korzysta się z poparcia 
tego elektoratu nie dając nic w zamian, tylko kurtuazję, miły 
uśmiech i jabłka-akurat to nic nie kosztuje.

Złożyłam odwołanie i stanęłam przed Komisją. W rozmowie 
z Radnymi Miejskimi uzyskałam zapewnienie, iż na ten cel 
zostanie przystosowany jakiś lokal i na pewno otrzymamy 
pomoc w tej sprawie. 

Do tej pory korzystaliśmy z  sali w Domu Nauczyciela, jednak 
i tu nasza prośbao przynajmniej jedna sobotę w miesiącu 
została odrzucona.

Jednak są w naszym mieście ludzie dobrej woli, dzięki którym-
sprawy takie jak ta uzyskują pozytywny finał i za to wielkie 
podziękowanie. Dzięki współpracy radnych miejskich, Agnieszki 
Korajczyk-Szyperskiej i dyrektora Miejskiego Centrum Kultury 
w Gostyninie stała się dla nasz seniorów rzecz niebywała. 
Dyrektor MCK Krzysztof Zadrożny wyraził zgodę aby seniorzy, 
członkowie i sympatycy Związku  Emerytów,Rencistów 
i Inwalidów mogli się spotykać w salce domu kultury. Dyrektor 
wyraził zgodę abyśmy my seniorzy mogli spotykać się  tam 
nawet cztery razy w miesiącu. Taka częstotliwość spotkań 
pozostawała dotąd w sferze marzeń.

Chcielibyśmy aby nasza świetlica nosiła nazwę ‚’BĄDŻMY 
RAZEM’’. Planujemy  tam różnorodne działania pomagające 
osobom starszym aktywniej żyć. Te działania mają tworzyć 
sami seniorzy, mają oni być także Wolontariuszami 60+ 
zachęcając do aktywności starsze osoby samotne ze swojego 
otoczenia - bo przecież samotność to zły doradca. Samotność 
rodzi bezradność i bezsilność wobec trudów życia, a niekiedy 
najlepszym na to lekarstwem jest rozmowa z drugim człowiekiem 
i nawiązanie przyjaźni.

Zapraszamy na spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, 
wykłady dotyczące zdrowia i dobrego żywienia, wieczorki 
taneczne i wiele innych wydarzeń.      Miejsce to będzie również 
służyć osobom zrzeszonym w Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, który dotąd bezskutecznie poszukiwał lokalu na 
spotkania oraz seniorów którzy chciałyby skorzystać ze Świetlicy.       

Serdecznie zapraszamy więc seniorów do wspólnych działań 
w każdy piątek w godzinach od 16 do 20 do sali po dawnej 
kawiarni na dole budynku MCK. 

Stanisław Pieniążek
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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

Podczas sesji Rady 
Miejskiej we wtorek, 29 
listopada 2016 r. nastąpiło 
wręczenie nagrody Gminy 
Miasta Gostynina Kamilowi 
Fabisiakowi za osiągnięcie 
w y s o k i c h  w y n i k ó w 
sportowych w 2015 roku. 

Kamil Fabisiak jest 
sportowcem, uprawiającym 
dyscypl inę tenis  na 
wózkach, reprezentantem 
klubu Stowarzyszenie 
Integracyjny Klub Tenisa 
w Płocku, w którym to od 
rozpoczęcia kariery realizuje 
swoją sportową karierę, 
Kamil Fabisiak na co dzień mieszka w Gostyninie.

- Chciałbym wszystkim podziękować za wsparcie, 
docenienie mnie i będę starał się jak najlepiej reprezentować 
w najbliższych startach Miasto Gostynin – powiedział, dziękując 
za otrzymaną nagrodę.

Wyróżnienie, jakie otrzymał Kamil Fabisiak to 3000 zł oraz 
medal „Zasłużony dla Miasta Gostynina”. 

Kamil Fabisiak reprezentował Polskę na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro a także cztery lata temu 
w Londynie. Jest aktualnym Mistrzem Polski w Tenisie na 
Wózkach i najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z naszego 
kraju w światowym rankingu ITF Wheelchair Tennis Rankings.

Uchwała o przyznaniu stypendiów sportowych oraz 
naukowych, wyszła ze strony klubu Inicjatywy dla Gostynina. 
Miesiąc temu otrzymali je sportowcy: Katarzyna Pakulska 
(kolarstwo), Szymon Marciniak i Adrian Przybyła (Gimnazjum 
nr 2 Gostynin – zwycięzcy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie 
stołowym) oraz Weronika Justyńska (LO im. St. Małachowskiego 
w Płocku) - stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce.

Źródło: gostynin.info

Dzięki wspólnemu dzia-
łaniu wiceprzewodniczącej 
Rady Miasta Gostynina, p. 
Małgorzaty Rędzikowskiej-
Mystkowskiej i Komisji Edu-
kacji, Kultury i Sportu na te-
renie miasta możecie Pań-
stwo odczytywać informa-
cje o tym, co się u nas dzie-
je z nowych, pięknie wyglą-
dających i bardzo solidnie 
wykonanych gablot. Bardzo 
dziękujemy za wsparcie i za-
praszamy do śledzenia no-
wości z eMCeKu!

MCK Gostynin

Podziękowania Miejskiego 
Centrum Kultury

Paraolimpijczyk z RIO 
odebrał stypendium

Stanowisko Zarządu 
Inicjatywy dla Gostynina 
w sprawie reformy oświaty

W związku z zapowiadaną reformą oświaty, Zarząd 
Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina zwraca uwagę 
Sejmu RP, Senatu RP oraz Ministra Edukacji Narodowej na 
przewidywane skutki tej regulacji i zagrożenia jakie niesie 
jej wprowadzenie.

Nadmierny pośpiech, dotychczasowy brak regulacji i brak 
spójnych informacji dotyczących jej wdrożenia, budzi nasze 
poważne zaniepokojenie oraz środowisk, których ta ustawa 
dotyczy. Szczególny niepokój wzbudza zapowiedź wygaszania 
gimnazjów, która zgodnie z projektem ustawy ma się rozpocząć 
1 września 2017 roku. A co za tym idzie swoją, działalność 
rozpoczną ośmioklasowe szkoły podstawowe.

Rząd RP i Ministerstwo Edukacji twierdzą, iż nauczyciele nie 
stracą pracy. Wobec wygaszania gimnazjów i braku możliwości 
dalszego zatrudnienia mogą zostać przeniesieni w tak zwany stan 
nieczynny, a jeśli nie wyrażą na to zgody po prostu zwolnieni.

W najtrudniejszej sytuacji będą nauczyciele gimnazjów, 
które nie zostaną przekształcone. Ale zagrożeni mogą być także 
nauczyciele dotychczasowych szkół podstawowych ze względu 
na stworzenie nowych obwodów, co przy mniejszej liczbie 
uczniów w obwodzie przełoży się na mniejszą liczbę oddziałów.

Z docierających informacji wynika, że tylko w pierwszym 
roku wygaszania gimnazjów w Gostyninie pracę może stracić 
kilku - kilkunastu nauczycieli gimnazjów i nauczycieli szkół 
podstawowych, a przewidywany koszt odpraw może wynieść 
kilkadziesiąt- kilkaset tysięcy złotych.

Domagamy się udzielenia odpowiedzi, w jaki sposób Rząd 
zamierza dotrzymać złożonych przez panią minister Annę 
Zalewską obietnic, że żaden nauczyciel nie straci pracy w wyniku 
reformy, co z pracownikami administracji i obsługi?

Ponadto naszą obawę budzi brak oszacowania przez Rząd RP 
kosztów planowanej reformy dla budżetów samorządowych. 
Na jakiej podstawie przedstawiciele Rządu składają deklaracje, 
że samorządy nie poniosą żadnych kosztów związanych 
z wdrożeniem proponowanych zmian, jeżeli np. trzeba będzie 
przeprowadzić adaptację budynków gimnazjów do potrzeb 
szkół podstawowych oraz je doposażyć?

Naszym zdaniem bez realnego dofinansowania z budżetu 
państwa, koszty reformy obciążą budżet samorządu, powodując 
konieczność zaniechania realizacji wielu inwestycji niezbędnych 
dla mieszkańców Gostynina.

Wdrażanie reformy oświaty w nadmiernym pośpiechu i bez 
należytego przygotowania wprowadza niepotrzebne zamieszanie 
wśród uczniów i ich rodziców oraz spowoduje utratę pracy 
przez wielu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty apelujemy 
o wycofanie się z zaproponowanych zmian.

Stanowisko Zarządu IdG zostało także przekazane na ręce 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i przesłane do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej

 W imieniu Zarządu
Agnieszka Korajczyk-Szyperska
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

14 listopada jest Ogólnopolskim Dniem Seniora. Z tej 
okazji w poniedziałek wieczorem w kościele NMP odprawiona 
została Msza Święta w intencji seniorów, która jednocześnie 
zainaugurowała „Gostyniński Tydzień Seniorów”.

Przeżywając Gostyniński Tydzień Seniora, rozpoczynamy 
go z Jezusem, bo wiemy, że bez niego nasza codzienność jest 
o wiele trudniejsza.  Przychodzimy, by tutaj we wspólnocie 
seniorów, prosić dobrego Boga o potrzebne łaski i siły na kolejne 
dni, tygodnie, miesiące i lata naszego życia. By w trudach 
i zmaganiach to On był dla nas najlepszą pomocą i oparciem” 
usłyszeliśmy w komentarzu na wejście.

W kazaniu ks. Adam Brzeziński namawiał zgromadzonych 
do modlitwy, tłumaczył jak ważną rolę odgrywa ona w życiu 
każdego człowieka. „W modlitwie odkryjemy, że Bóg zna nasze 
życie,zna nasze problemy, zna nasza wytrwałość (…) Dzięki 
modlitwie w naszym sercu na nowo zagości nadzieja ,na 
nowo zagości wiara. Może wszystkie problemy nie miną, ale 
dzięki modlitwie, dzięki kontaktowi z Bogiem My odzyskamy 
nadzieję., odzyskamy wiarę, odzyskamy ufność, że na naszej 
drodze życia nie jesteśmy sami” – tłumaczył duchowny.

W sali koncertowej Miejskiej Szkoły Muzycznej we wtorkowy 
wieczór odbył się koncert w ramach Gostynińskiego Tygodnia 
Seniora. Młodzi muzycy przygotowani przez swych nauczycieli 
zaserwowali zgromadzonym seniorom instrumentalną ucztę. 
Koncert poprowadzili Anna Dębska i Maciej Milczarek

W kinie Siemowit seniorzy mieli okazję obejrzeć bezpłatną 
projekcję filmu „Praktykant” z Robertem de Niro w roli głównej.

Śmiech, rozmowy i taniec do późnych godzin – w taki sposób 
seniorzy zakończyli wczoraj pierwszy Gostyniński Tydzień 
Seniora. Dancing odbył się w sali klubowej Miejskiego Centrum 
Kultury w Gostyninie.

Gostyniński Tydzień Seniora był pierwszą tego typu inicjatywą 
zorganizowaną dla ludzi w jesieni życia na terenie naszego 
Miasta, jego pomysłodawcą była Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Gostyniński Tydzień Seniora za nami
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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
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Data dyżuru Radni

10 stycznia 2017r. Stanisław Pieniążek

17 stycznia 2017r. Witold Dalkowski

24 stycznia 2017r. Krzysztof Markus

31 stycznia 2017r. Magdalena Augustyniak

7 luty 2017r. Tadeusz Majchrzak

14 luty 2017r. Martyna Doral

21 luty 2017r. Michał Bartosiak

28 luty 2017r. Zbigniew Chorążek

7 marca 2017r. Stanisław Pieniążek

14 marca 2017r. Witold Dalkowski

21 marca 2017r. Krzysztof Markus

28 marca 2017r. Magdalena Augustyniak

Informujemy, że w każdy wtorek w godzinach 8.00-9.00 w Ratuszu Miejskim dyżur pełni Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Robacki i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy na dyżr Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej i przedstawicieli IdG - Biuro IdG, Rynek 
15 (I piętro), w godzinach 18.00-19.00

Dyżury przedstawicieli IdG
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