
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

Radni Miejscy z Inicjatywy dla Gostynina:
1. Witold Bogdan Dalkowski
2. Andrzej Antoni Robacki
3. Krzysztof Arkadiusz Markus
4. Tadeusz Majchrzak
5. Stanisław Roman Pieniążek
6. M. Rędzikowska- Mystkowska
7. Michał Tomasz Bartosiak
8. Magdalena Augustyniak
9. Zbigniew Chorążek
10. Martyna Katarzyna Krawiecka
11. Martyna Elżbieta Doral
12. Wiesława Zofia Radecka

30 listopada odbędzie się II tura wyborów na Burmistrza. 
Prosimy o pełną mobilizację! Nasz kandydat, Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska, zmierzy się z Pawłem Kalinowskim.

Bardzo Dziękujemy za głosy oddane na Kandydatów 
z Inicjatywy dla Gostynina. Dzięki Państwa poparciu 
na 15 możliwych mandatów w Radzie Miasta 
Gostynina zdobyliśmy aż 12.
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Jak Pan ocenia wynik 
wyborów samorządo-
wych w Gostyninie?

Śniecikowskiego już nie 
ma i jest to wielki sukces 
IdG. 

Udało  nam się!
I w tym miejscu pragnę 

zaznaczyć, że na ten sukces 
złożyła się ogromna pra-
ca w czasie kampanii wy-
borczej, ale i cały szereg 
działań, które członkowie 
Inicjatywy podejmowali 
dużo wcześniej.

 Kandydatka popiera-
na przez Śniecikowskiego 
w wyborach na burmistrza 
otrzymała jeden z najgor-
szych wyników, a to świad-

czy o tym, że ludzie rzeczywiście mają  ich dość. 
Te niedzielne wybory to sukces Inicjatywy dla Gostynina oraz 

społeczeństwa, które powiedziało zdecydowane „nie” tej władzy.
 Mieliśmy bardzo dobrą kampanię, nasi kandydaci byli przy-

gotowani merytorycznie, mieszkańcy zaufali Inicjatywie, 
UWIERZYLI  NAM!  
Uwierzyli nam, że cały zespół Inicjatywy dla Gostynina na 

czele z Agnieszką Korajczyk-Szyperską to duża SIŁA! Proszę 
Państwa to niesamowity sukces. Inicjatywa zdobyła aż 12 man-
datów na 15 miejsc w radzie. Brakuje w tej chwili kapitana, na 
którego czekają i z którym będą wprowadzać zmiany w mie-
ście-mam tu na myśli Panią Korajczyk-Szyperską.

Jak Pan ocenia kandydatów na burmistrza?

Bardzo dobrze oceniam panią Agnieszkę Korajczyk-Szyperską. 
Proszę Państwa ta kobieta przez ostatnią kadencję wykonała 

kawał dobrej roboty. Rozgryzła aferę termalną, doprowadziła 
do referendum i pomimo zmasowanego ataku Włodzimierza Ś 
i jego popleczników mówię tu o donosach, kontrolach, szyka-
nowaniu, pomówieniach przetrwała ataki i co więcej stworzyła 
zespół merytorycznie przygotowany do pracy nad Gostyninem. 

Pan Kalinowski natomiast no cóż. ..obserwuje go od dawna 
ale nie wyciągam dobrych wniosków …Proszę państwa żeby 
prowadzić firmę a taką jest Urząd Miasta trzeba mieć duże do-
świadczenie, a co ważne i wiem co mówię umiejętność w za-
rządzaniu i kierowaniu ludźmi. 

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy 
w Płocku postanawia:

Zakazać Włodzimierzowi Śniecikowskiemu rozpowszechniania 
nieprawdziwych informacji o rzekomym wystąpieniu kierownika 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do rady 
miasta o wyrażenie zgody na wyrzucenie Agnieszki Korajczyk 
– Szyperskiej z pracy;

Nakazać Włodzimierzowi Śniecikowskiemu przeproszenie 
Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej przez doręczenie jej 
– w terminie 3 dni od uprawomocnienia się niniejszego 
postanowienia – podpisanego przez siebie oświadczenia 
następującej treści:

„Przepraszam panią Agnieszkę Korajczyk – Szyperską za to,  
że w kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi 
w 2014r. rozpowszechniałem nieprawdziwą informację 
o rzekomym wystąpieniu kierownika Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa do rady miasta o wyrażeniu zgody 
na jej wyrzucenie z pracy”.

Sprawa odbyła z powództwa Agnieszki Korajczyk – Szyperskiej 
przeciwko Włodzimierzowi Śniecikowskiemu.

Proszę mi powiedzieć jak osoba a wiem , że Pan Paweł wy-
konuje zawód terapeuty, bez przygotowania może porywać się 
na  kierowanie urzędem i nadzorowaniem budżetu miejskiego 
na około 40 milionów złotych. Powtarzam 40milionów złotych.

NO O CZYM MY W OGÓLE MÓWIMY
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Wywiad z Kazimierzem 
Majchrzakiem

SĄD: Włodzimierz Śniecikowski 
musi przeprosić Agnieszkę 
Korajczyk - Szyperską
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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. 3str. 3



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
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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. 3str. 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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Rok 2012 ”Konferencja Prasowa A.Korajczyk-Szyperskiej 
w sprawie pisma do CBA dot. afery termalnej czyli dotarłam 
do dokumentów !!! ”

Ale pokrótce. Wtedy to Moja Żona powiedziała mi, że dotarła 
do dokumentów świadczących o tym, że Termy Gostynińskie 
w wykonaniu Burmistrza Śniecikowskiego to może być fikcja 
i marnotrawienie publicznych pieniędzy. Pyta mnie co robić, 
czy spróbować to pokazać publicznie, czy pakować się w walkę 
z burmistrzem, czy da radę przekonać do siebie i tych zarzutów 
mieszkańców, jak to zrobić, czy mi mieszkańcy uwierzą – 
a pewnie nie, czy to nie koniec mojej pracy w Radzie Miasta? 
Nikt wtedy nie dawał wiary Agnieszce w twierdzenia, że ok.7,5 
mln zł zostało wyrzucone w błoto. Moja Żona jednak nie 
dała za wygraną, nie odpuściła, położyła na szali to co do 
tej pory wypracowała, m.in. pracę zawodowa (kier.ARiMR 
Gostynin), niezrozumienie społeczne bo przecież jak każdy 
z Państwa pamięta mało kto wierzył w jej słowa. Powiedziała 
tylko, pamiętam jak dziś, mam Pana Andrzeja Robackiego 
– jest ze mną, ufam mu, jest autorytetem i był Burmistrzem 
Miasta. A to wielka nobilitacja, że ktoś taki mi wierzy. Mam 
wsparcie – Spróbujemy !!! Do kompletu poprosiła po sąsiedzku 
radną Kostun i radnego Kalinowskiego. I tak zaczęła się walka 
o prawdę i publiczne pieniądze.

Ja pamiętam jakby to było dziś, mieszkańcy, rodzina, radni, 
przyjaciele zadawali jedno pytanie: Co Ona robi ? Gdzie i w Kogo 
Ona uderza ? Czy Ona straciła rozum ? Przecież wszystko jest 
ok. na pewno Agnieszka!!! – takie słowa słyszałem, słyszeliśmy 
od właściwie wszystkich.

Na sesji Rady Miasta padały stwierdzenia burmistrza i jego 
radnych, które doskonale znamy i pamiętamy, wygrażanie 
palcem, donosy, najazdy dziennikarzy na dom. Dziś się z nich 
śmiejemy ale wtedy Mojej Żonie proszę mi wierzyć nie było do 
śmiechu. Po powrocie do domu czekały m.in. pisma z Sądu, 
zawiadomienia z Policji. Do miasta po kolei zjeżdżali się kolejni 
świadkowie, inwestorzy term, mecenasi, koledzy i nie zostawiali 
suchej nitki na A.Korajczyk-Szyperskiej ba mało, grzmieli, że 
to strata czasu i trzeba „wyrzucić na zbity pysk”. A wieczorem 
w naszym domu były łzy – tak Państwu powiem.

Jakby tego było mało kierownicze stanowisko, które 
zdobyła żona również ciężką pracą zostało szybko poddane 
weryfikacji, a jakże. Znaleziono problem niezdanego egzaminu 
i Radni z koalicji jednogłośnie wyrazili zgodę na jej odwołanie 
ze stanowiska. Nie docierały do nich żadne argumenty…
Zgodę wyrazili a kilka tygodni później Korajczyk odwołano 
ze stanowiska.

Nadmieniam, iż bardzo długo nie zmieniały się oceny co do 
postępowania Śniecikowskiego choć z dnia na dzień co raz 
to bardziej był ten wizerunek nadszarpnięty. Tak mijały dni, 
tygodnie, miesiące. Kolejne przesłuchania w prokuraturze, 
na Policji, sprawy w Sądach to przez ostatnie 2 lata w życiu 
mojej Żony było na porządku dziennym. Telewizje Tvn i Polsat 
powoli pomagały w pokazywaniu, że sytuacja w mieście 
jednak nie jest tak wesoła jak przedstawia to Śniecikowski 
a wszystkie informacje, które przekazuje Korajczyk-Szyperska 
jednak się sprawdzają. Częściej zacząłem słyszeć lepsze zdanie 
o Żonie, że jest silna, że daje radę i tego typu komentarze, 
miłe podnoszące na duchu i dające nadzieję, że ktoś to widzi 
i nastanie lepszy czas.

Człowiek, przyznam może się przyzwyczaić do ciągłego 
napięcia, do pracy często 24h na dobę bo przecież oprócz 
pracy była też rodzina.

Referendum było następnym krokiem i przykładem, że 
praca mojej żony idzie w dobrym kierunku, zebrane w oka 
mgnieniu podpisy od mieszkańców napawały optymizmem. 
Światełko w tunelu paliło się coraz to jaśniej by w końcu udało 

Gostyniński sukces!!! 
ale czy do końca? 
Ona zrobiła to dla Nas.

się „zdetronizować króla”. Ale król sprytny, władczy i potrafiący 
wykorzystywać naiwność ludzi do niecnych planów, do obrony 
swojej osoby. Koncerty w obronie burmistrza są tego najlepszym 
przykładem. Referendum się nie udaje – jedni poszli, drudzy 
pozostali! Co robimy? Słyszałem pytania przyjaciół żony, 
a Agnieszka bez wahania mówiła – nie zatrzymamy się już przed 
niczym. Jej zmęczenie często sięgało zenitu ale nie poddała się.

Przyznam, że łatwo proszę Państwa jest opisać te trzy lata 
na kartce papieru, w telegraficznym skrócie. Ale przeżyć to 
na własnej skórze nie życzę nawet największemu wrogowi. 
Przeżyć to musiała Drodzy mieszkańcy i przeprowadzić tą 
drogą Gostynin jedna osoba o której napisałem – Moja Żona 
(choć w tym miejscu nie ujmuje zasług innym osobom które 
stworzyły z Nią wtedy Zespół i za to im Dziękuję ze swojej 
skromnej strony) . Dziś jest wieczór 19.11.2014r. Śnieckowskiego 
już właściwie nie ma, przegrał on i jego ludzie. Zostało kilka 
dni na pożegnanie z gabinetem. W IdG szampany strzeliły po 
wygranych wyborach samorządowych, kandydaci zadowoleni, 
wielki sukces Pani Agnieszko – krzyczą. Pani też się uda !! 
zobaczy Pani !! Ja jednak widzę łzy spływające po twarzy mojej 
Żony która mówi – nie każdą bitwę można wygrać, można 
chcieć i można zrobić wszystko i dać całe serce ale niestety 
nie na wszystko mamy wpływ.

Na końcu jednak najważniejszy jest – Twój Głos !!!
Serdecznie proszę o poparcie dla mojej Żony 

Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej w II-giej turze 
wyborów na stanowisko Burmistrza Miasta Gostynina.

Z poważaniem Konrad Szyperski z dziećmi
Aga jestem z Ciebie dumny, bardzo dumny. Mąż.



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. 3str. 7
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Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’
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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 
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Inicjatywa dla Gostynina
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W Gostyninie od dwóch lat przy MCK działa Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Jestem zainteresowana tą działalnością 
i chciałam dowiedzieć się co oferuje nasza „uczelnia”. Wpisując 
hasło Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gostyninie otworzyła się 
podstrona MCK, na której przeczytałam: o terminie rozpoczęcia 
roku akademickiego, rada słuchaczy, kontakt, zapisy do sekcji 
i najbliższy termin wieczoru tanecznego http://mck-gostynin.pl/ .

Bardzo ważną wydaje mi się sprawą jest utworzenie aktywnej 
strony internetowej, w której będą umieszczane wszystkie 
informacje o działalności naszego Uniwersytetu. Może zachęci 
to wiele jeszcze nie zdecydowanych osób do wstąpienia w szeregi 
studentów? Na pewno warto brać przykład z innych, które mają 
większe doświadczenie i są bardzo zaangażowane w swoją 
działalność, np. z sąsiedniego Kutna http://www.utwkutno.
pl/o_nas zachęcam do jej odwiedzenia tu wszystko wiadomo, 
co robią studenci. Dobre pomysły warte są naśladowania i nie 
trzeba się tego wstydzić.

Ponadto poza istniejącymi sekcjami można by poszerzyć 
działania naszej „uczelni” np. o sekcję filmową, florystyczną, 
fotograficzną…. zajęcia w plenerze – wyjazdowe, współpracę 
z instytucjami i na terenie miasta i gminy, np. szkoły, przedszkola, 
DPS, WTZ itp. Po prostu wyjście z różnymi działaniami poza 
mury MCK.

Co sądzicie o takich zmianach? Zachęcam do dyskusji.
Wiesława Nadwodna

Głównym problemem naszego miasta jest wysokie bezrobocie. 
Mam konkretny plan, by to zmienić.

Gostynin to miasto z potencjałem, który należy wykorzystać 
dla dobra jego mieszkańców. Wszystkie wskazane w programie 
Inicjatywy dla Gostynina pomysły są ważne. Absolutnie jednak 
nie zastąpią one kwestii priorytetowej, jaką jest stworzenie 
w Gostyninie warunków do tego, by powstawały nowe 
miejsca pracy.

Tym bowiem, czego najbardziej potrzebują mieszkańcy 
Gostynina jest praca.

Moje działania zmierzające do tworzenia i stabilności miejsc 
pracy dotyczą kilku obszarów, wśród których można wymienić:

 I. Kontynuowanie prac interwencyjnych, prac społecznie 
użytecznych i staży.

II. Wsparcie firm, które już działają w Gostyninie, by 
mogły się rozwijać i zapewniać dobre warunki pracy swoim 
pracownikom; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
i promocja samozatrudnienia;

III. Skuteczne pozyskiwanie nowych inwestorów, którzy 
w Gostyninie będą rozwijać swój biznes i tworzyć nowe 
miejsca pracy;

IV. Tworzenie perspektyw na zatrudnienie i rozwój zawodowy 
młodych ludzi;

V. Podejmowanie inicjatyw, m.in. poprzez realizację projektów 
szkoleniowo – doradczych w ramach dostępnych programów 
pomocowych, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych 
osób, które szukają pracy, by łatwiej znalazły zatrudnienie;

Będę wspierać działających w Gostyninie przedsiębiorców 
i tworzyć warunki do powstawania nowych firm i generowania 
nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gostynina, do 
których należą:

 • Powstanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gostyninie, 
w ramach której i Płock i Gostynin mogą działać, tak, by móc 
skutecznie pozyskiwać inwestorów nie konkurując z Kutnowską 
Strefą Ekonomiczną, która już działa . Jest to szansa na 
przyspieszenie rozwoju regionu poprzez atrakcyjne zachęty 
inwestycyjne dla przedsiębiorców:

- przyciąganie nowych inwestycji do Gostynina (głównie 
przemysłu lekkiego i usług – tego typu działalności gosp., które nie 
będą kolidowały ze statusem Gostynina jako gminy turystycznej);

- promocja tworzenia miejsc pracy – ulgi podatkowe 
dla przedsiębiorców tworzących stałe miejsca pracy dla 
mieszkańców Gostynina;

- indywidualna pomoc dla inwestorów w kontaktach z urzędami 
oraz innymi ośrodkami administracyjnymi;

- szerokie wsparcie w zakresie konsultacji technicznych, 
projektowania architektonicznego i technicznego, 
a także kompleksowa obsługa na etapie przygotowania 
i realizacji inwestycji.

• Utworzenie Gostynińskiego Centrum Rozwoju 
Przedsiębiorczości – wspieranie lokalnej przedsiębiorczości:

- doradztwo prawne, księgowe, marketingowe – niezbędne 
w prowadzeniu działalności gospodarczej;

- doradztwo europejskie – kompleksowe wsparcie 
w pozyskiwaniu środków z dostępnych programów pomocowych 
na inwestycje i szkolenia dla firm ;

- realizacja wspólnych inicjatyw – w tym np. projektów 
partnerskich w ramach dostępnych programów pomocowych 
(np. udział w tarach międzynarodowych);

Dzienne Świetlice dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Jeśli rodzina nie jest w stanie zapewnić dostatecznej pomocy 

osobie bliskiej, a starsza osoba jest samotna czy niepełnosprawna 
dobrym rozwiązaniem byłby pobyt w Świetlicy Dziennego 
Pobytu. Niestety w Gostyninie nie ma takiej świetlicy ale przy 
współpracy MOPS, władz miasta i powiatu można byłoby podjąć 
działania w celu utworzenia takiej placówki.

Świetlice są idealnym rozwiązaniem dla osób szukających 
kontaktu i przyjaźni z rówieśnikami, pragnących w sposób 
ciekawy i pożyteczny zagospodarować swój wolny czas. 
Działalność świetlicy polega na zorganizowaniu różnego rodzaju 

UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU

Świetlice dla seniorów
i niepełnosprawnych

W Gostyninie będzie praca!

zajęć dostosowanych do możliwości uczestników. Mogą to 
być m.in.:

• zajęcia terapeutyczne
• zajęcia warsztatowe
• wyjścia i wyjazdy kulturalno-rekreacyjne
• rehabilitacyjne
W świetlicy uczestnicy mogliby rozwinąć dawno zapomniane 

pasje, a wolne chwile spędzić w gronie rówieśników. Pobyt 
w takiej świetlicy byłby bezpłatny, a uczestnicy ponosiliby 
jedynie koszty spożywanych posiłków.

Wiesława Nadwodna



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. 3str. 9

W dniu 8 listopada na hali sportowej odbył się 10 Charytatywny 
Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldbojów „Gramy dla Paulinki 
i Czarka”. 

W ramach imprezy odbyła się licytacja na rzecz chorych 
dzieci. Licytowano m.in.:

- Koszulki z autografami piłkarzy nożnych Wisły Płock
- Piłki z autografami piłkarzy nożnych Wisły Płock

X charytatywny turniej halowej 
piłki nożej oldbojów. Gramy 
dla Paulinki i Czarka 

- organizacja targów branżowych promujących działające 
w Gostyninie firmy;

- opracowywanie projektów inwestycyjnych i tzw. projektów 
miękkich dla gostynińskich przedsiębiorców – pozyskiwanie 
dotacji na planowane przez firmy inwestycje oraz usługi 
szkoleniowo – doradcze (np. na szkolenia dla pracowników 
i kadr zarządzających przedsiębiorstw z Gostynina);

- opracowywanie projektów umożliwiających przedsiębiorcom 
udział w targach branżowych i misjach gospodarczych;

- organizacja staży w gostynińskich firmach – szansa dla firm, 
ale i dla osób rozpoczynających swoją aktywność zawodową.

Podejmę szereg działań, by młodzi ludzie nie musieli uciekać 
za granicę w poszukiwaniu pracy.

Wiem, z jakimi problemami boryka się młodzież. Dyplom 
w kieszeni nie zawsze wystarcza, by znaleźć dobrą pracę, 
dlatego wielu młodych, zdolnych ludzi wyjeżdża za granicę 
w poszukiwaniu pracy. Chcę podjąć szereg działań, mających na 
celu tworzenie nowych miejsc pracy. Trzeba ściągać do Gostynina 
inwestorów polskich i zagranicznych, którzy w zamian za ulgi 
podatkowe będą zatrudniać ludzi. Należy nawiązywać kontakty 
za granicą i to nie tylko z miastem partnerskim Langelfeld, ale 
także z przedstawicielami innych krajów. Koniecznie trzeba 
zaktualizować strategię/plan rozwoju, gdzie zaplanujemy, 
jak będziemy szukać inwestorów, którzy zechcą związać się 
z Gostyninem.

Rozwinę system szkoleń dla osób, które są zagrożone utratą 
pracy albo chcą zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.

Mam świadomość tego, że wiele osób w wieku powyżej 45 
r.ż., które tracą pracę, mają problemy ze znalezieniem nowego 
zatrudnienia, a często nie mają jeszcze prawa do emerytury. 
Tym osobom trzeba pomóc. Przecież są to osoby z dużym 
doświadczeniem zawodowym, które warto wykorzystać. Poprzez 
system szkoleń chciałabym zachęcić te osoby do zmiany kwalifikacji 
zawodowych albo do nabycia nowych umiejętności, które 
pomogłyby tym osobom znaleźć zatrudnienie w nowych zawodach. 
Miasto Gostynin wspólnie z organizacjami pozarządowymi, 
innymi samorządami lub PUP może podejmować takie działania.

Przy współpracy ze Starostą i Powiatowym Urzędem Pracy 
będziemy kontynuować prace interwencyjne, społecznie użyteczne 
i system staży.

Dotacje unijne na zwalczanie bezrobocia
Aby skutecznie pozyskiwać środki unijne dla Gostynina 

w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020 należy 
wzorem innych miast powołać zespół specjalistów ds. pozyskiwania 
funduszy europejskich i inwestycji strategicznych posiadających 
stosowne doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych 
z dostępnych źródeł finansowania, w tym w opracowywaniu, 
koordynacji i rozliczaniu projektów.

Praca dla mieszkańców Gostynina to najważniejsze 
wyzwanie, jakie przede mną stoi. Zrobię wszystko, żeby w tym 
zakresie nie zawieść Państwa nadziei. Nie będzie likwidacji 
prac interwencyjnych nie będzie bezpodstawnych zwolnień 
w Urzędzie Miasta.

Skupiamy się na działaniach na rzecz rozwoju Gostynina a nie 
na międzyludzkich przepychankach.

Mam nadzieję, że dacie mi szansę, by zrealizować przedstawione 
w tym zakresie pomysły.

 Agnieszka Korajczyk – Szyperska

Szanowni Państwo
16 listopada 2014 roku wybieraliście Państwo burmistrza 

oraz radnych ze swoich okręgów. Po raz pierwszy w najnowszej 
historii naszego miasta do rady weszło 12 przedstawicieli jednego 
ugrupowania - Inicjatywy dla Gostynina. Na kandydata na 
stanowisko burmistrza będziemy głosowali po raz drugi 30 
listopada 2014 roku. Bardzo ważne jest to, aby odpowiednio 
zagłosować również w drugiej turze.  

Twierdzenie, że w radzie jest zbyt duża liczba przedstawicieli 
IdG i dla równowagi na  burmistrza należy głosować na 
kontrkandydata, jest błędne. Wynika to z ustawowych zadań 
samorządu gminnego. Burmistrz jest organem wykonawczym 
czyli wykonuje uchwały rady gminy, przedstawia projekty 
uchwał, sposób wykonania tych uchwał, gospodaruje mieniem 
komunalnym i jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu. 
Rada zaś jest organem uchwałodawczym i w jej kompetencji 
leży między innymi: stanowienie o kierunkach  działania 
burmistrza oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,  
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat oraz 
wysokości zaciąganych kredytów …

Aby można było zrealizować wyborczy plan naszego 
ugrupowania niezbędna do tego jest Pani Agnieszka Korajczyk 
– Szyperska oraz współpracująca z nią rada.  To że Państwo 
dążycie do zmian widoczne jest gołym okiem. Wybierając nas 
okazaliście nam swoje zaufanie, a teraz prosimy o możliwość 
pełnego zrealizowania naszych propozycji. 

Wszyscy jesteśmy zmęczeni patologiczną sytuacją jaka 
panowała w naszym mieście przez ostatnie trzy lata. Kłótnie, 
przepychanki i przerzucanie odpowiedzialności na innych. W tych 
wyborach udało nam się  to zakończyć. Kadencja zarówno rady 
jak i burmistrza trwa cztery lata, podczas których wszyscy 
będziemy ponosili odpowiedzialność za nasze decyzje. Po 
tym czasie będziecie Państwo mogli  ocenić nasze działania 
i zdecydować czy sprostaliśmy pokładanym w nas nadziejom. 

Prosimy abyście pozwolili nam Państwo działać dla dobra 
naszej małej ojczyzny – Gostynina, dlatego oddajcie swój głos 
w nadchodzących wyborach na Panią Agnieszkę Korajczyk – 
Szyperską. 

Radni Rady Miasta VII kadencji z Inicjatywy dla Gostynina

List do mieszkańców
o zrozumienie

- Koszulki z autografami piłkarzy ręcznych SPR Orlen Wisły 
Płock

- Piłki z autografami piłkarzy ręcznych SPR Orlen Wisły Płock
- Piłki i zdjęć z autografem sędziego międzynarodowego 

Szymona Marciniaka
- Piłki z autografami piłkarzy Wisły Kraków.
Cieszę się, że mogłam wziąć udział w imprezie i wylicytowane 

piłki przekazać Paulince i Czarkowi.



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

str. 10

Agnieszka Korajczyk – Szyperska wśród mieszkańców Gostynina

Spotkanie na ul. Prusa

Spotkanie na ul. Kopernika i Targowej 
za nami

Sobotnie spotkania 
na ul. Bierzewickiej i ul. Stodólnej

W dniu 6 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli 
IdG z mieszkańcami okręgu nr 14. Obok mnie w spotkaniu 
uczestniczyła Kandydatka do Rady Miasta Wiesława Radecka 
i Kandydat do Rady Powiatu Paweł Łuczak.

Wspólnie z mieszkańcami tego osiedla omówiliśmy 
najważniejsze działania, które należałoby przeprowadzić 
w ich okręgu, m.in budowę chodników, wprowadzenie ruchu 
jednostronnego czy budowę boiska lub placu zabaw. Poruszony 
został też problem drogi (ul.Kraśnica).

Agnieszka Koarjczyk - Szyperska

W środę i w czwartek odbyły się dwa ostatnie przed 
ciszą wyborczą spotkania z mieszkańcami, tzw. spotkania 
„przy trzepaku”. W środę miałam przyjemność spotkać się 
z mieszkańcami ul. Kopernika, a w czwartek z mieszkańcami 
ul. Targowa. Podczas rozmów pojawiły się głównie pytania 
o miejsca pracy i o propozycje ich tworzenia a także pytania 
dotyczące budowy mieszkań socjalnych.

Poruszyliśmy także sprawę term i organizacji strefy eko-
nomicznej.

Do tematów mamy wrócić w czasie kolejnych spotkań ale 
już po wyborach.

Agnieszka Korajczyk – Szyperska

W dniu dzisiejszym razem z kandydatem do Rady Miasta 
Gostynina (okręg nr 1) Witoldem Dalkowskim  i kandydatami 
do Rady Powiatu Arturem Szulwachem i Pawłem Łuczakiem 
spotkaliśmy się z mieszkańcami ul.Bierzewicka. Poruszone 
zostały m.in. tematy dotyczące niepełnosprawności i likwidacji 
barier architektonicznych, a także wysokości czynszów w blokach 
na tym osiedlu. Mieszkańcy narzekali na stan placu zabaw i brak 
ciepłej wody w jednym z bloków.

Po południu razem z kandydatką do Rady Miasta Gostynina 
(okręg nr 8) Małgorzatą Rędzikowską-Mystkowską spotkaliśy 
się z mieszkańcami ul. Stodólnej. Omówiłyśmy propozycje 
IdG, a także zasady głosowania w zbliżających się wyborach.

Dziękujemy za udział w spotkaniach i zapraszamy we wtorek 
na spotkanie na ul. Kolonia i Kopernika.

Agnieszka Korajczyk – Szyperska



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. 3str. 11



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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Szanowni Państwo!

Gratuluję mieszkańcom Gostynina determinacji i wiary 
w to, że otaczającą nas rzeczywistość można i należy zmieniać. 
Bardzo wysoka frekwencja w naszym mieście to  już ogromny 
sukces. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos i jestem 
mile zaskoczony, że tak wiele osób mi zaufało. 

Znam osobiście Agnieszkę Korajczyk - Szyperską i wiem 
ile wysiłku i determinacji włożyła do tej pory w pracę 
samorządową. Prywatnie jest osobą życzliwą, wrażliwą na 
potrzeby innych ludzi. Dlatego swój głos w II turze wyborów 
oddam na Agnieszkę Korajczyk – Szyperską. Jest to ogromny 
kredyt zaufania, i mam nadzieję, że uda jej się zrealizować 
ambitne cele przedstawione w kampanii wyborczej.

Słowa otuchy od mieszkańców Gostynina

„Niech dojrzewa decyzja sprawiedliwego wyboru. Ja, chylę 

czoła za wytrwałość, pomimo wielkich poświęceń jakie 

musiały towarzyszyć procesowi uzdrawiania Gostynina. 

Podziwiam wielką odwagę i determinacje - wygraną bitwę 

ze zgnilizną moralną tych, którzy powinni stać na straży 

praworządności. Pani Agnieszko, Mieszkańcy Miasta 

odzyskują wiarę ! Już Pani wygrała. Niemożliwe stało się 

możliwym ! 30 listopada będziemy z Panią ! Nie mam żadnych 

wątpliwości - wygrana po prostu się Pani należy !”

Arkadiusz Zaremba - 
Kandydat na stanowisko Burmistrza Miasta 

Gostynina w I turze
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