
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.

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. 1

Była pierwszą w Europie, a drugą po Sta-
nach Zjednoczonych na świecie. Dzisiaj, 3 
maja przypada 227. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

Gostynińskie obchody rozpoczęła Msza św. od-
prawiona w kościele NMP Matki Kościoła.

Po kilkunastominutowej przerwie w uroczystości 
spowodowanej gwałtownymi opadami deszczu 
przedstawiciele władz, radni, poczty sztanda-

rowe, Miejska Orkiestra Dęta, Mażoretki oraz 
mieszkańcy przemaszerowali ulicami Gostyni-
na pod pomnik Jana Pawła II oraz pod pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje 
złożyły kwiaty i wiązanki.

Trzeciomajowe uroczystości zakończyła Miejska 
Orkiestra Dęta wykonaniem polskich pieśni pa-
triotycznych.
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W kwietniu przedstawiciele Inicjatywy dla 
Gostynina spotkali się z mieszkańcami ul. 
Czapskiego, Kilińskiego a także ul. Sienkie-
wicza i Kopernika.
ProtEStują PrZECIW ProGraMoWI 
MIESZKanIE +

Mieszkańcy Kilińskiego, którzy przybyli na spot-
kanie, wyrazili swój sprzeciw wobec planów Urzę-
du Miasta w sprawie ewentualnej budowy bloku 
pomiędzy Kilińskiego 17, a torami kolejowymi 
(działka nr 2950) w ramach programu „Miesz-

kanie+”, zapowiadając zbieranie podpisów pod 
zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. 
Na wspomnianym terenie chcą pozostawienia 
przestrzeni zielonej: - Wszędzie się robi wszystko, 
aby zieleni było jak najwięcej a u nas na odwrót 
– powiedziała jedna z mieszkanek. - Sąsiad będzie 
sąsiadowi do okna zaglądał? Co to ma być? - py-
tała oburzona inna z mieszkanek.

„Tak wygląda sytuacja kiedy to władza nie li-
czy się ze zdaniem mieszkańców. Nie wszystkie 
problemy osiedli można rozwiązać za biurkiem, 
kompromis porozumienie i współpraca, tych słów 
niestety władza nie rozumie” - podsumował spot-
kanie Zenon Sobiecki.
na KoPErnIKa tEż oCZEKują DZIałań

W czasie spotkania z mieszkańcami Kopernika 
podejmowane tematy dotyczyły konieczności re-
montu fatalnej zdaniem mieszkańców ul. Kopernika, 
budowy drogi w ul. Sienkiewicza wzdłuż torów 

kolejowych, zaśmiecania terenu od ulicy Sosnowej 
czy skarg, jakie mieszkańcy mają na działalność 
S.M. „POLAM”.

Radni IdG obiecali, że wszystkie uwagi i wnioski 
mieszkańców będą stopniowo, w miarę możliwo-
ści realizowane.

Inicjatorką spotkań była agnieszka Koraj-
czyk-Szyperska. W spotkaniach wzięli udział 
także przedstawiciele Inicjatywy dla Gostynina 
– wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
rędzikowska-Mystkowska, radni Rady Miasta 
tadeusz Majchrzak , Stanisław Pieniążek, 
Martyna Doral i roman augustyniak. 

Wkrótce kolejne spotkania. 15 maja 2018 o go-
dzinie 17.30 ul. 3-go Maja, Dmowskiego i Rynek 
(przy siłowni plenerowej), 22 maja o godzinie 17.30 
Stodólna (przy bloku nr 4), 29 maja 2018 roku ul. 
Kutnowska i Wspólna (przy bloku Kutnowska 12 
w okolicach nowej drogi). Serdecznie zapraszamy.
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Gostynińskie obchody 227. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Spotkania z mieszkańcami ul. Kilińskiego, 
Czapskiego i Kopernika za nami.  
Następne już wkrótce
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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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Gostynin w strefie 
ekonomicznej 
tak jak cała Polska

to bardzo dobra wiadomość dla nasze-
go miasta. W tej sytuacji osoba decyzyjna 
w naszym mieście powinna ruszyć się zza 
biurka, odłożyć składanie wieńców i wiąza-
nek pod pomnikami i szukać inwestorów. 
Gostynin potrzebuje działania, bo miasto 
powoli zamiera. jeśli nic się nie zmieni to 
rzeczywiście nasze dzieci nie będą miały tu 
czego szukać. ale czy władzy wykonawczej 
zależy na tym co będą w przyszłości robiły 
nasze dzieci? 
uStaWa o WSPIEranIu noWyCh In-
WEStyCjI

W I kwartale rząd przyjął ustawę o wspieraniu 
nowych inwestycji . Dokument ten zakłada, że 
Polska będzie atrakcyjną strefą inwestycyjną, 
w tym również Gostynin, a zwolnienia podatkowe 
uzależnione będą nie tylko od lokalizacji inwe-
stycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych 
miejsc pracy.

Ustawa wprowadza mechanizm udzielania 
wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu no-

wych inwestycji w Polsce. Proponowane wspar-
cie zastąpi dotychczasowy system funkcjonujący 
w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie 
jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatko-
we będą dostępne na całym obszarze Polski (bez 
ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem 
zasad dotyczących przeznaczenia terenu.

Dotychczas obszar objęty wsparciem wynosił 
25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju. Po 
zmianach zachęty podatkowe będą dostępne zaś 
w całej Polsce, na terenach, na których można 
prowadzić działalność gospodarczą. Celem zmian 
jest zwiększenie oferty atrakcyjnych terenów in-
westycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Po-
nadto firmy MŚP nie będą musiały przenosić się 
do Stref i inwestować z dala od dotychczasowego 
obszaru działania.

Proponowane rozwiązanie ma zwiększyć atrak-
cyjność inwestycyjną Polski przez stworzenie 
warunków sprzyjających lokowaniu w naszym 
kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. 

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

artur Dutkiewicz, pianista jazzowy i kompo-
zytor wystąpił w sobotni wieczór (28 kwietnia 
br.) w murach Gostynińskiego Zamku. Koncert 
był pierwszą częścią realizacji projektu w ra-
mach Budżetu obywatelskiego 2018 „jazz, 
Blues, rock’ n’ roll, Koncerty z Kulturą”, któ-
rego liderem jest Michał Bartosiak. 

artur Dutkiewicz nazywany jest „Ambasadorem 
polskiego jazzu”. Artysta jest jednym z najczęściej 

koncertujących za granicą polskich muzyków jazzo-
wych. Zagrał koncerty w ponad 60 krajach, m.in.: 
w USA, Chinach, Australii, Nowej Zelandii.

Utalentowany muzyk zaprezentował zgromadzo-
nej publiczności fortepianowy koncert w którym 
znalazły się między innymi interpretacje utworów 
Czesława Niemena.

Kolejną atrakcją był minirecital nastoletniego wibra-
fonisty jakuba Krawczyka, ucznia Szkoły Muzycznej 

II stopnia w Płocku. Jakub kilka dni temu obchodził 
swoje 18 urodziny, z tej okazji spotkała go miła niespo-
dzianka. Po jego występie w sali kolumnowej pojawił się 
tort, a wszyscy zgromadzenie odśpiewali mu „Sto lat”.

Muzyczny wieczór zakończyło tradycyjne blueso-
wo-jazzowe Jam Session, podczas którego u boku 
artura Dutkiewicza zagrał Michał Bartosiak 
z zespołem Vibes oraz inny muzycy.
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jazzowy klimat i tort urodzinowy 
na gostynińskim zamku

Rozpoczęła się modernizacja ulicy nowej
W poniedziałek 7 maja 2018 r. przy ulicy Nowej wy-

cięte przez pracowników Urzędu Miasta przy wsparciu 
Ochotniczej Straży Pożarnej zostały pierwsze drzewa. 
To początek prac mających na celu całkowitą prze-
budowę ulicy.

Do 30 września 2018 roku ulica ma zostać prze-
budowana. Od początku kadencji o modernziację tej 
drogi zabiegał Krzysztof Markus.

Roboty budowlane polegać będą m.in. na: prze-
budowie drogi miejskiej wraz z budową i przebudo-

wą zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie 
kanalizacji deszczowej, przebudowie niezbędnej 
infrastruktury wraz z oświetleniem ulicznym.

Za kwotę 875.602,84 zł wykona ją spółka Hy-
dropol, środki na inwestycje zapewniła Rada 
Miasta. Miasto mogło wyłożyć w granicach 50% 
wartości zadania ale wniosek o dofinansowanie 
złożony przez pracowników Urzędu Miasta nie 
uzyskał dofinansowania.
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jest kasa na 
remont dróg. 
Radni przeznaczyli prawie 
200 tysięcy złotych
o konieczności przeprowadzenia remon-

tów, utwardzeniu niektórych dróg mówi 
się od dawna. na wielu fragmentach drogi 
miejskie są wyeksploatowane, nieutwardzo-
ne, wymagają albo położenia albo wymiany 
nawierzchni. jest pełno ubytków.

Mieszkańcy właściwie każdego dnia wnioskują 
o naprawę tej czy innej drogi. Nie można być obo-
jętnym dlatego środki te zwiększyliśmy - powiedział 
naszemu portalowi radny IdG Witold Dalkowski.

Na kwietniowej sesji w projekcie uchwały budżetowej 
pojawił się zapis dotyczący zwiększenia środków o po-
nad 170 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Dzięki decyzji radnych Urząd Miasta przy udziale 
swoich pracowników lub firm zewnętrznych będzie 
mógł wykonać wiele niecierpiących zwłoki działań 
i tym samym ułatwić w wielu przypadkach miesz-
kańcom dojazd do ich posesji.

Odświeżone zostaną także znaki poziome i uzu-
pełnione znaki pionowe.
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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 str. 3

Do końca maja powstanie przejście  
dla pieszych koło sklepu Kaufland

Będzie przejście dla pieszych na 
ul.Floriańska/Czapskiego w okolicach 
supermarketu – informuje Inicjatywa 
dla Gostynina.

Radna Powiatu agnieszka Korajczyk-Szyper-
ska po spotkaniu z mieszkańcami ulic Kilińskiego 
i Czapskiego w ubiegłym tygodniu, zgłosiła wniosek 
o zmianę organizacji ruchu na ulicach Floriańska/
Czapskiego w okolicach Kaufland. Chodzi o utwo-
rzenie przejścia dla pieszych.

W odpowiedzi na interpelacje radnej, 23 kwiet-
nia 2018 r. Starosta tomasz Matuszewski 
potwierdził powstanie przejścia dla pieszych 
w terminie do 31 maja.

Źródło: gostynin.info

Środki UE powinny być  
szansą na rozwój 
Gostynina

Pokaźna część dofinansowania z funduszy 
europejskich w perspektywie uE na lata 
2014 - 2020 alokowana jest na potrzeby 
jednostek samorządowych takich jak Go-
stynin. odbywa się to poprzez krajowe oraz 
regionalne programy operacyjne. W ramach 
tych programów realizowane są działania 
związane z infrastrukturą transportową, 
ochroną środowiska, kwestiami społecznymi, 
edukacją czy też z e-usługami.

Poniższe pytania i odpowiedzi dokładnie pokażą 
czy Gostynin wykorzystał wzorem nawet sąsied-
nich miast jak Kutno, Płock szansę jaką dawały 
lub dają środki UE.

Z jakich programów operacyjnych i innych 
źródeł Gmina Miasta Gostynina mogła pozyskać 
środki na budowę lub modernizację dróg, chodzi 
o lata 2015 - do chwili obecnej?

Mazowiecka jednostka Wdrażania Pro-
gramów unijnych: Wsparcie samorządów 
w realizacji projektów drogowych stanowią fun-
dusze unijne z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Mazowiecka Jednostka ogłosiła dwa konkursy 
o unijne dofinansowanie, zarówno dróg gminnych 
i powiatowych, jak i dróg wojewódzkich. Finan-
sowanie dotyczyło wyłącznie projektów ujętych 
w planach inwestycyjnych dla subregionów, które 
samorządy opracowały na podstawie analizy 
potrzeb lokalnych. W planie inwestycyjnym dla 
subregionu płockiego nie wskazano projektów, 
w których wnioskodawcą byłaby Gmina Mia-
sto Gostynin.

Czy Gmina Miasta Gostynina mogła pozyskać 
środki zew. na inne inwestycje miejskiej?

Mazowiecka jednostka Wdrażania Pro-
gramów unijnych: Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
daje samorządom możliwość ubiegania się o do-
finansowania inwestycji w e-usługi w admini-
stracji, przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

odnawialne źródła energii, termomodernizację 
budynków publicznych, niskoemisyjny transport, 
parkingi i ścieżki rowerowe, rewitalizację obsza-
rów zmarginalizowanych, ochronę zdrowia. To 
także szansa na ubieganie się o dofinansowanie 
inwestycji w projekty edukacyjne i społeczne. 
Starania o unijne dofinansowanie projektów 
każdorazowo powinny jednak wynikać z analizy 
potrzeb lokalnych, ponieważ tylko wtedy możliwe 
jest zapewnienie efektywności inwestycji oraz 
zachowanie trwałości rezultatów.

Inwestycje miejskie wspierane są również w in-
nych programach operacyjnych UE. Fundusze 
z programu Infrastruktura i Środowisko dostępne 
są na zmniejszenie emisyjności gospodarki, ochro-
nę środowiska, rozwój transportu kolejowego, 
rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
w miastach, poprawę bezpieczeństwa energetycz-
nego, kulturę i ochronę zdrowia.

Wsparcie w rozwoju miast stanowią również środ-
ki na cyfryzację w ramach programu Polska Cyfrowa. 
Pomocą dla samorządów są również fundusze unijne 
dostępne w programie Wiedza Edukacja Rozwój.
Mogły być miliony, a są?

Gmina Miasta Gostynina pozyskała ponad 
620,6 tys. zł unijnego dofinansowania na reali-
zację trzech projektów w ramach Działania 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Fundu-
sze pomogą w rozwoju kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy u uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i Gim-
nazjum nr 1 w Gostyninie.

Środki UE powinny być szansą dla rozwoju 
naszego miasta, jednak brakuje efektywnych 
działań w zakresie pozyskiwania środków na przy-
gotowanie terenów inwestycyjnych, odnawialne 
źródła energii, termomodernizację budynków 
publicznych, parkingi, ścieżki rowerowe i inne 
inwestycje, które z pewnością by miały dość istotny 
wpływ na rozwój Gostynina.

Roman Augustyniak

Zlot motoryzacyjny 
dla Weroniki 
i Luizy

W niedzielę (15 kwietnia br.) na terenie 
parkingu Miejskiego Centrum handlowego 
„Stara Betoniarnia” odbył się charytatyw-
ny zlot motoryzacyjny w trakcie którego 
zbierano fundusze dla Weroniki Pytel oraz 
Luizy rutkowskiej

Głównym organizatorem zlotu był Marek „Ka-
czor” Kaczanowski. W akcję włączyli się także 
Michał Bartosiak, który wraz z zespołem Vibes 
oraz Dominikiem janiszewskim zagrał koncert 
oraz agnieszka Korajczyk Szyperska organi-
zująca kiermasz ciast.

Głównym punktem niedzielnego wydarzenia 
był widowiskowy pokaz stuntu.

Podczas zlotu udało się zebrać 7.387,38 złotych.
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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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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W sieci nikt nie jest anonimowy. 
ruszył proces wobec Dominika r.
W czwartek, 26 kwietnia 2018 r. w Sądzie 

rejonowym w Gostyninie odbyło się pierw-
sze posiedzenie (pojednawcze) w sprawie II 
K 27/18, w której oskarżonym o czyn z art. 
212 § 1 i 2 k.k. jest Dominik r., wiceprezes 
stowarzyszenia yEtI.

W akcie oskarżenia przeciw Dominikowi R. czytamy 
m.in., że w dniu 04 i 05 lipca 2017 r. za pomocą środków 
masowego komunikowania się na portalu internetowym 
www.terazgostynin.pl posługując się nickiem „Prawda 
o IdG” a także nickiem „Prawda o IDG – przeczytaj 
i pomyśl” pod artykułem pod tytułem „Śniecikowski: 
oszukali nas-tak państwa, jak i mnie. Były burmistrz 
wraca do gry?” zamieścił komentarze pełne kłamstw 
dotyczących Konrada Szyperskiego i jego rodziny.

We wspomnianych komentarzach autor wpisu 
zniesławia jeszcze 2 osoby publiczne tj. agnieszkę 
Korajczyk-Szyperską i andrzeja robackiego 
(kolejne rozprawy wkrótce).

To właśnie andrzej robacki Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Gostyninie złożył wniosek do Pro-
kuratury Rejonowej w Gostyninie o wszczęcie postę-
powania przygotowawczego w dniu 17 lipca 2017 r., 
gdyż treści zamieszczone przez oskarżonego we wpisie 
internetowym dotyczyły również jego osoby.

Postanowieniem z dnia 18 września 2017 r. 
Prokuratura Rejonowa w Gostyninie w sprawie 
PR.Ds.594.2017 umorzyła dochodzenie wobec 
braku interesu społecznego w objęciu ściganiem 
przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. 
W uzasadnieniu postanowienia oskarżyciel pub-
liczny stwierdził jednak, że w toku postępowania 
sprawdzającego ustalono dane osoby umieszczającej 
przedmiotowe komentarze i jest to Dominik R.

Dzisiejsza sprawa odbywa się z oskarżenia prywat-
nego pokrzywdzonego Konrada Szyperskiego.

Reprezentujący pokrzywdzonego adwokat Sła-
womir Wolfram złożył wniosek o prowadzenie 
rozprawy w trybie jawnym. Sąd wyraził na taki 
tryb zgodę, również pokrzywdzony wyraził zgodę 
na opublikowanie swojego wizerunku.

Na pierwszym posiedzeniu pojednawczym oskar-
żony Dominik R. nie pojawił się, reprezentowała go 
pełnomocnik z jednej kancelarii z Olsztyna, która 
złożyła w imieniu oskarżonego wniosek o przeniesienie 
sprawy do właściwego sądu w Olsztynie. Wniosek nie 
został jednak pozytywnie rozpatrzony.

Obie strony nie wyraziły również chęci pojed-
nania, stąd wyznaczony został termin rozprawy 

głównej – 5 czerwca 2018 r. – na którym to nastąpi 
przesłuchanie świadków i stron.

Dominik R. to, jak sam siebie opisuje, „lokalny spo-
łecznik i aktywista”, wiceprezes stowarzyszenia YETI, 
wnuczek byłego burmistrza Gostynina Włodzimierza 
Śniecikowskiego i kandydat do Rady Miasta w wy-
borach w 2014 roku z list Gostynińskiej Wspólnoty 
Samorządowej. Został oskarżony przez Konrada Szyper-
skiego o przestępstwo z artykułu 212 Kodeksu Karnego:

§ 1 „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, insty-
tucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie 
lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii pub-
licznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla 
danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, 
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego 
w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.”

Prowadzącą proces sądowy jest sędzia SSO aneta 
Kraśkiewicz-Bryła.

O przebiegu sprawy będziemy informować czy-
telników.

Źródło: gostynin.info

Kierownik Wojewódzkiego Inspektora 
ochrony Środowiska Delegatury w Płocku 
Katarzyna jasińska w czasie obrad rady 
Powiatu Gostynińskiego w czwartek, 26 
kwietnia 2018 r. zaapelowała o podjęcie 
jak najszybszych niezbędnych działań przez 
władze powiatu i miasta w celu unieszkod-
liwienia odpadów na działce przy ulicy 
Ziejkowej 5.

Również radna Inicjatywy dla Gostynina agniesz-
ka Korajczyk-Szyperska odniosła się do sprawy:

- Nie jest dobrze. Właśnie kierownik Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska Delegatury w Płocku Katarzyna Jasińska 
w czasie sesji Rady Powiatu powiedziała, że 
tego lata w Gostyninie może dojść do KATA-
STROFY EKOLOGICZNEJ. Zbiorniki, które 
znajdują się na działkach przy ulicy Ziejkowej 
mogą się w najbliższym czasie pod wpływem 
ciepła rozszczelnić.

Panie Burmistrzu, Panie Starosto wiemy, 
że w dokumentach wszystko się zgadza, trzeba 
działać. W pobliżu przecież mieszkają ludzie, jest 
ujęcie wody – czytamy na facebooku Inicjatywy 
dla Gostynina.

Katarzyna jasińska złożyła wczoraj raport 
w punkcie obrad dotyczącym „Informacja Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
o stanie środowiska na obszarze powiatu go-
stynińskiego”.

Największym zagrożeniem dla powiatu jest 
oczywiście składowisko odpadów na działce przy 
Ziejkowej 5 w Gostyninie, gdzie składowanych 
jest 1300 ton niebezpiecznych odpadów. Koszt ich 
utylizacji szacuje się na nie mniej niż 1,5 miliona 
złotych. Część – 1/3 odpadów – leży na terenie 
działki, która nie uzyskała pozwolenia właściwego 
starosty na prowadzenie tego typu działalności, 
pozwolenie takie dotyczyło odpadów na około 2/3 
terenu działki. W bliskim sąsiedztwie znajduje się 
punkt ujęcia wody dla potrzeb Gostynina, po drugiej 
stronie ulicy oczyszczalnia ścieków a system rowów 
melioracji na ulicy Ziejkowej połączony jest z rzeką 
Skrwą, która wpada do Wisły, stąd zagrożenie dla 
środowiska i bezpieczeństwa ludzi jest ogromne:

- Musicie państwo podjąć jakieś zdecydowane 
działania – apelowała dziś podczas sesji kierownik 
delegatury WIOŚ.

O podjęcie szybkich działań również apeluje 
radna agnieszka Korajczyk-Szyperska:

-Nie można przecież ciągle odbijać piłeczki 
chodzi o naszych mieszkańców. Czy będą pod-
jęte realne działania władz powiatu, jeśli tak, to 
kiedy? - pyta radna.

Sprawa będzie miała ciąg dalszy w ogólnopol-
skich mediach, gdyż o materiale w TVP 1 w progra-
mie „Alarm!”, o którym pisaliśmy przedwczoraj, 
zainteresowanie zagrożeniem ekologicznym 
z Gostynina przybliżyć postanowiła także inna 
ogólnopolska telewizja.

Katastrofa ekologiczna 
już latem?

o inwestycjach 
przy ul. Stodólnej 
słów kilka...

Podczas ostatnich komisji poruszany był 
kilkukrotnie temat ulicy Stodólnej.

Pierwsza kwestia to jej modernizacja.W budżecie 
miasta na rok 2018 zabezpieczone zostały środki 
finansowe na remont, który prawdopodobnie roz-
pocznie się w drugiej połowie roku. Poprzedzi go 
instalacja sieci gazowej, która powinna być wykona-
na do końca czerwca. I to jest ta dobra wiadomość.

Niestety nieco gorzej wygląda sytuacja w przy-
padku utworzenia miejsca zabaw dla dzieci. Chociaż 
wydawało by się, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby 
rozpocząć prace. Pieniądze na ten cel są zarezerwo-
wane, jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej zarówno 
na udostępnienie terenu jak i na opiekę nad nim.

Ale niestety burmistrz wraz z urzędnikami twier-
dzi, że na realizację tego zadania ma czas do końca 
grudnia, a sekretarz miasta dodaje, że jesień ma 
być ciepła... Cóż ze swojej strony złożyłam wnio-
sek o przyśpieszenie prac, tak aby je zrealizować 
jeszcze przed wakacjami. Czy to się uda? Mam 
nadzieję że tak.

Małgorzata Rędzikowska MystkowskaŹródło: gostynin.info


