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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
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Inicjatywa dla Gostynina dotrzymuje danego słowa. Realizujemy 
nasz program, z którym szliśmy do wyborów. Dzięki naszej pracy, 
wnioskom i zabezpieczonym przez radnych miejskich środkom 
w budżecie miasta, udało się organowi wykonawczemu w ciągu 3 lat 
zrealizować wiele inwestycji, m.in: zmodernizować ul. Ozdowskiego, 
Floriańską, Zakładową, Kilińskiego, Armii Krajowej. Wybudowany 
został łącznik pomiędzy ul. Dybanka a ul. Wspólna  a także powstała 
droga Langenfeld/Spółdzielcza wraz z kanalizacją.

Dzięki m.in. wnioskom radnych i zaangażowaniu członków 
IdG powstał plac zabaw za Miejskim Centrum Kultury, na 

ul. Bierzewickiej, plac zabaw na os. Czapskiego, Parkowej, 
Bema czy na Zalesiu.

Radni IdG wnioskowali o wymianę starych wiat przystankowych 
i zakup nowych.

Powstały też parkingi m.in przy Miejskim Przedszkolu nr 2 
i przy Szkole Podstawowej nr 3.  Szkoły i przedszkola otrzymały 
środki na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia czy mebli. 
Zakupione zostały szafki na podręczniki. Również stadion miejski 
zyskał nowe ogrodzenie. Opracowany został na wniosek radnych 
projekt modernizacji stadionu. Mieszkańcy mogą korzystać 
ze zmodernizowanego chodnika przy ul. Parkowej i nowego 
chodnika przy ul. Spacerowej.

Leży nam na sercu fakt aby każdy miał dach nad głową dlatego 
radni wspierali budowę bloku socjalnego przy ul. Targowej.  
Wspieramy seniorów dlatego  powstała inicjatywa Gostynińska 
Karta Seniora. Zależało nam aby w Gostyninie zorganizować 
Klub Seniora i udało się. Dzięki m.in. zabezpieczeniu środków 
na wkład własny powstały punkty opieki nad dziećmi do lat 3. 

To tylko część inwestycji, które udało się zrealizować m.in. na 
nasz wniosek. Pracujemy dalej. A przed nami kolejne zadania 
m.in. modernizacja monitoringu, budowa lodowiska, budowa 
dróg na Zatorzu, modernizacja ul. Bema, Stodólnej, Kopernika, 
Nowej i inne mniejsze i większe zadania. Z pozdrowieniami 

Agnieszka Korajczyk - Szyperska.
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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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 czasie spotkania poruszane zostały sprawy dotyczące m.in. 
dojazdu dzieci do szkół, ogrzewania w blokach przy Targowej, 
braku ławek czy spadającego tynku w klatce w jednym z bloków.

Jak zapewniły radne wszystkie te wnioski zostaną przekazane 
radnym i burmistrzowi .

„Chciałam podziękować wszystkim, którzy pojawili się na tym 
spotkaniu pomimo niesprzyjającej pogody. Cieszę się, że miałyśmy 
okazję porozmawiać z mieszkańcami ul. Targowej choć z wieloma 
osobami i tak jesteśmy w ciągłym kontakcie.

Podsumowując spotkanie na pewno wszystkie wnioski 
przekażemy radnym i burmistrzowi. Jestem przekonana, że 
przynajmniej kilka z nich w najbliższej przyszłości zostanie 
zrealizowanych”- powiedziała radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Następne spotkania z mieszkańcami już wkrótce - dodała 
radna Rędzikowska-Mystkowska.

 źródło: www.gostynin.info

Blok socjalny przy Targowej 
oficjalnie otwarty  

W środowy mikołajkowy poranek, 6 grudnia 2017 r. odbyła 
się uroczystość oddania do użytku bloku socjalnego przy ulicy 
Targowej 5B.

W nowym budynku przy Targowej 5 zamieszka 60 rodzin, co 
w znacznym stopniu rozwiąże część problemów mieszkaniowych, 
z którymi boryka się spora grupa mieszkańców Gostynina. 
Radni Rady Miejskiej zabezpieczyli środki na budowę budynku, 
a 22 marca 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie 
inwestycji, po czym rozpoczęły się prace budowlane. Budynek 
jest całkowicie podpiwniczony, ma IV kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze użytkowe. Znajdą się w nim również piwnice 
lokatorskie, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz lokale 
usługowo-handlowe.

Mieszkamy na najstarszym 
osiedlu Gostynina. Nikt 
o nas nie pamięta.  
Spotkanie z mieszkańcami Prusa

W piątek, 27 października 2017 r. przedstawicielki Inicjatywy 
dla Gostynina spotkały się z mieszkańcami osiedla Prusa. 
Głównym tematem spotkania były planowane w najbliższym 
czasie na tym terenie działania inwestycyjne.

„W związku z tym, że nie mamy tu swojego radnego (przyp.
red. Wiesława Radecka startowała z IdG lecz kilka miesięcy 
po objęciu mandatu zrezygnowała z zasiadania w klubie 
radnych IdG) chciałyśmy spotkać się z Wami i poznać Wasze 
potrzeby. Płyną do nas sygnały m.in. za pośrednictwem portali 
społecznościowych, że na osiedlu brakuje oświetlenia, koszy, 
placu zabaw, że nie ma przejść dla pieszych. Nic przecież nie 
zastąpi rozmowy i spotkania twarzą w twarz”- powiedziała na 
powitanie inicjatorka spotkania Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

W czasie piątkowego spotkania mieszkańcy poruszyli 
m.in. temat związany ze zmianą nazwy ulicy 18 Stycznia. 
Zasygnalizowali konieczność budowy progów zwalniających 
na ulicach Leśnej i Prusa. Zaapelowali o budowę chodnika na 
ul. Leśnej i Konopnickiej, o budowę boiska i placu zabaw dla 
dzieci a także o wykonanie oświetlenia wzdłuż ulicy Kolejowej.

„Wszystkie wnioski ze spotkania zostały spisane, przedstawimy 
je naszym radnym, przekażemy odpowiednim jednostkom i mam 
nadzieję, że zostaną zrealizowane” – podsumowała spotkanie 
radna Rędzikowska-Mystkowska.

„Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy nie byli pozostawieni sami 
sobie i żeby wiedzieli, że nam też zależy na tym, żeby ich okolica się 
rozwijała i była bezpieczna” – dodała radna Korajczyk-Szyperska.

W spotkaniu wzięły udział radna Rady Powiatu Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska oraz radna Rady Miasta 
Magdalena Augustyniak. 

 
źródło: www.gostynin.info

Mieszkańcy osiedla Targowa 
opowiedzieli o swoich bolączkach 

W piątkowe popołudnie (10 listopada br.), pomimo deszczu 
i silnego wiatru odbyło się spotkanie radnych IdG Agnieszki 
Korajczyk-Szyperskiej i Małgorzaty Rędzikowskiej - Mystkowskiej 
z mieszkańcami osiedla Targowa.
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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 otwarciu uroczyście przecięto wstęgę, a dokonali tego 
przedstawiciel administratora – MTBS Sp. z o.o. Konrad 
Wilkanowicz, przedstawiciel wykonawcy – firmy Hydropol 
Paweł Żółtowski, Burmistrz Paweł Kalinowski i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Robacki.

 źródło: www.gostynin.info

Klub seniora „Parostatek” otwarty 

W mikołajkową środę, 6 grudnia 2017 r. otwarto drugą ważną 
dla Miasta inwestycję. Tuż przed południem w obecności seniorów 
przecięto symboliczną wstęgę w MCH „Stara Betoniarnia”, gdzie 
funkcjonować oficjalnie zaczął Klub Seniora „Parostatek”.

Klub mieści się na I piętrze centrum handlowego przy 
Bierzewickiej i znajduje się w nim pięć pomieszczeń w tym 
zaplecze kuchenne. Całość zajmuje 140 m² powierzchni użytkowej.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia klubu dokonali 
m.in.: inicjatorka utworzenia na terenie miasta klubu seniora 
w Gostyninie Anna Roszak, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Robacki, Burmistrz Paweł Kalinowski, Proboszcz Parafii 
Św. Marcina ks. dziekan Ryszard Kruszewski.

Klub Seniora „Parostatek” powstał przy wykorzystaniu środków 
finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-
2020 oraz z budżetu Gminy Miasta Gostynina w ramach wkładu 
własnego. Dofinansowanie pokryło pokryje ok. 80% całości 
inwestycji a 20% wkładu własnego Gminy Miasta Gostynina 
zabezpieczyła Rada Miejska.

O utworzenie miejsca spotkań dla seniorów od dłuższego 
czasu zabiegała pani Anna Roszak, która w ubiegłym roku 
złożyła do Budżetu Obywatelskiego projekt dotyczący powstania 
świetlicy dla Seniorów, która w założeniu miała być miejscem 
ogólnodostępnym dla starszych mieszkańców naszego miasta. 
Projekt został odrzucony, w uzasadnieniu podano, że Urząd 
Miasta nie dysponuje żadnym lokalem na ten cel.

Klubem „Parostatek” zarządzać będzie Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.  źródło: www.gostynin.info

Dobra wiadomość dla uczniów SP 3. 
Nowa pracownia komputerowa 
już niebawem 

W czwartek, 30 listopada 2017 r. radni Rady Miejskiej 
w poprawkach do wydatków budżetowych na wniosek klubu 
radnych Inicjatywy dla Gostynina zabezpieczyli w budżecie kwotę 
35 000 zł na doposażenie pracowni komputerowej w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte.

Kwota jeszcze w tym roku ma być zagospodarowana na zakup 
komputerów oraz wyposażenie pracowni. Szczegóły znane 
będą niebawem.

 

źródło: www.gostynin.info

Kolejne nowe wiaty 
przystankowe pojawią się  
na ulicach Gostynina

W środę, 29 listopada 2017 r. podczas obrad Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu po interwencji radnych Inicjatywy dla 
Gostynina przyjęto wniosek, gdzie zabezpiecza się w budżecie środki 
finansowe na zakup ośmiu wiat przystankowych na terenie miasta.

Na wczorajszej sesji (30 listopada br.) radni przyjęli poprawki 
do budżetu, które pozwolą na zakup wiat jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, przed ubiegłą zimą na wniosek radnych 
Inicjatywy dla Gostynina zakupiono i zamontowano trzy 
estetyczne wiaty przystankowe na ulicach 3-go Maja, ul. Kowalska 
i ul. 18 – Stycznia.

Planowane lokalizacje montażu nowych przystanków to 
ulice Zalesie, Bierzewicka (w stronę Bierzewic przy MCH 
„Stara Betoniarnia”), Płocka (w stronę Płocka), Czapskiego 
(za przejazdem w stronę obwodnicy), Wojska Polskiego (przy 
skrzyżowaniu z Legionów Polskich), Targowa (w stronę centrum 
miasta) oraz po obu stronach na Alejach Popiełuszki.



str. 5

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

- Bardzo dużo osób podróżuje do Płocka, Kutna czy też 
komunikacją miejską dlatego jest potrzeba stworzenia 
odpowiednich warunków, w których będą oczekiwać na autobus. 
Na przykład mieszkańcy ulicy Zalesie pozbawieni zostali wiaty 
już kilkanaście miesięcy temu, dlatego uważamy, że ustawienie 
wiaty na tym osiedlu i w innych wskazanych miejscach jest jak 
najbardziej zasadne - powiedziała przewodnicząca Inicjatywy 
dla Gostynina Agnieszka Korajczyk-Szyperska. 

źródło: www.gostynin.info

 Będą pieniądze na budowę 
dróg na Zatorzu

Pod koniec listopada na posiedzenie Komisji Rozwoju 
Gospodarczego której przewodniczy Tadeusz Majchrzak (IdG) 
przybyli mieszkańcy Zatorza, którzy oczekiwali od radnych 
i burmistrza podjęcia działań w sprawie budowy dróg na osiedlu. 
To był najważniejszy punkt posiedzenia komisji z 29 listopada. Na tę 
chwilę osiedle posiada już kanalizację, natomiast nie ma wykonanego 
żadnego projektu dokumentacji na budowę dróg na osiedlu:

- Wspólnie z radnymi Inicjatywy dla Gostynina pracujemy 
nad budżetem miasta Gostynina na 2018 i możemy śmiało 
powiedzieć, że znajdą się tam środki na budowę dróg na Zatorzu. 
Oprócz tego będą także środki na inne większe i mniejsze 
zadania, w tym np. na monitoring, siłownię street workout 
czy place zabaw – zapewnia Agnieszka Korajczyk-Szyperska. 

Radni w czasie komisji podejmowali wiele wniosków, które 
dotyczyły nie tylko Zatorza, budowy siłowni street workout czy placów 
zabaw na ulicach Targowej, Spółdzielczej i osiedlu Prusa, ale też 
montażu dodatkowych wiat przystankowych na ulicach Gostynina.

Kolejną podnoszoną kwestią posiedzenia komisji było 
zabezpieczenie środków finansowych na monitoring i zakup 
wyposażenia sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3. 

 źródło: www.gostynin.info

Czwórka sportowców 
oraz dziewięciu uczniów 
otrzymało nagrody

Podczas dzisiejszych obrad sesji Rady Miasta (30 listopada 2017 r.) 
nagrody Gminy Miasta Gostynin za osiągniecie wysokich wyników 
sportowych otrzymało czterech sportowców. Ponadto stypendia 
z tytułu dobrych wyników w nauce odebrało dziewięciu uczniów.

Nagrody otrzymali wieloletni działacz, trener młodzieży 
z dyscypliny tenisa stołowego Arkadiusz Rutowski (UKS Alfa 
Gostynin) oraz Łukasz Flejszer (UKS Zwoleń Team), złoty 
i srebrny medalista w kategorii Masters Torowych Mistrzostw 
Polski w jeździe na rolkach, także trener grupy młodych rolkarzy 
i rolkarek ze Zwolenia.

Nagrody trafiły także do Bartłomieja Stolarza, piłkarza piłki 
nożnej plażowej Zgody Chodecz Beach Soccer Team, który w tym 
roku w sierpniu z drużyną Artful BSC Bratysława wywalczył m.in. 
Mistrzostwo Słowacji. Na co dzień bramkarz związany z drużyną 
z Chodcza występuje w rozgrywkach I Ligi Południowej PZPN, jest 
wychowankiem Mazura Gostynin, gdzie występował w grupach 
młodzieżowych. W jego imieniu nagrodę odebrał ojciec.

Czwartym sportowcem, który otrzymał nagrodę jest Kamil 
Fabisiak, tenisista ziemny zrzeszony w SIKT Płock, który wystąpił 
m.in. na Paraolimpiadzie w Londynie 2012 i w Rio de Janeiro 
w 2016 r. Ostatni sukces Kamila to występ w turnieju Masters 
w parze z Austriakiem Martinem Legnerem w Sportcentrum de 
Schaapskooi w holenderskim Bemmel i jest to impreza mająca 
rangę nieoficjalnych Mistrzostw Świata.

Podczas czwartkowego posiedzenia nagrody w postaci stypendiów 
otrzymało także dziewięciu najzdolniejszych uczniów:

Michał Patrycjusz Tyrolski, Radosław Witkowski, Klaudiusz 
Mikołajczyk, Daniel Wujkowski, Natlia Kusiak, Weronika Stańczyk, 
Adrian Przybyła, Kacper Farys i Maja Pawłowska.

Nagrody wraz z gratulacjami wręczali Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Robacki oraz Burmistrz Paweł Kalinowski.

Zastanowimy się na przyszłość, czy nie obniżyć progów – 
dodał Przewodniczący Rady, dodając że radni Inicjatywy dla 
Gostynina już pracują nad zmianą kryteriów przyznawania 
stypendiów w przyszłym roku.

  źródło: www.gostynin.info

Profesjonalny zespół ds. 
środków zewnętrznych? 
Póki co wyszła totalna „klapa”

Dopiero po trzech latach od objęcia stanowiska Burmistrz Paweł 
Kalinowski postanowił stworzyć zespół do pozyskiwania środków 
unijnych. Plany były ambitne, jednak jak poinformował Urząd 
Miasta, jedyny chętny, który zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko 
naczelnika w procedurze kwalifikacyjnej, wycofał swoją ofertę 
i konkurs nie został z tego powodu rozstrzygnięty.

Kim jest tajemniczy kandydat? Tego nie wiadomo. Co pewne 
natomiast, to nie pierwsza rezygnacja z pracy na stanowisku 
urzędniczym „pod skrzydłami” Burmistrza Kalinowskiego. 
W kwietniu 2016 roku z funkcji prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego zrezygnował Piotr Śladowski, w sierpniu tego samego 
roku zrezygnował z pracy doradca zatrudniony w Wydziale Promocji 
i Ochrony Zdrowia Jarosław Bień, a we wrześniu ze stanowiska 
zastępcy burmistrza zrezygnował Paweł Pachniewski.
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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

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w Gostyninie 
zostaną zmienione nazwy trzech ulic:

- ul. 18 stycznia,
- ul. Rewekanta,
- ul. Figielskiego
Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od 

mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic 
ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie 
można używać tak długo, aż stracą ważność.

 źródło: www.gostynin.info

Nocna i świąteczna pomoc 
medyczna na terenie Gostynina. 
Jest odpowiedź Starosty

W związku z wprowadzoną przez obecny rząd ustawą od 1 
października na terenie Gostynina nocną i świąteczną opiekę 
zdrowotną świadczyć może jedynie szpital w Gorzewie. Oznacza 
to, że osoby potrzebujące pomocy medycznej muszą dojechać do 
szpitala oddalonego kilka kilometrów od Gostynina we własnym 
zakresie lub wezwać karetkę pogotowia.

W związku z utrudnieniami w dostępie do nocnej i świątecznej 
pomocy medycznej radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska złożyła 
do Starosty interpelację w sprawie możliwości przywrócenia 
świadczeń na teren miasta.

Jak informuje starosta Tomasz Matuszewski w dniu 21 listopada 
br. odbyto się posiedzenie Zarządu Powiatu Gostynińskiego, 
gdzie dyskutowano na temat braku punktu pierwszej pomocy 
w mieście. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Arion Med 
Sp. z o.o., NZOZ  „Medicus” Gostynin Sp. z o.o., Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Szkol-Med” s.c.

W trakcie dyskusji przedstawiciele placówek medycznych 
potwierdzili, iż od 1 października 2017 roku obowiązujący 
stan prawny wyklucia świadczenie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ przez podmioty nie 
ujęte w ustawie.

„Nadmieniam iż, podczas spotkania przedstawiciel Arion 
Med wskazał, obecne miejsce udzielania świadczeń nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej pozwala na wykonanie 
w razie konieczności niezbędnych badań miejscu w szpitalu 
(RTG. tomografia, badania laboratoryjne i inne niezbędne do 
diagnozy dalszego leczenia pacjenta), jak również umożliwia 
konsultacje ze specjalistami, w tym opiekę pediatryczną.

Ponadto Arion Med jako podmiot zabezpieczający 
świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
zobowiązany jest do udzielania tych świadczeń tak. w domu 
pacjenta” - czytamy w odpowiedzi Starosty.

Wycena NFZ świadczeń nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej (w tym pediatrycznej) na obszarze zabezpieczenia 
do 50 tys. świadczeniobiorców stanowi kwotę 81500 zł/
ryczałt miesięczny.

źródło: www.gostynin.info

Ile środków unijnych przepadło jakie Gostynin mógł pozyskać 
przez ten czas, zanim w Urzędzie Miasta postanowiono stworzyć, 
jak widać z ogromnymi problemami, zespół ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych? Trudno ocenić, ale patrząc na Płock i zakres 
gdzie gdzie te miasto pozyskuje, można jasno stwierdzić jest u nas 
mizernie. W Płocku, jak poinformował pod koniec listopada Prezydent 
Andrzej Nowakowski, pozyskano z unijnych funduszy 27 milionów 
złotych. Chodzi o projekt kompleksowego „uzbrojenia” terenów na 
osiedlu Trzepowo w infrastrukturę, która zachęci przedsiębiorców 
do zainwestowania właśnie w tym miejscu.

W Gostyninie trwa natomiast konkurs na dwa wolne stanowiska 
podinspektora ds. pozyskiwania i realizacji funduszy. Wymagania 
formalne spełniły cztery kandydatki.

Do tematu wrócimy. 
źródło: www.gostynin.info

Afera z mieszkaniami socjalnymi: 
Urząd Miasta świadomy 
konsekwencji finansowych

Na środowym (22 listopada) posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Rędzikowska-Mystkowska dopytywała o konsekwencje kontroli, 
jaką przeprowadza w Gminie Miasta Gostynina Bank Gospodarstwa 
Krajowego, a która dotyczy przyznawania kilka lat temu mieszkań 
socjalnych w blokach przy ulicy Targowej.

Przypomnijmy, kontrola dotyczy przyznawania lokali socjalnych 
w blokach na ulicy Targowej przez poprzedniego burmistrza 
Włodzimierza Śniecikowskiego. Zdaniem BGK, Śniecikowski miał 
lokować tam osoby, których status nie mieścił się w kryteriach 
dla mieszkań socjalnych a następnie poświadczać nieprawdę 
w sprawozdaniach.

Łączna wartość tej inwestycji to ok. 6,3 mln zł, a wsparcie banku 
wyniosło prawie 1,8 mln zł.

- Poczyniliśmy różne zabiegi, które powinny być tutaj przyjęte 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego… działania zostały podjęte 
aby zminimalizować nieprawidłowości, które się pojawiły. Po 
wyjaśnieniach, które my złożymy do banku, wtedy bank ustali 
– myślę, że karę albo zwrot nienależnie pobranych środków – 
odpowiedziała na pytanie radnej Halina Fijałkowska wiceburmistrz .

 źródło: www.gostynin.info

Burmistrz chce zmian 
nazw ulic 18-go stycznia, 
Rewekanta i Figielskiego 

Jak poinformował na swoim profilu burmistrz Paweł 
Kalinowski, w najbliższym czasie zmianie ulegną nazwy 
3 ulic: 18 stycznia, Rewekanta oraz Figielskiego. Decyzje 
włodarz tłumaczy wprowadzona ustawą dekomunizacyjną.

Poniżej prezentujemy treść komunikatu Burmistrza:
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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

Weronika straciła dzieciństwo, zanim jeszcze się rozpoczęło. Tak 
trudno jest przyjąć do wiadomości, że ukochane dziecko umiera… Moja 
2-letnia córeczka ma złośliwego raka w IV stadium - neuroblastomę. 
Widziałam już śmierć, która chciała ją zabrać; widziałam raka, który 
rozpanoszył się w całym jej maleńkim organiźmie; musiałam patrzeć na 
łzy i grymas bólu, który wykrzywiał twarz mojemu dziecku. Nie mogę 
jednak dać za wygraną, pozwolić rakowi jej zabrać, choć serce krzyczy 
z rozpaczy. Weronika się nie poddaje, więc i ja muszę walczyć! Leczenie 
trwa, przed nami immunoterapia. Jednak nie jest refundowana… A to 
jedyna szansa Weronisi na pokonanie nowotworu! Błagam o pomoc… 
Nie mogę pozwolić mojej córeczce umrzeć…

Zaledwie w maju skończyła 2 latka. Nigdy nie chorowała, dlatego gdy 
zaczął boleć brzuszek, szybko pojechaliśmy do lekarza. To był koniec 
lipca. Pediatra zbagatelizował problem, powiedział, że pewnie robaki 
i przepisał specjalny płyn. Jednak dni mijały, a poprawy nie było. 
Córeczka coraz bardziej płakała, nieustannie trzymając się za brzuszek. 
Wtedy nie podejrzewałam nawet, że w środku krył się przerażający 
potwór, który ją zabijał…

Kolejna wizyta u lekarza i prawie wymuszenie badania USG. W jego 
trakcie widziałam, jak pani doktor zamilkła, a wyraz jej twarzy zmienił 
się: od skupienia, do zaniepokojenia. Milcząc wyszła z sali, a po powrocie 
kazała jak najszybciej wracać na pilną konsultację do pediatry. Weronika 
cały czas płakała… Lekarz znowu był zdania, że to typowe objawy 
bąblowicy, że to nic takiego, ale wysłał nas do szpitala. To był 4 sierpnia. 
Dzień, w którym nasz świat się zawalił…

W szpitalu w Płocku nie mieli wątpliwości. Wystarczył rzut oka 
na wyniki badań, by powiedzieli: my się tego nie podejmiemy. Ale 
czego? - prawie wykrzyczałam. - Przecież to zwykły pasożyt, pomóżcie 
mojemu dziecku! Nie mieściło mi się w głowie, nie mogłam uwierzyć, 
że coś jest nie tak. Lekarz spojrzał mi w oczy i powiedział słowa, które 
zamroziły moje serce: Proszę przygotować się na najgorsze. To guz. 
Prawdopodobnie nowotworowy... Nie pamiętam dzisiaj, czy osunęłam 
się na ziemię, czy płakałam. Byłam w takim szoku, miałam wrażenie, 
że czas się zatrzymał, a mnie pochłania ciemność. Jeszcze tego samego 
dnia pędziłam z córeczką w karetce do Centrum Zdrowia Dziecka, za 
nami jechał mąż. Modliłam się, żeby to nie była prawda, żebyśmy się 
obudzili z tego koszmaru. Ale to nie był sen. Moje dziecko umierało…

Już po pierwszym badaniu w CZD lekarze byli prawie pewni - to na 80% 
neuroblastoma. Chociaż ta nazwa nic mi wtedy nie mówiła, wiedziałam, że 
to źle. Bardzo źle… Potem dowiedziałam się, że w Polsce odnotowuje się 
ok. 70 nowych przypadków rocznie. Neuroblastoma (nerwiak zarodkowy) 
to jedna z cięższych przypadłości, które mogą się przytrafić najmłodszym 

dzieciom. Jest to rzadki lity nowotwór współczulnego układu nerwowego. 
Guzy tego typu najczęściej rozwijają się w nadnerczach, przy kręgosłupie 
lub w jamie brzusznej. Prawie połowa diagnozowanych przypadków 
dotyczy dzieci poniżej 3 roku życia. Większość z nich diagnozowana 
jest w czwartym stadium choroby – z przerzutami do kości i szpiku. Do 
czasu wdrożenia immunoterapii dożyje ok. 30 dzieci...

Dla nas, rodziny, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia 
z nowotworem, zabrzmiało to jak wyrok śmierci. Dalsze badania 
potwierdziły tylko przypuszczenia: pokazały przerzuty do wszystkich 
kości, zajęcie szpiku w 84% oraz dodatkowo czynnik oporny na działanie 
chemii. Nasz potwór w brzuszku miał 12,5x6,5x12cm, obejmował obszar 
od kręgosłupa, przez aortę aż do żeber i nerek, poprzesuwał wszystkie 
narządy wewnętrzne. Sprawiał niewyobrażalny ból, nie miał już nawet 
miejsca, żeby dalej rosnąć!

Zapytałam lekarza, czy to koniec. Prosiłam, żeby był z nami szczery, 
bo nie chcemy, żeby ostatnie tygodnie życia nasza Werosinia spędziła 
w szpitalnym łóżku, cierpiąc z dala od rodzinnego domu… Ale dali nam 
nadzieję, a to wystarczyło, byśmy walczyli. Widzimy upór w twarzy naszej 
córeczki. Nawet gdy strasznie boli, Weronika chce się bawić, uśmiecha 
się do  nas… Ma dopiero 2 latka, nie rozumie, dlaczego musi cierpieć, 
dlaczego z jej brzuszka wystają kable, dlaczego jest w szpitalu, a nie 
w domu z bratem bliźniakiem...

Rozpoczęło się leczenie. Wierzymy, musimy wierzyć, że Weronika 
z tego wyjdzie. Po pierwszych cyklach chemii guz się zmniejszył, stan 
córeczki widocznie się poprawił! Wcześniej nieustannie płakała. Non stop 
nosiłam ją na rękach, bujałam, żeby choć troszkę uspokoić i ukoić ból… 
Leczenie zaczęło działać. Kości i szpik były czyste, lekarze podjęli więc 
decyzję o operacji usunięcia nadnercza wraz z resztką guza. To ogromny 
powód do radości, ale nadal żyjemy w strachu… Rak w każdej chwili 
może powrócić, zaatakować ze zdwojoną mocą. Mamy już dalszy plan 
leczenia: wkrótce Weronikę czeka megachemia, pobranie i przeszczep 
komórek macierzystych, radioterapia i najważniejsze: immunoterapia. 
Ta ostatnia nie jest refundowana, a bez tego nie zakończymy leczenia…

Weronisia jest zawzięta, ma ogromną siłę do walki, do życia… Wiemy, 
że się nie podda, a my musimy walczyć razem z nią. Nie zasłużyła na 
całe to cierpienie, nie zasłużyła na śmierć! Córeczka czasami budzi się 
z krzykiem, boi się pielęgniarek i lekarzy. Wtedy jestem obok, tulę i mówię 
jej do uszka, że już niedługo, że wyzdrowieje… Żeby miała szansę na 
pokonanie nowotworu niezbędna jest immunoterapia. Nie stać nas na 
nią, sami nie jesteśmy w stanie ocalić własnego dziecka, dlatego błagamy 
Cię o pomoc… Pozwól naszej córeczce uciec przed śmiercią.

źródło: www.siepomaga.pl/zycie-weroniki

Zbiórka na cel:  
immunoterapia przeciwciałami anty GD-2 Dituximab beta

SMS
numer 72365 

Treść S8267 
Koszt 2,46 brutto 

(w tym VAT)

PrZeleW

Odbiorca: Fundacja Siepomaga 

ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań 

Numer w Alior Banku 
65 1060 0076 0000 3380 0013 1425 

IBAN: PL SWIFT: ALBPPLPW 

Tytułem: 8267 Weronika Pytel darowizna 

Uciec przed śmiercią. 
Trwa wyścig o życie Weroniki!
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina
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