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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
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Radni pracują nad kolejnym projektem uchwały  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Pod obrady komisji stałych Rady Miejskiej trafił 
projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku 
od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

W czasie posiedzenia komisji radni miejscy 
pozytywnie wypowiedzieli się o ww. projekcie uchwały, 
która następnie została skierowana do  Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt  uchwały zakłada, że  „zwalnia się od 
podatku od nieruchomości na okres 3 lat grunty, 
budynki lub ich części, budowle lub ich części 
stanowiące inwestycję początkową, zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej”.

Inwestycja początkowa to inwestycja w rzeczowe 
aktywa trwałe związana z:

-założeniem nowego zakładu;
-zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego 

zakładu poprzez jego rozbudowę;

- nabyciem aktywów należących do zakładu, który 
został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup 
nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez 
inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza 
się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa- 
czytamy w projekcie uchwały.

To kolejne zwolnienie od podatku od 
nieruchomości, które wprowadzone będzie 
w tej kadencji. Inicjatywie dla Gostynina zależy 
bardzo aby tworzyć korzystne warunki dla 
przedsiębiorców dlatego wszystkie pomysły, 
które otworzą drogę inwestorom w naszym 
mieście trzeba opiniować pozytywnie i dalej 
podejmować odpowiednie w tym zakresie 
uchwały - podsumowała  wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska.

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
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Są Termy, są miejsca pracy.  
Z wizytą w Mszczonowie

„Warto pochwalić władze Mszczonowa ponieważ 
bardzo umiejętnie potrafiły wykorzystać to co mają 
w ziemi czyli ciepłą wodę i do celów grzewczych, i do 
celów rekreacyjnych. Myślę, że Mszczonów jest dobrym 
przykładem do tego abyśmy mogli te działania, które 
tutaj zostały podjęte przenieść do Gostynina i dzięki 
temu stworzyć nowe miejsca pracy, które są tak bardzo 
potrzebne w naszym mieście”– powiedziała Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska liderka IdG, która w ubiegłym tygodniu 
odwiedziła kolejny ośrodek termalny.

Mszczonów – miasteczko liczące niewiele ponad 6 tysięcy 
mieszkańców. Wykorzystuje wody termalne z odwiertu 
o głębokości 1714 metrów od roku 2000 do celów grzewczych 
oraz spożywczych. W roku 2008 wody termalne zaczęły być 
wykorzystywane także w obiektach rekreacyjnych.

Właścicielem Kompleksu Basenów Termalnych jest Gmina 
Mszczonów. Obecnie Kompleksem zarządza Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mszczonowie, będący jednostką budżetową. 

 

 

Woda termalna wykorzystywana w kąpielisku wydobywana jest 
od 1997 roku otworem wiertniczym Mszczonów IG-1 z głębokości 
1602,5m z utworów piaskowcowych kredy dolnej.

Temperatura wody termalnej mierzona na powierzchni wynosi 
+42°C.

Całkowita mineralizacja wody termalnej wynosi 459,79 mg/l 
z przewagą wodorowęglanów wapnia i magnezu. Jest to unikalna 
na Mazowszu mineralizowana woda pitna wydobywana z tak 
dużej głębokość

Turyści i mieszkańcy mogą korzystać z dwóch całorocznych 
niecek, w tym jednej wewnętrznej, zawierających surową wodę 
termalną, wyposażonych w masaż karku i masaże ścienne. Woda 
charakteryzuje się podwyższoną zawartością związków żelaza, co 
powoduje wzrost ich barwy (brązowo- zielonkawa) i mętności.

Do dyspozycji odwiedzających są także grota solna, basen dla 
dzieci, basen rekreacyjny a także 2 zjeżdżalnie.

„Wizyta w kolejnym ośrodku termalnym utwierdza 
mnie tylko w przekonaniu, że należy chwytać wszelkich 
możliwych sposobów i działań aby i w Gostyninie powstał 
obiekt, który przyciągnie turystów i da pracę Mieszkańcom 
Gostynina” – dodała Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

 źródło: www.gostynin.info

Elgo z nowym inwestorem? 
IdG kontaktuje się ze 
strefami ekonomicznymi 
m.in. w Olsztynie i Łodzi 

W czerwcu przedstawiciele Inicjatywy dla Gostynina skierowali 
do zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych m.in. w Łodzi 
i Olsztynie a także innych podmiotów informacje o ogłoszonym 
przetargu na sprzedaż majątku upadłego ELGO LIGHTING 
INDUSTRIES spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej 
w Gostyninie z apelem o przekazanie tejże informacji 
przedsiębiorcom m.in. współpracującym z ww. strefami.
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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

Wczoraj (6 września br.)w południe odbył się odbiór techniczny 
zmodernizowanej ulicy Ozdowskiego.

Inwestycja obejmowała remont ulicy Ozdowskiego wraz 
z modernizacją ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1.

W trakcie wczorajszego odbioru technicznego komisja wykryła 
drobne niedociągnięcia, które wykonawcy zobowiązali się 
poprawić w ciągu 2 tygodni.

 źródło: www.gostynin.info

Wkrótce znikną wielkie 
kałuże przy szkołach 
podstawowych 

Rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Budowa kanalizacji w Szkole przyczyni 
się do poprawy warunków sanitarnych oraz ogólnego 
funkcjonowania obiektu.

Są też dobre informacje dla Szkoły Podstawowej nr 3.
Miasto czeka na decyzję Starostwa Powiatowego w Gostyninie 

by móc rozpocząć działania, które powinny zniwelować 
gigantyczną kałużę, która stanowi duży problem w dojeździe do 
Szkoły Podstawowej nr 3 od strony ul. Płockiej. Jak poinformowali 
przedstawiciele UM zadanie to – w ocenie Starostwa, wymagało 
opracowania dokumentacji i stąd przeciągający się czas 
rozpoczęcia inwestycji.

Środki na oba zadania zostały w budżecie zarezerwowane 
przez radnych miejskich.

źródło: www.gostynin.info

Wyremontowana ul. 
Zakładowa oddana do użytku

W poniedziałek (4 września) została oficjalnie oddana do użytku 
wyremontowana ulica Zakładowa.

Inwestycja była realizowana w 2 częściach: modernizację chodnika 
wykonała firma „FRANCE-GUST”, a modernizację nawierzchni 
jezdni Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych Spółka 
Akcyjna. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 130 tysięcy złotych.

Inicjatorami inwestycji byli: radna powiatu Agnieszka Korajczyk-
Szyperska oraz radny miejski Zbigniew Chorążek.

Jednocześnie radni wskazali, że obecnie na terenie 
Gostynina obowiązuje uchwała Rady Miejskiej z 2015 
roku dotycząca zwolnień od podatku od nieruchomości 
dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe 
miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina 
w ramach pomocy de minimis.

Radni z ramienia IdG poinformowali również, że jeżeli znajdzie 
się inwestor, który zechce dokonać zakupu majątku upadłego 
ELGO LIGHTING INDUSTRIES i w związku z tym utworzone 
zostaną miejsca pracy podejmą odpowiednie uchwały, które 
jeśli będzie taka wola włączą teren ELGO do danej strefy aby 
przedsiębiorca mógł w pełni korzystać z jej przywilejów.

 źródło: www.gostynin.info

Dobiegł końca remont 
chodników na osiedlu Stodólna 

W piątek rano (15 września br.) odbył się odbiór techniczny 
wyremontowanych chodników na osiedlu Stodólna.

Zadanie obejmowało wymianę starych betonowych płyt 
chodnikowych przy blokach za sklepem Mila, między ulicą 
Stodólna a Wojska Polskiego. Na ich miejsce została położona 
nawierzchnia asfaltowa.

„Wraz z panią Korajczyk-Szyperską podjęłyśmy rozmowy  
(z prezesem GSM Gostynin przyp. red.) ażeby na ulicy 
Stodólnej poprawić nawierzchnie na chodnikach. 
Wykonanie tego zdania było bardzo potrzebne. Teraz 
mieszkańcy mogę korzystać z nowego chodnika, a dzieci 
bezpiecznie będą mogły jeździć na deskorolce lub 
łyżworolkach.“ – powiedziała Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska.

 źródło: www.gostynin.info

Dobiegł końca remont 
ulicy Ozdowskiego 
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

W trakcie jednej z ubiegłorocznych sesji Rady Miasta radni podjęli 
decyzję o partycypowaniu w kosztach danego przedsięwzięcia 
w wysokości  50%.

„Jest to ulica powiatowa, z której korzystają mieszkańcy 
Gostynina w bardzo szerokim zakresie. Jest to droga 
prowadząca do Zalewu i ścieżek biegowo-spacerowych. 
Widzę ile osób tam chodzi, a chodnik i droga są 
w opłakanym stanie.” – argumentował wtedy zasadność decyzji 
radny Zbigniew Chorążek.

 źródło: www.gostynin.info

Foto:Powiat Gostyniński

Modernizacja ulicy 
Stodólnej coraz bliżej 

Mieszkańcy ulicy Stodólnej mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ 
wszystko na to wskazuje, że po wielu latach oczekiwań ich ulica 
w 2018 roku zostanie zmodernizowana.

O wykonanie tej inwestycji od początku kadencji zabiegała radna 
Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska, jednak na przeszkodzie 
stawała opóźniająca się w czasie realizacja budowy gazociągu.

Niedawno Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że 
prace nad jego budową nabrały tempa.

„(…)Dnia 21.06.2016 r. Sekcja Przygotowania Inwestycji 
i Remontów Polskiej Spółki Gazownictwa przyjęła do realizacji 
inwestycję budowy gazociągu Ś/C o dl. ok 316 mb wraz z ośmioma 
przyłączami. Polska Spółka Gazownictwa określiła wymagany 
termin wykonania dokumentacji projektowej do 21.07.2017. 
O ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności wybudowanie 
przedmiotowej sieci gazowej powinno nastąpić na początku 
2018 r. „ – czytamy w odpowiedzi na interpelację Małgorzaty 
Rędzikowskiej-Mystkowskiej.

Z uzyskanych przez portal informacji wynika, że modernizacja 
ulicy Stodólnej zostanie zgłoszona przez radnych Inicjatywy dla 
Gostynina do budżetu na 2018 rok.

 źródło: www.gostynin.info

Projekt zmian w ustawie 
Prawo energetyczne  
– stan na dziś 

W poprzednim numerze  „Informacje z Gostynina” (nr 21, 
czerwiec 2017) informowałem szanownych czytelników o pracach 
nad projektem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy 
– Prawo energetyczne. Dla przypomnienia prace te mają na celu 
rozwiązanie szeregu problemów prawnych związanych z zasadami 
planowania oraz finansowania oświetlenia ulicznego znajdującego 
się na terenie poszczególnych gmin. Brałem udział w pracach 
powołanego na tę okoliczność, przez sejmową Podkomisję ds. 
finansów samorządowych, Zespołu Ekspertów, który miał za zadanie 
opracować propozycję regulacji w zakresie finansowania oświetlenia 
przestrzeni publicznej oraz zasad zwrotu gminom infrastruktury 
oświetleniowej przekazanej nieodpłatnie energetyce w latach 1990 – 
1997. Pierwotnie planowano zakończenie tych prac w miesiącu lipcu, 
jednak ze względu na duże rozbieżności proponowanych zapisów 
pomiędzy stanowiskiem energetyki a gremium samorządowym 
prace się przedłużyły.

Opracowana propozycja zmian w Prawie energetycznym 
dotyczy czterech głównych problemów wiodących, mianowicie:

1. Uściślenia pojęcia „definicji punktu oświetlenia”,
2. Definicji i kształtowania zasad „finansowania oświetlenia”,
3. Dostarczania energii do punktów świetlnych i przyłączania 

do sieci,
4. Przeniesienia majątku oświetleniowego na gminy.
Tak strona samorządowa, stanowisko strony rządowej  jak 

i związanych z nią struktur (urzędów) centralnych widzą potrzebę 
jednoznacznego uregulowania tej bardzo istotnej dla społeczności 
lokalnej ale i przedsiębiorstw energetycznych kwestii, na co już 
od lat zwracano uwagę. Jeśli właścicielami punktów świetlnych, 
służących do wykonywania zadań własnych określonych w Prawie 
energetycznym, staną się gminy, to wówczas te gminy będą mogły 
same decydować o tym jaki jest najbardziej celowy i oszczędny 
sposób zarządzania tym majątkiem oraz wydatkowania w związku 
z tym środków publicznych dla należytego wykonywania ich 
zadań własnych.

Według stanu na dzień dzisiejszy Zespół Ekspertów zakończył 
powierzone mu zadanie a opracowane materiały przekazano 
Komisji Sejmowej.  O ostatecznej wersji zapisów zmian 
w ustawie najpierw zdecydują posłowie Komisji  Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, następnie  tekst zmian 
trafi pod obrady Sejmu.

Przewidywane jest tak poprowadzenie prac legislacyjnych 
by proponowana zmiana w ustawie weszła w życie z dniem  
1 stycznia 2018 roku.

Stanisław Pieniążek

 Aleja Pawła Tencera?
W związku z budową drogi nad rzeką tzw. łącznika pomiędzy 

Dybanką a os. Wspólna, Stowarzyszenie Inicjatywa dla 
Gostynina złożyło wniosek aby drodze tej nadać nazwę „Aleja 
Pawła Tencera”.

Przewodnicząca Zarządu zawnioskowała również o to, aby 
po zakończeniu budowy wykonane zostały tam nasadzenia 
zieleni, ustawione kosze na śmieci i kilka ławek.
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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

Wskazała także na konieczność zamontowania mosiężnych 
tablic – na początku Alei tablicy informującej o tym, kim 
był Paweł Tencer, a wzdłuż Alei kolejnych tablic, które 
promowałyby twórczość artysty.

 źródło: www.gostynin.info

Dla dobra sprawy – wspólny 
wyjazd do MJWPU

W środę Agnieszka Korajczyk – Szyperska, Mariola Józwiak 
– Węclewska i Roman Augustyniak spotkali się w Warszawie 
z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych – p. Dyrektorem Mariuszem Frankowskim 
i p. Kierownik Sylwią Maksim – Wójcicką.

Zależy nam na rozwoju miasta, podmiotów tu działających, 
zależy nam na nowych inwestycjach dlatego dla dobra sprawy 
postanowiliśmy pojechać razem do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych i dowiedzieć się, jak przebiega 
proces oceny gostynińskiego Programu Rewitalizacji – 
poinformowała Agnieszka Korajczyk-Szyperska (IdG) 

Mamy dobre wiadomości – Program Rewitalizacji uzyska 
w najbliższych dniach wpis do Wykazu programów rewitalizacji, 
mimo że są uwagi dotyczące procedury jego przygotowania m.in. 
przeprowadzenia konsultacji społecznych – powiedziała naszemu 
portalowi Mariola Jóżwiak Węclewska (GCR).

Z rozmowy z przedstawicielami MJWPU jednoznacznie wynikało, 
że w Programie Rewitalizacji – wbrew temu, co słyszeliśmy od 
przedstawicieli firmy przygotowującej Program Rewitalizacji – mogły 
być ujęte przedsięwzięcia dotyczące rozwoju gospodarczego 
miasta (w tym inwestycji polegających na nadaniu nowych 
funkcji terenom po byłych zakładach produkcyjnych np. 
ELGO czy Pietrzak Holding), projekty dotyczące działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, rozwoju ekonomii społecznej 
czy monitoringu w mieście.

Nie byłoby też przeciwskazań, by projekty z zakresu 
efektywności energetycznej, które chce realizować Gostynińska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa były ujęte w Programie 
Rewitalizacji jako przedsięwzięcia główne a nie uzupełniające, 
jak to jest w programach rewitalizacji innych gmin z Mazowsza, 
które są ujęte w Wykazie. Taki zapis co dałby dodatkowe 7 

punktów na etapie oceny merytorycznej projektów – dodała 
Józwiak- Węclewska.

Przypomnijmy, że ostatecznie burmistrz Kalinowski 
i pracownicy Urzędu Miasta zdecydowali, by te przedsięwzięcia 
nie zostały ujęte w Programie Rewitalizacji, co odbiera 
wielu podmiotom szanse na pozyskanie dotacji unijnych na 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne z Działania 6.2 RPO WM.

Uczestnicy środowego spotkania w MJWPU nie będą 
domagać się wpisania tych przedsięwzięć do Programu 
Rewitalizacji w tym momencie, bo wymagałoby to wstrzymania 
procedury związanej z oceną Programu Rewitalizacji 
i uzyskaniem przez dokument wpisu do Wykazu.

 źródło: www.gostynin.info

Karta Seniora w Gostyninie

Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa dla 
Gostynina Agnieszka Korajczyk-Szyperska zwróciła się w zeszłym 
roku do Rady Miejskiej z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu „Gostynińska Karta Seniora”. Radni uchwałę 
w tej sprawie podjęli i tym samym na terenie miasta zaczął 
obowiązywać Program  „Gostynińska Karta Seniora”.Jak mówi 
autorka regulaminu „Gostynińskiej Karty Seniora” Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska:  „Głównym celem tego programu jest 
wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia 
osób powyżej 60. roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie 
systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez Miasto 
Gostynin oraz partnerów programu”.

Gostynińska Karta Seniora adresowana jest do wszystkich 
gostynińskich seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia. Warunkiem 
uzyskania karty jest złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Gostynina 
oraz okazanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
i wiek osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Dzięki akcji promocyjnej i przeprowadzonym rozmowom 
przez przedstawicielkę IdG, kolejni partnerzy przyłączają się 
do programu Gostynińska Karta Seniora.
1. Kaczmarek Electric, ul. Bierzewicka 32, Gostynin, – 10% 
rabatu na energooszczędne źródła światła led;

2. F.H. TOM-TEKS, ul. Ziemowita 14, Gostynin, (sklep firmowy 
–  MCH Stara Betoniarnia) – 20% rabatu na cały asortyment;

3. Restauracja SAHARA, Rynek 6, Gostynin – 20% rabatu na 
wszystkie pizze,  herbata (kubek) za 1zł;

4. Studia  Figura Aneta Czerwińska, ul. Wyszyńskiego 40, 
Gostynin – 15% rabatu na dowolne karnety;

5. Ortodent Centrum Stomatologii i Ortodoncji, ul. Czapskiego 
4, Gostynin –  20% rabatu na wybrane zabiegi stomatologiczne.

 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

- pięciu lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostaną utworzone 
co najmniej 72 nowe miejsca pracy.

Do czego zachęcam?
Burmistrza, przede wszystkim do poważnego podejścia do 

propozycji inwestycyjnej miasta Gostynina i wyjścia z ofertą na 
zewnątrz, chociażby poprzez umiejscowienie reklam billboardowych 
przy drogach wjazdowych do Gostynina. Taka forma reklamy się 
po prostu sprawdza.

Pozostałych do promowania tej oferty, Ja już zacząłem.

Mamy dobre wieści dla 
mieszkańców ul. Kraśnica.

Z wnioskiem dotyczącym podjęcia konkretnych działań w sprawie 
budowy tejże drogi zwróciła się do burmistrza i radnych miejskich 
radna powiatu Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

 
Przy ulicy Kraśnica obecnie zlokalizowanych jest ok.10 budynków. 
Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z prośbą o budowę drogi. Do 
tej pory bez efektu. W międzyczasie zasypywane były jedynie dziury 
w drodze gruntowej.

Jak poinformował przedstawiciel Urzędu Miasta w celu realizacji 
tego zadania „w pierwszej kolejności należy przeprowadzić regulację 
stanu prawnego nieruchomości oraz dokonać niezbędnych 
wykupów terenów z przeznaczeniem pod pas drogowy. Drugim 
etapem będzie wykonanie projektu budowlanego zgodnego 
z wymaganami określonymi w waruknach technicznych, którym 
muszą odpowiadać drogi publiczne - w innym przypadku nie będzie 
możliwe pozyskanie środków fiansowych na ten cel.”  W trzecim 
etapie będzie możliwa budowa drogi.

Radna Korajczyk-Szyperska w odpowiedzi na złożony wniosek 
otrzymała z Urzędu Miasta pozytywną odpowiedź a od radnych 
zapewnienie, że środki na rozpoczęcie działań będą w przyszłym 
budżecie miasta zapewnione.

 źródło: www.gostynin.info

Felieton 
Roman Augustyniak

Nie wyręczajcie 
Burmistrza 
„NIE WYRĘCZAJCIE BURMISTRZA”, a Gostynin będzie 
mlekiem i miodem płynący. Wierzycie w to? Ja nie i dlatego ten 
felieton. Słowa jakie zacytowałem są autorstwa burmistrza Pawła 
Kalinowskiego i odnoszą się bezpośrednio do ostatniego spotkania 
jakie odbyło się w MJWPU w Warszawie w którym udział wzięły 

Felieton 
Roman Augustyniak

Zainwestuj w Gostyninie 
W ostatnim czasie jesteśmy świadkami kampanii billboardowej 

jaką zafundowała sobie partia rządząca ze środków jakie powinny być 
wydatkowane na promocję Polski na świecie. Czarno - białe billboardy 
zawisły w całej Polsce i mają na celu dotarcie do społeczności, która 
ma dosadnie zrozumieć, że reforma sądownictwa jaką proponuje 
nam minister Ziobro jest jedyną słuszną drogą do naprawy wymiaru 
sprawiedliwości. W tym artykule nie będzie o polityce, choć dwa 
pierwsze zdania mogą to sugerować. Chodzi o reklamę i to reklamę 
tego co najistotniejsze dla rozwoju Gostynina.

Czy ktoś z Was wie, że Gostynin ma ofertę inwestycyjną?
Oferta jest dostępna na stronie Urzędu Miasta w Gostyninie, 

w zakładce „Dla Przedsiębiorcy”. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
mogę stwierdzić, iż nie przyniosła żądanego efektu. Zakładam iż 
osobom tworzącym ją przyświecał cel dotarcia do szerokiego grona 
np. potencjalnych inwestorów. Na pierwszej stronie wbija się w oczy 
termin „Listopad 2016”, ów dobrze, że nie 2015. Swoja drogą jak 
widzę jakiś katalog, na którego okładce jest rok 2016 to z automatu 
podświadomość mi sugeruje, że jest nieaktualny.

W ofercie mamy zaprezentowane 4 działki, z których tylko 
jedna de facto jest atrakcyjna, chodzi o tą zlokalizowaną przy ulicy 
Kowalskiej (obok Izolbetu), pozostałe to: działka z budynkiem przy 
ulicy Termalnej o powierzchni 1,3 tyś. m kw., działka o powierzchni 1,6 
ha położona przy ulicy Bierzewickiej (dojazd drogami gruntowymi!) 
i działki o łącznej powierzchni około 19 ha zlokalizowane przy tzw. 
„Dużej obwodnicy”, jak sam oferent pisze „działki prywatne (bez 
bliższego rozpoznania!)”.

W ofercie inwestycyjnej brakuje informacji o sprzedaży majątku 
upadłego ELGO. To kilkanaście hektarów terenu, znajdujących się 
na wylocie Gostynina, 17 km od autostrady A1 i z ewentualnym 
wykorzystaniem kolei - to niewątpliwe atuty. Dodatkowy atut to 
oferta jaką daje uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie, mówiącą 
o zwolnieniach z podatku od nieruchomości na okres zależny od 
ilości stworzonych miejsc pracy.

To ważne więc przypomnę. Zwolnienia od podatku od 
nieruchomości przysługują na okres:

- jednego roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co 
najmniej trzy nowe miejsca pracy,

- dwóch lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostanie utworzonych 
co najmniej sześć nowych miejsc pracy,

- trzech lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostanie utworzonych 
co najmniej 18 nowych miejsc pracy,

- czterech lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji zostanie 
utworzonych co najmniej 36 nowych miejsc pracy,
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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

Agnieszka Korajczyk – Szyperska, Mariola Józwiak – Węclewska 
i Ja, ze strony MJWPU, Dyrektor Mariusz Frankowski i Kierownik 
Sylwia Maksim – Wójcicka.Oto pełna wypowiedź burmistrza:

NIE WYRĘCZAJCIE BURMISTRZA
„Cieszy mnie bardzo, że niektóre osoby „podające się za 

mieszkańców miasta Gostynina” w trosce o rozwój miasta 
zabiegają o wpis do wykazu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Gostynina na lata 2017-2023 w Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unijnych. Mam jednak obawy, że nie do 
końca przyświeca im dobro mieszkańców. Chciałbym się mylić. 
W wyżej wymienionym dokumencie przewidziane są bowiem do 
realizacji inwestycje bezpośrednio związane z własnością niektórych 
osób goszczących we wspomnianej instytucji. Pragnę jednocześnie 
zapewnić Państwa, że moje działania skupiają się na zaspokajaniu 
potrzeb WSZYSTKICH członków wspólnoty samorządowej i nikt 
w tej kwestii nie musi mnie wyręczać.

Obowiązkowość, sumienność i uczciwość nie wymaga ciągłej 
obecności w mediach.”

W słowach burmistrza ciężko doszukać się argumentów 
merytorycznych, raczej mamy osobiste uwagi dotyczące naszego 
zamieszkania (obecnie panuje taka moda w walce z nami), choć 
tu nie do końca są one prawdziwe. Ale dla przekazu dla elektoratu 
burmistrza na pewno trafne. Dziw człowieka bierze, że ów burmistrz, 
który słynie z zatrudniania, powoływania na stanowiska osób z Płocka 
i okolic przytacza taki argument - w dzisiejszej niepewnej pogodzie 
powiało hipokryzją.

Co prawda „nie wyręczajcie burmistrza” nijak ma się do 
realiów, bo w jaki sposób mamy niby wyręczyć burmistrza? 
Chyba tylko on sam wie, wszak na samym początku spotkania 
w siedzibie MJWPU w Warszawie zostaliśmy poinformowani, że 
Gostyniński Program Rewitalizacji został przez ekspertów oceniony 
pozytywnie i tym samym uzyskał wpis do Wykazów Programu 
Rewitalizacji. Nie jest to jakieś zaskoczenie, gdyż GPR sprowadzał 
się praktycznie do optymalnego minimum. W GPR zabrakło m.in. 
kwestii dotyczących WSZYSTKICH mieszkańców Gostynina czyli 
inwestycji polegających na nadaniu nowych funkcji terenom po 
byłych zakładach produkcyjnych np. ELGO czy Pietrzak Holding), 
projekty dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
rozwoju ekonomii społecznej czy monitoringu w mieście. 

Odnosząc się jeszcze do ostatnich słów burmistrza Pawła 
Kalinowskiego czyli „Obowiązkowość, sumienność i uczciwość 
nie wymaga ciągłej obecności w mediach” to od dziś mam taką 
nadzieję, że już Pan nie będzie wydawał gazetki „Nasz Gostynin” 

w której najczęściej wymieniane imię i nazwisko jest Pana (gazetka 
finansowana ze środków publicznych), nie będzie Pan widoczny 
w telewizji kablowej lub na stronie internetowej Urzędu Miasta - 
prawda, że znów powiało hipokryzją?

A jeszcze o tej „obowiązkowości i sumienności”, może z lekką 
przekorą - to przecież nie kto inny jak Dyrektor Mariusz 
Frankowski i Kierownik Sylwia Maksim – Wójcicka z MJWPU 
przejechali do Gostynina, na spotkanie w Urzędzie Miasta 
Gostynina dotyczące Gostynińskiego Programu Rewitalizacji - 
na spotkanie na które Pan nawet nie przyszedł.

 A to słowa dyrektora MJWPU jakie padły w Gostyninie - W lutym 
zostały wysłane uwagi, do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Nie 
ma żadnych kontaktów roboczych. [Całość: Spotkanie w sprawie 
środków unijnych. Burmistrz nie przyszedł]

To ma Pan tą swoją „obowiązkowość i sumienność”. 

Zaproszenie dla Seniorów
 

Chciałabym serdecznie zaprosić seniorów i wszystkich 
chętnych na spotkania edukacyjne i ciekawe prelekcje. 
Wykłady rozpoczną się już w październiku, w każdy trzeci 
czwartek miesiąca o godzinie 17 w Miejskim Centrum Kultury 
/sala na dole/.

Tematem przewodnim będzie ZDROWIE czyli ‚’Naturalne 
sposoby na lepsze zdrowie i urodę’’. Będzie to kontynuacja 
tematów, które towarzyszyły Gostynińskim Dniom Seniora.

Od prelegentów, którzy przyjechali na pierwsze spotkania 
- m.in. p. Janusza Milwicza-dietetyka, zajmującego się 
naturoterapią i pana Jarosława Słonia-dr. biologii ewolucyjnej 
uzyskaliśmy obietnicę dalszej współpracy.

Będziemy też starali się zapraszać inne osoby zajmujące 
się podobnymi tematami. Na spotkaniach można będzie 
poszerzyć swoją wiedzę na temat niedoborów żywieniowych, 
właściwości witamin i minerałów oraz innych naturalnych 
środków pomagających utrzymać lepsze zdrowie.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w trzeci czwartek 
października - czyli 19.10.2017 o godz.17 w MCK w sali po 
dawnej kawiarni. Gościem będzie ponownie pan Janusz 
Milwicz, który opowie między innymi o badaniu,  które 
wykonuje przy pomocy urządzenia nazwanego kwantowym 
analizatorem biorezonansu  magnetycznego. Dzięki takiemu 
badaniu można określić zgodność parametrów pracy 
organizmu i jego składu.

Uczestnicy spotkań będą mogli po uprzednim zapisie 
skorzystać ze zniżek i bonusów. Warto więc brać czynny 
udział w naszych spotkaniach.

Zapraszam serdecznie bo w dzisiejszych czasach wiedza 
jest bardzo potrzebna.

Anna Roszak
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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Gostynińskie Dni Seniora 
za nami.

 

22-23 września odbyły się  Gostynińskie Dni Seniora. Zostały 
one zorganizowane w Gostyninie już po raz drugi. Tegoroczna 
edycja promowała zdrowy styl życia. Do organizacji imprezy 
włączyły się Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Anna Roszak, 
Jolanta Śmiałkowska i firma Colway.

Pierwszego dnia seniorzy mogli wysłuchać  Anny Roszak, 
która  w swoim wystąpieniu tłumaczyła zgromadzonym 
o szkodliwym wpływie na zdrowie człowieka tłuszczów, cukrów 
oraz produktów wysokoprzetworzonych. O problemach z układem 

pokarmowym oraz układem krążenia opowiedział Janusz Milwicz.  
Na zakończenie Jolanta Śmiałkowska wyjaśniła w jaki sposób 
pielęgnować skórę dojrzałą.

Ewa Skierska-Uche (ekspert coachingu) przypominała seniorom, 
iż kluczem do szczęścia jest zaakceptowanie samego siebie.

Jarosław Słoń (wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, 
wybitny biolog ewolucyjny zaangażowany w opracowania nowych 
leków m.in przeciwnowotworowych. Zajmuje się dziedziną 
kosmetologii oraz suplementami diety) opowiadał o negatywnym 
wpływie źle dobranej diety na zdrowie człowieka.

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kolejna edycja 
Dni Seniora za rok.

Wydawca, redaktor naczelny: Agnieszka Korajczyk-Szyperska, adres redakcji: ul. Rynek 15,  Gostynin 09-500, Redagował zespół; Skład i druk: Drukarnia Szmydt ul. Płocka 38b, Gostynin 09-500


