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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej  w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące dalszych losów wizerunku burmistrz 
odpowiedział, że „będzie jak było”.

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

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

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

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

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

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

Wniosek Inicjatywy dla Gostynina zrealizowany. 
Plac zabaw za MCK otwarty

To był chyba najlepszy prezent na Dzień Dziecka. 
W czwartek, (1 czerwca br.) miało miejsce uroczyste 
otwarcie placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury.

Wydarzenie spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem. W uroczystym przecięciu wstęgi 
uczestniczyli oprócz władz miasta i radnych, tłumy 
mieszkańców Gostynina wraz z dziećmi.

Tuż po otwarciu plac zabaw zapełnił się po brzegi 
milusińskimi, którzy korzystali z przygotowanych 
dla nich atrakcji.

Tak duża frekwencja na otwarciu obiektu 
jednoznacznie świadczy o tym, że realizacja 
inwestycji była miastu potrzebna.  Zadanie można 
było zrealizować dzięki wnioskowi radnych IdG, 
którzy też na to zadanie zabezpieczyli środki 
w budżecie miasta.

źródło: www.gostynin.info
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Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’
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alkoholik komentuje skalę pijanych samorządowców. Dziwi 
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mu oddanych. Choć nie osiągnęliśmy zamierzonego 
celu, to nie mamy się czego wstydzić. 
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mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.
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Agnieszka Korajczyk-Szyperska
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Saur Konstancja  
– mercedes wśród oczyszczalni

W kwietniu  przedstawiciele Inicjatywy dla Gostynina 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska, Andrzej Robacki i Krzysztof Markus 
odwiedzili zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków 
w podwarszawskim Konstancinie.

Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu 
w Polsce, który 2 lata temu zaczął przyjmować  wszystkie ścieki 
płynące gminną kanalizacją.

Symboliczne rozpoczęcie budowy poprzez wmurowanie 
kamienia węgielnego nastąpiło w październiku 2013 roku. 
Inwestycja została zrealizowana w ekspresowym tempie.

W ramach inwestycji powstało 9 nowych obiektów o łącznej 
powierzchni zabudowy ponad 2200 m.kw i kubaturze ponad 
8600 m sześciennych. Najważniejszy jest budynek techniczny, 
w którym odbywa się  proces mechanicznego oczyszczania 
ścieków a także odwadniania osadów oraz sekwencyjny, 
czterokomorowy bioreaktor odpowiedzialny za  biologiczne 
oczyszczanie ścieków.

Dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom 
zmodernizowana oczyszczalnia spełnia wszelkie wymogi 
polskiego i europejskiego prawa.

Technologia starej oczyszczalni  pochodziła z lat 60 i 80 
ubiegłego wieku. Przestarzały obiekt nie zapewniał środowisku  
tak dużego bezpieczeństwa i powodował uciążliwości dla 
sąsiadujących z nim mieszkańców.

Obiekt może przyjąć 60000 metrów sześciennych ścieków 
na dobę.

Jaki był powód wizyty samorządowców w zmodernizowanej 
oczyszczalni w Konstancinie?

„Jaki jest stan oczyszczalni w Gostyninie wszyscy wiemy. 
Już od dawna wymaga ona modernizacji. W związku m.in. 
z decyzjami WIOŚ konieczne jest podjęcie działań zmierzających 
do zmodernizowania tego obiektu.

Z decyzjami, które zostaną podjęte w najbliższym czasie 
będziemy żyć przez najbliższych kilkanaście czy kilkadziesiąt 
lat, dlatego takie wyjazdy, rozmowy, spotkania,  podglądanie 
dobrych praktyk stosowanych w innych miejscowościach ma 
służyć wypracowaniu jak najlepszego rozwiązania dla Gostynina” 
– powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki.

„Dla mnie to spotkanie było bardzo ważne  z kilku powodów. 
Trzeba jasno powiedzieć, że oczyszczalnia ścieków w Gostyninie 
ze względu na swój wiek, jak i brak inwestycji modernizacyjnych 

odbiega od minimalnych wymagań stawianych współczesnym 
instalacjom. W środę zwiedziłam nowoczesny obiekt, który został 
wybudowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Taki model jest korzystny dla miasta chociażby z tego powodu, 
że nie obciąża  budżetu miasta, miasto nie zaciąga kredytów.

Potwierdziło się również, że współpraca partnera prywatnego 
i publicznego jest możliwa i może działać  bez zarzutu. 
Oczyszczalnia ścieków Saur Konstancja to jedna w niewielu 
w naszym kraju inwestycji, która została przeprowadzona 
w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Kolejna sprawa to budowa term gostynińskich. W związku  
z  tym, że w następnej kadencji chcielibyśmy (IdG), aby powstał 
w Gostyninie obiekt termalny –  Termy Gostynińskie konieczne 
jest aby oczyszczalnia, która będzie modernizowana  została 
również przygotowana pod tę inwestycję“ – powiedziała 
Przewodnicząca Zarządu Inicjatywy dla Gostynina Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska.

źródło: www.gostynin.info

Z wizytą w Tarnowskich 
Termach 

W kwietniu Przewodnicząca Zarządu Inicjatywy dla Gostynina 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska oraz mgr inż. 
Waldemar Kuciapski odwiedzili ośrodek Tarnowskie Termy 
w Tarnowie Podgórnym. Po rozmowie z panią Prezes Anitą 
Stellmaszyk nasuwa się tylko jeden wniosek – przy rozsądnymi 
odważnym podejściu TERMY W GOSTYNINIE powstaną.
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Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’
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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

Działanie 1.1; Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach w partnerstwie z liderem 
projektu Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Szansa na pozyskanie ogromnych środków unijnych została 
stracona przez arbitralną i nieoficjalną decyzję Pana Burmistrza 
odmawiającego przystąpienia do tego projektu.

Nie powiadomiono o tej decyzji Rady Miejskiej.
5. Brak realizacji punktów zawartych w audycie 
odnoszących się do inwestycji Termy Gostynińskie 
oraz spółek miejskich i dotyczących:

– nie złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia;
– wezwania Spółki do zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty 

ok. 7,5 mln zł;
– zerwania umowy koncesji;
– nieegzekwowania kar umownych wobec spółki 

Termy Gostynińskie.
– połączenia (zmniejszenia liczby spółek miejskich)

6. Czynniki wpływające na negatywny wizerunek Gminy 
Miejskiej Gostynin:

– brak wsparcia podmiotów tworzących nowe miejsca pracy 
na terenie miasta;

– brak nadzoru przy terminowym składaniu wniosków o środki 
unijne dla szkół;

– brak widocznych i zadowalających efektów w pozyskiwaniu 
środków unijnych na inwestycje pomimo zatrudnienia na etacie 
specjalisty od pozyskiwania środków unijnych.

-brak skutecznego nadzoru nad działaniami niektórych 
dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.

To są główne czynniki, które wg nas mają wpływ na ocenę 
całokształtu działań Burmistrza Pawła Kalinowskiego związanych 
z kwestią absolutorium.

Radni IdG

Niegospodarność 
kosztuje 400 zł każdego 
mieszkańca Gostynina

Długo to trwało ale jest. W ciągu ostatnich kilku tygodni 
otrzymałam pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polski 
a także z Prokuratury Krajowej.

Co prawda pisma do tych instytucji były kierowane w 2015 
i w 2016 ale ważne, że po pierwsze otrzymałam odpowiedź, a po 
drugie i co bardziej istotne, jest to co w tych pismach przeczytałam.

Przypomnę, że chodzi m.in. o skierowane do Prokuratury 
stanowisko radnych powiatowych (Agnieszka Korajczyk-Szyperska, 
Kazimierz Majchrzak) w sprawie umorzenia w dniu 08 kwietnia 
2016 r. przez Prokuratora Okręgowego w Płocku śledztwa 
o sygnaturze akt V Ds. 54/14/5, dotyczącego nieprawidłowości 
przy realizacji inwestycji Centralny Park,Rekreacji Balneologi, 
Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”, na skutek których 
to nieprawidłowości Gmina Miasta Gostynina poniosła szkodę 
w rozmiarze nie mniejszym niż 7.665.001,30 zł.

W roku 2015 pisałam tez pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy: 
„Wyjaśnienie tej sprawy i pociągnięcie do odpowiedzialności 
osób, które do niegospodarności doprowadziły jest dla wielu 
mieszkańców Gostynina nadal bardzo ważne. Odnosimy jednak 
wrażenie, że upływ czasu działa na korzyść osób zamieszanych 
w sprawę niegospodarności. Co więcej osoby, które wskazane 

Burmistrz  
Bez ABSOLUTORIUM za 2016 
– Uwagi Klubu Radnych IdG 

Po raz kolejny w obecnej kadencji pochyliliśmy się nad uchwałą 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Gostynina, 
w tym roku z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok. 
Analizując zawartość sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
za 2016 rok, można na pierwszy rzut oka stwierdzić, że wszystko 
jest w porządku, zadłużenie miasta spada, dochody są wyższe niż 
wydatki, sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinia 
Komisji Rewizyjnej są pozytywne, czyli można odnieść wrażenie, że 
wszystko jest w porządku.

Analizując jednak realizację budżetu i zadań za 2016 rok, nie 
sposób pominąć szeregu czynników, które mają ogromne znaczenie 
przy jego ocenie i tak między innymi:
1. Uchwała intencyjna Nr 152/XXIX/2016 Rady Miejskiej 
w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia 
woli aplikowania Gminy Miasta Gostynina o środki 
z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację 
projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na terenie Miasta Gostynina”.

Wartość projektu: wariant I – na kwotę 3 364 658,81 zł;
wariant II- na kwotę 3 082 126,65 zł.
Uchwała nie została wykonana. Nie podjęto konstruktywnych 

negocjacji z zakładem energetycznym co dalej powoduje 
ponoszenie olbrzymich kosztów eksploatacyjnych  
za oświetlenie uliczne.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 marca 2016 roku 
„W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, 
wyjaśnieniami przedstawionymi przez Urząd Miasta 
o zaistniałej sytuacji i wynikających z tego możliwych 
konsekwencji prawnych i ekonomicznych Komisja 
zobowiązuje Burmistrza Miasta do zamówienia niezależnej 
opinii prawnej, dotyczącej tego przetargu, wykonanej 
przez niezależnego radcę prawnego zajmującego się 
zamówieniami publicznymi”, w wyniku którego Gmina 
Miasta Gostynin straciła blisko 238,6 tys. zł. oraz Uchwała 
nr 169/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 
kwietnia 2016r. w sprawie zobowiązania do zamówienia 
niezależnej opinii prawnej w sprawie postępowania 
przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Miasta Gostynina.

Wniosek Komisji i Uchwała nie zostały wykonane.
3. Brak realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie 
Miasta Gostynin na 2016 r.:

– modernizacja ulicy Floriańskiej;
– budowa chodnika w ulicy Spacerowej;
– modernizacja oświetlenia ulicznego;
– zagospodarowanie terenu przy SP 1;
– budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury;
– budowa placu zabaw na osiedlu Zalesie pomimo zgody na 

użyczenie działki nr 6726/8 przez Zarząd Woj. Mazowieckiego 
z dnia 22 czerwca 2016 r.;

– modernizacja placu zabaw na osiedlu Czapskiego.
4. Uchwała Nr 196/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie przystąpienia do prac 
nad budową OZE – Odnawialnych Źródeł Energii oraz 
złożenie wniosku o dofinansowanie do naboru z Działania 
4.1 RPO WM i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
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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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zostały przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie nadal pracują 
w Urzędzie Miasta Gostynina i odpowiedzialne są za finanse miasta. 

Gostynin w chwili obecnej spłaca zobowiązania m.in. wobec 
projektodawców, prawników, inżyniera kontraktu. Zatem 
proszę o zainteresowanie się naszym lokalnym problemem, 
zmobilizowanie Burmistrza Miasta Gostynina do działania w tej 
sprawie i spowodowanie aby osoby, które do niegospodarności 
doprowadziły poniosły karę za swoje działania. Jednocześnie 
proszę o przekazanie sprawy instytucjom, które skontrolują 
prawidłowość przebiegu śledztwa.”

W odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta czytam: „podejmując 
interwencję w przedstawionej sprawie kopię nadesłanego listu 
wraz z załączoną do niego dokumentacją przekazaliśmy do 
prokuratury Regionalnej w Łodzi…”. 

Natomiast Zastępca Dyrektora Departamentu 
Przygotowawczego z Prokuratury Krajowej 
poinformował, że” akta przedmiotowego 
postępowania zostały poddane kontroli…” 
Wg informacji uzyskanych od dyr. Sebastiana 
Chmielewskiego analiza akt postępowania 
pozwoliła na stwierdzenie niezasadności 
postanowienia o umorzeniu śledztwa sygn.. 
V Ds 54/14 w części dotyczącej przestępstwa 
z art. 296 & 1 i 3 kk. W związku z tym 
akta zostały przekazane do Prokuratury 
Regionalnej, gdzie śledztwo zostało podjęte.

I przypomnę tylko, że chodzi o niegospodarność stwierdzoną przez 
Najwyższą Izbę Kontroli w kwocie nie mniejszej niż 7 665 001,30zł, 
do której doszło w czasie rządów byłego burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego. Kwota ogromna. To tak jakby każdy mieszkaniec 
Gostynina, powtarzam każdy zapłacił za te działania ponad 400zł. 
Bo przecież to nasze, miejskie, publiczne pieniądze.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Ulica Krasickiego  
doczeka się remontu? 

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we wtorek, 20 
czerwca 2017 r. radni dokonali zmian w budżecie na rok 2017.

Na wniosek radnego z okręgu nr 1 Witolda Dalkowskiego 
(Inicjatywa dla Gostynina) przegłosowany został wniosek 
o przeznaczenie kwoty 5000 zł na wykonanie projektu przebudowy 
ulicy Krasickiego.

Modernizacja tej ulicy miałaby rozpocząć się w przyszłym 
roku: - Mieszkańcy już 9 lat czekają i obiecywano im to – 
argumentował radny.

źródło: www.gostynin.info

Ulica Ozdowskiego – nareszcie

To kolejny wniosek Inicjatywy dla Gostynina, który wchodzi 
w fazę realizacji.

Na stronie UM pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu na roboty 
budowlane pn. Modernizacja drogi gminnej ul. Ozdowskiego 
w Gostyninie wraz z modernizacją ogrodzenia przy Szkole 
Podstawowej Nr 1

Zakres robót obejmuje w szczególności między innymi:
1) wykonanie chodników i przebudowa istniejących chodników;
2) przebudowa istniejących zjazdów i budowa nowych zjazdów;
3) dostosowanie – regulacja w ramach przebudowy drogi 

istniejących studzienek uzbrojenia terenu do poziomu 
projektowanych nawierzchni;

4) wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej – frezowanie 
i warstwa ścieralna;

5) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej i nawierzchni 
bitumicznej na istniejącej drodze wewnętrznej na działkach  
nr ewid. 3251, 3230/3, 3252;

6) modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1  
od strony ulicy Ozdowskiego.

źródło: www.gostynin.info

Modernizacja ul. Zakładowej.  
Do grudnia ulica będzie mieć nową 
nawierzchnię i chodnik

W piątek (12 maja br.) doszło do podpisania umowy, w której 
Gmina Miasta Gostynina udziela w 2017 roku ze swojego budżetu 
Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej, a Powiat Gostyniński jest zobowiązany aby tę finansową 
pomoc przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja 
nawierzchni i chodnika przy ul. Zakładowej”.

Starania w tej sprawie od dłuższego czasu czynili na sesjach Rady 
Powiatu Agnieszka Korajczyk-Szyperska oraz radni Rady Miejskiej 
ze Zbigniewem Chorążkiem na czele.
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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

Powiat Gostyniński jest zobowiązany do wykorzystania dotacji 
do 15 grudnia 2017 roku.

Źródło: UM Gostynin / Gostynin.info

Floriańska jak nowa 
Na modernizację tej ulicy tamtejsi przedsiębiorcy czekali od lat. 

Ale udało się.  Realizacja inwestycji była możliwa dzięki decyzji 
radnych Inicjatywy dla Gostynina, którzy na ten cel zabezpieczyli 
ponad 250 tysięcy złotych.

Rowery wodne na Dybance 
Do 23 czerwca na Dybance pojawią się rowery wodne. 

W maju zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
– 2 rowerów wodnych czteroosobowych;
– 2 rowerów wodnych trzyosobowych;
– 10 kamizelek asekuracyjnych (w tym 5 szt. dla dzieci);

– 4 kamizelek ratunkowych;
– 4 pokrowce na dostarczane rowery.
Zadanie to realizowane jest w ramach budżetu 

obywatelskiego. Pomysłodawcą i liderem projektu jest 
Konrad Szyperski.

W Rynku nastąpiła zmiana 
organizacji ruchu

Na ul. Rynek zostały postawione nowe znaki zakazu postoju 
powyżej 30 minut. O ich umiejscowienie od blisko roku 
zabiegała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata 
Rędzikowska-Mystkowska.

“Burmistrz zamiast znaku zakazu postoju powyżej 30 minut 
wprowadził strefę parkowania ograniczonego czasowo, czego policja 
nie mogła egzekwować” – tłumaczy Rędzikowska-Mystkowska.

Podobne rozwiązanie od dłuższego czasu stosowane jest 
przy budynku Starostwa i rozwiązało problem braku miejsc 
postojowych przy urzędzie.

Zakaz obowiązuje w godzinach od 7.00 do 16.00.

źródło: www.gostynin.info

Dobiegła końca budowa 
chodnika na ul. Spacerowej

Miło nam poinformować, że zakończono już budowę 
chodnika w ul. Spacerowej. Wykonawcą prac była firma – 
P.W. HYDROBUD Paweł Złotowski.
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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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Ponadto zostały podjęte uchwały:
– w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Gostynińskiego wobec 

zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej zmian w zakresie włączenia w struktury 
administracji rządowej powiatowych urzędów pracy,

– zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego 
na rok 2017.

źródło: www.gostynin.info

Szkoły ponadgimnazjalne.  
Czy spełniają potrzeby uczniów 
niepełnosprawnych?

Na posiedzeniu sesji Rady Powiatu Gostynińskiego radna 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska złożyła zapytanie w sprawie 
przystosowania szkół ponadgimnazjalnych dla potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych.

W odpowiedzi Zarząd Powiatu poinformował, że od 2014 
roku do 30.03.2017 roku nie wydatkował środków finansowych 
w zakresie przystosowania szkół dla uczniów niepełnosprawnych.

Z uzyskanej informacji wynika również, że w 2017 roku podjęto 
działania w zakresie pozyskania środków finansowych z PFRON. 
Celem działań jest dostosowanie budynków szkolnych dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych ruchowo.

źródło: www.gostynin.info

Zakres robot obejmował budowę chodników i przebudowę 
istniejących zjazdów; wymianę istniejących krawężników; 
dostosowanie istniejących studzienek uzbrojenia terenu do 
projektowanych nawierzchni; zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia i uporządkowanie terenu.

Powstały chodnik oddzieli ruch pieszych od ruchu pojazdów, 
co zapewni zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, którą 
codziennie przechodzi bardzo duża liczba dzieci.

„Droga znajduje się tuż przy Szkole Podstawowej nr 3 
i największe natężenie ruchu tworzy się w godzinach 
rannych, gdy rodzice przywożą dzieci do szkoły i około 14, 
gdy kończą się zajęcia dydaktyczne“ – powiedział portalowi 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Markus, który 
najmocniej zabiegał o wykonanie inwestycji.

Źródło: UM Gostynin / Gostynin.info

Radni miejscy przegłosowali uchwałę 
w sprawie Budżetu Obywatelskiego

W środę (31 maja br.) w trakcie obrad sesji Rady Miejskiej radni 
podjęli uchwałę w sprawie 3.edycji Budżetu Obywatelskiego.

Na przyszłoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego przewidziana 
jest kwota 250 000 złotych. Przypomnijmy, iż w ubiegłych latach 
kwoty te wynosiły 150 000 zł i 180 000 zł.

Nowością w 3.edycji Budżetu Obywatelskiego będzie możliwość 
składania projektów na wydarzenia kulturalne i sportowe.

źródło: www.gostynin.info 

30 sesja Rady Powiatu
W czwartek (25 maja br.) odbyła się uroczysta XXX 

sesja Rady Powiatu. Z okazji przypadającego 27 maja Dnia 
Samorządowca posiedzenie odbyło sie w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Szczawinie Kościelnym.

Obrady poprzedził występ zespołu ludowego oraz tancerzy 
z UKS Pasja.

W trakcie posiedzenia radni wysłuchali:
– sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu 

Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2016r.,”

– informacji Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych 
w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2016.
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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

Referendum??? 
Agnieszka Korajczyk - Szyperska wyjaśnia. 
Jest apel do Hejterów 

W ubiegłym tygodniu odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas 
której burmistrz Paweł Kalinowski nie otrzymał absolutorium. Od 
tego czasu w lokalnych mediach oraz portalach społecznościowych 
pojawiają się informacje o rzekomym referendum w sprawie 
odwołania włodarza. Jako inicjatorkę autorzy podają Agnieszkę 
Korajczyk-Szyperską.

W zaistniałej sytuacji głos zabrała Przewodnicząca Zarządu 
IdG Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

„Nie jest to Burmistrz prorozwojowy, nie jest to Burmistrz 
innowacyjny w pomysłach, w mojej ocenie nie ma żadnego 
pomysłu na rozwój miasta, młodzi mieszkańcy jak wyjeżdżali 
z Gostynina tak nadal wyjeżdżają(...) ale nie upoważnia mnie 
to teraz w tym momencie do tego, żeby podejmować inicjatywę 
referendalną“ - tłumaczy Korajczyk-Szyperska.

Sprzedawał dopalacze, zarządza 
Zamkiem. Burmistrz: taka zaszła 
konieczność

Wiceprzewodnicząca Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska 
podczas posiedzenia Rady Miejskiej zadała pytanie, dotyczące 
między innymi zmian personalnych na stanowisku prezesa 
Agencji Promocji i Rozwoju „Zamek”.

Przypomnijmy, od czwartku 13 kwietnia nowym prezesem 
spółki jest Paweł Gostyniński, dotychczasowy podinspektor 
do spraw promocji w Urzędzie Miasta Gostynina. Paweł 
Gostyński zaczynał swoją pracę jako sprzedawca dopalaczy 
w sklepie przy ul. Zamkowej, pracował też m.in. jako terapeuta, 
angażował się w kampanię wyborczą Pawła Kalinowskiego. 
Był jednym z pierwszych pracowników zatrudnionych przez 
obecnego burmistrza w Urzędzie Miasta.

Pawła Gostyńskiego mogliśmy wielokrotnie spotkać podczas 
obrad Rady Miejskiej, w czasie których stał za kamerą 
i nagrywał posiedzenia radnych.

W pierwszym tygodniu kwietnia rada nadzorcza spółki 
odwołała dotychczasową prezes Aleksandrę Buławę. Na jednym 
z portali internetowych pojawiła się informacja o trwającym 
„konkursie” na stanowisko prezesa, jednak żadne ogłoszenie 
o naborze nie figuruje na stronie Urzędu Miasta ani spółki.

Teraz wiemy nieco więcej, na temat kontrowersyjnego 
powołania, jednak burmistrz odpowiadając na zapytanie 
wiceprzewodniczącej był bardzo oszczędny w słowach 
i wskazywał jako na decydenta radę nadzorczą w składzie 

Przewodniczący Piotr Wysocki oraz członkowie Anna Latoszek 
i Anna Kijek: – Uchwałą rady nadzorczej został powołany 
nowy prezes spółki Agencji Promocji i Rozwoju „Zamek”. 
Umowa obowiązuje do końca lipca, na ten moment taka 
zaszła konieczność, aby powołać prezesa.

Nadal oczekujemy na otrzymanie oficjalnej odpowiedzi od 
burmistrza w tej sprawie, do tematu wrócimy. 

źródło: www.gostynin.info

Dominik Robacki kłamie. 
Policja wyjaśnia

Dominik Robacki, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Yeti 
posługuje się nieprawdą, pisząc wprost - kłamie.

Sprawa dotyczy opublikowanego felietonu jego autorstwa. Jako 
student prawa powinien wiedzieć, że rzucając ciężkie oskarżenia 
wobec osób lub podmiotów publicznych i nie tylko, trzeba mieć 
dowody, w przeciwnym razie może się to skończyć stosownymi 
postępowaniami prokuratorskimi lub sądowymi.

Dominik Robacki (stowarzyszenie Yeti) w swoim felietonie 
pisze, iż „portal gostynin.info...operował już najróżniejszymi 
insynuacjami,  półprawdami,  a nawet możliwe, 
że przestępstwem (badają to organy ścigania)”.

W podobnymi tonie został również napisany jeden z artykułów 
na nowo powstałym gostynińskim portalu internetowym, którego 
jak podaje sam administrator właścicielem jest Roman Robacki, 
uwaga - prywatnie tata Dominika Robackiego.

Obydwie publikacje (Dominika Robackiego i portalu) dotyczą 
dochodzenia w sprawie podrobienia Uchwały Zgromadzenia 
Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
w Gostyninie. Postępowanie prowadzi Policja w Gostyninie.

Oświadczamy, iż zawarte w felietonie Dominika Robackiego, 
a także w artykule jaki został opublikowany na portalu 
Romana Robackiego informacje mijają się z prawdą i są 
zwykłym kłamstwem.

A na dowód publikujemy jednoznaczne stanowisko Policji 
w Gostyninie.

„W odpowiedzi na pańskie pytanie informuję, że postępowanie 
prowadzone w KPP w Gostyninie, dotyczące podrobienia 
Uchwały Zgromadzenia Wspólników nie dotyczyło przestępstwa 
spowodowanego przez portal www.gostynin.info” - asp. Grzegorz 
Kuźnicki – KPP Gostynin

Wobec osób podających nieprawdę i zniesławiających portal 
gostynin.info zostaną skierowane odpowiednie pozwy sądowe 
i zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie.

źródło: www.gostynin.info
foto: /www.instagram.com/p/BTtGvt5jAHk/?taken-

by=dominikrobacki
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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

Spotkanie w sprawie 
środków unijnych. 
Burmistrz nie przyszedł

W środę, 14 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta Gostynina 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych w osobach jej dyrektora Mariusza 
Frankowskiego i eksperta od spraw programu rewitalizacji.

Przedstawiciele MJWPU przybyli na zaproszenie 
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Rędzikowskiej-
Mystkowskiej oraz osób związanych z Inicjatywą dla Gostynina.

Radni, przedstawiciele UM oraz firmy wykonującej Gminny 
Program Rewitalizacji Miasta Gostynin – Centrum Doradztwa 
Energetycznego z Mikołowa - rozmawiali o wadach, jakie ma 
obecny wniosek oraz co należy zmienić, aby uzyskał on pozytywną 
akceptację ekspertów. Przypomnijmy, MJWPU zgodziła się 
na wyznaczenie dodatkowego terminu do 31 lipca 2017 roku 
w którym to Gmina Miasta Gostynina może usunąć błędy w swoim 
Programie Rewitalizacji.

Jak przekazał Frankowski w spotkaniu przedstawicielami IdG, 
program trzeba poprawić i przebudować całkowicie, gdyż uzyskał 
on w ocenie ekspertów 0 na 12 punktów. Wytykał niespójność 
między diagnozą a tym, co ma z niej wynikać: - W lutym zostały 
wysłane uwagi, do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Nie ma 
żadnych kontaktów roboczych – wskazywał na bierność ze strony 
Urzędu Miasta i firmy Mariusz Frankowski.

Podejmowane w rozmowie były także projekty, na które 
Gostynin otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
oraz sprawa realizacji Term Gostynińskich.

Podczas spotkania przedstawiciele Centrum Doradztwa 
Energetycznego przekazali, że w Gminnym Programie Rewitalizacji 
nakreślona została nowa diagnoza obszarów zdegradowanych 
oraz zmniejszona z 15 do 5 liczba porównawczych obszarów 
na terenie Miasta. Ze strony przedstawicieli MJWPU padła 
deklaracja, że muszą dokładnie przyjrzeć się nowej diagnozie.

Niestety w tak ważnej sprawie dla Gostynina jak pozyskanie 
środków zewnętrznych na spotkaniu zabrakło burmistrza,  
ze strony Urzędu Miasta Gostynina uczestniczyli wiceburmistrz 
Halina Fijałkowska, zajmujący się GPR ze strony Urzędu Miasta 
Robert Mokok, który nie zabierał głosu oraz Bartosz Durma a także 
radni Rady Miejskiej Andrzej Robacki, Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska, Stanisław Pieniążek i Witold Dalkowski.

źródło: www.gostynin.info

PiS przegłosowało ustawę, Burmistrz 
podpisał. Podwyżki dla członków rady 
nadzorczej MPK stały się faktem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. podjęło 19 kwietnia 
2017 r. uchwałę, dotyczącą nowych wynagrodzeń od 21 kwietnia 
dla członków Rady Nadzorczej spółki. Nasze informacje 
z końca marca, dotyczące planowanych podwyżek, choć nie 
w maksymalnym w dozwolonym wskaźniku, okazały się faktem.

Stosowne informacje zamieszczone są w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Gostynina: http://umgostynin.bip.
org.pl/…/mpk_wynagrodzenie_czlonkow_r…

Uchwałę  jako Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników 
podpisał Burmistrz Paweł Kalinowski (Prawo i Sprawiedliwość).

Podwyżki są wynikiem ustawy przegłosowanej przez Prawo 
i Sprawiedliwość.

Nowe regulacje zawarte w ustawie z 9 czerwca 2016 r. 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami, w tym spółkami komunalnymi, będące 
we władaniu samorządów, wymusiły w niektórych przypadkach 
podwyżki płac dla członków organów. Ustawę 9 czerwca 2016 
r. przyjęli posłowie. W głosowaniu projekt ustawy przeszedł 
większością głosów posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Według stenogramów z głosowań na stronie sejmowej, za było 
229 posłów z PiS oraz 2 niezależnych i 2 z koła poselskiego Wolni 
i Solidarni, w sumie 233 posłów. Przeciw ustawie głosowali wszyscy 
obecni na sali posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, 
PSL, część klubu Kukiz15 oraz 2 posłów niezależnych, w sumie 
186. Od głosów wstrzymało się 22 posłów Kukiz15.

Prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał 26 lipca ubiegłego 
roku, w dzienniku ustaw opublikowana została 9 sierpnia i miesiąc 
później weszła w życie.

Samorządy zostały zobligowane do wprowadzenia 
nowych przepisów.

W gostynińskiej radzie nadzorczej MPK wzrost o 82,6%
Radzie Nadzorczej w składzie przewodniczący Józef Więckowski 

oraz członkowie Tomasz Skorupski, Marcin Brzeziński, Halina 
Leszczyńska i Elżbieta Szczepańska od 21 kwietnia 2017 roku 
przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie równej 51% podstawy 
wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia  
9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami, powiększone o dodatek dla 
przewodniczącego z tytułu sprawowania funkcji 4%. Maksymalny 
wskaźnik mógł wynosić 75% podstawy wspomnianego wymiaru, 
jednak decyzja podjęta została na poziomie minimalnym.

Wspomniany artykuł 1 ust. 3 pkt 11 ustawy mówi, że wskaźnikiem do 
obliczenia wynagrodzenia jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w IV kwartale 
roku poprzedniego opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. W ostatnim kwartale 2016 r. wskaźnik ten wynosił 
4403,78 zł brutto tak więc 51% tej stawki to 2245,93 zł dla czworo 
członków rady nadzorczej oraz z uwzględnieniem dodatkowych 4% 
dla przewodniczącego, to kwota 2422,08 zł.

W porównaniu ze stawkami od 2015 roku (1230 zł dla członka 
zarządu, 1375 zł dla przewodniczącego) oznacza to wzrost 
wynagrodzeń o 82,6% dla czworga członków rady nadzorczej 
oraz o 76% dla przewodniczącego. Do wykonania uchwały 
zobowiązany jest zarząd spółki.

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

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

Nowe place zabaw w Gostyninie

Plac zabaw za MCK   Radni IdG złożyli wniosek i zabezpieczyli środki na to zadanie

Plac zabaw na Os. Bierzewicka   Wnioskodawca radny IdG Witold Dalkowski. Rada Miejska zabezpieczyła środki na ten cel.

Plac zabaw na Os. Czapskiego    
Zadanie pierwotnie miało być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Liderem projektu był radny IdG Tadeusz Majchrzak

Plac zabaw na os. Zalesie  
Zadanie pierwotnie miało być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Liderami projektu byli Konrad Szyperski i Roman Augustyniak.

Plac zabaw na os. Bema
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 
Liderem projektu była Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Plac zabaw na ul. Parkowej
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 
Liderem projektu był Agnieszka Bartosiak. Pomysłodawcą 
Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska.
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

planowania oraz finansowania oświetlenia ulicznego znajdującego 
się na terenie poszczególnych gmin.

W miesiącu maju br został powołany Zespół Ekspertów Podkomisji 
stałej ds. finansów samorządowych Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej Sejmu RP do opracowania projektu nowelizacji 
ustawy Prawo energetyczne w zakresie obowiązku oświetlenia terenu 
gmin. Tak się złożyło, że jestem członkiem tego zespołu ekspertów.

Dyskutowane są problemy w zakresie przepisów regulujących 
odpowiedzialność gmin za finansowanie oświetlenia przestrzeni 
publicznej. Wynika to z faktu, że infrastruktura oświetleniowa 
nie jest w decydującej większości własnością gmin. Dążeniem 
jest, że w odniesieniu do infrastruktury, która została przekazana 
w poprzednim systemie nieodpłatnie zakładom energetycznym, 
powinna zostać wprowadzona możliwość jej odzyskania 
przez samorządy.

Gminy są zainteresowane przejęciem majątku oświetleniowego 
oraz są zmotywowane do jego modernizacji nie tylko ze względu 
na znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania i energooszczędność 
ale również na aspekt społeczny poprzez poprawę bezpieczeństwa 
publicznego oraz warunków życia mieszkańców. Przedsiębiorstwa 
energetyczne oferują usługi oświetleniowe z pozycji monopolistycznej 
mimo, że w znakomitej większości nie były inwestorami systemów 
oświetlenia, a tylko zostały na tym majątku uwłaszczone. Aktualna 
sytuacja jest na wskroś nieprawidłowa i należy ją naprawić.

W wyniku prac legislacyjnych powstał obecnie dyskutowany 
projekt zmian w ustawie. Zakończenie prac, przy dyskutowanym 
projekcie, planuje się w ciągu jednego miesiąca.

Mam nadzieję, że wprowadzane zapisy posłużą do uporządkowania 
spraw związanych z modernizacją systemów oświetlenia ulicznego.

Stanisław Pieniążek 

Skatepark, lodowisko, ogródek  
dla dzieci i siłownia plenerowa  
w jednym miejscu 

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu, Przewodniczący Klubu Inicjatywy 
dla Gostynina Zbigniew Chorążek złożył wniosek dotyczący 
przygotowania przetargu na koncepcję zagospodarowania 
terenu znajdującego się koło hali MOSIR (pomiędzy ulicami 
Kutnowska/Polna)

Najpierw ma powstać koncepcja umiejscowienia 
poszczególnych inwestycji czyli skateparku, siłowni plenerowej 
(już istnieje), ogródka dla dzieci i lodowiska oczywiście 
z uwzględnieniem elementów małej architektury (kosze 
na śmieci, ławki itd.), a później odpowiednie projekty 
architektoniczne. Przygotowanie dokumentacji ma zakończyć 
się w 2017 roku. Finalna realizacji inwestycji w 2018 roku.

Skatepark ma powstać na miejscu obecnego, ma zajmować 
blisko 500 mkw. Budowa ogródka dla dzieci jest ściśle 

Zawsze warto rozmawiać 
– spotkanie w Urzędzie 
Marszałkowskim w Warszawie

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie 
odbyłem spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego 
Wiesławem Raboszukiem, Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programu Unijnych Mariuszem Frankowskim i Radnym 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Stefanem Kotlewskim.

Wśród najważniejszych omawianych tematów znalazły się 
dwa kluczowe obecnie dla Gostynina. Pierwszy z nich dotyczył 
możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycję dotyczącą 
Term Gostynińskich i tu jak się okazuje nie wszystko jest jeszcze 
zamknięte i stracone, choć nie w takim wymiarze oczywiście jaki 
był pierwotnie przewidziany (utrata dofinansowania w kwocie 
72 mln zł kiedy burmistrzem był Włodzimierz Śniecikowski).

Druga omawiana kwestia dotyczyła Programu Rewitalizacji 
dla miasta Gostynina, który został przygotowany przez Centrum 
Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z Mikołowa przy współpracy 
urzędników miejskich. Program ten nie zyskał aprobaty 
ekspertów, powołanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie 
co ma odniesienie na brak wpisu do wykazu programów 
rewitalizacji Województwa Mazowieckiego, niezbędnego do 
uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski zapewnił mnie 
o wyznaczeniu dodatkowego terminu do 31 lipca 2017 roku 
w którym to Gmina Miasta Gostynina może usunąć błędy 
w swoim Programie Rewitalizacji.

Roman Augustyniak 
źródło: www.gostynin.info

Sejmowa inicjatywa 
ustawodawcza 
dotycząca ustawy - 
Prawo energetyczne

Jakiś czas temu informowałem Państwa, że sejmowa Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpoczęła prace 
nad projektem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy 
- Prawo energetyczne. Prace te, z założenia, mają na celu systemowe 
rozwiązanie szeregu problemów prawnych związanych z zasadami 
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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 politykę, także podczas kazań w czasie mszy świętej, odpowiadał 
na pytania o egzorcyzmy i egzorcystów. Padły też pytania o to 
czy przyjmować imigrantów do Polski.

Na zakończenie spotkania Agnieszka Korajczyk-Szyperska wręczyła 
księdzu Bonieckiemu obraz lokalnej artystki Barbary Perlikowskiej.

źródło: www.gostynin.info

Zwycięski remis. Mazur w IV Lidze! 
W meczu 25 kolejki Płockiej Ligi Okręgowej seniorzy Mazura 

Gostynin zremisowali 0:0 z Amatorem Maszewo i na jedną 
kolejkę przed końcem rozgrywek zapewnili sobie awans do IV 
Ligi Mazowieckiej.

Mecz w Maszewie pomiędzy liderem z Gostynina a drugim, 
mającym teoretyczne szanse na awans Amatorem Maszewo był 
meczem walki. Nasi piłkarze starali się przede wszystkim nie stracić 
bramki, choć mieli okazję wygrać.

Mecz był typowym meczem walki, zwłaszcza ze strony rywali 
z Maszewa widać było pełne zaangażowanie i waleczną a niekiedy 
brutalną walkę o korzystny wynik. Oba zespoły kończyły mecz 
w dziesięcioosobowych składach, po czerwonej kartce za faul 
w 57 minucie Pawła Winnickiego oraz dwóch żółtych kartek  
a w konsekwencji czerwonej w 68 minucie Piotra Mysiora 
z Amatora Maszewo. 

Mazur miał kilka okazji, jednak nieskuteczność spowodowała, że do 
88 minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. I taki wynik pozostał 
do końca meczu, chociaż okazja do zwycięstwa dla zespołu z Gostynina 
była najlepsza z możliwych. Wtedy to w polu karnym sfaulowany 
został Arkadiusz Wróblewski. Obrońca Mazura niczym Piotr Zieliński 
w ostatnim meczu Reprezentacji Polski z Rumunią wykorzystał 
opieszałość obrońcy z Maszewa w wybijaniu piłki i wyprzedził 
zawodnika zespołu rywala, a wobec spóźnionej interwencji sędzia 
Tomasz Marciniak podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Rafał 
Wilamowski, jednak strzał napastnika Mazura w środek bramki 
obronił Jakub Szczepankiewicz.

Mazur jednak do 90 minuty utrzymał bezbramkowy remis, wobec 
czego po końcowym gwizdku wśród naszych zawodników zapanowała 
radość i piłkarze wraz z kibicami oraz działaczami świętowali awans 
do IV Ligi, gdyż utrzymali na dwie kolejki przed końcem 6 punktów 
przewagi nad Amatorem Maszewo.

Ostatni mecz sezonu, w ramach 26 kolejki, odbędzie się w sobotę, 
24 czerwca o godzinie 17:30, rywalem Mazura będzie Skra Drobin. 

Amator Maszewo – Mazur Gostynin 0:0
Amator: Jakub Szczepankiewicz – Arkadiusz Kopaczewski, 

Krystian Majchrzak, Radosław Marszałek, Łukasz Mielczarek, Michał 
Muszyński, Piotr Mysior, Bartłomiej Sochalewski, Tomasz Sudomir, 
Radosław Wiśniewski, Kamil Żochowski, trener: Andrzej Kiciński

Mazur: Bartosz Tomczak – Bartosz Dutkiewicz, Paweł Winnicki – 
Piotr Dutkiewicz, Patryk Matusiak, Arkadiusz Wróblewski, Gracjan 
Sobczak, Mateusz Ostrowski (81’ Patryk Gronalewski), Michał 
Matecki, Rafał Wilamowski, Piotr Wachaczyk (81’ Sebastian Surmak); 
I trener: Piotr Dutkiewicz

Żółte kartki: dwie Mysior, Muszyński, Wisniewski (Amator) oraz 
Ostrowski, Wilamowski, Surmak (Mazur)

Czerwone kartki: 68’ Piotr Mysior - 57’ Paweł Winnicki

związana z punktem przedszkolnym jaki w tym roku powstanie 
w budynku Gimnazjum Nr 1/Szkoła Podstawowa nr 5. Wedle 
złożonego wniosku ma nastąpić oszacowanie kosztów naprawy 
lodowiska jakie obecnie jest w posiadaniu miasta. Chodzi 
o wymianę elementów zniszczonych na nowe.

źródło: www.inicjatywadlagostynina.pl

Ksiądz Boniecki opowiadał 
o życiu, wierze i o swoich 
gostynińskich korzeniach

Katolicki prezbiter, generał zakonu marianów w latach 1993–1999 
a w latach 1999–2011 redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, 
ksiądz Adam Boniecki, był w czwartek, 11 maja 2017 r. gościem 
Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej i Inicjatywy dla Gostynina.

Mimo, iż ksiądz otrzymał w 2011 roku zakaz wypowiedzi 
dla mediów, to pozostał aktywny publicznie, m.in. uczestniczy 
w spotkaniach autorskich i różnego rodzaju konferencjach.

Spotkanie rozpoczęła Agnieszka Korajczyk-Szyperska, która 
powitała zaproszonego gościa i przybyłych mieszkańców. Ksiądz 
Boniecki na samym początku przekazał informację o swoich 
korzeniach – przed wojną zamieszkiwali tutaj rodzice mojej matki.

Następnie Ksiądz Adam Boniecki odpowiadał na pytania 
prowadzącej spotkanie liderki Inicjatywy dla Gostynina. Padły 
pytania dotyczące książki „Abonent czasowo nieosiągalny”, pracy 
w Tygodniku Powszechnym, możliwości współpracy ludzi o różnych 
poglądach, zapalenia tzw. fajki pokoju czy hejtu internetowego.

– Inwektywy? One są oznaką słabości – odpowiedział ksiądz na 
pytanie dotyczące anonimowego „hejtu” w internecie.

Pytania zadawała także przybyła publiczność. Ksiądz Boniecki 
próbował znaleźć odpowiedź dlaczego księża angażują się 
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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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Zdecydowane TAK 
dla Term Gostynińskich. 
Dlaczego?

W zasadzie ten artykuł powinienem zacząć standardowego 
wstępu czyli Termy Gostynińskie to inwestycja której 
pomysłodawcą był burmistrz Włodzimierz Śniecikowski .... i tak 
dalej. Wszyscy wiemy jak było dalej, a czego jeszcze nie wiemy 
to mam nadzieję wyjaśni nam Prokuratura Regionalna w Łodzi.

Teraz do konkretów.
We wrześniu ubiegłego roku na oficjalnej stronie 

Inicjatywy dla Gostynina, Agnieszka Korajczyk - Szyperska 
w imieniu Zarządu IdG opublikowała oświadczenie 
mówiące o wznowieniu czynności związanych z powstaniem 
Term Gostynińskich.

Tylko dla przypomnienia:
Przez blisko dwa lata Burmistrz Miasta Gostynina Paweł 

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

Przypomnę tylko, że Inicjatywa dla Gostynina  inwestycję 
Termy Gostynińskie miała ujętą w ramach programu 
wyborczego prezentowanego na spotkaniach z mieszkańcami 
jako inwestycję w innym, mniejszym wydaniu niż prezentowana 
przez poprzedniego burmistrza, inwestycję powstającą etapami. 
W  związku z powyższym Zarząd IdG  wystąpi do Klubu 
Radnych IdG o podjęcie konkretnych działań uchwałodawczych 
w tej sprawie.

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

Realność inwestycji to klucz do powstania Term Gostynińskich. 
Pozostałe elementy jakie wpłyną na podniesienie realności jej 
wykonania w zamierzonym zakresie to: uczciwość postępowania (do 
tej pory tego zabrakło), otwartość na współpracę i jej przejrzystość.

Tarnowo Podgórne pokazało
Tarnowskie Termy powstały na 6-hektarowej działce przy 

obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Kosztowały około 70 mln złotych 
i zostały fi nansowane ze środków gminy wiejskiej Tarnowo Podgórne 
(podobna liczba mieszkańców do Gostynina).

Zdecydowaną konkurencją dla Tarnowskich Term są oddalone 
od nich w odległości 26 kilometrów Termy Maltańskie. Mimo tak 
stosunkowo małej odległości między dwoma inwestycjami, średnia 
codzienna liczba odwiedzających Tarnowskie Termy wynosi 1600 
osób. 

Według prof. Grzegorz Gołembski, znawca tematyki turystycznej 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu taki Aquapark oddziałuje 
na kilkadziesiąt kilometrów.

Nawiązując do ośrodków geotermalnych w pobliżu Gostynina, 
najbliższy znajduje się w Uniejowie w odległości 80 km i Mszczonowie 
w odległości 100 km. Lecz tylko Gostynin wokół siebie posiada 
unikalne tereny leśne, które z powodzeniem mogą być wykorzystane 
do tworzenia kolejnych atrakcji dla odwiedzających Termy 
Gostynińskie. Atutem jest stabilny trend turystyczny związany 
z otaczającą nas przyrodą.

W Tarnowskich Termach wodę termalną o temperaturze 45,7°C 
czerpie się odwiertu geotermalnego o głębokości 1200m i stanowi 
ona w ściekach zaledwie 3% dlatego odprowadzana jest do systemu 
kanalizacyjnego. Średnie zużycie miesięczne w skali roku wody 
termalnej wynosi 53m³.

W świetle tych danych potwierdzonych pisemnie przez Tarnowską 
Gospodarkę Komunalną TP-KOM sp. z o.o., podnoszony wielokrotnie 
argument zbyt dużego zasolenia wód termalnych w Gostyninie jako 
element przeciwko powstaniu Term Gostynińskich traci na znaczeniu. 
Zresztą i tak przy istniejącym obecnie rozwiązaniom technicznym, 
zasolenie wód odgrywa drugorzędną rolę. 

Roman Augustyniak
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