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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

życzy zarząd Stowarzyszenia 
Inicjatywa dla Gostynina,
Radni Miejscy, Radni Powiatowi
i członkowie IdG

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i znajomych

Autobus dla Mazura
Sponsor klubu Kazimierz Majchrzak – Izolbet 

Transport, radny powiatowy (IdG) ufundował autobus 
dla Klubu Mazur.

Scania Irizar Century obsługiwać będzie mecze 
wyjazdowe seniorów i grup młodzieżowych Mazura. 

W pierwszą drogę z Mazurem Gostynin autokar udał 
się na mecz 1 Ligi Wojewódzkiej U-17 pomiędzy 
Mazurem a Agrykolą Warszawa.

Informacje
z Gostynina
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

W poniedziałek, 13 lutego 2017 r. w sali posiedzeń Starostwa 
Powiatowego w Gostyninie radne Agnieszka Korajczyk-Szyperska 
i Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska z Inicjatywy dla Gostynina 
spotkały się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 
wolontariuszy i grup nieformalnych z terenu Miasta.

Na spotkanie udali się przedstawiciele m.in. Przystań Życia. 
Stowarzyszenie Rodzinny Klub Abstynenta Gostynin, Akademii 
Inicjatyw Młodzieżowych, Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, a także przedstawiciele stowarzyszeń sportowych: 
Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego i MKS 
Mazur Gostynin.

Stronę Starostwa Powiatowego reprezentował m.in. 
Naczelnik Wydziału Promocji, Informatyzacji i Funduszy UE 
Andrzej Wiśniewski.

W grudniu 2016 liderka IdG Agnieszka Korajczyk-Szyperska 
wnioskowała do Burmistrza i radnych o wykonanie oznakowania 
poziomego w kolorze kontrastowym dla przejścia dla pieszych 
w Rynku.

Zastosowanie tej techniki ma szczególne znaczenie w okresach 
ograniczonej widoczności na drogach, w tym występowania 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wykonanie oznakowania 
w technice grubowarstwowej chemoutwardzalnej zapewni także 
dłuższy okres eksploatacji oznakowania.

Inicjatywa dla Gostynina

Miasto Gostynin uzyskało dotację na utworzenie nowego punktu 
opieki dzieci do lat trzech w ramach programu „Maluch plus edycja 
2017” i uzyskało dotację w kwocie 143.896,02 zł, w tym na tworzenie 
miejsca 127.896,02 zł, a 16 000,00 zł na jego funkcjonowanie.

W związku z tym, że pozyskana kwota nie zaspokaja w pełni 
potrzeb na przystosowanie pomieszczeń do wymogów punktu opieki 
dla dzieci do lat 3 będą konieczne zmiany w budżecie i zabezpieczenie 
środków na to zadanie.

„Utworzenie nowego punktu ułatwi życie wielu rodzicom, którzy 
będą mogli pójść do pracy.” - mówi radna IdG Martyna Doral.

Inicjatywa dla Gostynina

Kilka miesięcy temu Agnieszka Korajczyk-Szyperska z Małgorzatą 
Rędzikowską-Mystkowską i Magdaleną Augustyniak spotkały się 
z mieszkańcami Osiedla Targowa. Była prośba od mieszkańców 
o zorganizowanie na osiedlu świetlicy dla dzieci. Wskazany został 
lokal w budynku Targowa 5.

Radne podjęły rozmowy z MTBS, na komisjach złożyły wnioski 
w tym temacie.

Na początku grudnia wpłynęła odpowiedź z MTBS - niestety 
negatywna.Wg prezesa pomieszczenie nie spełnia określonych 
w rozporządzeniach wymagań.

„Szkoda, że UM czy MTBS nie zaproponował innej lokalizacji 
spełniającej określone wymogi. No cóż... szukamy dalej.” - informuje 
Przewodnicząca Zarządu IdG Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Inicjatywa dla Gostynina

Przejścia dla pieszych w Rynku będą 
bezpieczniejsze

Nowy punkt opieki dzieci do lat 
trzech wkrótce w Gostyninie

Brak lokali głównym problemem 
organizacji pozarządowych 
z Gostynina 

Świetlica na Targowej
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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

Termy, termy, dookoła powstają 
termy

Pokażmy jakie nasze miasto jest 
piękne! Ruszyła akcja „Udostępnij 
Gostynin”

Gostynin jest piękny, wiedzą o tym i mieszkańcy i wiedzą Ci, 
którzy choć na chwilę do nas zawitali. „Udostępnij Gostynin” ma 
promować miasto i okolice a tym samym zachęcać do przyjazdu 
do Gostynina.

Przesyłajcie ciekawe zdjęcia Gostynina, informacje o noclegach, 
pizzeriach itp. i udostępniajcie stronę swoim znajomym z całej 
Polski, Europy, świata.

Inicjatywa dla Gostynina

Termy Uniejów, termy Warmińskie, termy Szaflary, termy 
Mszczonów, Tarnowskie Termy, termy Bania, termy Maltańskie, 
termy Bukowina, Grudziądz, termy Cieplickie i inne.

To tylko nieliczne z obiektów, które działają w Polsce, które 
wpływają na rozwój gospodarczy miejscowości, gdzie rozwijają się 
usługi okołoturystyczne, spada bezrobocie.

„Niektóre z nich udało mi się w ostatnim czasie odwiedzić. 
Dla mnie ważne jest aby poznać doświadczenia innych, 
zapoznać się z ofertą, obiektem, infrastrukturą, przedyskutować 
najważniejsze kwestie. W najbliższych latach tę wiedzę będzie 
można śmiało wykorzystać.

Pamiętacie, kilka lat temu w Gostyninie pojawiły się wizje term, 
tylko term za kilkaset milionów złotych. Na Gostynin – nierealne. 
Ale całkiem realna jest budowa kompleksu, który z każdego 
z funkcjonujących już w Polsce obiektów czerpałaby to co najlepsze, 
innowacyjne. Rozwiązań jest mnóstwo. Tylko póki co ja, my, wy 
nie mamy mocy decyzyjnej, żeby taką inwestycję w Gostyninie 
realizować. A szkoda bo czas leci, w mieście panuje marazm, 
młodzi nadal wyjeżdżają, a pracy jak nie było tak nie ma.” – mówi 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Przewodnicząca Zarządu IdG.

Inicjatywa dla Gostynina

Głównym tematem rozmów były problemy z jakimi borykają 
się organizacje pozarządowe. Zgodnie wymieniane były brak 
lokali, brak odpowiednich środków finansowych, biurokracja, 
niechęć urzędnicza do pomocy organizacjom, czy jak w przypadku 
stowarzyszeń sportowych brak odpowiedniej infrastruktury dla 
działalności sportowej.

Ze strony Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
padł wniosek o otworzenie dziennego domu seniora. Przedstawiciele 
Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” wskazywali na brak 
odpowiednich pomieszczeń dla organizacji oraz niechęć urzędników 
Urzędu Miasta czy Starostwa do popularyzacji ich i nie tylko działań.

Są jednak grupy nieformalne, które mimo iż mają gdzie się 
spotykać, jednak obawiają się, czy np. po ostatnich zmianach 
kadrowych – a chodzi o Miejskie Centrum Kultury - ich grupa, która 
odbywa tam spotkania, nie oberwie przysłowiowym „rykoszetem” 
za konflikt na linii poprzedni dyrektor – burmistrz.

Anna Roszak, bo o niej mowa, współorganizuje spotkania seniorów 
w Miejskim Centrum Kultury w każdy piątek, jest zdania, że pomoc, 
którą udzielił były już dyrektor MCK Krzysztof Zadrożny w postaci 
możliwości spotkań seniorów w każdy piątek przez 4 godziny była 
„spełnieniem marzeń” a wraz ze zmianami nie wiedzą, co będzie 
dalej. Na razie pełniąca obowiązki dyrektora Aleksandra Milczarek 
nie miała przeciwwskazań do kontynuacji spotkań, które odbywają 
się w dolnej sali klubowej „EmCeKu”, jednak w tym roku musi 
zostać powołany nowy dyrektor, który nie wiadomo, jaki będzie 
miał pogląd na możliwość dalszego nieodpłatnego korzystania z tej 
sali przez grupę seniorów.

Przedstawiciele GSZS oraz MKS Mazur wskazywali również, że 
brak jest ze strony starostwa programu rozwoju sportu na terenie 
powiatu i dostępnych z tego tytułu środków, o które mogą ubiegać 
się stowarzyszenia, jak ma to miejsce w Urzędzie Miasta, skąd 
dotacje w niemal w całości pokrywają działalność GSZS, bądź 
stanowią znaczną większość dla finansowej działalności, uzupełnione 
o wpływu sponsorskie, jak ma to miejsce w Mazurze.

Andrzej Wiśniewski z wydziału promocji gostynińskiego starostwa 
wskazywał drogi, gdzie dostępna jest pomoc: Lokalna Grupa 
Działania „Aktywni Razem” czy programy wsparcia z Urzędu 
Marszałkowskiego to jego zdaniem miejsca, gdzie organizacje 
powinny pisać i składać wnioski na swoje inicjatywy.

Radna Rady Powiatu Agnieszka Korajczyk-Szyperska, 
organizatorka poniedziałkowego spotkania uważa, że powinno 
powstać Gostynińskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Zapowiedziała także, że na najbliższych posiedzeniach komisji 
złoży wniosek w sprawie wsparcia dla organizacji pozarządowych 
i zabezpieczenia w tym zakresie w budżecie Powiatu Gostynińskiego 
środków finansowych na ten cel które będą do dyspozycji tych grup.

Uczestnicy spotkania ustalili, że takie spotkania powinny odbywać 
się cyklicznie.

źródło: www.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

Łazienki w LO Gostynin wymagają 
modernizacji. Kiedy remont?

Konieczna modernizacja 
oczyszczalni

Współpraca z seniorami

IdG pomaga mieszkańcom

W okresie międzysesyjnym radna powiatowa Agnieszka Korajczyk-
Szyperska złożyła interpelację odnośnie stanu łazienek w Liceum 
Ogólnokształcącym w Gostyninie, które wymagają remontu.

W odpowiedzi Starosta poinformował, że toalety dziewcząt zostały 
kompleksowo wyremontowane i dostosowane do liczby uczennic 
w 2014r. natomiast modernizacja toalet chłopców przewidziana 
jest na okres najbliższych wakacji.

„Dodatkowa toaleta dla uczniów znajduje się w budynku siłowni 
szkolnej. Aktualnie prowadzone są działania w celu pozyskania 
środków z PFRON na adoptację małego pomieszczenia na toaletę 
dla uczniów niepełnosprawnych.

Mam świadomość, iż aktualne zaplecze sanitarne jakim 
dysponuje szkoła nie jest w pełni zadowalające, choć nigdy nie było 
lepsze, mimo iż w szkole w okresie wyżu demograficznego uczyło 
się o ponad 100 uczniów więcej”. – mówi Tomasz Matuszewski

Dodał również, że szkoła nie dysponuje miejscem, które można 
przeznaczyć na dodatkową szatnię czy toaletę.

„Wobec powyższego, w mojej ocenie optymalnym rozwiązaniem 
jest powrót do koncepcji budowy sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem sanitarnym, co w pełni rozwiąże problemy podnoszone 
przez Panią Radną”. – tłumaczy Starosta.

Inicjatywa dla Gostynina

Modernizacja oczyszczalni to bardzo ważny dla miasta temat, 
który niepierwszy zresztą raz omawialiśmy podczas spotkania IdG. 

Kilka tygodni temu odbyła się też wyjazdowa Komisja Rozwoju, 
w czasie której radni zwiedzili obiekt.

Wniosek jest jeden. 
Trzeba pilnie podjąć działania związane z jej modernizacją.
Brane pod uwagę są 2 warianty albo pozyskanie dofinansowania 

ze środków unijnych albo partnerstwo publiczno - prywatne. 
Nie mniej jednak bez względu na wybraną formę trzeba pamiętać, 

że oczyszczalnia będzie wykorzystywana również do inwestycji 
z związanej z wodami geotermalnymi, którą w następnej kadencji 
chcielibyśmy realizować.

 Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Od ubiegłego roku intensywnie współpracuję z gostynińskim 
seniorami. Spotykamy się, rozmawiamy, szukamy wspólnie 
rozwiązań, które mogłyby ułatwić gostynińskim seniorom 
życie. Potrzeb jest dużo m.in. lokale, klub seniora czy przejazdy 
komunikacją  miejską. Warto się spotykać, warto rozmawiać 
bo dzięki temu jesteśmy w  stanie poznać rzeczywiste potrzeby 
naszych mieszkańców.

 Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Zbieramy odzież

Przekazujemy jabłka
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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

W dniu 2.03 b.r. na deskach Kutnowskiego Domu Kultury 
młodzież z Akademii Inicjatyw Młodzieżowych z Gostynina 
zaprezentowała swój musical, którego premierę nasi mieszkańcy 
mogli oglądać w gostynińskim MCK w grudniu ubiegłego roku.

W Kutnie, podobnie jak i w naszym mieście młodzi artyści po 
spektaklu otrzymali owacje na stojąco. Widownia była zachwycona 
grą aktorską, kostiumami oraz wspaniałymi efektami specjalnymi.

Musical wzbudził wiele emocji od śmiechu, aż po łzy wzruszenia. 
Każdy z widzów, w odgrywanych przez młodzież rolach, mógł 
odnaleźć siebie w obliczu dzisiejszego świata.

Gratulujemy naszej młodzieży i życzymy kolejnych sukcesów.
źródło: UM Gostynin 

Po wielu staraniach, napisanych pisamach, odbytych rozmowach 
jest dobra wiadomość. Ponad 60% mieszkańców wyraziło zgodę na 
lokalizację miejsca do gry w piłkę w sąsiedztwie ich bloku. Prezes 
MTBS ma w najbliższym czasie oszacować koszty zadania. 

Możliwości finansowania są dwie albo radni zabezpieczą środki 
w budżecie na ten rok albo ponownie złożony zostanie projekt 
w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Tym razem sprawa dotyczy lokalu przyznanego przez Burmistrza 
seniorom ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów na siedzibę 
ich stowarzyszenia. Lokal mieści się w piwnicy świetlicy ”Bartek” 
na ul.Jana Pawła.

W dół prowadzą wąskie i strome schodki, po których osobom 
z ograniczeniem ruchowym trudno zejść. To jednak nie wszystko. 
Pomieszczenia te są bardzo zagrzybione. Po wejściu uderza 
charakterystyczny odór pleśni, biurka i szafki w których trzymana 
jest kawa i herbata oraz dokumenty niszczeją od wilgoci. Przebywanie 
w takich warunkach poważnie zagraża zdrowiu.

Zdumiewa mnie fakt, iż Urząd Miasta oddał taki lokal do użytku. 
Pleśń widać gołym okiem na ścianach a przecież  oddychanie takim 
powietrzem grozi różnymi chorobami.

Nie wierzę, że Urząd Miasta nie dysponuje innymi lokalami na 
ten cel. Sama mogę wskazać co najmniej dwa odremontowane 
przy ul.3-go Maja. Jednak już na Komisji Odwoławczej w sprawie 
budżetu Obywatelskiego usłyszałam odpowiedź pani Wiceburmistrz, 
iż miasto nie dysponuje żadnym wolnym lokalem.

Pani  Sekretarz dodała z ironią, że niedługo to każde stowarzyszenie 
w Gostyninie będzie się domagało osobnego lokalu.  Jak można być 
tak bezdusznym, przecież seniorzy to większość mieszkańców 
miasta i należy im się ogromny szacunek i uważność na potrzeby, 
a nie zagrzybiona piwnica. Znów dopadła nas szara rzeczywistość, 
znów musimy walczyć z Urzędami i domagać się tego co  powinno 
być priorytetem dla obecnej Władzy.

Anna Roszak

W galerii Miejskiego Centrum Kultury odbył się dzisiaj pośmiertny 
wersnisaż wystawy Pawła Tencera pt. „Paryż” połączony z uroczystym 
nadaniem galerii imienia zmarłego we wrześniu ubiegłego roku 
jednego z największych gostynińskich artystów Pawła Tencera.

„Kiedy Paweł odszedł, zabrakło pośród nas nie tylko wybitnego 
artysty, wybitnego humorysty, ale przede wszystkim naszego 
przyjaciela. Dlatego też, kiedy Krzysztof Koper, długoletni przyjaciel 
Pawła Tencera zaproponował, żeby to miejsce nosiło jego imię,nikt 
z nas nie miał cienia wątpliwości, że jest to doskonały pomysł.” - 
mówiła na otwarciu wystawy dyrektorka MCK Aleksandra Milczarek.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali dwaj synowie Pawła 
Tencera: Piotr i Michał oraz Burmistrz Miasta.

Piotr Tencer serdecznie podziękował wszystkim przybyłym na 
wernisaż,którzy zapełnili galerie po brzegi.

„Tata kochał, to co robił, kochał malowanie. Mało jednak kto 
wie, że niemal został chemikiem” - poinformował zgromadzonych 
syn zmarłego artysty.

W trakcie dzisiejszego wernisażu pt. ”Paryż” zostały zaprezentowane 
szkice Pawła Tencera do obrazów, które zamierzał przedstawić na 
wystawie w ubiegłym roku. Plany te pokrzyżowała śmierć artysty.

źródło: www.gostynin.info

Galeria MCK nosi imię Pawła Tencera. 
Pośmiertny wernisaż artysty. 

Boisko na os. Zazamcze/Targowa 
ma szansę na realizację

Burmistrz przyznał emerytom 
zagrzybiony lokal

Kolejne sukcesy gostynińskiej 
młodzieży. Spektakl 
„Krok do kwadratu” w Kutnie.
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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

Zadania inwestycyjne na 2017 rok,
na które Radni Miejscy zabezpieczyli środki finansowe

Budowa chodnika ul. Spacerowa Budowa łącznika pomiędzy Os. Kutnowska, Os. Wspólna a ul. 
Dybanka

Budowa placu zabaw Os. Czapskiego Dziedziniec przy Szkole Podstawowej nr 1

Budowa placu zabaw za MCK Budowa placu zabaw na os. Bierzewicka

Budowa placu zabaw na Os. Zalesie Budowa placu zabaw na ul. Parkowej
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’
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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
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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
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Zadania inwestycyjne na 2017 rok,
na które Radni Miejscy zabezpieczyli środki finansowe

Kontynuacja zadnia modernizacja ogrodzenia-stadionu miejskiegoTermomodernizacja i remont komunalnego budynku przy                      
ul. 3-go Maja 14 w Gostyninie

Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul. Polna 12 a ul. 
3go Maja 43a

Modernizacja chodników i jezdni ul. Ozdowskiego

Modernizacja ciągów pieszych ul. Moniuszki

Modernizacja ul. Kopernika Modernizacja ulicy Bema

Modernizacja ul. Floriańska
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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

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg na os. Zatorze Opracowanie dokumentacji projektowej ul.-Kujawy

Zakup rowerów wodnych, foto alternatywabmx pl Budowa chodnika ul. Słoneczna

Opracowanie dokumentacji projektowej ul.-Nowa Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Solidarności

Os. Targowa kontynuacja budowy bloku Projekt budowlany budwy chodnika-Dybanka-Zazamcze

Zadania inwestycyjne na 2017 rok,
na które Radni Miejscy zabezpieczyli środki finansowe
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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

„Z naszej wiedzy, z tego co żeśmy przeanalizowali, zarówno 
demografię, finanse, takie rozwiązanie nam się wydaje, że jest 
najlepsze” - odpowiedział Michał Łoś.

W dalszej części dyskusji został poruszony temat wychowawców. 
W myśl proponowanego rozwiązania przenoszeni uczniowie będą 
pod opieka nowego pedagoga.

„W momencie, gdy my rozmawialiśmy na wcześniejszych 
spotkaniach była informacja o tym, że klasy przechodzą ze 
swoim wychowawcą” - przypominała wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska. „O tym 
rozwiązaniu mówiliśmy w przypadku klas trzecich, kiedy klasy 
trzecie miałyby przejść z wychowawcą do nowego budynku” - 
odpowiedział dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół 
i Przedszkoli. 

źródło: www.gostynin.info

Były burmistrz Włodzimierz Śniecikowski na wniosek Zastępcy 
Rzecznika dyscypliny finansów publicznych stanął dzisiaj przed 
Regionalną Komisją Orzekającą w Warszawie, przez którą został 
obwiniony o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, poprzez 
niedochodzenie kar umownych.

Zarzuty są efektem badania sprawy Term Gostynińskim przez 
Najwyższą Izbę Kontroli.

W trakcie rozprawy rozpatrywane były zarzuty postawione we 
wniosku o ukaranie byłego Burmistrza Miasta Gostynin przez 
Zastępcę Rzecznika dyscypliny finansów publicznych w kwestii 
niedochodzenia do naliczania należności przez Gminę Miasta 
Gostynina wynikających z kar umownych odsetek od spółki 
Termy Gostynińskie.

Regionalna Komisja Orzekająca wydawała orzeczenie zakazu 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi przez Włodzimierza Śniecikowskiego na okres 2 lat. 
Wyrok nie jest prawomocny.

źródło: www.gostynin.info

Burmistrz mówi o pieniądzach, 
a rodzice: najważniejsze są dzieci

Orzeczenie w sprawie Włodzimierza 
Śniecikowskiego. Były Burmistrz 
z zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi.

W Gimnazjum nr1 odbyło się 1 marca spotkanie skierowane do 
rodziców uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1, w trakcie 
którego burmistrz Paweł Kalinowski, dyrektor Gimnazjum nr 1 
Robert Pypkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Magdalena 
Andrzejczak oraz Michał Łoś dyrektor Miejskiego Zespołu 
Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli przedstawili sposób przejścia 
uczniów klas szóstych do Gimnazjum nr 1, które od września 
zostanie przemianowane na Szkołę Podstawową nr 5.

W spotkaniu uczestniczyli również wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska, przewodniczący 
komisji Edukacji, Kultury i Sportu Michał Bartosiak, radna 
Wiesława Radecka oraz kadra pedagogiczna Gimnazjum.

Wedle założeń, spośród obecnych 4 klas szóstych SP1, trzy 
oddziały zostaną przeniesione do SP5. „W jednej z klas,w tym 
momencie uczy się dziecko niepełnosprawne, które wymaga 
dostosowania szkoły do potrzeb tego dziecka.” - tłumaczył 
pozostawienie jednej klasy w SP1 Burmistrz.

Przedstawiony pomysł nie spodobał się rodzicom, w wyniku 
czego rozwinęła się gorąca dyskusja.

„Mam rozumieć, że pracownie dla klasy 6A (oddział ma 
pozostać w SP1 – przyp. red.) zostaną stworzone w SP1? 
Dlaczego dzieci z klas B,C i D nie mogą też zostać w szkole? 
” - pytała burmistrz jedna z matek. „Problem jest taki, że w tym 
momencie mamy nie tylko budynek, który ma tyle tysięcy metrów 
powierzchni, ma kadrę nauczycielską (…) Musimy tą szkołę 
również zapełnić.” - starał się wyjaśnić Paweł Kalinowski. „Nie 
stać Miasta, żeby trzecią szkolę dostosowywać dla potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych” - tłumaczył powód zostawienia jednej klasy 
w SP1 Burmistrz.

„Rozmawiamy cały czas o pieniądzach, a nie o dzieciach, 
Szkoła mówi, że wszystkie dzieci są równe,ale w tym momencie 
nie są równe, bo jedna klasa zostaje a inne muszą przyjść tutaj.”- 
drążyła temat kobieta. - „Mówię raz jeszcze- miasta nie stać” 
- powtórzył Włodarz.

„Nas tutaj jako rodziców nie obchodzą koszty. Dużo się mówiło 
o konsultacjach społecznych. Czy był Pan u tych trzech klas 
i powiedział Pan dzieciom dlaczego przejdą? Bo ja tego swojemu 
dziecku nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć dlaczego kolega 
z innej klasy zostaje a on musi przejść.

Szkoła musi stworzyć 2 pracownie, chemiczną i fizyczną, to 
jest bez dwóch zdań. Dlaczego to ma być tylko dla jednej klasy, 
a nasze dzieci są wyrzucane?” - pytała kolejna matka.- „A co 
z tą szkołą?” (przyszłą SP5 przyp. red.) - ripostował pytaniem 
Paweł Kalinowski.

W dalszej części kobieta starała się uzyskać odpowiedź, dlaczego 
przeprowadzana reforma wygląda inaczej niż w zapowiedziach. 
Jako przykład przytoczyła wypowiedź Minister Edukacji Anny 
Zalewskiej – „Dzieci zostaną z kochanym nauczycielem, w swoim 
budynku, w swoim środowisku, w swojej szkole – jak to się ma 
do naszych dzieci?” - dopytywała matka.

„Czy pani jest za reformą czy nie? Pani dziecko i tak by przyszło 
do tej szkoły” - bronił pomysłu reformy Paweł Kalinowski. 
„Mówimy o innym systemie jaki był, gdzie obecna władza uważa, 
że ten system kształcenia, który był jest zły. Więc nie mówimy 
już o tym, czy dziecko by przyszło do tej szkoły czy nie.(…) 
Więc to nie jest odpowiedź – że by tu przyszło” - skontrowała 
rozgoryczona matka.

„Pan się nie odniósł do słów, które powiedziała pani Zalewska. 
(...)Nasze dzieci nie mogą zostać ze swoim ukochanym 
wychowawcą, w swojej ukochanej szkole. Dla mnie to jest nie 
do pomyślenia.” - kontynuowała matka.

W tym momencie głos zabrał dyrektor obecnego Gimnazjum 
nr 1 Robert Pypkowski.

„Jestem przekonany, że nikt z Państwa dzieci nie będzie 
poszkodowany faktem przyjścia do Szkoły Podstawowej nr 
5” - przekonywał dyrektor.

„Czyli zostało postanowione tak jak było na początku,że dzieci 
przechodzą nie ma żadnej dyskusji tak?” spytała druga matka. 

Burmistrz zaskarżył budżet 
uchwalony przez radnych do RIO 
i ... przegrał

Regionalna Izba Obrachunkowa oddaliła skargę Burmistrza 
w sprawie budżetu na 2017 rok.

We wtorek, 31 stycznia 2017 r. decyzją Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie oddalona została skarga burmistrza 
Pawła Kalinowskiego w sprawie budżetu na 2017 rok – dowiedział 
się portal gostynin.info.

Burmistrz uważał, że w budżecie na 2017 rok środki finansowe 
nie zostały zabezpieczone na prawidłową realizację zadań w stopniu 
wystarczającym. O fakcie złożenia takiej skargi do organu nadzoru 
poinformował również Radę Miejską.

Przypomnijmy, że budżet na 2017 rok został przegłosowany przez 
Radę Miejską 30 grudnia 2016. Kwoty, które przegłosowano różniły 
się od tych, przedłożonych w projekcie budżetu na 2017 rok przez 
burmistrza i skarbnik.

„Prawda jest taka, że w Gostyninie jest wiele inwestycji, które 
muszą zostać wykonane, a szukanie oszczędności i zaciskanie 
pasa jest w tej sytuacji konieczne. Modernizacja Floriańskiej, 
Ozdowskiego, Kopernika czy Bema są w tej chwili bardzo ważne. 
Lepiej te pieniądze wykorzystać na inwestycje”. - skomentowała 
sprawę Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Uczestnicząca w rozprawie Wiceprzewodnicząca Małgorzata 
Rędzikowska-Mystkowska dodała: „Rada jest organem 
uchwałodawczym, Burmistrz wykonawczym i reguluje to ustawa 
samorządowa. RIO potwierdza naszą rację dotyczącą uchwalonego 
budżetu”.                                                                 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

Burmistrz dał podwyżki, 
w zamian mogły być miejsca pracy

UWAGA:

SPRAWA „TERM 
GOSTYNIŃSKICH” 
POD LUPĄ PROKURATURY 
REGIONALNEJ W ŁODZI

„Jego stać, więc co go obchodzą 

szaraki!!”

27 stycznia br. w siedzibie Urzędu Pracy odbyło się posiedzenie 
inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy. Rada jest organem 
opiniodawczo-doradczym do spraw pracy w zakresie polityki rynku 
pracy w powiecie gostynińskim.

Urząd Pracy w tym roku oferuje możliwość odbycia staży przez 
dużą grupę stażystów. Są przewidziane staże dla ponad 500 osób.

Z takiej formy mógłby też skorzystać Urząd Miasta Gostynina 
jednak burmistrz Kalinowski jeszcze w roku 2016 przewidział 
znaczne podwyżki dla obecnych pracowników a to wiąże się 
z wyższymi środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia również 
w roku 2017.

Z informacji, które uzyskaliśmy od Urzędu Miasta, na 
wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Gostynina 
tylko w samym ubiegłym 2016 roku, wydano 3 222 279 zł a stan 
zatrudnienia wynosił 98 osób. Burmistrz Paweł Kalinowski 
potwierdził także, że od miesiąca października 2016 roku przyznano 
podwyżki dla 81 pracowników, a łączna miesięczna kwota podwyżki 
wyniosła 25 068,50 zł.

Przypomnijmy, że tylko w rozdziale 75023 Budżetu Miasta 
Gostynina na 2016 kwota zabezpieczona na wynagrodzenia i wydatki 
osobowe wynosiła 4.045.500,00 zł. Na rok 2017 radni zaplanowali 
kwotę znacznie wyższą 4 300 000 zł.

„Moje działania po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu 
ograniczyły się jedynie do złożenia wniosku o zatrudnienie tylko 
6 osób do robót publicznych, co stanowi zaledwie ułamek naszych 
potrzeb. W latach wcześniejszych w ramach robót publicznych 
znajdowało zatrudnienie kilkadziesiąt osób i zapewniony był dla 
nich front robót. Obecnie miasto nie wykorzystuje potencjału, który 
oferuje Urząd Pracy...”- powiedział burmistrz Paweł Kalinowski.

„Nie zgadzam się z tym co mówi Pan Burmistrz. Środki na 
wynagrodzenia właściwie w każdym rozdziale wzrosły zatem 
nie powinno być przeszkód aby kontynuować zatrudnianie 
mieszkańców w ramach robót czy na staże. Trzeba tylko chcieć, 
a nie szukać pretekstu do nie podejmowania działań.” - powiedziała 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska Przewodnicząca Zarządu IDG.

źródło: gostynin.info

Na swoim profilu społecznościowym burmistrz Paweł 
Kalinowski zamieścił informację o legalności zeszłorocznych 
podwyżek taryf za wodę i ścieki, które wprowadziło Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne.

(...)obowiązujące w ubiegłym roku taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków były 
wprowadzone zgodnie z prawem – pisze włodarz.

Toczący się w tej sprawie spór pomiędzy Wojewodą Mazowieckim 
a Radą Miejską w Gostyninie został ostatecznie rozstrzygnięty przez 
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 grudnia 2016 roku, który 
uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
i oddalił skargę Rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

Przypomnijmy, że 30 listopada 2015 roku radni miejscy podjęli 
uchwałę, w której wyrazili sprzeciw podwyżkom stawek za wodę 
i ścieki.

Uchwałę postanowił zaskarżyć ówczesny  prezes Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Piotr Śladowski kierując pismo do Wojewody. 

13 marca do Urzędu Miasta Gostynina wpłynęło 
zawiadomienie z Sekretariatu Prokuratury Regionalnej 
w Łodzi I Wydział Do Spraw Przestępczości o podjęciu 
w części umorzonego śledztwa przez Prokuraturę 
Okręgową w Płocku w celu dalszego prowadzenia.

Nowe regulacje zawarte w tzw. „ustawie kominowej” o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami dały zielone światło do podwyżek wynagrodzeń m.in. 
w samorządowych spółkach miejskich. Nie ominęło to także 
i Gostynina. Czy w związku z tym nie dojdzie do podwyżek za 
ciepło w następnym sezonie grzewczym?

Nowe regulacje zawarto w ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 
w tym spółkami samorządowymi.

Zmiany chwalą sobie członkowie pięcioosobowej Rady Nadzorczej 
w spółce Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, kierowanej 
przez prezesa Szymona Niecia, zajmującej się m.in. dostawą ciepła 
dla mieszkańców Gostynina.

Pięcioosobowa rada w składzie Marek Witkowski 
(przewodniczący), Tomasz Stefaniak (sekretarz), Kinga Dygowska-
Wojtalewicz (członek rady nadzorczej) oraz Wojciech Drupiewski 
i Witold Stańczak (członkowie załogi w RN) otrzymała podwyżki 
od 1 stycznia 2017 r. z 1230 zł brutto o 169 %, do 3302,84 zł, 
tj. 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

Koszt podwyżki w MPEC za sam 2017 rok ma wynieść więc 124 
370,40 zł.

Pytanie, czy w związku z ustawą nie wzrosły wynagrodzenia 
członków rad nadzorczych w gostynińskich spółkach, zadał na sesji 

„Dobrej zmiany” ciąg dalszy? 
Podwyżki o 169 % w spółce 
miejskiej za aprobatą Burmistrza

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera uznał uchwałę radnych za 
niezasadną, w związku z czym, radni złożyli odwołanie od decyzji 
Sipiery do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę Rady 
Miejskiej i uchylił wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze, a tym samym 
uznał, że Wojewoda Mazowiecki nie miał podstaw do stwierdzenia 
nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Od decyzji WSA przysługiwała skarga kasacyjna do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, który 6 grudnia 2016 roku uchylił 
wyrok WSA.

„Zatem w tej sytuacji obowiązujące pozostały taryfy 
zweryfi kowane przez Burmistrza, które weszły w życie z dniem 
21.01.2016r.” - tłumaczy Paweł Kalinowski.

Argumentacji Burmistrza nie przyjmują mieszkańcy, którzy 
wyrażają swój sprzeciw wobec stanowiska Pawła Kalinowskiego 
wobec podwyżek.

„Gratulujemy Panu Burmistrzowi dobrego samopoczucia 
i czujemy się uspokojeni faktem, że płacimy więcej legalnie. 
Dziękujemy.” - czytamy komentarz jednego użytkownika na profi lu 
społecznościowym. „Jego stać, więc co go obchodzą szaraki!!” - pisze 
z rozgoryczeniem drugi.

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

W związku z uchyleniem przez Wojewodę Mazowieckiego 
uchwały konieczne jest wprowadzenie kilku poprawek do tejże 
uchwały. Trzeba pamietać, że uchwała ta była analizowana przez 
prawników zatrudnionych w UM, którzy niedopatrzyli się wcześniej 
nieprawidłowości w jej zapisach. Żeby powyższa uchwała zaczęła 
obowiązywać, żeby można było podjąć konkretne działania np. 
poszukiwanie partnerów konieczne jest ponowna analiza zapisów, 
co ucznynia radni juz na najbliższych posiedzeniach Komisji 
Spraw Obywatelskich.

Jak mówi autorka regulaminu „Gostynińskiej Karty Seniora” 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska:  „Głównym celem tego programu 
jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób 
powyżej 60. roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu 
promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Miasto Gostynin oraz 
partnerów programu”.

Gostynińska Karta Seniora adresowana jest do wszystkich 
gostynińskich seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia. Szczegóły 
na temat samej karty, możliwości jej uzyskania, a także zasad 
przystąpienia do programu instytucji i firm będa dostępne już 
w następnym numerze Informacji z Gostynina.

W odpowiedzi na wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców 
Gostynina potrzeby w zakresie wsparcia dla seniorów informujemy, 
że wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w dniu 13 marca 
2017 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do utworzenia 
i wyposażenia pierwszego w Gostyninie Klubu Seniora „Parostatek”.

Zadanie planowane jest jest do realizacji przy wykorzystaniu 
środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 
2015-2020.

Placówka zlokalizowana zostanie na I pietrze „MCH Stara 
Betoniarnia” w Gostyninie, przy ul. Bierzewickiej 32. W tym celu 
zostanie zaadaptowane około 140 m2 powierzchni użytkowej.

Planowane są prace adaptacyjne i wyposażenie:
• sali do gimnastyki ruchowej
• sali do relaksu audiowizualnego,
• pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków
• sali rozwoju osobistego i integracji
Szacunkowy koszt realizacji zadania w części adaptacyjnej to 115 

000,00 zł, w tym 92 000,00 zł pochodzić ma z dotacji ministerialnej.
Ponadto Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie do utrzymania 

nowo powstałego Klubu Seniora. Zgodnie z dokumentacją 
naboru Beneficjentów obowiązuje limit dotacji - 40% kosztów 
kwalifikowanych i nie więcej niż 200 zł kosztów na jedno miejsce.

Prace adaptacyjne rozpoczną się niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji o pozytywnej rekomendacji Wojewody Mazowieckiego do 
dofinansowania Klubu. Placówka będzie mogła rozpocząć działalność 
w drugim półroczu 2017 roku oraz kontynuować działalność w latach 
2018-2020.

źródło: gostynin.pl

Radni ponownie pochylą 
się nad uchwałą w sprawie  
„Gostynińskiej Karty Seniora”

Trwają starania o utworzenie 
Klubu Seniora „Parostatek”

Rady Miejskiej 31 stycznia radny Witold Dalkowski (Inicjatywa 
dla Gostynina).

Czy podwyżka jednak w związku z wejściem ustawy była konieczna?
Według zapisów ustawy, walne zgromadzenie (zgromadzenie 

wspólników) spółki może jednak podjąć uchwałę w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego 
przewidującą inną wysokość części stałej wynagrodzenia członka 
organu zarządzającego niż określone 75 % przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli przemawiają za 
tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym 
ona działa, wymienione w art. 4 ust. 3 ustawy (np. jeżeli spółka 
realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość 
jej aktywów trwałych).

Odpowiedzi pisemnej o podwyżkach udzieliła Zastępca 
Burmistrza Pawła Kalinowskiego, Halina Fijałkowska: - Podwyżka 
wynagrodzeń członków rady nadzorczej (…) wynikała z konieczności 
dostosowania wynagrodzenia członków rady nadzorczej do przepisów 
obowiązującej od 9 września 2016 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami (Dz.U poz. 1202 z późn. zm.). Podwyżka ta nastąpiła na 
wniosek Prezesa MPEC, po analizie sytuacji ekonomicznej spółki 
i wskaźników determinujących wysokość wynagrodzenia członków 
rady nadzorczej - czytamy w odpowiedzi.

Jak motywuje dalej, sytuacja spółki według władz miasta - 
Burmistrza Pawła Kalinowskiego - jest na tyle dobra, że podwyżki 
są uzasadnione i nie spowodują problemów w zarządzaniu:

- Burmistrz Miasta Gostynina podkreśla, iż podwyżka 
wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej podyktowana była 
koniecznością jego dostosowania do nowych wymogów ustawowych, 
ale jest ona adekwatna do wyników ekonomicznych osiąganych 
przez spółkę, które wynikają z dużo efektywniejszego zarządzania 
i nadzoru, niż w czasach gdy zarząd i nadzór sprawowany był 
w innym składzie osobowym, oraz rozmiaru zadań wykonywanych 
przez radę nadzorczą.

W latach 2015-2016 (lata sprawowania nadzoru przez rade 
w obecnym składzie) zysk MPEC wyniósł odpowiednio 854 663, 
69 zł (rok 2015), 720 000 zł (2016 rok – szacunkowo), podczas gdy 
w latach 2012-2014 spółka przynosiła wyłącznie straty – odpowiednio 
155 683 zł (rok 2012), 132 480,25 zł (rok 2013) i 116 007,19 zł (rok 
2014). Dodatkowo MPEC prowadzi ze środków własnych dużą 
inwestycję pod nazwą „Modernizacja – remont kotłowni wraz 
z urządzeniami pomocniczymi MPEC w Gostyninie” o wartości 
około 6 mln zł, co wymaga wzmożenia czynności nadzorczych.

Opisana wyżej inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo 
energetyczne mieszkańców Miasta Gostynina, wpłynie pozytywnie na 
ochronę środowiska naturalnego i pozwoli na znaczne oszczędności 
w spółce – czytamy w piśmie, podpisanym przez Halinę Fijałkowską 
z dnia 14.02.2017 r.

Czy będą podwyżki w innych gostynińskich spółkach miejskich?
- Z uwagi na konieczność dostosowania wysokości wynagrodzeń 

członków zarządu i rad nadzorczych do przepisów nowej ustawy, 
Burmistrz Miasta Gostynina zwrócił się z pismem z dnia 30 stycznia 
2017 r. do zarządów i rad nadzorczych pozostałych spółek miejskich 
o przygotowanie i przedstawienie mu do dnia 15 marca 2017 r. 
projektów uchwał:

- w sprawie wynagrodzeń zarządu;
- w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków 

organu nadzorczego;
ze wskazaniem proponowanej wysokości wynagrodzeń oraz 

analizy wpływu wynagrodzeń na wynik finansowy spółki w obecnym 
i kolejnym roku obrotowym oraz wskazaniami szeregu wskaźników 
ekonomicznych determinujących wysokość wynagrodzenia 
rady nadzorczej.

Decyzję, czy podwyżki nastąpią w kolejnych spółkach miejskich, 
podjąć ma Burmistrz Paweł Kalinowski. Do tematu wkrótce wrócimy.

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

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

- dofinansowanie miejskich klubów sportowych 
(każdego roku kwota przeznaczona przez Radę Miejską 
na dofinansowanie działań miejskich klubów jest coraz wyższa,
obecnie to ponad 200 000 zł)

- stypendia za osiągnięcia w działalności sportowej (w 2017 kwota 
zabezpieczona na stypendia to 15 000 zł) 

- wykonano modernizację ogrodzenia stadionu 
miejskiego

- zakup sprzętu sportowego i strojów 
dla klubów sportowych

 - wykonany został projekt modernizacji stadionu miejskiego - zakup dyplomów, pucharów i nagród na turnieje 
i zawody sportowe 

- siłownie pod chmurką

Inicjatywa dla Gostynina wspiera sport
Zarówno radni w ramach swoich kompetencji, jak i Stowarzyszenie wspiera gostyniński sport

DYŻURY RADNYCH 
INICJATYWY DLA GOSTYNINA

DYŻURY RADNYCH 
INICJATYWY DLA GOSTYNINA

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 dyżur 

Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej 
i przedstawicieli IdG,

 Biuro IdG, Rynek 15 (I piętro), 
w godzinach 18.00-19.00 

www.InicjatywadlaGostynina.pl

4 kwietnia 2017 r. 
11 kwietnia 2017 r. 
18 kwietnia 2017 r. 
25 kwietnia 2017 r. 
2 maja 2017 r. 
9 maja 2017 r. 
16 maja 2017 r. 
23 maja 2017 r. 
30 maja 2017 r. 

Tadeusz Majchrzak 
Martyna Doral 
Michał Bartosiak 
Zbigniew Chorążek 
Stanisław Pieniążek 
Witold Dalkowski 
Krzysztof Markus 
Martyna Chmielecka 
Tadeusz Majchrzak 

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH
RADNI IDG DYŻURUJĄ W KAŻDY WTOREK W BIURZE RADY MIEJSKIEJ O GODZINIE 16.00


