
Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony
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Na poniedziałkowych (26 lutego 
2018 r.) obradach połączonych Komisji 
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej oraz Edukacji, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej radni Rady Miejskiej zajęli 
się między innymi zaopiniowaniem wniosku 
w sprawie przeniesienia wybranych klas III 
z SP 1 i SP 3 do SP 5.

Przypomnijmy, Urząd Miasta z burmistrzem 
Pawłem Kalinowskim przedstawił radnym miejskim 
projekt uchwały, który dotyczy m.in. przeniesienia 
wybranych klas III w przyszłym roku szkolnym 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 do Szkoły 
Podstawowej nr 5. Realizacja obowiązku szkolnego 
w SP nr 5 dla tych klas odbywałaby się od IV klasy 
do klasy VIII.

To kolejny etap wdrażania przygotowanej 
i wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 
reformy edukacji. Na poniedziałkowe obrady 
w sali posiedzeń Urzędu Miasta wybrała 
się kilkudziesięcioosobowa grupa rodziców 

dzieci ,  których temat 
przenosin dotyczy a także 
nauczyciele z gostynińskich 
szkół gimnazjalnych jak 
i podstawowych.

Dyrektor MZESiP zapytany 
o powody przenosin i dlaczego 
padło na konkretnie klasy 
trzecie odpowiedział, że 
według jego obliczeń jest 
tam najwięcej uczniów spoza 
danego rejonu.

Opinie ,  że  po  raz 
kolejny wszystkie decyzje 
podejmowane są przez 
urzędników bez zgody 
rodziców a nawet braku konsultacji z nimi były 
wygłaszane bardzo często:

- Dlaczego te dzieci mają znów być 
poszkodowane, wszystko odbywa się za naszymi 
plecami – grzmiał jeden z ojców dziecka, dodając, 
że ten rocznik już raz poddany był swoistego 

„eksperymentowi” na żywym organizmie, 
ponieważ już byli pierwszym rocznikiem, który 
miał obowiązek szkolny w wieku sześciu lat.- Dla 
większości dzieci będzie to zdarzenie traumatyczne 
– powiedział inny z rodziców.

- Mówiłam o tym, że podejmując takie decyzje 
zawsze należy o tym rozmawiać z rodzicami – 
powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska.

Rozwiązanie kłopotliwej sytuacji zaproponował 
Mateusz Lewandowski, nauczyciel z SP nr 3 
oraz Gimnazjum nr 2. Według niego nie powinno 
się obarczać traumą przenosin dzieci a skupić 
się na rozwiązaniu problemu poprzez mobilność 
nauczycieli. Dodał, że dzięki połączeniu szkół 
nauczyciele mogą się zorganizować i zyskać 
dodatkowe godziny do etatu: - Prędzej się 
nauczyciele zorganizują niż dzieci – powiedział.

Po burzliwej wymianie argumentów przed 
decyzją wydania opinii stanęli radni. Stanowisko 
klubu Inicjatywy dla Gostynina przedstawił radny 
Zbigniew Chorążek. Dodał, że ma dziecko 
w wieku szkolnym i również jest oburzony 
sposobem załatwiania problemu „za plecami” 
rodziców: - Zostaliśmy postawieni przed decyzją 
bez wcześniejszej konsultacji – powiedział radny, 
dodając, że gdyby nastąpiło to wcześniej można 
było opracować jakiś lepszy plan.

W efekcie obie komisje negatywnie zaopiniowały 
propozycję burmistrza w sprawie przeniesienia 
klas trzecich z SP 1 i Sp 3 do SP nr 5, po czym na 
sali rozległy się oklaski.

Informacje
z Gostynina

Oburzeni rodzice i oklaski dla radnych. 
Przeniesienie klas zaopiniowane negatywnie.
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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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Kamila Gasiuk-Pihowicz gościła w Gostyninie 
Posłanka na Sejm VIII kadencji, 

przewodnicząca klubu poselskiego 
Nowoczesnej i wiceprzewodnicząca partii 
Kamila Gasiuk-Pihowicz spotkała się 
w poniedziałkowe popołudnie, 12 marca 
2018 r. z mieszkańcami Gostynina. 

Wraz z wiceprzewodniczącą do Gostynina 
przyjechał Marcin Podsędek, reprezentujący 
mazowieckie struktury Nowoczesnej. Goście 
mimo iż mieli niewiele czasu, zdążyli obejrzeć 
gostyniński krajobraz, zachwalali piękno naszego 
miasta: - Macie bardzo ładny Rynek – rozpoczęła 
spotkanie posłanka.

- Jest mi niezmiernie miło, że po długim 
okresie namawiania przyjęła Pani zaproszenie 
i przyjechała do Gostynina – powitała posłankę 
prowadząca spotkanie liderka Inicjatywy dla 
Gostynina i Radna Rady Powiatu Gostynińskiego 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Tematy podejmowane na spotkaniu dotyczyły 
rocznicy 100-lecia uzyskania praw wyborczych 
przez kobiety w Polsce, która przypadnie 17 dni 
po rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości, 
tj. 28 listopada a także obecnej sytuacji kobiet 
i aktywności zawodowej jak i równości płci.

Podjęto także przez mieszkańców tematykę 
reformy sądownictwa, obsadzania stanowisk 
urzędniczych przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości, 
stan finansów Państwa i „rozbuchaną” politykę 
socjalną partii rządzącej, sytuację Polski w Unii 
Europejskiej oraz relacjach międzynarodowych, 
zmian w prawie wyborczym i możliwości 
sfałszowania wyborów przez obecną partię rządzącą 
a także lokalnych spraw Mazowsza Zachodniego.

Place zabaw dla dzieci - to temat drażliwy, 
niewygodny i przede wszystkim woda na 
młyn do krytyki dla opozycji IdG. Kandydaci 
na radnych z Inicjatywy dla Gostynina ujęli 
w swoim programie wyborczym nazwanym - 
Plan dla Gostynina właśnie te inwestycje pod 
hasłem „Place zabaw to raj dla Wszystkich 
Maluchów”. Z tym programem zdobyli 
zdecydowaną większość w Radzie Miasta 
w Gostyninie. To zobowiązuje, a program 
należy realizować, bo z niego każdy 
powinien być rozliczony, zarówno radni 
jak i burmistrz (działania wedle swoich 
kompetencji). 

W Sierpcu też budują place zabaw, mało tego 
pozyskują również na nie środki UE. W roku 2017 
na budowę 4 placów zabaw w Sierpcu pozyskano 
łącznie ponad 167 tyś. zł. W Gostyninie to nierealne.

Place zabaw budują też w Kutnie, Płocku, 
Gąbinie, ba nawet zobaczycie je w Szczawinie 
Kościelnym. W zasadzie budują w każdym mieście 
i bardzo dobrze, a dlaczego? - „Na placach zabaw 
dzieci mają możliwość wytrenowania koordynacji 
ruchów ciała, ćwiczą także kreatywność i zasady 
współzawodnictwa. Nie tylko poznają zasady 
współżycia w grupie, ale też lepiej rozumieją własne 

możliwości. Zaczynają się uczyć jak budować relacje 
z innymi” - to cytat również z Planu dla Gostynina.

Pamiętacie jak wyglądało otwarcie placu zabaw 
za MCKa?

To był kluczowy punkt programu Inicjatywy 
dla Gostynina, który został zrealizowany - dla 
przykładu, ta inwestycja mniej kosztowała niż kara 
jaką będzie musiało zapłacić miasto ze względu 
na nieprawidłowości podczas przyznawania 
za poprzedniego burmistrza Włodzimierza 
Śniecikowskiego mieszkań socjalnych w blokach 
przy ulicy Targowej.

Jak to jest z tymi placami zabaw w Gostyninie?
Fakty są takie, tylko dwa place zabaw dla dzieci 

jakie obecnie powstały są związane praktycznie 
z zapisami budżetowymi jakie wprowadzili 
radni Inicjatywy dla Gostynina w danym 
roku, chodzi właśnie o plac zabaw za MCKa 
i plac zabaw przy ul. Bierzewickiej. Pozostałe to 
przede wszystkim realizacje w ramach Budżetu 
Obywatelskiego (czasami z opóźnieniem)  jaki 
był przeprowadzany w poszczególny edycjach. 
Oczywiście wnioskodawcami w większości z nich 
były osoby związane z IdG, ale te inwestycje by nie 
przeszły w etap realizacji gdyby nie Państwa głosy.

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego - 
wśród 5 zakwalifikowanych wniosków do realizacji 
trzy dotyczyły placów zabaw, a konkretnie - budowa 
placu zabaw na os. Zalesie (realizacja 2017 rok), 
modernizacja placu zabaw na os. Czapskiego 
(realizacja 2017 rok) i przy ul. Gen. Józefa Bema.

W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego - 
realizacja 2017 rok - wśród 6 zakwalifikowanych 

wniosków do dalszej realizacji przechodzą dwa 
dotyczące placów zabaw - plac zabaw w SP 1 
w Gostyninie i Frajdowisko - zgłoszony przez osoby 
z IdG. Co ciekawe obydwa wnioski uzyskują 2030 
ważnych głosów na 3227 oddanych ogólnie w całej 
II edycji Budżetu Obywatelskiego w Gostyninie.  
To pokazuje jakie poparcie mają właśnie 
te inwestycje.

W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego 
- realizacja w 2018 roku - wśród wszystkich 
zgłoszonych poprawnie wniosków znajduje się 
jeden dotyczący placu zabaw (przy SP NR 5), 
otrzymał on 696 głosów i był to trzeci wynik na  
8 zakwalifikowanych wniosków do realizacji.

To trzeba podkreślić, mimo takiej nagonki 
na place zabaw jaką stosuje opozycja IdG, dwa 
wnioski w ramach tych trzech edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Gostyninie zgłosiły osoby nie 
związane z Inicjatywą dla Gostynina i chwała im za 
to. Ich projekty uzyskały imponującą ilość głosów 
- plac zabaw przy SP 1 i SP 5.

W 2018 roku, w zapisach budżetowych 
znalazły się również place zabaw przy ul. Prusa, 
ul. Spółdzielczej, ul. Stodólnej i ul. Bierzewickiej 
(osiedle). Potrzebę ich realizacji zgłaszali mieszkańcy 
Gostynina m.in. na forach internetowych, FB czy też 
w rozmowach bezpośrednich z osobami z Inicjatywy 
dla Gostynina.

Czy warto było budować place zabaw dla dzieci?
Oczywiście, ten punkt w Planie dla Gostynina 

z 2014 roku, w 2018 roku będzie zrealizowany 
do końca.

Roman Augustyniak

Szok! W Sierpcu też budują place zabaw :)

Źródło: gostynin.info



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 str. 3

Modernizacja ul. Prusa. 
Poznaliśmy wykonawcę dokumentacji

Rozbudowa Przedszkola 
nr 4 zbliża się wielkimi 
krokami

Monitoring 
w Gostyninie? 
Tak, jeszcze w tym roku

Budowa chodnika 
na ul. Słonecznej. 
Wkrótce ruszą prace

Ruszyły prace budowlane 
przy 3 Maja

W dniu dzisiejszym została podpisana 
umowa z Biurem Rozwoju i Realizacji 
Projektów Budowlanych „HOL-BUD” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie na 
opracowanie dokumentacji na modernizację 
ul. Prusa.

Zadanie jest jednym z wniosków składanych 
w trakcie spotkania przedstawicielek Inicjatywy 
dla Gostynina Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej, 
Małgorzaty Rędzikowskiej-Mystkowskiej 
oraz Magdaleny Augustyniak z mieszkańcami 
osiedla Prusa.

Spotkanie odbyło się pod koniec października 
ubiegłego roku.

„HOL-BUD” Sp. z o.o.  zobowiązany jest 
do opracowania kompletnej dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla modernizacji ul. Prusa ze 
skrzyżowaniami i zjazdami oraz budowa odcinka 
chodnika w ul. Kochanowskiego w Gostyninie.

Wykonawca zobowiązuje się opracować 
dokumentację projektową do dnia 30 listopada 
2018 r.

W piątek (9 marca br.) została podpisana 
umowa na wykonanie opracowania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
rozbudowę Przedszkola nr 4 w Gostyninie.

Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Obsługi Inwestycji „Probud” sp. z o.o. z siedzibą 
w Konieczkach reprezentowane przez pana 
Romualda Szafranowskiego.

Wkrótce witające kierowców na wjeździe 
do miasta tablice informujące o monitoringu 
miejskim ponownie będą aktualne. Do końca 
roku w Gostyninie zostanie zamontowanych 
kilkanaście kamer.

Na ten cel radni, którzy o przywrócenie 
monitoringu  zabiegali od początku obecnej 
kadencji, zabezpieczyli w kasie miejskiej kwotę 
200 tysięcy złotych. Zdaniem radnych, optymalnym 
rozwiązaniem byłoby umieszczenia 10 kamer 
w Rynku, a następnie sukcesywne rozbudowywanie 
sieci o kolejne ulice.  

„Przywrócenie monitoringu zwiększy 
poziom bezpieczeństwa w Gostyninie. Już 
sama świadomość o obecności kamer w mieście 
spowoduje, że wiele osób się najpierw zastanowi 
zanim uczyni coś karalnego” - powiedziała 
portalowi Małgorzata Rędzikowska-
Mystkowska wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

W środę, 14 marca 2018 r. ruszyły prace 
budowlane przy modernizacji chodników 
pomiędzy ulicami Polną 12 a ul. 3-go Maja.

O realizację zadania od dawna zabiegał radny 
IdG Michał Bartosiak. Po przeprowadzonych 
z mieszkańcami konsultacjach wnioskował 
już w 2016 roku, aby inwestycja ta znalazła się 
w budżecie miasta.

Zakres robót obejmuje między innymi:
- demontaż istniejących nawierzchni 

betonowych; wykonanie nowych utwardzeń z kostki 
betonowej i płyt ażurowych betonowych;

- dostosowanie – regulacja istniejących 
studzienek uzbrojenia terenu do poziomu 
projektowanych nawierzchni;

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 
i ponoszenie kosztów nadzoru od gestorów sieci 
i wymiana istniejących krawężników.

Umowa została zawarta z Zakładem 
Wielobranżowym Produkcyjno-Handlowo-
Usługowym Henryk Pakulski, 09-500 Gostynin, 
Legarda 44.

- Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 
końca czerwca - informuje Inicjatywa dla Gostynina.

Roboty budowlane są realizowane 
w szczególności na podstawie projektu budowlanego 
opracowanego przez Biuro Rozwoju i Realizacji 
Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gostyninie ul. Płocka 44a.

W BIPie Urzędu Miasta pojawiła 
się dzisiaj (13 marca br.) informacja 
o zawarciu umowy na budowę chodnika 
na ulicy Słonecznej.

Gmina Miasta Gostynina informuje, iż w w/w. 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
zawarta została w dniu 13 marca 2018 r. umowa 
NR ZP.272.1.4.2018 z: FRANCE-GOST Sp. z o.o, 
09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 102 - czytamy 
na stronach biuletynu. O wykonanie zadania od 
długiego czasu zabiegał radny Krzysztof Markus.

Spotkanie z mieszkańca-
mi Zalesia. Jest potrzeba 
częstszych spotkań

W piątek, 9 lutego 2018 r. przy ulicy 
Zalesie odbyło się zorganizowane przez 
Inicjatywę dla Gostynina spotkanie 
z mieszkańcami.

W spotkaniu uczestniczyły radna Rady Powiatu 
Gostynińskiego Agnieszka Korajczyk-Szyperska 
oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Rędzikowska-Mystkowska. Podczas rozmów 
z mieszkańcami zostały poruszone tematy dotyczące 
m.in. potrzeby modernizacji parkingu.

Mieszkańcy poza koniecznością remontu 
parkingu wskazywali, iż niezbędna jest budowa 
sieci wodociągowej, gdyż już od kilku miesięcy mają 
poważne problemy z jakością i ciśnieniem wody 
w kranach. Podjęty został także temat związany 
z rozbudową ROPS-u i planowanego ruchu 
ciężkich pojazdów, który może spowodować hałas 
i zniszczenie dróg. Wskazano także na potrzebę 
montażu dodatkowego oświetlenia na osiedlu czy 
usprawnienia komunikacji miejskiej.

O pomyśle rozbudowy przedszkola powiedziała 
portalowi radna Martyna Doral w grudniu 
ubiegłego roku - „Planuje się wykonanie 
dokumentacji budowlanej na rozbudowę 
istniejącego już budynku przedszkola 
o część parterową w technologii tradycyjnej, 
składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 
oddziałów żłobkowych”.

Wykonawca zobowiązał się wykonać zalecenia 
zawarte w umowie do dnia 10 listopada 2018r.
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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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str. 4

Są pieniądze na zakup 
i montaż nowych wiat 
przystankowych

Ponad 100 miejsc pracy i inwestycje 
za kilkadziesiąt milionów złotych

Kultura na Zamku brzmi 
lepiej - zwycięski projekt 
BO zrealizowany

W piątek, 2 marca 2018 r. podczas 
obrad Rady Miasta radni Inicjatywy dla 
Gostynina zgłosili wniosek o dokonanie 
zmian budżetowych i przeniesienia kwoty 
40 000 zł do Wydziału Dróg Urzędu Miasta 
celem zakupu wiat przystankowych, które 
staną na przystankach autobusowych 
w Gostyninie. Projekt został przegłosowany 
przez Radę Miasta.

Nowe wiaty przystankowe mają pojawić się 
po obu stronach ulicy Wojska Polskiego, Alei 
Popiełuszki oraz na ulicy Kowalskiej przy Zespole 
Szkół im Marii Skłodowskiej-Curie.

Montaż wiat wymaga jeszcze uzyskania zgód od 
zarządców dróg. Kolejne kroki do realizacji zadania 
są zależne od działań urzędników Urzędu Miasta.

Planowana realizacja zadania to czerwiec 
2018 r., o czym poinformowała wiceburmistrz 
Halina Fijałkowska.

Przypomnijmy, przed ubiegłą zimą 2017 roku 
na wniosek radnych Inicjatywy dla Gostynina 
zakupiono i zamontowano trzy estetyczne wiaty 
przystankowe na ulicach 3-go Maja, Kowalska 
i ulicy 18 Stycznia. Jeżeli środki budżetowe będą 
wystarczające, nowe wiaty zostaną zamontowane 
na kolejnych przystankach.

- Bardzo dużo osób podróżuje do Płocka, Kutna 
czy też komunikacją miejską dlatego jest potrzeba 
stworzenia odpowiednich warunków, w których 
będą oczekiwać na autobus - w ten sposób 
kilka miesięcy temu zakup wiat komentowała 
przewodnicząca Inicjatywy dla Gostynina 
Agnieszka Korajczyk-Szyperska.Roboty 
budowlane są realizowane w szczególności na 
podstawie projektu budowlanego opracowanego 
przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów 
Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gostyninie ul. Płocka 44a.

Budowa, modernizacja dróg, chodników, 
budowa kanalizacji czy oświetlenia to bardzo 
ważne inwestycje. One również przyczyniają 
się do tego, że niejeden przedsiębiorca 
decyduje się w takim miejscu rozpocząć 
czy rozwijać swoją działalność.

Pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa, że jak 
obiecamy, to wcześniej czy później będzie to 
zrobione. Dlatego teraz zabieramy się oczywiście 
nie zwalniając tempa w innych dziedzinach za 
poszukiwania inwestorów . Nie jest to łatwy proces 
ale wierzę w to, że nam się uda.

Żeby chcieli przyjechać do Gostynina nowi 
przedsiębiorcy, muszą wiedzieć gdzie leży Gostynin, 
co ma im do zaoferowania, musimy w Polsce, ba 
nawet w Europie dosłownie „wychodzić z lodówki” 
ale to akurat mam opanowane.

Rozwój gospodarczy Gostynina i praca dla 
nas, zwykłych mieszkańców Gostynina są na tą 
chwilę najważniejsze.

Jestem niestety jedną z tych osób, które pomimo 
tego, że szukałam to nie mogłam jej znaleźć 
w Gostyninie. Zatrudnienie znalazłam w Płocku.

Od kilku lat pracuje w Płockim Parku 
Przemysłowo-Technologicznym i właściwie każdego 
dnia dojeżdżam tam do pracy.

Ale nie ma tego złego.. Dzięki temu widzę 
jak wygląda poszukiwanie inwestora, rozmowa 

z przedsiębiorcami i cały ten proces, który w efekcie 
prowadzi do tego, że tworzone są miejsca pracy.

W każdym niemal tygodniu w PPPT pojawiają się 
inwestorzy chętni do zainwestowania w Płocku. Jest 
też współpraca pomiędzy samorządem a biznesem.

Na przestrzeni kilku ostatnich inwestorzy 
wyłożyli w rozwój swoich firm ponad 260 milionów 
złotych, utworzonych zostało ponad 570 miejsc 
pracy. Można ? Można trzeba tylko wiedzieć jak 
działać i do których drzwi pukać.

Tutaj też zainwestował „ROL-MAR” Andrzej 
Markowski, który wcześniej działał w Gostyninie 
w budynkach ELGO. Szukali też lokalizacji 
w Gostyninie, rozmawiali z przedstawicielem 
naszego miasta ale niestety bezskutecznie. 
Inwestor wybudował ośrodek dystrybucji części 
dla rolnictwa i przemysłu obsługujący polskich 
oraz zagranicznych klientów w Płocku.

Powierzchnia magazynowo-logistyczna nowego 
centrum wynosi blisko 8 tys. m2. Towarzyszy jej 
trzykondygnacyjny biurowiec z częścią socjalną 
o powierzchni ponad 1 tys. m2. Całkowita wielkość 
nakładów finansowych związanych z budową 
obiektu opiewa na kilkanaście milionów złotych.

W wybudowanym obiekcie zatrudnienie znalazło 
ponad 100 osób.

W 2018 roku przedsiębiorczy planują 
zainwestować ponad 30 milionów złotych przy 
czym powstanie ok. 100 nowych miejsc pracy.

Żeby do Gostynina można było ściągnąć 
inwestorów trzeba współpracować z najlepszymi 
dlatego w najbliższym czasie planujemy spotkanie 
przedstawicieli Rady Miejskiej z Zarządem PPPT 
na temat współpracy w zakresie pozyskiwania 
inwestorów dla Gostynina, w tym również kupca 
dla ELGO.

Działamy.
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Szanowni Mieszkańcy Gostynina z wielką 
radością i niemałą przyjemnością pragnę 
poinformować, iż od dziś „Kultura na 
Zamku za brzmii lepiej ...”.

Właśnie dziś do gostynińskiego Zamku dotarł 
wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy o wartości 40 
000 zł, dzięki któremu miejskie spotkania z kulturą 
zabrzmią zawodowo i profesjonalnie.

Cieszę się, iż projekt, którego jestem autorem 
zyskał Państwa poparcie, zdobywając aż 770 głosów 
i zwyciężył w III edycji gostynińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy oddali swój głos na ten projekt.

Każde wydarzenie kulturalno-rozrywkowe 
potrzebuje odpowiedniego zaplecza technicznego, 
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- Gdy pan Burmistrz wyprowadził się, 
mamy wrażenie, że zupełnie przestano nami się 
interesować – wskazywał jeden z mieszkańców. Inni 
dodawali, że istnieje potrzeba częstszych spotkań 
z mieszkańcami Zalesia, gdyż mają żal do radnego 
Prawa i Sprawiedliwości reprezentującego ich okręg, 
ponieważ jak to określili, wykazuje „kompletny brak 
zainteresowania naszymi sprawami”.

Przedstawicielki IDG zapewniły, że wszystkie 
potrzeby mieszkańców zostały spisane i w 
najblizszym czasie rozpoczną działania tak  aby 
potrzeby mieszkańców ul. Zalesie zostały 
przynajmniej w części zaspokojone.

dzięki Państwa przychylności zrobiliśmy 
fantastyczny krok, w odpowiednią stronę.

Zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego 2018 
jest już zrealizowany!!!

Z kulturalnym pozdrowieniem
Radny Rady Miasta

Michał Bartosiak

Źródło: gostynin.info

Źródło: gostynin.info Źródło: gostynin.info

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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