
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. 
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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

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

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że kierownictwo ruchu 

samorządowego Inicjatywy dla Gostynina 
podjęło  decyzję, że w najbliższych wyborach 
samorządowych zaplanowanych na dzień 
16 listopada 2014 r. 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

Skarga p.Włodzimierza Śniecikowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 
2014 r., wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w dniu 12 maja 2014 r. i zarejestrowana została 
pod sygn. akt II SA/Wa 846/14.

Termin posiedzenia jawnego w przedmiotowej sprawie wyznaczony został na dzień 25 
lipca 2014 r., godz. 10.00. sala F.
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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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Jakie ma Pan prywatne zdanie 
o Włodzimierzu Śniecikowskim?

Pozwolicie Państwo, że nie będę 
wyrażał prywatnego zdania na temat 
Pana Włodzimierza Śniecikowskiego. 
Pozostawiam je wyłącznie dla siebie. 
Mogę odnieść się do tej kwestii z po-
zycji radnego i doświadczeń zebra-
nych przez 20 lat na polu działania 
samorządu terytorialnego i wyrazić 
swoje zdanie o panu Śniecikowskim 
jako o osobie publicznej. Poznałem 
go po wyborach do Rady Miejskiej 

w 1994 r. Początkowo został Przewodniczącym Rady i zorien-
tował się, że należy uzupełnić braki w wykształceniu, gdyż 
miał tylko wykształcenie zawodowe. Ukończył kurs dla Prze-
wodniczących Rad bez matury. Pamiętajmy, że był to okres 
początku funkcjonowania samorządów terytorialnych w Pol-
sce. Potem dopiero przyszła pora na maturę i studia, które 
ukończył, pełniąc już wtedy funkcję Burmistrza Gostynina.

Po tylu latach moich obserwacji, kiedy smutno kończy się 
jego kolejna kadencja, a na następną nie ma szans ze względu 
na wyrok jaki otrzymał za jazdę po pijanemu, muszę obiek-
tywnie powiedzieć, że na trwałe zapisał się w historii Gosty-
nina. Czy pozytywnie czy negatywnie to zależy od poziomu 
wiedzy i doświadczenia samorządowego oceniających.

Według mnie nie wykorzystał ani czasu ani możliwości ja-
kie były i nadal są do harmonijnego rozwoju miasta. Wąskie 
horyzonty myślowe, brak starannego wykształcenia i przy-
gotowania do pełnienia takiej funkcji doprowadziły do wy-
paczeń. W całokształcie podejmowanych działań na pierw-
szy plan wysuwał prywatny interes (słynna zamiana działek 
w wyniku której miasto poniosło szkodę na kwotę ok 160 tys. 
zł) a zaniedbał interes społeczny. Zapomniał, że nadrzędnym 
celem jest rozwój i dobro tego miasta i jego mieszkańców. 
Zaniedbał zupełnie działania pozwalające na pozyskiwanie 
środków z Unii Europejskiej.

Nie potrafił przez 12 lat rozpocząć budowy szumnie zapo-
wiadanej największej inwestycji jaką miały być „Termy Gosty-
nińskie”. Efektem kontroli NIK-u było skierowanie do Pro-
kuratora Okręgowego w Płocku zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstw m.in. przez Burmistrza Gostynina. W uza-
sadnieniu wskazano na nadużycie uprawnień i niedopełnie-
nie obowiązków przez Burmistrza Gostynina czym wyrządził 
szkodę majątkową Gminie Miasta Gostynin w wielkich roz-
miarach w kwocie co najmniej 7 665 001 zł przez wydatko-
wanie powyższej kwoty na rzecz Spółki „Termy Gostyniń-
skie” Sp. z o.o.

Potrafił natomiast doskonale dezinformować mieszkańców 
w nagrywanych audycjach emitowanych w telewizji kablowej.

Również jego zasługą w negatywnym tego słowa znacze-
niu jest utworzenie Powiatu Gostynińskiego w obecnym skła-
dzie gmin, choć wcześniej uzgodniono z zainteresowanymi 
samorządami terytorialnymi, że Powiat Gostyniński powsta-
nie w dawnych granicach. Jednym z warunków utworzenia 
powiatu i znaczącego podniesienia rangi miasta było utwo-
rzenie Urzędu Skarbowego i ZUS w Gostyninie. Cieszę się 
z tego, że ówczesnym radnym Włodzimierzowi Śniecikow-
skiemu i Dariuszowi Lewandowskiemu, mimo usilnych sta-
rań, nie udało się zablokować w Radzie Miejskiej przekaza-
nia budynku po Przedszkolu na Urząd Skarbowy i przekaza-
nia gruntu miasta pod budowę Oddziału ZUS w Gostyninie.

Dlaczego działa Pan w Inicjatywie dla Gostynina?
Inicjatywa dla Gostynina to oddolny ruch samorządowy, 

aktualnie najlepsza alternatywa dla miasta. Powstał na ba-
zie niezadowolenia społecznego mieszkańców, wykazanego 
w Referendum Gminnym w sprawie odwołania Burmistrza 
Miasta Gostynina. Skupia ludzi chętnych do działania na 
rzecz miasta i jego rozwoju, jest apolityczny i co najważniej-
sze, niezależny. Otwarty na współpracę z innymi.

To najpoważniejsza w tej chwili siła społeczna w Gostyni-
nie, która jest w stanie zatrzymać zapaść tego miasta. Wska-
zujemy nasze priorytety i główne cele przejrzyście i nic nie 
ukrywamy. Wiemy doskonale jaka pozostanie spuścizna po 
burmistrzu i rządzącej koalicji w Radzie Miejskiej. Jako rad-
ny opozycyjny nie mogę stać z boku i spokojnie przyglądać 
się jak to miasto wyludnia się coraz bardziej, z ponad 20 tys. 
do około 18 tys. na koniec 2013 r.

Agnieszka Korajczyk – Szyperska kandydatem 
Inicjatywy na burmistrza Gostynina, dlaczego wła-
śnie ta osoba?

Do wyborów samorządowych pod względem osobowym 
i programowym przygotowujemy się od momentu zakończe-
nia Referendum, gdy okazało się, że około 3,5 tys. ludzi od-
ważyło się otwarcie przyznać, że są niezadowoleni z działań 
i poczynań Burmistrza Śniecikowskiego. Działamy otwarcie 
i transparentnie. Nasze działania można śledzić na naszej 
stronie internetowej www.inicjatywadlagostynina.pl

Kandydatów na radnych i burmistrza jak wiadomo wy-
bieramy w sposób demokratyczny.

Kandydatura Pani Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej na 
Burmistrza Gostynina z ramienia Inicjatywy dla Gostynina 
została zaakceptowana przez członków IdG. Pani Agnieszka 
posiada wyższe wykształcenie. Jest mgr Nauk Politycznych, 
Administracji Publicznej i Instytucji Europejskich. Aktual-
nie podnosi swoją wiedzę studiując na studiach podyplomo-
wych na kierunkach: zarządzanie Funduszami Strukturalny-
mi i doradztwo zawodowe.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy i po-
zyskiwaniu środków unijnych. Pracując w Starostwie Powia-
towym w Gostyninie w latach 2003 – 2008r. a także na sta-
nowisku kierowniczym w ARiMR w latach 2008 -2012 r. uzy-
skała odpowiednio duże doświadczenie zawodowe. Radną 
Rady Miejskiej jest od 2002 roku. Wykazuje bardzo duże za-
angażowanie w pracę na rzecz mieszkańców i całego miasta.

W wyborach na burmistrza w 2006 roku uzyskała bardzo 
dobry wynik uzyskując poparcie ponad 33% oddanych gło-
sów. Jest odważna, nie boi się ataków i intryg. Otwarta na 
współpracę i ciekawe pomysły. I co najważniejsze wyraziła 
zgodę na kandydowanie w nadchodzących wyborach. Mam 
takie przekonanie, że jako kobieta zmieni tak ostatnio nad-
szarpnięty wizerunek naszego miasta.

Czy jest szansa na naprawienie szkód powstałych 
za rządów Włodzimierza Śniecikowskiego?

Za rządów Włodzimierza Śniecikowskiego i jego koalicji 
(GWS i SLD) powstało wiele szkód, które trzeba będzie na-
prawić. Ile ich będzie konkretnie, trudno w tej chwili okre-
ślić. Co jakiś czas dowiadujemy się o nowych, kolejnych szko-
dach, o których na forum Rady nigdy nie było mowy. Naj-
poważniejsze szkody wyrządzone w czasie rządów Włodzi-
mierza Śniecikowskiego to zamiana działek na kwotę około 
160 tys. zł, szkoda w wielkich rozmiarach na kwotę ok. 7,5 
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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

mln zł. Miastu Gostynin przysługuje status pokrzywdzonego, 
o czym poinformowała nas Prokuratura Okręgowa w Płocku 
pismem V Ds.2/13/S z dnia 13 marca 2013 roku.

Aby jednak przystąpić do naprawiania szkód, trzeba być 
najpierw organem uprawnionym, czyli burmistrzem. Jest to 
w tej chwili niemożliwe, bo uprawniony organ czyli burmistrz, 
nie będzie działał sam przeciwko sobie a koalicja rządząca 
w Radzie Miejskiej wykazuje zupełną bezczynność w tej spra-
wie. Czyli czekamy do wyborów. Naprawienie szkód będzie 
jednym z priorytetów w nowej kadencji Rady Miejskiej, pod 
warunkiem, że wynik wyborczy uruchomi takie możliwości.

Jak widzi Pan przyszłość Gostynina po 16 listo-
pada, po wyborach?

Wybory samorządowe, to prawo każdego uprawnionego 
mieszkańca do decydowania o własnym losie i losach mia-
sta, w którym żyje, pracuje i mieszka. Raz na cztery lata moż-
na weryfikować swoje poprzednie wybory. Wszyscy odpo-
wiedzialni za losy tego miasta mieszkańcy, powinni wybie-

rać swoje władze. Ktoś, kto nie idzie na wybory, nie ma mo-
ralnego prawa do narzekania. Idealnie byłoby, gdyby bur-
mistrza miasta wybierało ponad 50 % uprawnionych a nie 
uczestniczących w wyborach. Ale to już jest kwestia ordyna-
cji wyborczej, której my nie zmienimy.

O przyszłości Gostynina zdecydują sami mieszkańcy 
w wyborach 16 listopada br. Liczny udział w wyborach bę-
dzie legitymacją do dynamicznego i skutecznego działania 
nowych władz. Czy wybiorą ludzi skompromitowanych, czy 
postawią na uczciwych, to pozostawiam samym wyborcom. 
Ludzie „u władzy” nie mogą być bezkarni i nie mogą depra-
wować innych.

Inicjatywa dla Gostynia uzyskuje coraz więcej sympaty-
ków i coraz większe poparcie. Robimy wszystko, aby poka-
zać planowane działania kandydata na Burmistrza i radnych 
Rady Miejskiej i zachęcić największą liczbę mieszkańców do 
głosowania na Inicjatywę dla Gostynina.

Rozmawiał Marcin Piotrowicz

26.06 odbyła się rozprawa w sprawie zażalenia Najwyższej 
Izby Kontroli na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Płocku 
z dnia 7 kwietnia 2014r. dotyczące umorzenia śledztwa w sprawie 
m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariuszy publicznych oraz członków władz Miasta 
Gostynin w związku z zaprojektowaniem i budową obiektu 
pod nazwą Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki 
i Wypoczynku - Termy Gostynińskie w latach 2009-2013, 
w wyniku czego w mieniu Gminy Miasta Gostynina wyrządzono 
szkodę w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 
7 665 001,30zł. 

Zawiadomienie NIK dotyczyło m.in.: wyrządzenia szkody 
majątkowej Gminie Miasta Gostynina w wielkich rozmiarach 
w kwocie co najmniej 7 665 001zł poprzez wydatkowanie 
powyższej kwoty na rzecz Spółki Termy Gostynińskie Sp. 
z o.o. Ponadto NIK w zawiadomieniu wskazywał na możliwość 
popełnienia czynu  z art. 286 &1 kk. w zakresie wyłudzenia 
mienia przez członków zarządu Spółki Termy Gostynińskie 
na szkodę Gminy Miasta Gostynina.

 W kwietniu tego roku Prokuratura Okręgowa w Płocku 
umorzyła śledztwo wobec braku znamion czynu zabronione-
go tzn. wobec niestwierdzenia przestępstwa. 

Z takim stanowiskiem nie zgodziła się jednak  Najwyższa 
Izba Kontroli, która zaskarżyła w całości postanowienie o umo-
rzeniu zarzucając m.in.:

- obrazę przepisów prawa materialnego ….poprzez wynika-
jące z podstawy umorzenia oraz jego uzasadnienia stwierdze-
nie, że ww. czyny nie zawierają znamion czynów zabronionych, 
w sytuacji gdy już zebrane w sprawie dowody wskazują na zre-
alizowanie dyspozycji wymienionych przepisów:

-obrazę przepisów postępowania…. ponieważ nie powo-
łano biegłego sądowego z zakresu budownictwa, a zachodziła 
konieczność stwierdzenia okoliczności mających istotne zna-
czenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymagających wiadomości 
specjalnych, przez co nie wyjaśniono okoliczności przedmio-
towej sprawy oraz nie ustalono dokładnie rozmiarów szkody;

-obrazę przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ 
na treść orzeczenia Prokuratury w szczególności poprzez na-
ruszenie dyspozycji art.322 &1 kpk w zw. z art. 94 &1kpk oraz 
&229 rozporządzenia-Regulaminu wewnętrznego urzędowa-
nia powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury-po-
nieważ uzasadnione postanowienie o umorzeniu nie zawie-

ra precyzyjnych ustaleń faktycznych, nie wskazuje precyzyj-
nie wszystkich udowodnionych faktów i przyczyn oparcia się 
na zebranych dowodach bądź odmówienia wiary innym do-
wodom- co m.in uniemożliwia skontrolowanie uzasadnienia.

Dziś w Sądzie Okręgowym w Płocku stawił się przedstawiciel 
Najwyższej Izby Kontroli w osobie radcy prawnego P. Sławomira 
Stolińskiego, przedstawiciel Gminy Miasta Gostynin w osobie 
radcy prawnego p. Katarzyny Majzner i prokurator prowadzący 
śledztwo p. Maciej Szatkowski.

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymała swoje stanowisko 
i wniosła  o uchylenie postanowienia prokuratora i przekazanie 
sprawy celem dalszego prowadzenia śledztwa. Przedstawiciel 
NIK wyraźnie podkreślił, że w ocenie NIK doszło do nadużycia 
władzy poprzez niegospodarne dysponowanie funduszami 
publicznymi. Zarzucił prokuraturze brak wnikliwej analizy 
dowodów a także wykorzystywanie mało wiarygodnych 
dowodów. Uznał, że stanowisko prokuratora w tej sprawie 
jest bardzo ogólnikowe.

Przedstawiciel Gminy Miasta Gostynina w osobie p. 
Katarzyny Majzner (pełnomocnictwo od Włodzimierza 
Śniecikowskiego) stwierdziła, że postanowienie prokuratora 
jest słuszne i wniosła o oddalenie zażalenia. Również prokurator 
podtrzymał swoje stanowisko z dnia 7 kwietnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Płocku uznał zażalenie Najwyższej Izby 
Kontroli w związku z tym sprawa dotycząca Term Gostyniń-
skich po raz kolejny trafi do prokuratury. Decyzja Sądu jest pra-
womocna.

Sąd w uzasadnieniu postanowienia o ponownym wszczę-
ciu śledztwa wykazał bardzo dużą ilość uchybień stojących po 
stronie prokuratora. Brak odniesień do dokumentacji zgroma-
dzonej w toku śledztwa, nie powołanie biegłego do spraw bu-
downictwa jak wnioskował NIK. Dodatkowo wg Sądu bardzo 
duże zdziwienie  budzi subiektywna ocena prokuratora doty-
cząca zeznań oponentów W. Śniecikowskiego jakoby ich ze-
znania miały być nieznaczące. 

Sąd uznał, że wystąpienie pokontrolne jak i zażalenie na 
decyzję prokuratora Najwyższą Izy Kontroli jest wiarygodne 
i poparte dokumentami.

W wydaniu sierpniowym „Informacji z Gostynina” przed-
stawimy fragmenty postanowienia o ponownym wszczęciu 
śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy realizacji inwesty-
cji Termy Gostynińskie.
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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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Jak donosi gazeta „Lokalna”, Prokuratura Rejonowa 
w Gostyninie wszczęła postępowanie w sprawie 
składania fałszywych informacji w oświadczeniach 
majątkowych przez Włodzimierza Śniecikowskiego.

Według gazety burmistrz zadeklarował, że nie posiada 
pożyczek i kredytów powyżej 10 tys. zł. Chodzi o oświadczenia 
za 2011, 2012 i 2013 r. Czynności sprawdzające trwały miesiąc, 
w tym czasie burmistrz złożył korektę do przedstawionych 
oświadczeń. 

Od maja prokuratura prowadziła czynności, mające na 
celu sprawdzenie, czy do przestępstwa faktycznie doszło. 
Trwała weryfikacja dokumentów, których prokurator zażądał 
od Urzędu Miasta i Urzędu Skarbowego. Po zapoznaniu się 
z nimi prokurator podjął decyzję o wszczęciu postępowania 
w sprawie składania fałszywych oświadczeń majątkowych – 
potwierdza w gazecie „Lokalnej” Iwona Śmigielska-Kowalska, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Włodzimierz Śniecikowski  został  pouczony 
o odpowiedzialności karnej dotyczącej składania 
fałszywych oświadczeń.

Źródło: www.gostynin24.pl

27.06. 2014 r. odbyło się spotkanie 
podsumowujące obecny sezon piłkarski. Przy 
grillu spotkali się piłkarze i działacze Mazura 
z przedstawicielami Inicjatywy dla Gostynina 
Agnieszką Korajczyk-Szyperską, Andrzejem 
Robackim i Kazimierzem Majchrzakiem. 
W czasie imprezy podsumowano cykl 
rozgrywek a także omówiono perspektywy 
rozwoju sportu w Gostyninie.

Od 24 czerwca 2014 czynne jest miejskie kąpielisko 
Bratoszewo. Nad bezpieczeństwem korzystających z kąpieli, 
w godzinach 10-18 czuwa 2 ratowników. Mają oni do dyspozycji 
łódź wiosłową i koła ratunkowe.

Jak podaje portal gostynintv.pl dn. 29 maja 2014 r. została 
wydana decyzja konserwatora zabytków - malowidło, na które 
nie było pozwolenia MWKZ ma zostać usunięte w ciągu 3 
miesięcy.  Decyzje są wynikiem kontynuacji kontroli na zamku 
w Gostyninie przeprowadzonej 20 maja 2014 r. pod kątem 
zaleceń pokontrolnych, podczas której komisja stwierdziła, 
że zalecenia nie zostały zrealizowane. Przedstawiciele UM 
Gostynin podtrzymali wówczas stanowisko, że działania UM 
konserwator powinien zalegalizować, a nie żądać ich usunięcia.

Z takim sponsorem nasi koszykarze mogą spokojnie grać 
w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju. Trener Tomasz 
Muszalik: Jesteśmy zadowoleni z pierwszych rozmów ze 
sponsorem. Być może zgłosimy drużynę do rozgrywek ligowych.

Drużyna Basketu Gostynin nawiązała współpracę z firmą 
IZOLBET, właściciel firmy wyraził chęć udzielenia pomocy 
finansowej dla klubu. Pod nowym szyldem - Izolbet Basket 
Gostynin zagra w V Turnieju Koszykówki w Choceniu. Trener 
Tomasz Muszalik z optymizmem patrzy na współpracę 
z największym zakładem w Gostyninie. - Taki sponsor to bardzo 
dobra wiadomość dla wszystkich sympatyków piłki koszykowej 
w Gostyninie. Mamy młodą drużynę, perspektywiczną 
i cieszymy się z takiego sponsora. Obecnie czekamy na nowe 
stroje i turniej w Choceniu. Myślimy o zgłoszeniu drużyny do 
rozgrywek ligowych, rozpoczęlibyśmy od III ligi.

Do turnieju w Choceniu zgłoszone są zespoły z Włocławka, 
Bydgoszczy, Kowala, Dobrzynia, Osięciny i Chocenia. 17 czerwca 
o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie kapitanów, na którym 
rozlosowane zostaną grupy oraz przedstawiony będzie regulamin 
turnieju. Przewidywany czas zakończenia meczów grupowych 
o godz. 14.00, a zakończenia turnieju – 19.30.

Sponsor drużyny - IZOLBET, jest producentem materiałów 
hydroizolacyjnych, chemii budowlanej, styropianu i pap. 
IZOLBET zbudował ogromną sieć dystrybucyjną na terenie 
całego kraju.

Skład Izolbetu Basket Gostynin: Trener: Tomasz Muszalik, 
zawodnicy: Mateusz Walczak, Adrian Brudnicki, Mateusz 
Sommerfeld, Kamil Jaworski, Przemysław Pokropiński, 
Krzysztof Rosiński, Damian Podel, Przemysław Sienny, Kuba 
Dołęgowski, Remigiusz Świątkowski.                                   and.

Źródło:www.gostynin24.pl
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Znów problem

Kąpielisko Bratoszewo

Spotkanie Mazura z IdG

Malowidło
do usunięcia

Basket Gostynin
ma nowego sponsora



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

Po wyroku sprzedtygodnia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego Gmina Gostynin będzie musiała 
opuścić swoją dotychczasową siedzibę, którą zajmuje 
razem z Urzędem Miasta.

 O sprawie dyskutowano wczoraj na spotkaniu z wojewodą 
mazowieckim Jackiem Kozłowskim.

- Próbowałem namówić burmistrza na dogadanie się 
w sprawie budynku Urzędu Miasta - mówił na spotkaniu 
wójt Edmund Zieliński. - Z mojej inicjatywy w 2011 roku 
nawiązałem rozmowy z burmistrzem, żeby się porozumieć. 
Zadeklarowałem, że jestem gotów wyjść z budynku, tylko niech 
da sensowne rozwiązanie, tzn. albo wyceniamy budynek i dla 
nas przypada 1/2 finansowego udziału i my szukamy działki 
i budujemy, albo niech wskaże budynek.

Burmistrz był gotów oddać za symboliczną złotówkę budynek 
przy ul. Parkowej, jednak wójt nie wyraził zgody ze względu 
na małą powierzchnię, proponował dofinansowanie ze strony 
miasta, by można było jeszcze budynek rozbudować. Podczas 
negocjacji wójt postawił warunek: sprawy sądowe zatrzymujemy.

- Mimo, że rozmowy trwały, to burmistrz i tak poszedł do 
sądu - żalił się wójt.

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym Gmina wygrała 
sprawę. Sąd wziął pod uwagę przytoczone przez Gminę 
argumenty historyczne (wcześniej do Gminy Gostynin należały 
budynki, w których mieszczą się Sąd Rejonowy i Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy).

NSA, z kolei nie brał pod uwagę tego że Gmina potraciła 
historycznie należące do niej kiedyś budynki, a skupił się na 
zasadzie terytorialności przy komunalizacji budynków - to co jest 
na terenie miasta może być skomunalizowane na rzecz miasta.

- Zasobem Skarbu Państwa zarządza starosta, który musi do 
wojewody wystąpić z wnioskiem o przekazanie nieruchomości. 
Jeżeli w skarbie państwa jest jakaś nieruchomość, na której 
wy się chcecie pobudować, to ja przekażę taką nieruchomość 
nieodpłatnie - obiecał wojewoda Jacek Kozłowski.

 Źródło:www.gostynintv.pl

Wstępne rozmowy  dotyczące  STREFY 
EKONOMICZNEJ  w Gostyninie za nami.

Podczas spotkania, w którym udział wzięła Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska i  Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego P. Michał Luczewski omówiono  warunki 
na jakich utworzona może być strefa ekonomiczna 

w Gostyninie  i  zapewniono nas o  przyszłej współpracy 
PPPT  z Gostyninem.

„Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest 
obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park 
Przemysłowo-Technologiczny Spółkę Akcyjną. Obejmuje 
powierzchnię ponad 200 hektarów z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na 
której współistnieją trzy powiązane ze sobą komponenty: park 
przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy.

PPPT jest wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych 
Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A., powołanym do tworzenia 
atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw”.

Więcej informacji na stronie: www.pppt.pl

Inicjatywa dla Gostynina informuje, że Rada 
Ministrów w dniu 27 maja 2014 r. podjęła Uchwałę Nr 85 
w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych.  Uchwała weszła w życie 16 czerwca 2014 r.

Przypomnę tylko, że  kilka razy zwracałam się do radnych 
miejskich o wprowadzenie Gostynińskiej Karty Dużej Rodziny, 
jednakże nie poprali mojego pomysłu. Na szczęście pomysł 
okazał się na tyle dobry, że program został wprowadzony 
w całej Polsce a Urząd Miasta odgórnie  zobowiązany został 
do  przystąpienia  do programu Karta Dużej Rodziny.

 Program  Karta Dużej Rodziny  ma na celu promowanie 
pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, jej wspieranie 
i zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży 
z tych rodzin.

Wykaz uprawnień przysługujących członkom rodziny 
wielodzietnej na podstawie programu dotyczył będzie 
m.in: korzystania ze zniżek w obiektach publicznych (m.in. 
muzeach), obiektach sportowych, instytucjach publicznych, 
korzystania z oferty: kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej 
i komunikacji publicznej.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie 
rodzin wielodzietnych.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie 
od dochodu.

Od dnia 16 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Gostynina, 
w Wydziale Spraw Obywatelskich, rodziny wielodzietne będą 
mogły składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Druk 
wniosku można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. 
Rynek 1. 

Więcej informacji www.rodzina.gov.pl
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Gmina Gostynin 
bez własnej siedziby

Będzie strefa 
ekonomiczna?

Karta Dużej Rodziny-
nasz pomysł w realizacji



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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6 czerwca przy LO w Gostyninie odbyła się impreza z okazji 
Dnia Dziecka. Organizatorami imprezy była Inicjatywa dla 
Gostynina, w tym radni Agnieszka Korajczyk-Szyperska 
i Andrzej Robacki. Do organizacji włączyli się także: 
Kazimierz Majchrzak (Izolbet), Krzysztof Markus, Michał 
Bartosiak, Tadeusz Majchrzak, Stanisław Pieniążek, Krzysztof 
Romanowski i Roman Augustyniak

Na najmłodszych mieszkańców czekały dmuchańce, mega 
gry, malowanie twarzy, balony, wata cukrową i różnego rodzaju 
zabawy. 

Dnia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka nad Zalewem Piechota 
Koło Wędkarskie „Elgo” zorganizowało zawody wędkarskie 
dla dzieci. Do zawodów zgłosiło się około 30 dzieci.

Pogoda dopisała. Nagrody zostały ufundowane przez 
licznych sponsorów, m.in. przez Inicjatywę dla Gostynina.

Przedstawiciel Inicjatywy dla Gostynina Radny Rady 
Miejskiej Gostynin Andrzej Robacki wręczył dyplomy i nagrody.

Prezes Jerzy Grabowski główny organizator wręczył 
medale i podziękował wszystkim sponsorom nagród. Również 
Andrzej Robacki pogratulował zwycięzcom a także podziękował 
organizatorom i sędziom.

 „Tak sobie ostatnio pospacerowałem w niedzielę z córą 
po naszym Gostyninie. Muszę zaznaczyć, że często nie mam 
na to czasu, więc powiem szczerze, że po tym co zobaczyłem 
to jestem załamany. Ładne miasto (teraz z kwiatkami), któ-
re jak pamiętam kilka lat temu było zapełnione w słoneczne 
dni ludźmi. Park był tak pełen,że nie było wolnej ławki. Skle-
pów dookoła rynku? Jeden przy drugim. Spacerujących zna-
jomych? Co chwilę kogoś można było spotkać. A teraz domy-
ślacie się co zobaczyłem? 

Pusty park, dosłownie kilka osób przechodzących przez cen-
trum miasta. Dookoła, zamiast sklepów same banki i podobne 
firmy. Nawet  pomimo, że podobno każdy ma samochód ruch 
mniejszy niż w godzinach późnowieczornych. Nie zapytam co 
się stało bo zdaję sobie z tego sprawę. Tylko szczerze nie spo-
dziewałem się aż takiej skali zjawiska. Kto jest na siłach i ma od-
wagę, wyjechał z tego miasta. Umieramy z wyludnienia. W Go-
styninie można teraz w niedzielę nagrać jakiś film katastro-
ficzny bez zamykania ulic i blokowania przejść mieszkańcom. 
Każdy z nich wychodząc na miasto będzie na jego tle świet-
nym odtwórcą roli człowieka, który przeżył jakiś kataklizm. 
Same realia. Bez żadnego udawania. Wiem, że nie powinie-
nem się czepiać, że miasto nie dba o mieszkańców w kwe-
stii zatrudnienia, zabaw, czy innych potrzebnych do życia 
„drobiazgów”. Każdy podobno jak dba, tak ma, więc pomi-
nę sporną kwestię. Ale nie rozumiem czemu? Czemu pewnie 
z połowa mieszkańców (większość młodych) zniknęła z mia-
sta? Czemu zostawili swoje ukochane, odnowione i ukwie-
cone miasteczko? Czemu uciekli z terenów gdzie są piękne 
lasy, jeziora i mnóstwo innych rzeczy dla których warto tu 
BYĆ? Nie rozumiem jak można? Czyżby jacyś nienormal-
ni? Niestety to wszystko przytłacza. Coroczne nowe kwiat-
ki, odmalowane budynki (dobrze, że nie trawa) czy nie wia-
domo jak wielkie obietnice rządzących nie spowodują że 
ludzie tutaj pozostaną. Nie wspomnę o tym że TU wrócą. 
Ciekawe też kiedy Rządzący zorientują się że nie mają już 
kim rządzić. Oczywiście zostaną im Banki, markety i kilka 
urzędowych posadek. Oczywiście będą mieli też mnóstwo 
pięknych kwiatków z nasadzeń co roku. Szkoda ze roślin-
ki te będą mi się kojarzyły teraz już tylko z pustym parkiem 
bez odpoczywających ludzi i biegających dzieci. Będą ozna-
ką smutku i przygnębienia, który przetacza się przez nasze 
miasto jak ostatnia fala po Wiśle. I gdzieś mam to czy rządzi 
ktoś z nadania tej czy innej partii czy ugrupowania. Jeśli się 
nie potrafią dogadać to nie powstrzymają tej wezbranej fali 
grzebiącej Nasze Miasto. Mieszkam tu już prawie 40 lat na-
wet nie wiem jak mam dziękować wszystkim, którzy dopro-
wadzili Gostynin do sytuacji , w której człowiek ma ochotę 
się odwrócić i uciec stąd jak najdalej. Chociaż mam cały czas 
nadzieję że nie będę tego musiał robić. I życzę aby nikt tego 
nie musiał robić na siłę.

A kwiatki piękne kurza stopa!!!!”
Autor „stif”, wpis: 29 maja 2014r. o godzinie  13.49 
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W końcówce przegranego meczu Mazura z Polonią 
Warszawa 0:1 kibice skandowali „Nic się nie stało”. Tuż po 
meczu usłyszałem ubolewania i złość z faktu degradacji do 
ligi okręgowej. Nasi chłopcy znów będą biegać po wiejskich 
boiskach, choć atrakcją mogą być mecze derbowe z Zorzą 
Szczawin i Błyskawicą Lucień – jeśli awansuje, brakuje niewiele. 
Pewnie kilku piłkarzy zmieni kluby na lepsze. Szkoda, że po 
dwóch sezonach spadamy do okręgówki, czy faktycznie nic 
się nie stało? Przecież IV liga jest w naszym zasięgu. Małe 
miasteczka jak Gąbin czy Żuromin mogą cieszyć się z występów 
swoich drużyn w IV lidze, a my co?

Rok temu szczęśliwie uniknęliśmy spadku i to był już sygnał, 
że należy wzmocnić drużynę nowymi zawodnikami, jednak na 
transfery potrzebne są pieniądze i tu jest problem. Mazur miał 
w lidze najmniejszy budżet – 50 tys. zł w porywach na rok. 
W Gąbinie np. miasto na klub przeznacza 130 tys. W niższych 
klasach rozgrywkowych np. w Szczawinie mają więcej pieniędzy 
niż my – 60 tys. zł i wójt udostępnia jeszcze autobus szkolny na 
wyjazdy. A teraz uwaga, w Kutnie jest Miejski Klub Sportowy, 
drużyna gra z powodzeniem w III lidze i tam postanowili na 
klub przeznaczyć w tym roku 935 tys. zł. To nie jest wyjątek, 
w ubiegłym roku z kasy miasta do klubu wpłynęło 882 tys. zł. 
Jest różnica? W budżecie ogromna, na boisku zaledwie jedna 
klasa rozgrywkowa. 

Pracowałem w Kutnie w latach 2007-2009, pamiętam 
doskonale jak radni planowali rozwój swojego miasta. Oczkiem 
w głowie rządzących była wówczas Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
to tam Kutno inwestowało pieniądze w infrastrukturę. Może nie 
mają takiej pięknej kostki chodnikowej jak my w Gostyninie, ale 
mają miejsca pracy, na kostkę przyjdzie czas. Galeria Handlowa 
oddana kilka dni temu do użytku przy ul. Kościuszki tętni 
życiem, podobnie jak Aqua Park - Kutno to jest inna bajka. Nie 
mylić z naszą „Bajką” też przy ul. Kościuszki. Starsi czytelnicy 
zapewne pamiętają jeszcze nazwę z PRL - „Mordownia”, oj tam 
to dopiero życie tętniło, ale to jest inna bajka.

Andrzej Adamski
Źródło: www.gostynin24.pl
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Dzień Dziecka z Inicjatywą

Zawody wędkarskie

Opuszczony Gostynin Inna bajka



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

Tegoroczne Dni Gostynina bardzo różniły się od 
poprzednich, a zwłaszcza tych, które organizowane były w roku 
wyborów samorządowych. Mieszkańców niewielu, repertuar 
dość ubogi, ogólna atmosfera panująca w mieście nieciekawa.

 Trochę historii
 Rok 2006 – Dni Gostynina, główne gwiazdy Mandaryna 

i zespół IRA. Po głównym otwarciu imprezy nastąpiło uroczyste 
podpisanie porozumienia w sprawie „Term Gostynińskich” 
z marszałkiem województwa Adamem Struzikiem. Termy 
miały powstać do 2009 roku.

 Rok 2010 – Dni Gostynina, najdłuższe w historii trwały 5 
dni, główną atrakcją był koncert zespołu Lady Punk. W świetle 
jupiterów i przy bardzo dużej liczbie mieszkańców Gostynina 
została podpisana z nowopowstałą spółką Termy Gostynińskie 
umowa koncesji na budowę i użytkowanie Centralnego Parku 
Rekreacji i Rozrywki „Termy Gostynińskie”. Burmistrz 
wówczas obiecywał, że termy będą wybudowane dokładnie 
za 36 miesięcy czyli do września 2013r.

 Dni Gostynina 2014
 W sobotę już nie byliśmy świadkami kolejnych 

obietnic, kolejnych terminów, czy podpisywania kolejnej 
umowy. Usłyszeliśmy tylko o termalnych marzeniach p. 
Śniecikowskiego. Z realnej inwestycji pozostały tylko marzenia, 
a to dość marne zapewnienie o realności inwestycji…

Niedawno, jak zapewne Państwo pamiętają, był 
publikowany napisany  przeze mnie felieton na temat stanu 
oświetlenia  ulicznego w mieście.  Nie wiem, czy  to zbieg 
okoliczności ale na ostatniej  sesji  zwyczajnej Rady Miasta 
(9.05.2014 r.)  przedstawiona została informacja o  pewnych  
działaniach  w  tym zakresie.  Jednym słowem podjęto próbę 
rozwiązania tego problemu.

Ulica Langenfeld  do remontu oświetlenia w ograniczo-
nym  zakresie!  Ma to polegać na uzupełnieniu  brakujących 
bądź uszkodzonych punktów świetlnych  o  dotychczasowych 
parametrach. Wg mnie  przy okazji można byłoby trochę zwe-
ryfikować to  oświetlenie, które  ani  nie  jest  tzw.  energoosz-
czędne, ani  nie  są optymalnie dobrane parametry  oświetle-
niowe  -  występuje  „prześwietlenie” przy jednocześnie zbyt  
dużej mocy  zainstalowanej.

Wspomniano także, że zlecono lokalnej firmie oświetlenio-
wej,wykonanie nieodpłatnego audytu  energetycznego oświe-
tlenia ulicznego dla  całego miasta. Zgodnie z definicją audytu 
technicznego  miasto powinno  oczekiwać  w tym  zakresie na:

1. wykonanie inwentaryzacji z natury istniejącego  
systemu oświetlenia,

2. oceny dotychczasowej jakości  oświetlenia ze  wskazaniem 
kierunków działania,

3. analizy techniczno-ekonomicznej pod kątem zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej i kosztów utrzymania wykonanej 
zgodnie  z aktualnymi  normatywami oświetleniowymi 
(opublikowanymi w 2014 roku w normalizacji  europejskiej)  
i  optymalizacji obliczeń  projektowych,

4.  określenie optymalnego  wariantu przyszłej modernizacji 
dla uzyskania możliwie  najwyższego efektu ekonomicznego 
i ekologicznego. Najpewniej powinien być to wariant 
oświetlenia półprzewodnikowego  tak  dynamicznie obecnie 
wdrażanego  w  świecie.

Wierzę, że zleceniobiorca rzetelnie wywiąże się  z powie-
rzonego zadania i wykona audyt w sposób  profesjonalny. 
W takim przypadku  miasto będzie mogło podejmować racjo-
nalne  decyzje  co do późniejszej  realizacji  programu  mo-
dernizacji  oświetlenia.

Mam nadzieję, że nie  będą to tylko obietnice i nie   zakończy 
się jedynie na deklaracjach  bez pokrycia.

W 2012 roku na listopadowym posiedzeniu Rady 
Miejskiej,  prezes spółki Termy Gostynińskie Dariusz 
Zawidzki oznajmił, że spółka jest gotowa wykupić 
działki pod budowę Term Gostynińskich wraz 
z projektem.  Zostało to określone mianem Planu B.

W związku z powyższym Burmistrz  ogłosił I przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Miasta Gostynina, położonych w Gostyninie 
przy ul. Termalnej i przy ul. Ziejkowej.

28 maja 2013r. czyli równo rok temu nastąpiło 
rozstrzygnięcie  przetargu, do którego zgłosiła się tylko  spółka 
„Termy Gostynińskie”, z partnerem wykonawczym Melbud 
S.A. z Grudziądza.

Nabywca zaoferował kwotę 6 954 893 zł plus VAT.
Dodatkową kwotę, którą miał uiścić  to należność z tytułu 

nabycia dokumentacji  7 665 001,00 zł brutto. Łącznie ok. 
15 mln zł.

Po zakończonym przetargu Prezes Zawidzki, oznajmił, 
że ma teraz, licząc od dnia dzisiejszego, 36 miesięcy na 
zbudowanie Ośrodka. Zapewniał także, że wykonawcy 
chcieliby szybciej uwinąć się z pracą: „czas to pieniądz, jest 
duża szansa, że początek 2016 roku będzie okazją, żeby chwalić 
się w Gostyninie pięknym obiektem”.

Niestety minął rok… do tej pory, sprawy przetargu nie 
zostały sfinalizowane. Z informacji uzyskanych na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej wynika, że Nabywca do chwili obecnej nie 

Roman Augustyniak

Stanisław Pieniążek

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

uregulował należności a termin podpisania aktu notarialnego 
wciąż pozostaje nie znany.

Jak długo to jeszcze potrwa? Jak długo Urząd Miasta będzie 
zwlekał z konkretnym decyzjami w tej sprawie? Dlaczego do 
chwili obecnej spółka, która ma realizować inwestycję wartą 
ponad 200 mln zł nie wykupiła gruntów i projektu? Te pytania 
niestety wciąż pozostają bez odpowiedzi.

Zastanawiam się tylko czy osoba, którą w listopadowych 
wyborach na stanowisko burmistrza wystawi Gostynińska 
Wspólnota Samorządowa, a którą  oczywiście popierał będzie 
p. Śniecikowski będzie również podejmowała działania aby 
mieszkańcy po raz kolejny uwierzyli w TERMY?

Czy ponownie zawisną banery na budynku Urzędu Miasta? 
A może tym razem koparki wjadą na działki przy ul. Termalnej?  
Albo już lada dzień usłyszymy, że inwestorzy są...

I oczywiście padną  też słowa: Termy już …tuż, tuż.
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„Termy tuż, tuż”
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tlenia ulicznego

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

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

Źródło: gostynin24.pl

W związku z wywiadem p. Włodzimierza Śniecikowskiego 
w Miejskiej Telewizji Gostynińskiej, chciałbym się odnieść jako 
strona, do kłamliwych pomówień, które zostały wystosowane 
w moim kierunku. Wyreżyserowany wywiad pokazuje słabość 
i niewiedzę Urzędu.

Będąc Burmistrzem p. Śniecikowski przez wiele kadencji 
pokazuje brak elementarnej wiedzy prawnej, ekonomicznej 
i technicznej dotyczącej działalności Spółek Komunalnych. Jest 
to bardzo przykre, że wygłasza to na forum miasta Gostynina. 
Zarzuty dotyczyły:

1. Konflikt interesów?
Przez 22 lata pracowałem w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunalnym w Gostyninie.
Zaangażowanie, dobre wyniki finansowe i rozwój spółki 

spowodował, iż po 5 latach pracy pan burmistrz powierzył 
mi kierowanie drugą spółką komunalną – Miejskim 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Zadanie miało 
polegać na przekształceniu, restrukturyzacji i rozwoju 
sektora ciepłowniczego w mieście. Przez 17 lat wspólnego 
prowadzenia spółek otrzymywałem co roku absolutorium od 
pana burmistrza. Wyniki spółek były bardzo dobre, a rozwój 
obu firm szedł w dobrym kierunku. Nigdy nie było żadnego 
konfliktu interesów.

Obecnie nowy prezes prowadzi dwie spółki komunalne 
i dwie firmy prywatne i w jego przypadku nie ma konfliktu 
interesów? Należy przypomnieć, iż zarządzając spółkami 
samorządowymi czy Skarbu Państwa nie można prowadzić 
swojej działalności gospodarczej.

 2. Ceny ciepła (co – Centralne ogrzewanie i cwu – Ciepła 
Woda Użytkowa) oraz inwestycje MPEC

 Dla przypomnienia mieszkańcom Gostynina centralna 
ciepłownia w Gostyninie posiada:

 Jeden kocioł fluidalno- miałowy o mocy 12MW ·
 Dwa kotły olejowo- gazowe o mocy 2x 4MW= 8MW·
 Jeden kocioł gazowo- olejowy o mocy 8MW
W okresie zimowym pracuje głownie kocioł fluidalny, 

a przy większych mrozach ciepło produkowane jest dodatkowo 
przez kotły gazowe. W okresie letnim do produkcji ciepłej 
wody używany jest kocioł gazowy o mocy 4MW. Z tego też 
powodu koszty produkcji ciepłej wody są bardzo wysokie. 
Zgodnie z Ustawą Urzędu Regulacji Energetyki – Spółka 
składa do Urzędu informację dotycząca wszelkich poniesionych 
kosztów działalności, planów remontu i inwestycji w okresie 
obowiązywania taryfy. URE, po bardzo wnikliwych analizach 
koryguje, zatwierdza, bądź odrzuca ceny ciepła na dany okres 
obowiązywania taryfy.

Prawdą jest, iż Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA wprowadziło do Gostynina gaz ziemny. Pan Burmistrz 

Polubiło Nas na facebooku już prawie pół tysiąca osób. Od 
kilkunastu dni prócz postów dotyczących artykułów zamiesz-
czanych na stronie IdG publikujemy krótkie informacje wraz 
ze zdjęciami dotyczące miasta Gostynina. W związku z tym, 
że nie wszyscy korzystają z facebooka będziemy właśnie ta-
kie informacje publikować na stronie  www.inicjatywadlago-
stynina.pl. Znajdą się one również w naszym biuletynie „In-
formacje z Gostynina”.

1. Plac zabaw przy ul. Bierzewickiej – 3 huśtawki, ławka 
i śmietnik… Taki plac zabaw zapewnił najmłodszym miesz-
kańcom MTBS… Zgroza zwłaszcza w gorące dni kiedy ze 
śmietnika wydobywa się odór.

2. Hydranty do likwidacji? 
Na kilku hydrantach zlokalizowanych w Gostyninie na-

klejone zostały informacje o treści: W związku z planowa-
ną likwidacją, wszystkich korzystających prosimy o kon-
takt z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gosty-
ninie, ul. Polna 2

3. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 
Dla dzieci i ich opiekunów...

Pamiętajcie, żeby nie zmyliła Was zamknięta brama w SP 
nr 3. Wejście na plac zabaw w dni wolne od szkoły i po go-
dzinie 16.15 odbywa się furtką za stacją trafo.

zakupił dwa kotły gazowe, po 4 MW każdy. Gaz wówczas stał się 
w Gostyninie alternatywą dla innych źródeł ciepła, ale niestety 
bardzo drogą. Na przestrzeni ostatnich lat drożał średnio 
rocznie ok. od 7 do 10 %, co znacznie podnosiło koszty produkcji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Jedynym rozsądnym 
wyjściem w celu zmniejszenia kosztów produkcji była wymiana 
kotłów gazowych (2x 4MW) na kotły grzewcze- miałowe 
WR5 o mocy 7 MW. Od kilku lat przez dużą konkurencję 
rynkową miały węglowe taniały. Widać to wyraźnie po ostatnich 
decyzjach Rządowych. Wydobywczy przemysł rodzimy jest 
podstawą rynku energetycznego kraju, a nie importowany 
drożejący gaz ziemny.

Wiedzy pana Śniecikowskiego dotyczącej kotłów na paliwa 
stałe należy pominąć milczeniem. Obecnie produkowane 
kotły miałowe są zupełnie innej generacji niż w latach 70 czy 
80. Posiadają wszelkie atesty i certyfikaty jakości odpylania 
i spalania paliw.

Nowoczesne konstrukcje wykonywane są z wysoko 
jakościowych materiałów.

Obecna inwestycja w ciepłowni spowoduje zmniejszenie 
kosztów działalności spółki w skali roku o co najmniej 1 mln zł.

 3. Ceny wody i ścieków
 Bardzo mnie dziwi niewiedza Pana Śniecikowskiego w tym 

zakresie, który twierdzi, że ceny wody i ścieków podwyższa 
Prezes Zarządu Spółki. Według Ustawy O Zbiorowym 
Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków- 
spółka przedkłada Wójtowi, Burmistrzowi propozycje nowych 
cen wody i ścieków. Dołącza również szczegółową kalkulację 
kosztów. Burmistrz, po sprawdzeniu kalkulacji, przekazuje 
ją do Rady Miasta z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Rada 
może nie wyrazić zgody na propozycje cenowe, ale wówczas 
musi podjąć uchwalę o dopłacie różnicy kosztów dla spółki, 
co w Gostyninie nigdy się nie zdarzyło. To pan Śniecikowski 
zawsze decydował o cenach wody i ścieków.

 Wiele nieścisłości i nieprawdziwych informacji, jakie 
pojawiły się w wywiadzie pana Śniecikowskiego, skłoniły mnie, 
aby ustosunkować się do jego wypowiedzi i napisać prawdę.

 Andrzej Jakubowski
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Andrzej Jakubowski
o Śniecikowskim

IdG na Facebooku



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

Burmistrz, który osławił Gostynin na arenie całej Polski 
zawsze mógł liczyć na swoich wiernych współpracowników 
i zapewne liczy wciąż. Zacznijmy od przypomnienia tych 
negatywnych dokonań Włodzimierza Śniecikowskiego 
z kończącej się w tym roku kadencji.

Włodzimierz Śniecikowski – Burmistrz Miasta Gostynina. 
W 2011 roku 23 grudnia został zatrzymany na obwodnicy 
Gostynina kierując pod wpływem alkoholu, badania wykazały 
2,74 promila we krwi. Samochód służbowy VW Passat, 
którym jechał wówczas burmistrz został później skradziony. 
Włodzimierz Ś. nie przyznał się do winy, tłumaczył się słynnym 
stwierdzeniem „jechałem ale nie kierowałem”. Jednak 
Sąd pierwszej i drugiej instancji nie dał wiary zeznaniom 
Włodzimierza Ś. i skazał go prawomocnie na karę więzienia 
w zawieszeniu. Sprawa sądowa trwała rekordowo długo (ponad 
2 lata), ze względu problemy Włodzimierza Ś. z zdrowiem.

Jednak to nie jedyny problem Włodzimierza 
Śniecikowskiego z prawem. Ze względu na ogólnopolską 
kontrolę Najwyższej Izby Kontroli wszystkich inwestycji 
realizowanych w formule PPP (Termy Gostynińskie) kontrolerzy 
zawitali na kilka miesięcy do Gostynina. Efektem ich pracy było 
wystąpienie pokontrolne inwestycji Termy Gostynińskie, które 
w treści znokautowało dotychczasowe poczynania burmistrza. 
NIK uznał, że Włodzimierz Śniecikowski nadużył zaufania 
w obrocie gospodarczym wydatkując 7 665 001 zł na rzecz 
koncesjonariusza, a całą kwotę uznał za niegospodarnie 
wydatkowaną. Efektem raportu NIK było kilka zawiadomień 
o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze miasta 
Gostynina złożonych m.in. przez NIK i Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Na chwilę obecną śledztwo wciąż trwa.

Prócz aspektów prawnych, które wciąż są w toku (PION, 
oświadczenia majątkowe, malowidło na zamku, Termy 
Gostynińskie, kradzież wody) Włodzimierz Śniecikowski 
był bohaterem kilkunastu reportaży produkcji TVN, TTV, 
POLSAT, TVPINFO. Cała Polska zobaczyła „Najlepszego 
Burmistrza Roku 2011” z kapotą na głowie wychodzącego 
z sądu, zamykającego się w gabinecie przed dziennikarzami 
i chowającego się za Strażą Miejską.

W tych trudnych chwilach Włodzimierz 
Śniecikowski zawsze mógł liczyć na swoich.

 Lojalność
Dla forumsamorządowego.pl Włodzimierz 

Śniecikowski, wskazuje, że najbardziej ceni 
lojalność i o lojalnych teraz będzie.

Krzysztof Giziński – długoletni 
w s p ó ł p r a c o w n i k  W ł o d z i m i e r z a 
Śniecikowskiego, określany w kręgach 
samorządowych jego prawą ręką. Ponadto 
w Gostynińskiej Wspólnocie Samorządowej 
został wybrany na członka Zarządu, co 
dodatkowo potwierdza jego zażyłość 
z  Włodzimierzem Śniecikowskim. 
W latach 2006 – 2010 został wybrany na 
radnego miejskiego z ramienia komitetu 
wyborczego GWS. To między innymi on 
głosował „za” słynną „zamianą działek” 
w której miasto Gostynin straciło ponad 
159 tys. zł. na rzecz rodziny Włodzimierza 
Śniecikowskiego. Wówczas Krzysztof Giziński 
był Przewodniczącym Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu. Zasiadając na tak 
ważnym stanowisku i mając doświadczenie 

w obrocie nieruchomościami i aktualnymi wówczas cenami 
działek w mieście wyraził zgodę na zbycie działek miejskich 
po zaniżonej wartości.

Brak jasnego stanowiska Krzysztofa Gizińskiego w temacie 
wydarzeń z 23 grudnia 2011 roku, a także brak jakiegokolwiek 
odniesienia do spraw miasta tylko potwierdza, że wciąż 
popiera Włodzimierza Ś.

Jolanta Syska – Szymczak – radna miejska od kilku 
kadencji, obecnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gostyninie, 
koalicja GWS z SLD. Wyjątkowa funkcja dla wyjątkowej 
osoby – lojalnej wobec Włodzimierza Śniecikowskiego. 
Również ona uczestniczyła w „zamianie działek” będąc 
„za” zamianą. Zawsze Włodzimierz Śniecikowski mógł 
liczyć na jej głos w głosowaniach dotyczących jego osoby. 
Głosowanie za absolutorium mimo negatywnej opinii RIO, 
głosowanie przeciwko wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta 
Gostynina Włodzimierzowi Śniecikowskiemu mimo wyroku 
prawomocnego i wezwaniu Wojewody Mazowieckiego do 
wygaszenia mandatu.

Ale największe oddanie Jolanta Syska – Szymczak pokazała 
zlecając opracowanie opinii prawnej, która w treści była bardzo 
korzystna dla Włodzimierza Śniecikowskiego. Radna zleciła 
wykonanie tej opinii bez zgody Rady Miejskiej, wyrażonej 
stosowną uchwałą. Koszt ekspertyzy to 10 tyś zł, płatnik 
oczywiście miasto Gostynina czyli My mieszkańcy.

Część fragmentów opinii zapłaconej ze środków 
publicznych znalazła się już w prywatnym zażaleniu na 
zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
wygaszenia mandatu Włodzimierzowi Śniecikowskiemu 
złożonym przez jego pełnomocnika. Co dodatkowo pokazuje 
jaki cel przyświecał Jolancie Sysce – Szymczak.

Dariusz Lewandowski – prezes zarządu Gostynińskiej 
Wspólnoty Samorządowej, następca Włodzimierza 
Śniecikowskiego, jego powiernik. Wielokrotnie startował 
w wyborach samorządowych jednak z mizernym skutkiem. 
Rozwodnik. Zaangażowany w obronę Śniecikowskiego w czasie 
referendum. Członek rad nadzorczych miejskich spółek, 
aktualnie pełni obowiązki prezesa MPK i MPEC ale czy zgodnie 
z prawem to aktualnie rozstrzyga Krajowy Rejestr Sądowy?

 CDN
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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 związku z tym, że pojawiła się już oficjalna informacja 
o tym, że jestem kandydatem Inicjatywy dla Gostynina na 
stanowisko burmistrza Gostynina a także z faktem, że p. 
Śniecikowski niebawem pożegna się ze swoim stanowiskiem, 
rozpoczął się proces rzucania kłamliwych, bezpodstawnych 
haseł, manipulowanie opinią publiczną i wysyłanie kolejnych 
donosów, tylko po to by oczernić m.in. moją osobę. Są to 
działania powszechnie znane, stosowane od dawna przez 
środowisko p. Śniecikowskiego i jego popleczników względem 
opozycji i innych kandydatów na stanowisko burmistrza. 
Domyślam się, że niestety należy spodziewać się kolejnych 
tego typu ataków.

W związku z pomówieniami podczas sesji Rady Miejskiej 
w dniu 30 czerwca na temat mojej, rzekomej działalności na 
basenie miejskim i z tym związanej dotacji oświadczam, że 
nigdy nie prowadziłam żadnego przedszkola w tym miejscu. 
Pan Śniecikowski niestety już nie panuje nad swoimi emocjami, 
mieszają mu się fakty i niesprawdzone informacje. W związku 
z powyższym sprawę kieruję do sądu.

Jednocześnie oświadczam, że Fundacja Promocji i Rozwoju 
„Lepszy Gostynin”, w okresie od 01/07/2012 do 30/06/2014 
realizowała 2-letni projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
pn. „Uruchomienie punktu przedszkolnego w Gostyninie” (ul. 
3go Maja 34, przy parku Piłsudskiego), w ramach którego 
zorganizowała, wyposażyła w meble i sprzęty multimedialne 
a także pomoce dydaktyczne punkt przedszkolny, z którego 
w czasie trwania projektu skorzystało BEZPŁATNIE łącznie 
40 dzieci.

W związku z faktem iż 30 czerwca ostatecznie zakończyła 
się realizacja projektu, fundacja wyszła z ofertą bezpłatnego 
przekazania punktu Urzędowi Miasta. Pan Śniecikowski 
kategorycznie odrzucił tę propozycję.

Agnieszka Korajczyk – Szyperska

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Włodzimierzowi 
Śniecikowskiemu absolutorium za 2013 rok.

Radni z GWS: Czesław Jaśkiewicz, Marek Małkowski, 
Andrzej Nyckowski, Urszula Pieniążek, Jolanta Syska-Szymczak 
i z PZG: Arkadiusz Szulczewski, Lidia Pawikowska oraz Tadeusz 
Łosiewicz z SLD głosowali za udzieleniem absolutorium.

Przeciwko byli radni: Paweł Kalinowski, Agnieszka 
Korajczyk-Szyperska, Andrzej Reder oraz Andrzej Robacki 
i Małgorzata Kostun-Sowa.

W obradach nie uczestniczyli: Arkadiusz Górski z SLD 
i Zbigniew Jakubaszek z GWS.

Opozycja zarzucała włodarzowi kompromitację odnośnie 
jego ostatnich poczynań. Radny Andrzej Robacki na stronie 
IdG opublikował uzasadnienie, dlaczego nie należy sie 
burmistrzowi absolutorium.

Na podstawie § 87 pkt. 1 ppkt „a” i „c” i pkt 2 Statutu Miasta 
Gostynina wnoszę o nie udzielenie Burmistrzowi Gostynina 
absolutorium za 2013 r.

Uzasadnienie
1. Burmistrz nie zapewnił rzetelnego przygotowania 

przedsięwzięcia „Termy Gostynińskie” i jego zakończenia, 
pomimo wielokrotnych zapewnień na posiedzeniach 
Rady Miejskiej.

2. Burmistrz nie doprowadził do pomyślnego zakończenia 
prostej sprawy jaką był przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości i dokumentacji technicznej 
pod budowę Term Gostynińskich pomimo wielokrotnych 
zapewnień Rady Miejskiej.

3. Burmistrz nie podejmował działań zmierzających 
do wyegzekwowania zobowiązań od koncesjonariusza. 
Przedmiot umowy miał być wykonany do 11 września 
2013 roku. Miasto Gostynin poniosło dotychczas koszty 
przedsięwzięcia Termy Gostynińskie w wysokości blisko 
15 mln zł.

4. Burmistrz wyrządził szkodę majątkową Gminie Miasta 
Gostynin w wielkich rozmiarach w kwocie co najmniej 7 665 
001 zł przez wydatkowanie powyższej kwoty na rzecz Spółki 
„Termy Gostynińskie”.Ponadto, będąc funkcjonariuszem 
publicznym poświadczył nieprawdę w dokumentach,co 
do okoliczności mającej znaczenie prawne m.in. poprzez 
zatwierdzenie środków do wypłaty na wystawionych 
przez Spółkę Termy Gostynińskie Sp. z o.o fakturach – 
na których niezgodnie z prawdą wpisano, że „Wydatek 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013”.

5. W szczególności nie została wyjaśniona kwestia 
niegospodarności na kwotę 7 665 001 zł i nie podjęto 
działań naprawienia szkody wyrządzonej Gminie przez 
Pana Burmistrza. Miasto poniosło na swoim majątku szkodę, 
a wartość majątku Pana Burmistrza odpowiednio wzrosła. Nie 
ulega przy tym wątpliwości, że transakcja była nieuczciwa, 
a Miasto ma obowiązek dochodzenia odszkodowania.

Biorąc pod uwagę bardzo niski poziom wykonywania 
obowiązków, prywatę i brak należytej troski o majątek Gminy 
Miasta Gostynina, nie wyobrażam sobie, żeby można było 
przejść nad tym do porządku dziennego i udzielić absolutorium 
za 2013 rok. Burmistrz, któremu Wojewoda Mazowiecki 
w wyniku uprawomocnienia się wyroku sądowego wygasił 
mandat, nie zasługuje na zaufanie.
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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

Zapraszamy na cotygodniowe spotkania z przedstawicielami 
Inicjatywy dla Gostynina, w tym z radnymi:

Agnieszką Korajczyk-Szyperską i Andrzejem Robackim.
Termin: wtorki w godz. 19.00-20.00.

Miejsce: sala wykładowa Szkoły Nauki Jazdy MARKUS, 
ul. Wojska Polskiego 5 w Gostyninie.

Radni opozycji chcieli dzisiaj podjąć próbę obniżenia 
wynagrodzenia burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego. 
Wniosek taki, podpisany przez Pawła Kalinowskiego, Agnieszkę 
Korajczyk-Szyperską, Małgorzatę Kostun-Sowa i Andrzeja 
Robackiego, wpłynął do Przewodniczącej Rady Miasta, która 
zwołała Sesję Nadzwyczajną.

Sesja jednak nie odbyła się z powodu braku quorum. Na 
sesję stawiła się tylko przewodnicząca Jolanta Syska-Szymczak 
i troje wnioskodawców (nie było Agnieszki Korajczyk-
Szyperskiej), czyli w sumie było czworo z piętnastu radnych.

Radni wnioskodawcy chcieli zaproponować wynagrodzenie 
dla Burmistrza Miasta Gostynina Włodzimierza 
Śniecikowskiego w następującej wysokości:

wynagrodzenie zasadnicze - 4.500.00 zł

dodatek funkcyjny - 0.00 zł
dodatek specjalny - 0.00 zł
dodatek za wieloletnią pracę - 900.00 zł
Obecnie burmistrz otrzymuje ok. 12 tys. zł wynagrodzenia.
Poniżej treść uzasadnienia wniosku:
 
UZASADNIENIE
 Wojewoda Mazowiecki, po powiadomieniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji, wydał zarządzenie zastępcze 
stwierdzające wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gostynina. 
Burmistrz Gostynina utracił prawo wybieralności z powodu 
skazania prawomocnym wyrokiem sądu z 17 stycznia 2014 r. 
Rada Miejska w Gostyninie o tym fakcie została powiadomiona 
pismem Wojewody z dnia 25 marca 2014 r.

Biorąc pod uwagę powyższe a także bardzo niski poziom 
wykonywania obowiązków i brak należytej troski o majątek 
Miasta, proponowane wynagrodzenie 5400 zł miesięcznie 
jest, aż nadto wysokie.

Rozpatrując wniosek o obniżenie wynagrodzenia należy 
wziąć pod uwagę szkodę w wysokości 159 tys. zł wyrządzoną 
Gminie przez Pana Burmistrza, w związku z zamianą działek, 
do której doprowadził sprawując ten urząd, a podczas 
której miasto poniosło na swoim majątku szkodę a także 
niegospodarne, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, działanie 
na kwotę 7 665 001,30 zł.

Również duże znaczenie ma fakt, że najważniejsza dla 
miasta inwestycja dotycząca budowy Term Gostynińskich, 
która wg Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego miała 
zostać oddana do użytku we wrześniu 2013 r. nie rozpoczęła 
się a planowana sprzedaż działek i projektu do chwili obecnej 
nie została zakończona (11 miesięcy po przetargu nadal nie 
została uregulowana należność za projekt i działki).

Obniżenie wynagrodzenia będzie najlepszą formą przy-
najmniej symbolicznego zabezpieczenia części tych roszczeń.

 Pobieranie tak wysokiego wynagrodzenia przez osobę 
skazaną prawomocnym wyrokiem jest nieuzasadnione a przede 
wszystkim nienależne.

Źródło: www.gostynintv.pl
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Próba obniżenia 
wynagrodzenia 
dla burmistrza

N A S Z E  D Y Ż U R Y

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

Zgłoś swoją inicjatywę dla Gostynina



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

SZANOWNI PAŃSTWO, 

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

Poniżej przedstawiam Państwu krótkoterminowe i długoterminowe propozycje, które przy wytężonej 
pracy a także przy udziale środków finansowych pozyskanych z źródeł zewnętrznych pozwolą 
przeprowadzić zmiany, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców i wizerunku naszego 
miasta. 

• Niższe podatki w Gostyninie i ulgi podatkowe dla przedsiębiorców organizujących 
nowe miejsca pracy na terenie Gostynina a także dla inwestorów planujących 
realizować nowe inwestycje; zorganizowanie strefy ekonomicznej;

• Likwidacja Straży Miejskiej;
• Reorganizacja Miejskiego Centrum Kultury;
• Rozwiązanie problemu miejsc parkingowych;
• Stara Betoniarnia - podłączenie ogrzewania, specjalna oferta najmu lokali 

dla firm;
• Audyt inwestycji Zamek Gostyniński i debata nad formą jego 

dalszego funkcjonowania;
• Wprowadzenie budżetu obywatelskiego;
• Dofinansowanie sportu w Gostyninie;
• Gostynin bez barier;
• Doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne 

i sprzęty multimedialne;
• Kontynuacja budowy mieszkań socjalnych;
• Uruchomienie świetlic miejskich m.in. na osiedlu Targowa;
• Modernizacja skateparku, zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum 

Kultury (plac zabaw, siłownia na powietrzu), terenu przy kąpielisku Bratoszewo 
i Zalew;

• Modernizacja stadionu miejskiego (I etap - bieżnia);
• Budowa ścieżki rowerowej do Zalesia a także rozwiązanie problemu z mediami 

i komunikacją pomiędzy Gostyninem a Zalesiem;
• Utworzenie żłobka;
• Przyjęcie statusu Gminy pokrzywdzonej w sprawie Term Gostynińskich 

i rozliczenie ww. inwestycji.

Wykonanie tych założeń będzie możliwie dzięki Państwa poparciu w czasie listopadowych wyborów 
samorządowych dlatego mam nadzieję, że zawierzycie Państwo Inicjatywie dla Gostynina, w tym 
mojemu doświadczeniu i wiedzy. 

Agnieszka Korajczyk-Szyperska
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Propozycje Inicjatywy dla Gostynina
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