
Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony
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Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że kierownictwo ruchu samorządowego Inicjatywy dla Gostynina podjęło  decyzję, 

że w najbliższych wyborach samorządowych zaplanowanych na dzień 16 listopada 2014r. wystawi 
kandydata  na stanowisko Burmistrza Miasta Gostynina w osobie pani Agnieszki Korajczyk-
Szyperskiej.

Nasza kandydatka  posiada wyższe wykształcenie w zakresie administracji publicznej a także 
dwunastoletnie doświadczenie w pracy w samorządzie. Jest osobą zdecydowaną, gotową na 
podjęcie nowych wyzwań, ale i wrażliwą na krzywdę ludzką, starającą się pomóc w sytuacjach, 
które tego wymagają.

Ma w sobie duży potencjał siły i energii do działania, które należy wykorzystać dla pracy na 
rzecz Gostynina.

Inicjatywa dla Gostynina

Dlaczego zdecydowała się Pani kandydo-
wać na stanowisko Burmistrza Gostynina  
w najbliższych wyborach samorządowych?

Czyste ulice i piękne kwiaty nie wystarczą by miasto dobrze 
funkcjonowało. W obecnej sytuacji Gostynin potrzebuje 
gospodarza, o którym i mieszkańcy, i turyści a także inne 
samorządy będą miały dobre zdanie. Miasto potrzebuje 
burmistrza, który realizuje obietnice a nie tylko rzuca hasła 
wyborcze i za którego mieszkańcy nie będą się wstydzić. 

Uważam, że konieczne jest inne spojrzenie na miejskie 
sprawy. Potrzebni są ludzie, którzy mają ciekawe pomysły i nie 
boją się  wprowadzać ich w życie, którzy mają doświadczenie 
w  pozyskiwaniu środków pomocowych ponieważ nie można 
zmarnować szansy, która otwiera się przed naszym miastem... 

Gostynin musi być atrakcyjny i przyjazny dla wszystkich. 
Ta decyzja jest także konsekwencją mojego 

dotychczasowego działania…
No właśnie, to Pani drugi start w wyborach na 

stanowisko burmistrza? 

dokończenie na str. 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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Tak, pierwszy raz ubiegałam się o fotel burmistrza w 2006r. 
i  uzyskałam najlepszy wynik z dotychczasowych konkurentów 
p. Śniecikowskiego. Było to ponad 33%  oddanych głosów. 
Burmistrz zarzucał mi  wtedy brak doświadczenia i młody wiek 
choć należy przypomnieć, że  sam objął  najważniejsze stanowisko 
w mieście po niespełna dwuletniej pracy w samorządzie, nie 
mówiąc już o braku wykształcenia w tym kierunku. Ja posiadam 
odpowiednią wiedzę i kierunkowe wykształcenie, a także  12 
letnie doświadczenie w pracy w samorządzie i jestem pewna, 
że będę  odpowiednio reprezentować nasze miasto i pracować 
na rzecz jego mieszkańców. 

Czy fakt, że jest Pani kobietą i matką nie będzie Pani 
dyskwalifikował w walce o fotel burmistrza?

Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. Proszę mi pokazać 
choć jednego mężczyznę, który wychowuje 4 dzieci, prowadzi 
z powodzeniem firmę, działa  w samorządzie lokalnym, pracuje 
społecznie, zajmuje się domem i który sobie z tym wszystkim 
radzi… Zawsze też mogę liczyć na moich najbliższych, więc 
fakt bycia i kobietą, i matką w tym wypadku jest moim wielkim 
atutem. Znam plusy i minusy życia codziennego w naszym 
mieście, w związku z tym, wiem z jakimi problemami borykają 
się mieszkańcy.

Jak Pani ocenia kończącą się kadencję samorzą-
dową?

To stracona kadencja zarówno dla urzędu burmistrza, 
radnych ale przede wszystkim dla mieszkańców. Właściwie 
od grudnia 2011r. kiedy na obwodnicy p. Śniecikowski został 
zatrzymany pod wpływem alkoholu (2,74 promila), w naszym 
samorządzie nie podjęto żadnych konkretnych działań. Byliśmy 
wszyscy, tylko i wyłącznie obserwatorami przedstawienia 
pod nazwą „jechałem ale nie prowadziłem”. Długotrwałe 
zwolnienia lekarskie, przeciągająca się rozprawa sądowa, komitet 
obrony, straż miejska pod gabinetem burmistrza, to wszystko 
wyemitowane przez ogólnopolskie media, ośmieszyło nasze 
miasto i osobę, która godnie powinna nas reprezentować. Przez 
te wszystkie wydarzenia przedstawiciele innych samorządów 
przestali Miasto Gostynin traktować jako poważnego partnera 
do rozmów a także do współpracy.

Do tego trzeba dołożyć kompromitujące zachowanie 
radnych z Gostynińskiej Wspólnoty Samorządowej i SLD, 
którzy zaślepieni osobą p. Śniecikowskiego bronili go nie 
respektując prawa. 

Kadencja, tak jak wspomniałam stracona również dla 
mieszkańców, przede wszystkim dlatego, że w Gostyninie 
aktualnie brakuje jakichkolwiek perspektyw na znalezienie 
zatrudnienia. Coraz więcej firm zwalnia pracowników, coraz 
więcej młodych ludzi, ba nawet całych rodzin opuszcza Gostynin 
i wyjeżdża do większych miast bądź za granicę. Nie wiążą żadnej 
przyszłości z Gostyninem. Nie zrealizowano najważniejszej dla 
naszego miasta inwestycji-Term a przypomnę, że to właśnie 
p. Śniecikowski wspólnie z GWS obiecywał nam  eldorado 
i miejsca pracy, setki miejsc pracy.

Z  jakiego powodu zbliżające się listopadowe wybory 
samorządowe są tak ważne dla Gostynina? 

Powodów jest wiele. Należy zmienić nieudolną władzę: 
burmistrza i radnych GWS i SLD. Obserwując ich,  wyraźnie 
widać, że nastąpiło  tzw. wypalenie, praca  na rzecz mieszkańców 
przestała sprawiać satysfakcję, zabrakło  chęci do działania czy 
poznawania nowych trendów, które mogłyby w jakiś sposób 
ułatwić życie mieszkańcom.

Po drugie, jest teraz okazja do rozpoczęcia prawdziwej 
walki o interesy Gostynina i odzyskanie jego dobrego imienia. 

Kolejną sprawą jest szansa jaką daje nam Unia Europejska 
i środki zewnętrzne. Przy obecnym podejściu władz miasta 
niestety  nie widzę żadnych szans  aby pozyskano dla Gostynina 
choć jedno euro na inwestycję, przynoszącą miejsca pracy. 

Z mojej strony mogę obiecać, że Gostynin pozyska pieniądze 
z Unii Europejskiej w dużym wymiarze, zarówno na projekty 
miękkie jak też inwestycyjne. Znam się na tym, wiem gdzie tych 
pieniędzy szukać i jak się o nie ubiegać. Mam duże doświadczenie 
w tej dziedzinie dlatego już teraz mogę zagwarantować, że ze 
środków finansowych z  nowej perspektywy unijnej na lata 
2014-2020 Gostynin w pełni skorzysta.

 Czym chce Pani przekonać wyborców do Inicjatywy 
dla Gostynina? 

Inicjatywa dla Gostynina jest najlepszą alternatywą dla 
miasta. Jest to ruch samorządowy, który zawiązał się po 
wrześniowym referendum. IdG  jest apolityczna ale otwarta  na 
współpracę z innymi, bez względu na przynależność polityczną. 
To osoby z różnych grup społecznych i zawodowych, które chcą 
działać na rzecz miasta, a które nie obawiają się wyrazić swojej 
opinii na temat obecnej władzy. 

Wspólnie opracowaliśmy propozycje dla miasta, które przy 
pozyskaniu środków z źródeł zewnętrznych jesteśmy w stanie 
zrealizować w następnej kadencji. 

Dodam jeszcze, że do Inicjatywy dla Gostynina dołącza coraz 
większa grupa mieszkańców, w tym przedsiębiorców, z którymi 
wspólnie opracowywać będziemy program dotyczący rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości. 

A czy krytyka władzy się opłaca?
To ja wielokrotnie w czasie trwającej kadencji krytykowałam 

sposób zarządzania miastem, co nie podobało się drugiej stronie 
i jej zwolennikom. Radni GWS i SLD poprzez głosowanie, 
jednogłośnie wyrazili zgodę na zwolnienie mnie z zajmowanego 
wówczas stanowiska w ARiMR. W firmie mojego męża a także 
w fundacji, z którą  współpracowałam zaczęły się kontrole różnych 
instytucji. To cena, którą przyszło zapłacić za jawną krytykę  
i głośne wyrażanie swojego zdania.

Czy może Pani powiedzieć, jakie inicjatywy po-
dejmie Pani na rzecz Gostynina i jego mieszkańców?

Przede wszystkim chcę być otwarta na mieszkańców, działać 
wspólnie  z nimi dlatego wprowadzenie budżetu obywatelskiego 
jest bardzo ważnym krokiem. Utworzenie żłobka, place zabaw, 
skatepark, nowe miejsca parkingowe, Gostynin bez barier, 
to nieliczne z naszych propozycji. Bardzo ważna będzie dla 
mnie inwestycja w sport i kulturę. Należy dużo większe środki 
finansowe przeznaczyć na kluby sportowe i zajęcia dodatkowe. 
Miejskie Centrum Kultury musi  przejść gruntowną przemianę 
pod każdym względem. Należy doposażyć placówki oświatowe 
w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Uważam, że 
trzeba też kontynuować proces budowania mieszkań socjalnych.

 Do tego dochodzą ulgi dla przedsiębiorców czy podjęcie 
działań (wzorem innych gmin) w celu utworzenia  strefy 
ekonomicznej, bo  wygeneruje to nowe miejsca pracy tak 
bardzo w tej chwili potrzebne. 

Co do najważniejszej inwestycji w mieście - Term 
Gostynińskich uważam, że ta  inwestycja powinna  zostać 
zrealizowana. Dotychczasowe poczynania p. Śniecikowskiego 
w tym temacie pokazały, że to zadanie go przerosło. Dodam 
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej  w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące dalszych losów wizerunku burmistrz 
odpowiedział, że „będzie jak było”.

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

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

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

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 

Źródło: gostynin24.pl

21 stycznia 2014 w siedzibie Sądu Rejonowego        
w Gostyninie zapadł wyrok w sprawie reklamy 
dźwiękowej używanej w czasie kampanii 
referendalnej (informacja o referendum, data 
referendum). 

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

Na dzisiejszej rozprawie sędzia uniewinnił kierowcę auta, 
dlatego nie ma on obowiązku uiszczania mandatu. Jak 
podkreślił sędzia ”społeczna szkodliwość takiego działania 
była żadna, a oddziaływanie na środowisko znikome”. Wyrok 
nie jest prawomocny.

Źródło: gostynin24.pl

Wizerunek Burmistrza Gostynina w Restauracji Kolum-
nowej w gostynińskim zamku został zniszczony w czasie 
grudniowej imprezy urodzinowej. 

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3

też, że wszystkie niejasności z tym związane zostaną przeze 
mnie rozliczone.

Niestety w  naszym mieście jest wysoki poziom bez-
robocia…

Bezrobocie w Gostyninie jest coraz wyższe, aktualnie w całym 
powiecie wynosi już ponad 24%. Dla porównania w roku 
2009 stopa bezrobocia wynosiła ok 16%. Pan Śniecikowski 
obiecywał przecież setki miejsc pracy w kompleksie termalnym 
i  w branży turystycznej. Niestety  to były słowa rzucone na 
wiatr. W Gostyninie trzeba rozpocząć proces wspierania 
przedsiębiorczości, skutecznie poszukiwać wiarygodnych 
inwestorów i w partnerstwie pozyskiwać fundusze unijne na 
rozwój przedsiębiorczości.

W jaki zatem sposób Gostynin może przyciągnąć in-
westorów?

Po pierwsze ulgi podatkowe oraz pomoc w budowaniu 
infrastruktury. Należy w drodze uchwał wprowadzić zwolnienia 
w podatku od nieruchomości. Tym samym stworzona zostanie 
możliwość skorzystania ze zwolnień grupom przedsiębiorców, 
prowadzącym działalność gospodarczą na terenie miasta 
Gostynina w tym inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy 
na terenie Gostynina a także inwestorom planującym zrealizować 
na terenie Gostynina nową inwestycję. 

Należy rozważyć kwestię wysokości podatków od 
nieruchomości, ponieważ  w Gostyninie są one na poziomie 
dużych aglomeracji. 

Po drugie zmianie musi ulec postawa urzędników wobec 
przedsiębiorcy, którzy zechcą u nas inwestować.  

Do tego należy  dołożyć przygotowanie i promocję  terenów  
a także   razem z samorządem powiatowym i samorządem Gminy 
Gostynin  rozpocząć współpracę w kwestii rozwoju naszego 
powiatu. Takiej współpracy do te pory nie było. 

A jakie jest Pani przesłanie do mieszkańców Go-
stynina?

Chciałabym aby mieszkańcy Gostynina mądrze zainwestowali 
swój głos wyborczy w czasie listopadowych wyborów i aby 
spojrzeli na listy wyborcze  jak na inwestycję w swoją przyszłość, 
przyszłość swoich  dzieci i wnuków. 

Jestem w stanie  skutecznie przeprowadzić nasze miasto 
przez najbliższe lata trudnej rywalizacji o środki unijne a trzeba 
pamiętać, że więcej taka szansa się nie powtórzy. 

Wierzę, także że mieszkańcy nie nabiorą się po raz kolejny 
na wielkie banery na Urzędzie Miasta, żubry, skocznie 
czy delfinarium.

Wywiad przeprowadził: Marcin Piotrowicz

W Starostwie Powiatowym zakończyło się postępowanie 
administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę 
Centralnego Parku Rekreacji, Turystyki i Wypoczynku 
„Termy Gostynińskie”.

Na wniosek Inwestora Starosta Gostyniński postanowieniem 
z dnia 12 kwietnia 2011 roku zawiesił postępowanie w tej 
sprawie wszczęte wnioskiem Spółki Termy Gostynińskie 
z dnia 4 lutego 2011 r.

Zgodnie z art. 98 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu 
postępowania administracyjnego (DZ./U. z 2000.r. Nr 98, poz. 
1071 z późniejszymi zmianami) cyt. „jeżeli w okresie 3 lat od 
daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się 
o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania 
uważa się za wycofane”.

Jak informuje Starostwo, w okresie 3 lat strona nie zwróciła 
się o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego 
w sprawie.

Ustawowym skutkiem braku podjęcia zawieszonego 
postępowania w tych warunkach, żądanie wszczęcia 
postępowania administracyjnego z 24 lutego 2011 r. o wydanie 
pozwolenia na budowę, w przedmiotowej sprawie, uważa się 
za wycofane.

W związku z tym Starostwo zwróciło się do Inwestora 
- Termy Gostynińskie Spółka z o.o. o odebranie trzech 
egzemplarzy projektu budowlanego w/w inwestycji. Informację 
taką przekazało też przedstawicielom firmy Dedeco Sp. o. o., 
która była wykonawcą projektu.

Historia losów dokumentacji na Termy w Starostwie 
wygląda następująco: W 2011 roku po przeanalizowaniu 
projektu przez pracowników Wydziału Budownictwa okazało 
się, że zawiera on wiele błędów. Pracownicy Starostwa wskazali 
wówczas inwestorowi braki w dokumentacji i zasugerowali, że 
najlepszym rozwiązaniem będzie zawieszenie postępowania 
oraz poprawienie projektu. Spółka Termy Gostynińskie 
skorzystała z sugestii i wystąpiła o to zawieszenie.

Po pewnym czasie spółka Termy Gostynińskie wystąpiła 
o odwieszenie procedury postępowania, jednak dokumentacja 
zawierała nadal błędy, więc po kolejnej sugestii Starostwa 
wniosła o wycofanie wniosku o odwieszenie, tak, by zawieszenie 
w postępowaniu trwało dalej. Stan taki trwał trzy lata i w tym 
czasie inwestor nie poczynił żadnych działań, by poprawić 
dokumentację i odwiesić postępowanie.

Źródło: gostynintv.pl

Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2014 roku Prokuratura 
Okręgowa w Płocku umorzyła śledztwo w/s nieprawidłowości 
związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji pod 
nazwą „Termy gostynińskie” wobec braku znamion czynu 
zabronionego tzn. wobec niestwierdzenia przestępstwa. 
Powyższe postanowienie jest jeszcze nieprawomocne - informuje 
nasz portal rzecznik Prokuratury Okręgowej PO Iwona Śmigielska-
Kowalska.

Śledztwo prowadzone było po tym, jak ABW złożyła 
zawiadomienie w płockiej Prokuraturze Okręgowej po 
stwierdzonych w czasie kontroli NIK nieprawidłowościach przy 
realizacji inwestycji pod nazwą Termy Gostynińskie.

Pomimo tego, że przy tej inwestycji nie wszystko było 
przygotowane prawidłowo, to  Prokuratura oceniła, że nie doszło 
do złamania prawa.

Gostynin został wytypowany do kontroli przez NIK jako jedno 
z miast, w którym realizowana była formuła PPP.

- Tak naprawdę patrząc na to co dzieje się w tej chwili 
w Polsce, jak różne sprawy dotyczące milionowych kwot są 
badane przez różne organy, a potem umarzane, wcale nie 
jestem zdziwiona taką decyzją prokuratury. Jednak wg mnie, 
wątpliwości nadal pozostaje bardzo wiele… Raport Najwyższej 
Izby Kontroli, wypłata z budżetu miasta milionów złotych, które 
uznał NIK za niegospodarne, projekt, który już bardzo długi 
czas leży w Starostwie, nieuregulowana należność za wykonany 
projekt, przetarg z maja 2013 i brak wpłaty za działki i projekt 
…Powtarzam dla mnie niejasności jest nadal bardzo wiele, 
dlatego póki nie zapoznam się z uzasadnieniem prokuratury 
pozostawię tę decyzję prokuratury bez komentarza - mówi jedna 
z inicjatorek pisma do NIK donoszącego o nieprawidłowościach, 
radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska.

Źródło: gostynintv.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
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W dniu 26 czerwca br. w Sądzie Okręgowym w Płocku 
odbędzie się posiedzenie w przedmiocie złożonego zażalenia 
na decyzję Prokuratora Okręgowego dotyczącego umorzenia 
śledztwa V Ds. 2/13 w sprawie nieprawidłowości przy inwestycji 
Termy Gostynińskie. Zażalenie wpłynęło od NIK i Lokalnego 
Koła PO w Gostyninie. Obecna decyzja Prokuratora jest 
nieprawomocna.                                        

 Roman Augustyniak

Stanisław Pieniążek

Michał Bartosiak

Chwila zadumy nad gostynińską 
„zamkową” rzeczywistością

W ostatnim tygodniu marca br. w Muzeum Mazowieckim 
w Płocku odbyła się prezentacja najnowszego 5 numeru 
półrocznika „Naszych Korzeni”. „Nasze Korzenie” to 
półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-
zachodniego Mazowsza. W przedstawionych artykułach 
przedstawiono dużo wiadomości z historii wielu wydarzeń, 
często prawie zapomnianych ale i współczesnych związanych 
z regionem. W ostatnim numerze jest także artykuł związany 
z moim rodzinnym miastem Gostyninem pod znamiennym 
tytułem „Mit odbudowy zamku z Gostyninie.”

Jest  to  kole jne  opracowanie ,  podnoszące 
małomiasteczkowy charakter odbudowy zabytku wpisanego 
w 1962 roku do rejestru zabytków. Do rejestru zabytków 
wpisano istniejący wówczas budynek kościoła ewangelickiego 
wraz z basztą stanowiący najważniejszy element w zabudowie 
wzgórza. Obiegowe operowanie nazwą „zamek” kłóci się 
z historyczną rzeczywistością. Prawda historyczna przegrała 
tu z potrzebami tzw. władzy mającej niezrozumiałe 
ambicje na wszechwiedzę, i wszechwładzę, stanowiąc 
(jak pisze autor tekstu) kpinę z rewitalizacji zabytków, 
i obowiązujących teorii, i zasad konserwatorskich. Do 
pomysłodawców i decydentów „odbudowy” w swoim czasie 
(cytuję) nie przemawiały żadne merytoryczne argumenty. 
Przy „odbudowie” tzw. zamku, zrealizowanym w ostatnim 
dziesięcioleciu, ewidentnie zniszczono oryginalny charakter 
obiektu zabytkowego, jego otoczenie jak i wnętrza, które 
są kompletną fikcją architektoniczno-historyczną. Użyte 
materiały jak i ich formą nijak nie przystają do form 
historycznych. Krótko mówiąc z kościoła ewangelickiego 
zrobiono knajpę. A najgorsze jest to, że na całe dziesięciolecia 
„zamek” niczym widmo będzie ciążyć nad miastem. 
Następnym pokoleniom gostyniaków należy uzmysławiać 
z imienia i nazwiska kim byli ci niechlubni twórcy budowli 
na wzgórzu zamkowym. Może, rosnące wolno ale jednak, 
drzewa w otoczeniu nieco przysłonią ten pseudo-zabytek.

Jako przeciwstawny biegun tej działalności anty-
historycznej można podać niedalekie Sanniki, gdzie mądrze 
i z wyczuciem wykonano rewaloryzację Zespołu Pałacowo-

Od dłuższego już czasu, słychać zarzuty Gostynian pod 
adresem stanu kultury w Gostyninie. Miasto, które aspirowało 
by być turystyczną atrakcją, jeśli nie na skalę krajową, to 
przynajmniej regionu, zupełnie zaniedbało tę istotną sferę 
działań. Jakiekolwiek interesujące propozycje czy aktywność 
w dziedzinie kultury jest głównie inicjowana przez osoby 
prywatne lub firmy.

A przecież najbardziej znaczące w realizacji celów 
kulturalnych i krzewieniu kultury powinny być instytucje 
do tego powołane. W Gostyninie rolę tę powinno pełnić 
„Miejskie Centrum Kultury”. Tymczasem ani to żadne 
Centrum, o czym świadczy słaba frekwencja na widowiskach, 
spotkaniach i seansach filmowych wynikająca głównie ze słabej 
i przestarzałej infrastruktury niespełniającej oczekiwań widza 
ani to żadna Kultura, raczej „kulturka”, gdzie brak istotnych 
wydarzeń, które mogłyby przyciągnąć mieszkańców. To co ma 
do zaoferowania MCK nie zmienia się od lat i widać gołym 
okiem brak inwencji w kreowaniu nowych, ciekawych, bardziej 
innowacyjnych pomysłów na warsztaty czy pokazy. A przecież 
krąg zainteresowań i wymagań odbiorcy wciąż się zmienia, 
trzeba więc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Lecz, i tu 
trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nawet gdyby pracownicy MCK 
dwoili się i troili to bez konkretnych inwestycji w infrastrukturę, 
a w szczególności w salę kinową, nic w kwestii zwiększenia 
frekwencji widzów kina czy widowisk kulturalnych się 
nie zmieni.

Rozwijając kwestię ubogiej i zacofanej infrastruktury 
budynku, to jest mi ona doskonale znana. Jestem muzykiem 
i jako młody człowiek, w połowie lat 90-tych, kilkukrotnie 
skorzystałem z usług i „dobrodziejstw” sali prób MCK. 
A „dobrodziejstw” było wiele. Stare, zniszczone wzmacniacze 
z lat 70-80-tych, rozpadający się zestaw perkusyjny, gniazdka 
wypadające ze ścian, wszystko to razem było jak stąpanie po 
bardzo cienkim lodzie , nie wiadomo kiedy kogoś mógł porazić 
prąd. O luksusie wygłuszenia ścian nawet nie wspomnę. Co się 
zmieniło od 20 lat? Właściwie nic… Młodzi muzycy, jak byli 
solą w oku władz MCK, tak pozostali. Nie zrobiono kompletnie 
nic aby zapewnić warunki dla działalności muzycznej, sali prób 
w dalszym ciągu nie ma. Czy na przestrzeni tych 20-stu lat 
nie można było wygospodarować pieniędzy na miłe miejsce 
spotkań lokalnych muzyków. 

Parkowego. Głównym celem projektu w Sannikach było 
zwiększenie atrakcyjności Mazowsza poprzez stworzenie 
kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej 
Zespołu. Na nowo zaaranżowane pomieszczenia będą 
pełnić funkcje koncertowo-muzyczne, wystawiennicze, 
edukacyjne i turystyczne. Aż zazdrość będzie, że ta inwestycja 
znalazła się na zaszczytnej liście nominowanych najlepszych 
inwestycji roku w naszym kraju do tytułu TOP Inwestycje 
2014. Na organizowanych w pałacu w Sannikach imprezach 
kulturalnych spotykam mieszkańców Gostynina, którzy 
licznie w nich uczestniczą.

A co mamy w Gostyninie? Mamy zajazd z gospodą 
udający zabytek historyczny. Jak wskazują znawcy tematu 
„odbudowany” zamek wybija się na czoło najbardziej 
nieudanej i przekłamanej odbudowy. Ponieważ stać tylko 
na tyle w efekcie jest to kolejna przyczyną tego, że umiera 
to nasze miasto.
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Śledztwo umorzone 
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Zamkowa
rzeczywistość Kultura

w Gostyninie



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

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

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

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

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

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 

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

A nie zapominajmy, iż Gostynin to wylęgarnia muzycznych 
talentów – Jacek Lachowicz, Paweł Tomaszewski, bracia Zielak, 
Adam Drzewiecki, Piotr Krzemiński, bracia Chojnaccy, Michał 
Borowski, Wojtek Ulanowski czy niedawno zmarły Radek 
„Zwolak” Zwoliński. Inwestycje w infrastrukturę muzyczną 
są z całą pewnością potrzebne, gdyż corocznie powiększa 
się grono młodych muzyków Miejskiej Szkoły Muzycznej 
i przybywa zespołów, które chętnie skorzystałyby z sali prób, 
ale z sali na miarę XXI wieku!

Z czego wynika ta niemoc? Z braku wystarczających 
środków czy z braku wiedzy i chęci do podejmowania wysiłku. 
Środki przeznaczone z budżetu miasta na bieżącą działalność 
MCK w 2013r. to 773 tys. złotych przy czym dla porównania 
w planie budżetowym m-ta Kutna jest to ponad 2 razy wyższa 
kwota, ale i liczba mieszkańców Kutna jest 2 razy większa. 
Wniosek jest taki, że przy dotacji w tej wysokości jest jednak 
możliwość przeprowadzenia widocznych działań .

Żeby nie pozostać gołosłownym, opiniując o żenująco słabej 
aktywności miejskich jednostek kultury, właściwie nie tylko 
MCK ale także Wydziału Promocji Miasta, który powinien 
również skutecznie i często inicjować kulturalne działania, 
bądź co bądź promujące miasto, należy nieco przybliżyć 
częstotliwość, jakość i charakter aktywności kulturalnej 
w ościennych miastach.

To co na wstępie dało się mocno zauważyć przy porównaniu 
to realizacja ogólnopolskiej akcji WOŚP, która była realizowana 
przez domy i centra kultury w sąsiednich miastach. A co 
z WOŚP-em w Gostyninie, tylko „problem”. W roku 2012 
odbywał się w „Kręgielni”, dzięki przychylności ówczesnych 
właścicieli. W roku 2013 Orkiestra grała na Zamku dzięki 
gościnności Pani Prezes Irinie Filipczak. W tym roku główny 
inicjator i wolontariusz Pan Kiereś miał „ciężki orzech do 
zgryzienia” – Orkiestra zagrała. Tym razem to „Klub Zazamcze” 
wyręczył miejskie instytucje. Oczywiście nie każdy identyfikuje 
się z ideą WOŚP-u ale jest to jeden z nielicznych dni w roku, 
w którym wszyscy się jednoczą… prawie wszyscy.

Wracając do porównania, jako pierwsze Kutno. W ciągu 
bieżącego roku do nadal pojawiają się tam same „delicje” 
dla „smakoszy kultury” – kabaret „Old Spice Girls” z Emilią 
Krakowską i Barbarą Wrzesińską, koncert „Singin’ Birds” – 
zespół swingowy, Spektakl „Moralność Pani Dulskiej”, koncert 
piosenki francuskiej Roberta Kudelskiego w ramach „Dni 
Frankofonii”, wystawy fotografii, turniej tańca towarzyskiego, 
tematyczne imprezy karnawałowe „Retro Party” i ”Królewski 
Bal”, koncert zespołów „Lemon”, „Cree” a króluje koncert „Ray 
Wilson Genesis Classic”.

Tak wygląda program wydarzeń kulturalnych realizowany 
w ostatnich trzech miesiącach przez Kutno. W kalendarzu 
kulturalnym jeszcze od lat organizowane z wielkim rozmachem 
„Święto Róży” , festiwal ognia „Fireproof”, współtworzenie 
festiwalu „Rockowanie”, i wiele innych w tym masa imprez 
dla najmłodszych. Nie będę się już rozpisywał nt. działalności 
kutnowskiego „Centrum Teatru Muzyki i Tańca” ponieważ 
byłaby to już swego rodzaju „kulturowa chłosta” dla 
gostynińskich 
„specjalistów” i znawców w temacie.

Idźmy dalej…
Czy mniejsze miasto, zbliżone do Gostynina pod kątem ilości 

mieszkańców, może zaproponować równie bogaty program. 
Otóż tak, niepozorny i niewielki Żychlin potrafił w okresie 
ostatnich 3 miesięcy zorganizować szereg wyrafinowanych 
przedsięwzięć – koncert poetycko-muzyczny „Znak Pokoju” 
, koncert teatru „Metafora”, spotkanie karnawałowe „Takie 
Tango”, bogaty w atrakcje WOŚP czy koncert operetkowo-
musicalowy w Sylwestrową Noc. Oczywiście na przełomie 

maja i czerwca miejski „Dzień Dziecka” oraz „Dni Żychlina”. 
Podobnie w Gąbinie, Słubicach, Sannikach, Łącku, Duninowie, 
Kowalu czy chociażby maleńkim Baruchowie…

Jak w tym porównaniu wygląda MCK Gostynin? – blado. 
Pośród widowisk teatralnych, planowane na kwiecień 
„Klimakterium”. Chętnych na przedstawienia teatralne 
z pewnością byłoby wielu, chociażby dzieci uczestniczące 
w warsztatach teatralnych MCK, bo „czym skorupka za młodu 
nasiąknie…”. Są konkursy plastyczne, konkurs taneczny „Król 
Parkietu”, przegląd muzyczny „Gama” w niezmienionej formie 
od lat, Uniwersytet Trzeciego Wieku i sekcje, które są wpisane 
w program każdej placówki tego typu i działają lepiej lub gorzej.

Marazm miejskich instytucji kulturalnych Gostynina tym 
bardziej razi, że na tym polu wyraźnie prześciga je Gmina. 
W realizowanym programie Gminne Centrum Kultury 
z rozmachem organizuje dożynki i pikniki z atrakcjami 
dla dzieci.

Bardzo ważną rolę odgrywają wspomniane wcześniej 
cyklicznie organizowane przez sąsiadów imprezy letnie – dni 
miast, gmin. Aby promować miasto trzeba pokazać je „światu” 
tzn. promować lokalnych artystów – muzyków, plastyków, 
rodzime projekty. Oczywiste jest że tłum przyciąga „gwiazda”, 
a jeżeli miasta nie stać w chwili obecnej na tę z pierwszych 
miejsc list przebojów to można zacząć „skromniej”, bazując 
na lokalnych wartych pokazania talentach.

Liczy się pomysł i chęci na zmianę, od czegoś przecież 
trzeba zacząć… Ale po co … O ile dobrze pamiętam ostatni 
plenerowy koncert zorganizowany w naszym mieście to ten 
„w obronie Burmistrza” zresztą miernej jakości. Mam nadzieję 
że miasto nie przyłożyło do niego ręki ..ale zaraz, skąd artyści 
wzięli prąd przecież nie był to koncert „unplugged”? Wnioski 
nasuwają się same.

Z kreowaniem pozycji Gostynina wiąże się również budynek 
Zamku, który budzi szereg kontrowersji i niechęci. Ale 
w momencie kiedy uzyskaliśmy już stopień jego używalności, 
pomijając fakt spornej estetyki to jego niewykorzystanie 
w charakterze obiektu kulturalnego i zamknięcie na 
mieszkańców byłoby i jest karygodnym błędem. Zamek po 
roku czynnego włączania się w kształtowanie miejskiej kultury 
ponownie stał się twierdzą zamkniętą dla mieszkańców. Czy 
komuś było nie na rękę inicjowanie i przejmowanie przez 
Zamek części obowiązków należących do instytucji kultury? 
A może MCK miało ciekawsze pomysły?

Bez najmniejszych nakładów i dotacji z miejskiej kasy 
„Zamek” zorganizował m. in.w miesiącu sierpniu półkolonie 
dla dzieci. Niestety nie były one bezpłatne. No ale co miasto 
obchodzą dzieci i to że w drugim miesiącu wakacji nie działa 
żadne przedszkole, a co za tym idzie wielu pracujących rodziców 
ma ogromny problem. Nie dość że Gostyński Urząd Miasta 
nie ma ochoty dotować tego typu akcji to nawet nie zna stanu 
faktycznego o czym dowiedziałem się w bezpośredniej rozmowie 
z Panią Wiceburmistrz. No ale Pan Burmistrz był chory a Panie 
w UM na czele z ww nie muszą wszystkiego wiedzieć…Co się 
dziwić… O czym rozmawia się na Komisji Kultury? Czy coś 
takiego w ogóle istnieje?

Budowa wizerunku miasta wiąże się z wieloma inwestycjami 
oraz racjonalizacją dotychczasowych środków. Inwestycja 
w kulturę da z pewnością efekt, który nie jest może tak 
wymierny i jak kolorowe kwietniki i odnowione elewacje m. in. 
MCK ale rozwija światopogląd , kształtuje, poszerza horyzonty 
nasze i naszych dzieci a jednocześnie umożliwia „rzucenie 
turystycznej zanęty”. Potrzebny tylko światły inicjator 
ciekawych działań oraz wsparcie miasta… Pokażmy 
naszym dzieciom jak żyć a nie przeżyć …Stwórzmy 
mieszkańcom możliwości do spotkań i kontaktu ze 
sztuką …Wyciągnijmy Gostynin z kulturalnej zapaści ...
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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

No właśnie? W ostatnich latach władze Gostynina obrały 
inną drogę rozwoju naszego miasta tzn. strefę ekologiczną 
(m.in. w związku z budową Term Gostynińskich), a co za tym 
idzie, nie zatroszczono się o rozwój przemysłu, w tym również 
o utworzenie nowych miejsc pracy. Nie mówię tu o przemyśle 
ciężkim ( Huta Stali czy inne fabryki), gdyż to nie jest możliwe 
ze względu na położenie naszego miasta. Chodzi mi głównie 
o średnie przedsiębiorstwa pracy 100 i więcej miejsc.

Nasze miasto leży w bliskiej odległości od autostrad A1-Kowal 
lub Sójki i A2-Koło, w związku z tym uważam wydzielenie Strefy 
Ekonomicznej za jak najbardziej realne przedsięwzięcie po to, 
aby dać mieszkańcom Gostynina pracę, by mogli utrzymać swoje 
rodziny . Zwiększą się również wpływy z podatki do kasy miejskiej, 
nastąpi rozwój handlu.

Z powodu braku miejsc pracy, Gostynin bardzo się wyludnił. 
Chyba nie ma takiej rodziny, w której kogoś by nie brakowało tzn. 
większość wyjechała za granice naszego państwa , do większych 
miast za pracą. Nasze dzieci, które studiują w dużych miastach, 
nie wracają do Gostynina, gdyż tu nie mają przyszłości, pozostają 
tam gdzie studiują. Popatrzcie obok siebie. Ile młodzieży jest 
wokół was ?

Coraz więcej mamy emerytów. Z miasta, do którego kiedyś 
zjeżdżali ludzie z okolic do pracy, dziś to nasi mieszkańcy w dużej 
mierze dojeżdżają do Płocka, Kutna, Łodzi czy Warszawy by 
móc pracować.

Następna sprawa to wpuszczenie na rynek gostyniński tak 
wielu Super Marketów to nic dobrego.

Zniszczyły one nasze rodzinne sklepiki, z których utrzymywały 
się całe rodziny. W Marketach nie powstało wiele miejsc pracy 
a i płace pozostawiają wiele do życzenia. Poza tym, żeby ludzie 
kupowali muszą mieć możliwość zarobienia pieniędzy.

Prowadząc działalność gospodarczą, sam odczuwam powolny 
upadek handlu w Gostyninie. Rozmawiam dużo z mieszkańcami, 
szczególnie z młodzieżą i to od nich dowiaduję się o tym, iż ten 
i tamten wyjechał na zachód za „ chlebem ‘’. Wyjeżdżają całe 
rodziny, dlatego nadszedł czas aby to zmienić i my właśnie jako 
Inicjatywa dla Gostynina chcemy to zrobić.

Reasumując potrzebne są nam nowe miejsca pracy, by nasze 
miasto zaczęło się na nowo rozwijać.

Poniżej przedstawiamy oczekiwania rodziców 
dzieci niepełnosprawnych z zakresu wyrównywania 
szans w przedszkolach/szkołach oraz likwidacji ba-
rier architektonicznych:

Zapraszamy do dyskusji i przedstawienia innych propozycji 
możliwych do realizacji.

1. Kontrola środków przekazywanych w postaci wag 
subwencyjnych do samorządów przez MEN. Środki te 
w rzeczywistości nie trafiają do placówek, do których 
uczęszczają dzieci niepełnosprawne, w związku z czym 
szkoły i przedszkola nie są w stanie w pełni odpowiedzieć 
na ich potrzeby.

2. Każda placówka edukacyjna ma obowiązek zapewnić 
dziecku wsparcie wynikające bezpośrednio z zapisów zawartych 
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym np. 
zatrudnienie dodatkowego nauczyciela. Wskazane jest, aby 
taka osoba była zatrudniona na cały okres edukacji dziecka 
w danej placówce, gdyż częste zmiany na tym stanowisku 
wpływają niekorzystnie na rozwój emocjonalny dziecka.

3.Dostosowanie szkół do potrzeb dzieci z niepełnospraw-
nością ruchową w porozumieniu z rodzicami. Niedopuszczal-
ne jest całkowite ignorowanie zdania rodziców, jak to nastą-
piło w przypadku zakupu schodołazu w SP nr.1. Schodołaz nie 
jest używany, nie spełnia swojego zadania, a dziecko porusza-
jące się na wózku nadal jest noszone po schodach.

4. Likwidacja krawężników na terenie miasta.
5.  Przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

ruchowo Miejskiego Centrum Kultury oraz urzędów.
6. Rozwiązanie odnośnie podnośnika przy pływalni 

miejskiej. Podnośnik jest zamknięty na kłódkę, tak więc 
aby z niego skorzystać trzeba najpierw wejść po schodach 
i odnaleźć klucz. Rozwiązaniem byłby zwykły domofon, przez 
który można by było poprosić o pomoc kogoś z pracowników.

7. Zamontowanie huśtawki integracyjnej na wybranym 
placu zabaw. Tego typu huśtawka sprawiłaby wiele radości 
wózkowiczom, którzy przychodząc na plac zabaw tak naprawdę 
nie mogą skorzystać z żadnego urządzenia.

8. Utworzenie jednej poradni, w której dzieci miałyby 
zajęcia z logopedą, pedagogiem i rehabilitantem.

Tadeusz Majchrzak
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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

Finansowanie przez MPEC Term Gostynińskich, obec-
na sytuacja w stowarzyszeniu GWS, kradzież wody i ostat-
nie wydarzenia związane z MPEC i MPK to tylko niektóre za-
gadnienia poruszone w wywiadzie z Panem Andrzejem Jaku-
bowskim jakie prezentujemy poniżej. W roli pytającego Rad-
ny Andrzej Robacki.

Czy jest Pan członkiem Gostynińskiej Wspólno-
ty Samorządowej (GWS)?

Nigdy nie byłem członkiem GWS. Co prawda niejedno-
krotnie byłem zapraszany na spotkania Zarządu GWS ale po 
to aby omawiać sprawy komunalne Miasta.

Czy wg Pana, Gostynińska Wspólnota Samorzą-
dowa jest nadal tak liczna jak przed ostatnimi wy-
borami samorządowymi w 2010r.?

Moim zdaniem w GWS pozostało niewielu członków. Lu-
dzie nie chcą utożsamiać się z osobą skazaną prawomocnym 
wyrokiem. Poza tym do takiego stanu doprowadziła buta tego 
człowieka, brak pokory i myślenie tylko o własnej osobie.

Kiedy Śniecikowski zorientował się, że wokół niego ubywa 
ludzi, wielokrotnie organizował np. w domu weselnym wiel-
kie imprezy, zapraszał ludzi z różnych grup (chodziło o fre-
kwencję) i przez długi czas mamił ludzi Termami, w kółko 
to samo. Na zakończenie zawsze był poczęstunek, alkohol.

Kiedy rozpoczął się konflikt z p. Włodzimie-
rzem Śniecikowskim?

Oficjalny konflikt rozpoczął się kiedy zacząłem blokować 
sprzedaż MPEC. Takiego działania Pan Śniecikowski nie mógł 
mi podarować.

Czy wg Pana doszło do kradzieży wody w pen-
sjonacie p. Elżbiety Ś.?

TAK. Zgodnie z Art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków (D.. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pózn. 
zm.) istniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestęp-
stwa przez Elżbietę Ś. w związku z czym, MPK złożyło donie-
sienie do Prokuratury. Aktualnie trwa śledztwo w tej sprawie.

Odbiorca nigdy nie zgłaszał podłączeń nowych obiektów 
do Spółki. Jedynym obiektem zgłoszonym jest budynek-bliź-
niak. Budynek pensjonatu i basen winny być zgłoszone oddziel-
nie, ponieważ powinny być rozliczane po wyższych cenach.

Czy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne brały 
udział w finansowaniu Term? 
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Tak. MPEC- sfinansował program funkcjonalno- użytko-

wy w kwocie 500 tys. zł. Było to polecenie służbowe p. Śnie-
cikowskiego. 

Wykonanie odwiertu termalnego finansowane było ze 
środków WFOŚ i GW. 

MPK – opłaciło wykonanie projektu Modernizacja Miej-
skiej Oczyszczalnie Ścieków w Gostyninie w kwocie około 
200 tys. zł.

 Co z poręczeniem MPEC?
Sprawa jest na etapie apelacji sądowej i nie obawiam się 

o wynik.
Jaka jest sytuacja finansowa i inwestycyjna 

MPEC i MPK? 
Obie spółki znajdują się w dobrej sytuacji finansowej. Ni-

gdy nie były dofinansowane przez Urząd Miasta. Funkcjonu-
ją i inwestują z własnych środków i zaciągniętych kredytów, 
powtarzam bez pomocy Urzędu Miasta. Co roku wydają duże 
środki na modernizację i budowę nowych sieci wodno- kana-
lizacyjnych, sieci cieplnych, przepompowni ścieków oraz bu-
dowę nowych jednostek grzewczych. Ostatnia kontrowersyj-
na budowa pieca WR5 na miał węglowy jest inwestycja traf-
ną, ekologiczną, która w przyszłości spowoduje niższe ceny 
ciepła dla mieszkańców Gostynina. 

Co Pan sądzi o sposobie, w jaki został Pan odwo-
łany ze stanowiska Prezesa obu spółek? 

Uważam, że w/w odwołanie było bezpodstawne i bez-
prawne. Argumenty i forma zwolnienia są na bardzo niskim 
poziomie. Zbędni świadkowie i straż miejska obecni pod-
czas wręczania odwołania, świadczą o słabości Urzędu Pana 
Śniecikowskiego. Jestem poważnym człowiekiem i więcej do 
tego tematu nie będę się odnosił, dlatego sprawę tę kieruję 
do Sądu Pracy. 

Co sądzi Pan o wyborze członków do Rad Nad-
zorczych?

Wybory te zawsze były dokonywane według uznania i zna-
jomości z Panem Śniecikowskim. Nigdy nie była uznawana 
metoda wyłaniania członków rad na podstawie konkursu. 
W Gostyninie jest wielu mądrych ludzi posiadających upraw-
nienia członków rad nadzorczych. Niestety nie są brani pod 
uwagę. Nawet w obecnej sytuacji poszukuje się członków rad 
nadzorczych z Płocka, aby tylko byli znajomymi Pana Śnie-
cikowskiego.  

Wywiad autoryzowany

Śledztwo dotyczące składania fałszywych zeznań w toku 
sprawy p-ko Burmistrzowi Gostynina, tj. przestępstwa z art. 
233 k.k. zostało wszczęte pod koniec kwietnia 2014 roku. Pro-
kurator dokonał już analizy materiału dowodowego z akt 
głównych dot. kierowania samochodem przez Burmistrza 
i planuje przesłuchania na koniec maja i czerwiec - informuje 
rzecznik Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska.

 Przypomnijmy, że przesłuchania dotyczyć będą zeznań 
składanych w toku postępowania przygotowawczego i są-
dowego w sprawie przeciwko burmistrzowi Gostynina, po-
twierdzających jego wersję wydarzeń z grudnia 2011 r., kie-
dy to został zatrzymany za kierownicą służbowego passata na 
obwodnicy Gostynina. Burmistrz podczas zatrzymania miał 
2, 74 promila alkoholu we krwi. Głównym świadkiem oskar-
żonego był Daniel S., redaktor jednego z gostynińskich por-
tali, który zeznał, że to on prowadził samochód burmistrza.

Źródło: gostynintv.pl
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Wywiad z Andrzejem 
Jakubowskim

Przesłuchania pod koniec 
maja i w czerwcu



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

W dniu wczorajszym (14.05.2014r.) otrzymaliśmy 
niezależną, bezpłatną opinię prawną z Departamentu 
Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy dotyczącą 
obowiązku wykorzystania zaległego urlopu przez 
Włodzimierza Śniecikowskiego.

 Poniżej zamieszczamy treść pisma, złożonego w Urzędzie 
Miasta dla Przewodniczącej Rady Miejskiej p.Jolanty 
Syski-Szymczak i Zastępcy Burmistrza p.Jadwigi Kaczor, 
w którym zaapelowaliśmy o skierowanie p. Śniecikowskiego 
na zaległy urlop:

 ”W związku z odpowiedzią na interpelację 
BB.0003.25.2014 z dnia 05.05.2014r. dotyczącą m.in. 
urlopu wypoczynkowego p. Włodzimierza Śniecikowskiego, 
w załączeniu przekazujemy bezpłatną, niezależną opinię 
prawną z Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu 
Pracy w sprawie urlopów pracowników samorządowych, 
w świetle której zobowiązana jest Pani nakazać p. 
Śniecikowskiemu wykorzystanie zaległego urlopu nawet 
bez jego zgody.

 Nie wypełnienie takiego obowiązku może spowo-
dować nałożenie kary na Gminę Miasta Gostynina.

 Prosimy, na najbliższej sesji Rady Miejskiej zapoznać 
radnych miejskich z powyższą opinią i w trybie pilnym 
skierowanie p. Włodzimierza Śniecikowskiego na zaległy 
urlop za 2012 i 2013.

 Pan Włodzimierz Śniecikowski w 2012 roku wykorzy-
stał urlop wypoczynkowy w ilości 6 dni, zaś w roku 2013 
w ilości 3 dni.”

 Przypomnę tylko, że w roku 2011 p. Śniecikowski otrzy-
mał ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 49 
969,64 zł.

 Opinia Departamentu Prawnego Głównego In-
spektoratu Pracy w sprawie urlopów pracowników 
samorządowych nr GNP – 110 – 4560 – 5 – 1/14/
PE/RP

 ”Wójt gminy, burmistrz i starosta są organami admi-
nistracji publicznej, ale także są pracownikami samorzą-
dowymi, zatrudnionymi na podstawie wyboru. Ich status 
pracowniczy reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 
1458 z późn. zm.) oraz Kodeks pracy. Prawo do urlopu 
tych osób jest uregulowane w Kodeksie pracy. Stosownie 
do przepisów art. 152 Kp. w trakcie trwania zatrudnienia 
pracownicy (w tym wójt, burmistrz, starosta), mają pra-
wo do corocznego urlopu wypoczynkowego, który co do 
zasady powinien być udzielony w tym roku kalendarzo-
wym, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 161 
Kp.). Jeżeli pracownik nie mógł wykorzystać urlopu wy-
poczynkowego w tym roku, w którym nabył do niego pra-
wo, to pracodawca jest obowiązany udzielić tego urlopu 
najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzo-
wego (art. 168 Kp.).

 Wójt, burmistrz, starosta nie mają bezpośredniego 
przełożonego bowiem sami wykonują obowiązki praco-
dawcy wobec podległych pracowników. Natomiast zgod-
nie z art. 8 ww. ustawy o pracownikach samorządowych 
pracodawcą wójta jest urząd gminy. Czynności z zakresu 
prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku 
pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe 
czynności – także związane z udzielaniem urlopu – wyzna-

czona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba 
zastępująca lub sekretarz gminy.

 Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego praco-
dawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet 
gdy ten nie wyraża na to zgody. Stąd w przypadku nie-
wykorzystania urlopu w ciągu roku kalendarzowego oso-
ba wyznaczona przez wójta ma prawo i obowiązek wy-
słać wójta na urlop w terminie do końca 30 września na-
stępnego roku.

Urlopy niewykorzystane w trakcie kadencji wójta, bur-
mistrza czy starosty, które nie uległy przedawnieniu, prze-
kształcają się w prawo do ekwiwalentu po rozwiązaniu 
stosunku pracy, co następuje z chwilą wygaśnięcia man-
datu (art. 73 § 2 Kp.).

 Nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowe-
go jest wykroczeniem z art. 282 § 1 pkt 2 Kp. zagrożonym 
karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. W praktyce wykro-
czenia tego może dopuścić się tylko pracodawca lub osoba 
działająca w jego imieniu, na której spoczywa obowiązek 
realizowania praw pracowniczych wymienionych w tym 
przepisie. W odniesieniu do burmistrzów, wójtów, prezy-
dentów miast, będzie to osoba wyznaczona przez burmi-
strza (wójta, prezydenta miasta), w trybie ustawy o pra-
cownikach samorządowych. W przypadku niewyznacze-
nia takiej osoby odpowiedzialność spoczywać będzie na 
sekretarzu gminy…”

W dniu 10 marca 2014 roku w Sądzie Okręgowym w Płocku, 
I Wydział Cywilny odbyła się rozprawa w związku z powództwa 
Przedsiębiorstwa Projektowo – Realizacyjnego Budownictwa 
PION spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy 
(pierwszy projektant Term Gostynińskich) przeciwko Gminie 
Miasta Gostynina.

Wyrokiem (nieprawomocny) z 24 marca 2014 roku 
Sąd zasądził od pozwanej Gminy Miasta Gostynin na 
rzecz powódki Przedsiębiorstwa Projektowo – Reali-
zacyjnego Budownictwa PION kwotę 749.982,80 zł 
wraz z odsetkami ustawowymi.

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2014 r. 
w Płocku sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Projek-
towo-Realizacyjnego Budownictwa PION spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością  w Bydgoszczy przeciwko Gmi-
nie Miasta Gostynin

o zapłatę
1. zasądza od pozwanej Gminy Miasta Gostynin na rzecz 

powódki Przesiębiorstwa Projektowo - Realizacyjnego PION 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy 
kwotę 749.982,80 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysię-
cy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt gro-
szy) wraz z odsetkami ustawowymi:

- od kwoty 131.259,80 zł od dnia 21 września 2018lr. do 
dnia zapłaty,

- od kwoty 618.723 zł osd dnia 29 czerwca 2010 r. do 
dnia zapłaty; 

PION zawarło w maju 2006 roku umowę z Gminą 
Miasta Gostynina, której przedmiotem było opracowanie 
dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pod 
nazwą „Termy Gostynińskie”. W 2008 roku Gmina Miasta 
Gostynina odstąpiła od umowy, w wyniku czego spółka 
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Burmistrz wkrótce
na obowiązkowym urlopie

Tajemniczy wyrok
dotyczący term



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

PION wniosła pozew o zapłatę 187.514 zł tytułem zwrotu 
wpłaconego zabezpieczenia oraz kwoty 676.850 zł należnego 
jej wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany do 
momentu jej bezpodstawnego rozwiązania przez Gminę 
Miasta Gostynina.

Fragmenty uzasadnienia:
„Powódka stwierdziła, że wykonała zawarte z pozwaną 

umowy z należytą starannością, według najlepszej 
posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. 

Zarzuciła Gminie Miasta Gostynin brak współdziałania 
koniecznego do wykonania umowy, w szczególności 
podniosła następujące zaniedbania i zaniechania po 
stronie pozwanej:

1. brak należytego, zgodnie z regułami sztuki budowlanej, 
rozpoznania terenu inwestycji, a w szczególności brak 
inżynierskich badań podłoża gruntowego dla terenu objętego 
inwestycją; dokumentacja taka została opracowana dopiero 
w grudniu 2007r., ale nigdy nie została przekazana powódce;

2. brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu dla obszaru objętego inwestycją 
i jego opieszałe sporządzenie przez pozwaną;

3. brak wyłączenia z produkcji rolnej i zmiany sposobu 
użytkowania gruntów rolnych dla całego obszaru 
objętego inwestycją;

4. nie wykupienie wszystkich terenów objętych 
inwestycją od prywatnych właścicieli, co skutkowało 
brakiem możliwości ubiegania się o wydanie pozwolenia 
budowlanego i oznaczało od samego początku niemożność 
wykonania umowy;

5. brak badań źródeł wód geotermalnych, 
skutkujący niemożnością zaprojektowania technologii 
Zakładu Geotermalnego;

6. brak warunków technicznych odbioru ścieków przez 
Miejską Oczyszczalnię w Gostyninie (bez jej rozbudowy), 
skutkujący niemożnością zaprojektowania sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz wykonania projektów 
odsalania ścieków;

7. brak warunków technicznych zasilania w wodę 
i odbioru kanalizacji dla planowanej inwestycji, skutkujące 
niemożnością zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz wykonania projektów odsalania ścieków.”

Sąd ustalił co następuje:
„(…)Szczególne trudności dotyczyły projektu zakładu 

geotermalnego, którego praca opierała się na wykorzystaniu 
wód geotermalnych. Aby można było je eksploatować, 
inwestor powinien uzyskać koncesję Ministerstwa 
Środowiska w oparciu o projekt badań geologicznych. 
Zamawiający w 2005 r. zlecił sporządzenie takiej 
dokumentacji, przewidywała ona wykonanie dwóch 
odwiertów: GT-1 eksploatacyjnego (pionowego) i GT – 
2 zatłocznego (kierunkowego). Pozwana zobowiązana 
była do dostarczenia próbnych badań pompowania 
wód geotermalnych w miejscu planowanej inwestycji. 
Burmistrz w to miejsce przedstawił dane hipotetyczne, 
pochodzące z opracowania Zakładu Energii Odnawialnej 
w Krakowie(…) W lipcu 2007 r. rozpoczęto wiercenie otworu 
GT – 1, zakończono je w październiku 2007, a w styczniu 
2008r. rozpoczęto próbne pompowania, ale dokumenty 
stwierdzające rzeczywiste parametry wody geotermalnej 
(temperatura, zasolenie i możliwości eksploatacyjne) zostały 
opublikowane dopiero w lipcu 2008r. (już po odstąpieniu 
od umowy). 

Na naradach koordynacyjnych przedstawiciel Gminy 
Miasta Gostynina stwierdził, że rezygnuje z odwiertu GT – 
2, ze względu na koszty. Urzędnicy pozwanej proponowali 
własne rozwiązania, np. wybudowanie tężni, dzięki którym 

sól wyparuje, wypuszczenie soli do rzeki Skrwy Lewej albo 
przekazanie jej do oczyszczalni ścieków. Przy założeniu, 
że na dobę pompuję się 120 m³ wód geotermalnych na 
godzinę, ilość uzyskanej soli wynosi 143 kg w każdym metrze 
sześciennym, tj. 415 ton soli na dobę. Każda z propozycji 
Gminy, w opinii zamawiającego, była nierealna.

Powódka nie była w stanie wykonać pełnej dokumentacji 
także pozostałych budynków kubaturowych, m.in. z tej 
przyczyny, że nie mogła zwrócić się o szczególne warunki 
techniczne w branży energetycznej, ponieważ najpierw 
należy określić wielkość mocy, jaką można uzyskać od 
właściciela sieci. Zakład energetyczny odpowiedział, że nie 
wystarczy wybudowanie stacji transformatorowej, zachodzi 
potrzeba wybudowania głównego punktu zasilania (GPZ), 
który podaje w linii wysokiego napięcia, a to oznaczałoby 
wybudowanie oddzielnej sieci, w tym wypadku 110 kW np. 
z Płocka lub z Włocławka. Inwestor uzyskał taką informację 
i nie podjął żadnych działań.

Kolejną przeszkodą uniemożliwiającą kompletne 
przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynków 
kubaturowych był brak warunków na zapotrzebowanie 
Aquaparku w wodę pitną i odprowadzenie ścieków 
bytowych. (…)”

Niestety burmistrz na ostatniej sesji Rady Miejskiej (7 
kwietnia br.) nie poinformował radnych miejskich o tak 
niekorzystnym dla finansów Miasta Gostynina wyroku. 
Wydaje się, że w tej sytuacji powinno to być jego obowiązkiem.

 Zasądzona zapłata wraz z odsetkami dotyczy pierwszego 
projektu Term Gostynińskich, którego autorem jest 
spółka PION.

Natomiast prezes spółki DEDECO (kolejny projektant 
inwestycji) wyraża się bardzo niepochlebnie o władzach 
Gostynina – wypowiedź dla portalu gostynin24.pl „Mamy do 
czynienia ze skrajną nieuczciwością, kompletnym brakiem 
etyki biznesowej i urzędniczej. Władze Gostynina wraz 
z przedsiębiorcami udowadniają dzień po dniu od 2,5 roku, 
że Polska nie jest państwem prawa.” – mówi Piotr Hofman 
z DEDECO i dodaje „Miasto Gostynin nie jest właścicielem 
ani dokumentacji projektowej ani praw autorskich. Wiedzą 
o tym zarówno burmistrz jak i doradzający mu prawnicy. 
Do władz Gostynina pisaliśmy o zaistniałych faktach 
kilkakrotnie. Wszystkie dokumenty są w rękach władz 
Gostynina. W tej chwili toczy się postępowanie sądowe 
o zapłatę względem członków zarządu Termy Gostynińskie 
Sp. z o.o. DEDECO i pracujący z nami inżynierowie są 
ewidentnie pokrzywdzeni zarówno przez nieuczciwych 
przedsiębiorców jak i władze Gostynina”

Czy w związku z tą wypowiedzią, Miasto Gostynin, już 
po sfinalizowaniu sprzedaży projektu budowlanego dot. 
inwestycji Termy Gostynińskie (przetarg odbył się 28 maja 
2013r. do tej pory spółka nie uregulowała należności) może 
zostać pozwane tym razem przez spółkę DEDECO?

Roman Augustyniak 

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej zwołanej 
w trybie nadzwyczajnym, jeden z radnych poruszył temat 
funkcjonowania straży miejskiej. Wg informacji przekazanych 
przez radnego aktualnie w Sejmie trwają prace nad ustawą 
o likwidacji straży miejskiej.

W budżecie miasta Gostynina na rok 2014 przewidziano 
wydatki przeznaczone na straż gminną w łącznej kwocie 460 
400zł, w tym: 368 100zł na wynagrodzenia osobowe i wydatki 
pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz 
socjalny; 92 300zł na wydatki rzeczowe.
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy od jednego z rodziców 
ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie kilka zdjęć, które 
przedstawiają stan infrastruktury w otoczeniu obiektu.

Zaniepokojony rodzic napisał: „proszę o upublicznienie 
zdjęć i poruszenie tematu na najbliższej sesji Rady Miejskiej 
ponieważ to co zobaczyłem bardzo mnie wzburzyło. Wystające 
śruby, zniszczone ławki, dziurawe ogrodzenie to wszystko 
powoduje, że mam duże obawy o bezpieczeństwo swojego 
dziecka zwłaszcza teraz kiedy robi się ciepło a dzieci będą 
spędzać coraz więcej czasu na świeżym powietrzu.”

Przyjrzeliśmy się zdjęciom i rzeczywiście obawy Rodzica 
są jak najbardziej słuszne.

Oczywiście rozumiemy, że środki na oświatę w budżecie 
miasta a w szczególności na takie działania są ograniczone 
ale czy nie lepiej byłoby  10 000zł, które p. Przewodnicząca 
Rady Miejskiej p. Jolanta Syska Szymczak przeznaczyła  
na niezależną opinię w sprawie odwołania burmistrza ze 
stanowiska, skierować  na przynajmniej częściową modernizację 
albo chociaż odświeżenie i naprawę uszkodzonych elementów?

A może p. Śniecikowski podejmie przyzwoitą decyzję 
i zamiast wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
za rok 2012 (przypomnijmy, że w roku 2011 p. Śniecikowski 
otrzymał ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 49 
969,64zł) skieruje środki  do SP nr 1 na wykonanie ww. prac?

Powinien przecież chodzi o bezpieczeństwo i wygodę 
naszych dzieci.

W piątkowe popołudnie (23.05)  na stadionie miejskim 
odbyła się  akcja pn. ”Polska Biega” Gostynin’2014, którą 
zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Gostyniński 
Szkolny Związek Sportowy.

Celem ogólnonarodowej kampanii jest popularyzacja 
i upowszechnienie tej formy aktywności ruchowej wśród 
mieszkańców polskich miast i wsi bez względu na wiek. 

Do akcji włączyli się również przedstawiciele IdG. W biegu 
z córką Lilianą pobiegła radna Agnieszka Korajczyk-Szyperska, 
natomiast dyplomy wręczał radny Andrzej Robacki.

24 maja, na stadionie miejskim odbyła się impreza 
charytatywna pn. „Gramy dla Dawidka”.

W czasie pikniku rekreacyjno-sportowego organizatorzy 
zapewnili wiele atrakcji m.in. turniej piłki nożnej, dmuchańce, 
pokazy taneczne dzieci z MP nr 2 i pokaz zumby w wykonaniu 
gostynińskich mam.

Jednym z organizatorów i sponsorów była radna Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska. W czasie imprezy udało się zebrać 
ponad 2 tysiące złotych, które rodzice dziecka przeznaczą 
na rehabilitację swojego synka.
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Czy na terenie SP nr 1 jest 
bezpiecznie?

Gostynin biega

Piknik rodzinny



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej  w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące dalszych losów wizerunku burmistrz 
odpowiedział, że „będzie jak było”.

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

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

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

Prokurator Mariusz Klimczewski z Prokuratury Rejonowej w 
Gostyninie jeszcze w sierpniu zapowiedział, że przyjrzy się 
świadkom po uprawomocnieniu się wyroku, dziś 
podtrzymuje swoje słowa w oczekiwaniu na akta sprawy z 
Sądu. Jako prowadzący postępowanie przygotowawcze jest 
usatysfakcjonowany z piątkowego (17.01) wyroku. 

Źródło: gostynin24.pl

21 stycznia 2014 w siedzibie Sądu Rejonowego        
w Gostyninie zapadł wyrok w sprawie reklamy 
dźwiękowej używanej w czasie kampanii 
referendalnej (informacja o referendum, data 
referendum). 

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

Na dzisiejszej rozprawie sędzia uniewinnił kierowcę auta, 
dlatego nie ma on obowiązku uiszczania mandatu. Jak 
podkreślił sędzia ”społeczna szkodliwość takiego działania 
była żadna, a oddziaływanie na środowisko znikome”. Wyrok 
nie jest prawomocny.

Źródło: gostynin24.pl

Wizerunek Burmistrza Gostynina w Restauracji Kolum-
nowej w gostynińskim zamku został zniszczony w czasie 
grudniowej imprezy urodzinowej. 

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony
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Aby stworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości 
w Gostyninie należy w drodze uchwał wprowadzić 
zwolnienia w podatku od nieruchomości. Tym samym 
stworzona zostałaby możliwość skorzystania ze zwolnień 
grupom przedsiębiorców, prowadzącym działalność 
gospodarczą na terenie miasta Gostynina, w tym 
inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie 
Gostynina (np. dla osób po studiach czy po 50rż) a także 
inwestorom planującym zrealizować na terenie Gostynina 
nową inwestycję lub też planujących zrealizować nową 
inwestycję, w związku z którą stworzone zostaną 
dodatkowe miejsca pracy (w ramach pomocy regionalnej).

W związku z nową pulą środków unijnych przeznaczoną do
wykorzystania w latach 2014-2020 należy ubiegać się o
dotacje na zadania inwestycyjne. W pierwszej kolejności
jednak konieczne są konsultacje z mieszkańcami 
ponieważ to WY Państwo najlepiej znacie swoje otoczenie, 
sąsiedztwo.
Biorąc pod uwagę zapisy programów operacyjnych na lata
2014-2020 można pozyskać środki zewnętrzne m.in. na
modernizację i budowę dróg miejskich i chodników, 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remonty 
zaniedbanych budynków komunalnych i przygotowanie 
nowych mieszkań, budowę ścieżek rowerowych.

W Gostyninie konieczne są zmiany organizacji ruchu oraz
stworzenie nowych miejsc postojowych. W pierwszej 
kolejności należy zająć się tematem organizacji ruchu 
i stworzeniem miejsc postojowych przy ulicy Bema, 
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 3. Należy również 
podjąć starania aby rozwiązać problem parkingu przy 
sklepie Biedronka na ul. Bema. Konieczne jest także 
zajęcie się kwestią miejsc parkingowych w centrum 
miasta i dokończenie sprawy organizacji parkingów przy 
ul. Wyszyńskiego.

Pragniemy zaprezentować propozycję, która jest realna
i sprawdzona jako inwestycja samorządowa. Pozwoli 
w znaczny sposób obniżyć wysokie koszty ogrzania 
mieszkań, domów w Gostyninie, a także przyczynić się do
szybszego rozwoju miasta. Dodatkowym atutem jest 
możliwość pozyskania na ten cel środków pochodzących 
z Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Eko Funduszu.

Strefa ekonomiczna
Ponad 30% wszystkich inwestycji, jakie są lokowane                  
w Polsce, zachodzą w strefach ekonomicznych. Strefy to 
miejsca rozwoju przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy. Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu 
okresu ich funkcjonowania do 2026 roku. W Polsce 
funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Są one 
położone na terenach 146 miast i 210 gmin. Na wydzielonym 
terytorium przedsiębiorcy prowadzą działalność 
gospodarczą na preferencyjnych warunkach i korzystają           
z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego. Aby 
przyciągnąć do Gostynina inwestorów należy zastanowić się 
nad działaniami służącymi rozwojowi przedsiębiorczości.     
W Gostyninie mamy jedne z najwyższych podatków                   
w Polsce, mowa m.in. o podatku od nieruchomości. 
Konieczne są rozmaite ulgi aby zachęcić zarówno lokalnych 
jak i zewnętrznych przedsiębiorców do inwestowania                 
w Gostyninie.

Ciepłownia geotermalna 
Pragniemy zaprezentować propozycję, która jest realna             
i sprawdzona jako inwestycja samorządowa. Pozwoli                 
w znaczny sposób obniżyć wysokie koszty ogrzania 
mieszkań, domów w Gostyninie, a także przyczynić się do 
szybszego rozwoju miasta. Dodatkowym atutem jest 
możliwość pozyskania na ten cel środków pochodzących           
z Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Eko Funduszu.

Parkingi
W Gostyninie konieczne są zmiany organizacji ruchu oraz 
stworzenie nowych miejsc postojowych. W pierwszej 
kolejności należy zająć się tematem organizacji ruchu i 
stworzeniem miejsc postojowych przy ulicy Bema, w 
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 3. Należy również podjąć 
starania aby rozwiązać problem parkingu przy sklepie 
Biedronka na ul. Bema. Konieczne jest także zajęcie się 
kwestią miejsc parkingowych w centrum miasta i 
dokończenie sprawy organizacji parkingów przy ul. 
Wyszyńskiego.

Budżet obywatelski
W planowanie wydatków miasta należy włączyć 
mieszkańców i dlatego warto zastanowić się nad ideą 
budżetu obywatelskiego. Wdrożenie budżetu obywatelskiego 
przyczyni się m.in. do bezpośredniego zaangażowania 
mieszkańców w rozwój Gostynina przez co także do poprawy 
jakości życia małych społeczności lokalnych. Ważne jest to, 
że to sami mieszkańcy zdecydują i sami podzielą kwotę 
budżetu, wskazując najpilniejsze i najważniejsze ich zdaniem 
sprawy.

Liderzy Inicjatywy dla Gostynina:

Agnieszka 
Korajczyk 

- Szyperska

Andrzej
Antoni

Robacki

Roman
Augustyniak

Tadeusz 
Majchrzak
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Propozycje Inicjatywy dla Gostynina

Gostynińska Karta Dużej Rodziny 3+
Rodziny-szczególnie te wychowujące większą liczbę dzieci 
ponoszą zwiększony wysiłek wychowania dzieci. 
Wprowadzenia karty zapewni możliwość korzystania z wielu 
ulg w opłatach a także zwiększonych dodatkach związanych    
z edukacją dzieci. Gostynińska Karta Dużej Rodziny 3+ 
oprócz wymiernej pomocy materialnej ma również                    
za zadanie promowanie pozytywnego obrazu rodziny, jako 
naturalnego środowiska rozwoju dzieci.

Propozycje Inicjatywy dla Gostynina

Infrastruktura

Ulgi dla przedsiębiorców

Parkingi

Ciepłownia geotermalna

Należy podjąć wszelkie działania w celu doposażenia 
istniejących pracowni komputerowych i ewentualnie 
organizacji nowych; stopniowej wymiany mebli 
w szczególności ławek i krzesełek; zakupu szafek na 
podręczniki; remontu toalet; doposażenia placówek 
w projektory multimedialne, tablice interaktywne 
i programy multimedialne; doposażenie placówek 
w pomoce dydaktyczne i sprzęty sportowe; utworzenia 
profesjonalnych gabinetów logopedycznych, 
w których prowadzona będzie terapia logopedyczna 
indywidualna i grupowa; organizacji zajęć dodatkowych 
dla przedszkolaków i uczniów. Trzeba podjąć próby 
pozyskania środków zewnętrznych na remont chodnika, 
modernizację Miasteczka Rowerowego i boiska przy  
Szkole Podstawowej nr 3 a także na budowę placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Oświata



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina
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Czekamy na Państwa pomysły dotyczące zmian w Gostyninie, które usprawnią 
funkcjonowanie miasta i ułatwią codzienne życie mieszkańców.

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc lub mają świeże pomysły, prosimy o kontakt za pomocą
formularza zamieszczonego na stronie www.InicjatywaDlaGostynina.pl w zakładce 
‘Propozycje mieszkańców’ lub poprzez naszą stronę na facebooku: fb.com/inicjatywagostynin

Dla poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 
w Gostyninie należy wspólnie z tymi osobami i ich 
najbliższym otoczeniem opracować „Miejski Program 
Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością” i jak 
najszybciej wprowadzić go w życie. Główne kierunki działań 
w ramach programu to m.in.:kompleksowa i dostępna 
informacja dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin 
oraz zainteresowanych problematyką niepełnosprawności 
oraz likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych 
a także zwiększenie dostępu do edukacji i aktywizacja 
zawodowa osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Zapraszamy na cotygodniowe spotkania z przedstawicielami 
Inicjatywy dla Gostynina, w tym z radnymi Agnieszką 
Korajczyk-Szyperską i Andrzejem Robackim.
Dyżury będę odbywać się we wtorki w godzinach 19- 20, 
w sali wykładowej szkoły nauki jazdy Markus ul. Wojska 
Polskiego 5

Dla poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 
w Gostyninie należy wspólnie z tymi osobami i ich 
najbliższym otoczeniem opracować „Miejski Program 
Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością” i jak 
najszybciej wprowadzić go w życie. Główne kierunki działań 
w ramach programu to m.in.:kompleksowa i dostępna 
informacja dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin 
oraz zainteresowanych problematyką niepełnosprawności 
oraz likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych 
a także zwiększenie dostępu do edukacji i aktywizacja 
zawodowa osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

W Gostyninie konieczne jest podjęcie działań na rzecz 
godzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem poprzez
stworzenie sytemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ze
względu, że potrzeby w tym zakresie są niezaspokojone,
konieczne jest uruchomienie w Gostyninie żłobka lub 
klubu dziecięcego, a także organizację miejsc opieki 
u opiekunów dziennych.

Zgłoś swoją inicjatywę dla Gostynina

Bez Barier

UWAGA

Budżet obywatelski

Żłobek, klub dziecięcy, 
opiekun dzienny

Propozycje Inicjatywy dla Gostynina  - c.d.

Parki dla seniorów
Miejsca zaprojektowane specjalnie dla emerytów, mające
pomóc osobom starszym zachować odpowiedni zdrowy 
tryb życia. To będzie wyjątkowe miejsce spotkań i ćwiczeń
przeznaczone dla osób starszych. Place dla emerytów to
w Polsce nowość, ale np. w Anglii działają już od dekady. 
To taka siłownia na powietrzu, wyposażona w przyrządy do
rozciągania, ćwiczenia mięśni, relaksu. Siłownia 
dostosowana jest do możliwości osób starszych i nie 
powoduje kontuzji. Pomysł podoba się również lekarzom.

Miasto Gostynin musi zadbać o prawidłowy rozwój 
fizyczny i kształtowanie umiejętności społecznych 
najmłodszych mieszkańców. Planujemy utworzenie, 
dostępnego dla wszystkich dzieci placu zabaw 
wyposażonego w piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie, 
karuzele czy zestawy sprawnościowe.
Jedną z naszych propozycji dotyczącą lokalizacji jest 
sąsiedztwo pływalni miejskiej lub Miejskiego Centrum
Kultury. Mamy również zamiar zrealizować planowany już
od kilku lat plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.

Place zabaw
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