
Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony
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Siedmiu osobom prokurator przedstawił zarzuty składania fałszywych zeznań 
w sprawie przeciwko burmistrzowi, który otrzymał wyrok sądowy za jazdę pod 
wpływem alkoholu.

Zarzuty przedstawiono:

Danielowi S. - pracownikowi 
jednego z gostynińskich portali 
internetowych. Świadek twierdził, 
że 23 grudnia 2011 roku był kierowcą 
Włodzimierza Śniecikowskiego. 
Wracając z Babskiego Jadła miał 
zostawić w samochodzie burmistrza 
i jego kompana Stanisława M. - 
który przed Sądem zeznawał, że za 
kierownicą służbowego volkswagena 
passata nie siedział burmistrz. 
Tymczasem 24 grudnia w zeznaniach 
mówił, że nic nie pamięta, ponieważ 
wypił dużo alkoholu. Na ten mały 
szczegół, ale jakże istotny w sprawie, 
zwrócił uwagę podczas rozprawy 
prokurator Mariusz Klimczewski.

W zeznaniach głównego świadka 
Daniela S. niejasności było jeszcze 
więcej. Przede wszystkim zachodzi 
pytanie, dlaczego od razu świadek 
nie poinformował obecnych na 
miejscu zdarzenia policjantów, że jest kierowcą służbowego 
auta. W Sądzie zeznał, że wcześniej wypił piwo i obawiał 
się konsekwencji.

Trzecim świadkiem z zarzutami jest przedsiębiorca 
z Rogożewka Dariusz Jacek Sz. Usilnie próbował wmawiać 
podczas rozprawy, że podwoził do Babskiego Jadła Daniela 
S., by ten służbowym passatem odwiózł burmistrza do domu. 

Biznesmen nie mógł sam osobiście 
tego zrobić, gdyż wędził szynki na 
święta i nie miał czasu.

Czwarty świadek z zarzutami to 
znany gostyniński przedsiębiorca 
Zygmunt Krzysztof D., który 
zorganizował kolację 23 grudnia, na 
której pojawił się burmistrz.

Problemy z prawem mają 
również dwaj świadkowie, którzy 
zeznawali niemalże dwa lata po 
całym zdarzeniu. Emeryt Edward 
G. i rencista Zbigniew A. zgłosili 
się, aby zeznawać w charakterze 
świadka, bo nie mogli pogodzić 
się z oskarżeniami pod adresem 
gospodarza miasta. Obaj twierdzili, 
że przejeżdżając obok zdarzenia 
widzieli, że burmistrz siedział na 
miejscu pasażera samochodu.

Postępowanie co do płocczanina 
Wojciecha S., który akurat był 23 
grudnia w Gostyninie u młodszej 
córki burmistrza i później wracając 

do domu na rondzie widział samochód służbowy właśnie 
z burmistrzem na miejscu pasażera, zawieszono z uwagi na 
niemożność ustalenia miejsca pobytu podejrzanego. Tym 
samym brak jest możliwości ogłoszenia zarzutu. Za składanie 
fałszywych zeznań grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
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Niższe podatki, ulgi podatkowe i strefa ekonomiczna
Ponad 30% wszystkich inwestycji, jakie są lokowane w Polsce, 
zachodzą w strefach ekonomicznych. Strefy to miejsca rozwoju 
przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Rada 
Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu okresu ich funkcjonowania 
do 2026 roku. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref 
ekonomicznych. Są one położone na terenach 146 miast i 210 gmin. 
Na wydzielonym terytorium przedsiębiorcy prowadzą działalność 
gospodarczą na preferencyjnych warunkach i korzystają z pomocy 
publicznej w formie zwolnienia podatkowego. Aby przyciągnąć do 
Gostynina inwestorów należy podjąć  działania służące rozwojowi 
przedsiębiorczości. W Gostyninie mamy jedne z najwyższych 
podatków w Polsce, mowa m.in. o podatku od nieruchomości dlatego 
należy nie podwyższać stawek podatkowych. Konieczne są 
także rozmaite ulgi podatkowe aby zachęcić zarówno lokalnych 
jak i zewnętrznych przedsiębiorców do inwestowania w Gostyninie.

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

Parkingi
W Gostyninie konieczne są zmiany organizacji ruchu 
oraz stworzenie nowych miejsc postojowych. W pierwszej 
kolejności należy zająć się tematem organizacji ruchu i rozwiązaniem 
problemu z miejscami parkingowymi w centrum miasta a także 
modernizacja  parkingów osiedlowych. 

Infrastruktura i komunikacja
W związku z nową pulą środków unijnych przeznaczoną do 
wykorzystania w latach 2014-2020 należy ubiegać się o dotacje 
na zadania inwestycyjne. Biorąc pod uwagę zapisy programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 można pozyskać środki zewnętrzne 
m.in. na modernizację i budowę dróg miejskich i chodników, 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remonty zaniedbanych 
budynków komunalnych i przygotowanie nowych mieszkań, budowę 
ścieżek rowerowych. Należy również podłączyć ogrzewanie 
do Starej Betoniarni a także zapewnić mieszkańcom 
Gostynina  komunikację pomiędzy Zalesiem a Gorzewem.

Place zabaw
Miasto Gostynin musi zadbać o prawidłowy rozwój fizyczny 
i kształtowanie umiejętności społecznych najmłodszych 

mieszkańców. Planujemy utworzenie, dostępnego dla wszystkich 
dzieci placu zabaw wyposażonego w piaskownice, huśtawki, 
zjeżdżalnie, karuzele czy zestawy sprawnościowe. Jedną z naszych 
propozycji dotyczącą lokalizacji jest sąsiedztwo pływalni miejskiej 
lub Miejskiego Centrum Kultury. Mamy również zamiar zrealizować 
planowany już od kilku lat plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 
1.przy współpracy z gostynińskimi spółdzielniami mieszkaniowymi 
należy zmodernizować osiedlowe place zabaw.

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

Dofinansowanie sportu
W Gostyninie działa 11 sportowych organizacji, w tym 3  
stowarzyszenia. To głównie osoby działające w tych organizacjach 
poprzez swoją pracę, najczęściej społeczną, próbują zachęcić 
mieszkańców miasta do uprawiania sportu. Niestety środki 
finansowane przekazywane ww.organizacjom są niewystarczające 
dlatego też należy doposażyć bazę sportową w sprzęt 
a organizacjom poprzez dofinansowanie umożliwić realizację 
zadań mających na celu upowszechnienie sportu.

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

Oświata
Należy podjąć wszelkie działania w celu stopniowej wymiany mebli 
w szczególności ławek i krzesełek; zakupu szafek na podręczniki; 
remontu toalet; doposażenia placówek w projektory multimedialne, 
tablice interaktywne i programy multimedialne; doposażenie 
placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęty sportowe; 
utworzenia profesjonalnych gabinetów logopedycznych. 

Modernizacja skateparku 
Stan techniczny gostynińskiego skateparku znacznie się pogorszył. 
Pomimo tego wielu młodych ludzi chętnie, niemal codziennie, z niego 
korzysta rozwijając swoje pasje związane z ekstremalną jazdą na 

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. 
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

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. 

Kandydat Inicjatywy  dla Gostynina na stanowisko Burmistrza
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

deskorolkach, hulajnogach, rolkach czy bmx-ach. Jest to jedyne 
w mieście miejsce do uprawiania tego rodzaju sportu. Młodzież 
korzystająca z tego obiektu, poprosiła nas o zainteresowanie się 
stanem skateparku i podjęciem działań, które doprowadzą go 
do stanu umożliwiającego pełne i bezpieczne jego użytkowanie. 
Obiekt musi spełniać oczekiwania zarówno początkujących, jak 
i doświadczonych użytkowników, a przy uzgodnieniach projektowych 
uczestniczyć powinni młodzi mieszkańcy, którzy obecnie korzystają 
z gostynińskiego skateparku.

Rozwój turystyki
Gostynin jest miastem o bardzo dużym potencjale turystycznym. 
Niestety tego potencjału nie wykorzystano do chwili obecnej. 
Żyjemy w czasach kiedy to władze danej miejscowości muszą wyjść 
z ciekawą ofertą czy propozycją spędzania wolnego czasu a nie 
czekać aż turysta przypadkiem do niej zajrzy a mieszkańcy pojadą 
gdzie indziej szukać atrakcji. Okolice Gostynina bardzo ładne, 
lasy, jeziora-olbrzymi potencjał. W sąsiedztwie mamy kilkanaście 
gospodarstw agroturystycznych, w mieście kilka miejsc, gdzie 
turyści czy przejezdni mogą się zatrzymać.

Inicjatywa dla Gostynina stawia na rozwój turystyki. 
Należy wykorzystać to co dała nam natura.
Kąpielisko Bratoszewo – należy podjąć działania polegające na 
zagospodarowaniu terenu przy jeziorze m.in. poprzez urządzenie 
plaży (nawiezienie i rozścielenie piasku); rozstawienie stołów 
piknikowych; zorganizowanie miejsca do gry w siatkówkę 
plażową a przy współpracy z przedsiębiorcami należy podjąć 
próby uruchomienia punktu gastronomicznego czy wypożyczalni 
sprzętu wodnego.
Zalew – we współpracy z Gminą Gostynin należy podjąć działania 
zmierzające do zagospodarowania terenu wokół Zalewu: rozstawienie 
ławek, koszy na śmieci, pielęgnacja zieleni. W dalszej perspektywie 
zamontowanie pomostu widokowego/wędkarskiego, utworzenie 

parku linowego czy placu zabaw spowoduje, że miejsce to na nowo 
będzie odwiedzane przez i mieszkańców, i przez turystów.
Punkt Informacji Turystycznej - istnieje potrzeba aby 
w Gostyninie działał profesjonalny punkt informacji turystycznej. 
Wydział Promocji powinien zostać przeniesiony np. do Zamku albo 
do oficyny przy Ratuszu, i tam też powinno zostać uruchomione 
takie centrum. Należałoby również rozważyć współpracę z PTTK 
w tym zakresie.
Szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe – ponieważ infrastruktura 
szlaków jest już bardzo zniszczona istnieje potrzeba kompleksowej 
jej renowacji. Wskazana jest także budowa kolejnych odcinków 
ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta i w okolicach 
ponieważ turystyka rowerowa staje się z dnia na dzień coraz 
bardziej popularna.
Siłownia na powietrzu - należy zagospodarować teren przy 
Miejskim Centrum Kultury poprzez wybudowanie tam oprócz 
ogródka jordanowskiego dla dzieci a  także siłownię na powietrzu 
dla starszych mieszkańców i gości odwiedzających nasze okolice.
Imprezy letnie – koncerty pod ratuszem, uroczystości odpustowe 
związane ze wspomnieniem św. Jakuba, kino letnie, piknik rodzinny, 
rajdy rowerowe, biegi uliczne, zawody wędkarskie, Gostynin ćwiczy 
i inne.
Działania promocyjne – Urząd Miasta musi zwiększyć 
działania promocyjne: plan miasta, foldery promocyjne, 
widokówki itp. powinny być ogólnodostępne szczególnie w okresie 
wakacyjnym. Również zintensyfikowane powinny zostać kontakty 
z miastami partnerskimi.

Dodatkowo należy:
-  zlikwidować Straż Miejską;
-  przeprowadzić reorganizację Miejskiego Centrum Kultury;
- przyjąć status Gminy pokrzywdzonej w sprawie Term Gostynińskich 
i rozliczyć ww. inwestycję.

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.

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
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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

 Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na 
stanowisko Burmistrza Miasta Gostynina?

To mój drugi start w wyborach na stanowisko Burmistrza 
Miasta Gostynina. Dziś mam za sobą 12 lat pracy w Radzie 
Miejskiej i cały bagaż doświadczeń z tym związany włącznie 
z organizacją referendum, które odbyło się w 2013r. Posiadam 
kierunkowe wykształcenie w zakresie administracji publicznej. 
Odbyłam szereg szkoleń i kursów  z zakresu pozyskiwania 
środków unijnych a w chwili obecnej kończę studia podyplomowe 
na dwóch kierunkach: doradztwo zawodowe i zarządzanie 
funduszami strukturalnymi. Posiadam  doświadczenie 
w pracy w samorządzie, bowiem przez pięć lat pracowałam 
w Starostwie Powiatowym. Podczas kolejnych czterech  lat pracy 
w gostynińskim biurze ARiMR na stanowisku z-cy kierownika 
zarządzałam zespołem pracowników. Przez 7 lat byłam prezesem 
Fundacji Promocji i Rozwoju „Lepszy Gostynin”, która z dużym 
sukcesem pozyskiwała środki finansowe a następnie realizowała 
wiele projektów na terenie naszego miasta. Aktualnie prowadzę 
własną działalność gospodarczą.

Chciałabym móc wykorzystać zdobyte  doświadczenie 
i wiedzę w działaniach na rzecz naszego miasta dlatego m.in. 
zdecydowałam się ponownie kandydować na to stanowisko. 
Poza tym aktualna sytuacja w mieście i marazm, który tu panuje 
utwierdzają mnie w przekonaniu, że zmiany na tym stanowisku 
są niezbędne. Uważam, że konieczne jest inne spojrzenie na 
miejskie sprawy a co się z tym wiąże powinna nastąpić zmiana 
pokoleniowa i na stanowisku burmistrza, i w Radzie Miejskiej. 
Aby miasto zaczęło się rozwijać potrzebni są ludzie, którzy 
mają interesujące, nowe pomysły i nie boją się  wprowadzać 
ich w życie. Miastu potrzebny jest burmistrz, który realizuje 
obietnice, działa na rzecz mieszkańców i nie wyrządza szkód 
w majątku gminy.

Na jednym z portali internetowych pojawiły 
się komentarze zarzucające Wam obecność 
środowisk Platformy Obywatelskiej. Nie obawia 
się Pani zarzutów, że IdG to w dużej mierze ludzie 
Platformy Obywatelskiej?

Odnoszę wrażenie, że ten temat jest wywoływany sztucznie. 
Odpowiedź na to pytanie jest jasna, oczywiście nie obawiam 
się takich zarzutów. Inicjatywa dla Gostynina to kilkadziesiąt 
osób o różnych poglądach politycznych, ale z jednym poglądem 
dotyczącym Gostynina. IdG jest apolityczna i jej działalność 
skupia się tylko na mieście i Powiecie Gostynińskim. Nie 
interesuje nas polityka ogólnokrajowa, interesuje nas tylko 
dobro Gostynina i jego mieszkańców. Nie można twierdzić, że 
IdG w dużej mierze to ludzie Platformy Obywatelskiej skoro na 
kilkadziesiąt osób działających w IdG tylko jedna jest kojarzona 
z PO. Pan Roman Augustyniak bo o nim mowa był jednym 
z inicjatorów referendum, a przecież pamiętamy, że referendum 
było zorganizowane z inicjatywy samych mieszkańców a nie 
partii politycznych. Współpraca przeniosła się również do 
Inicjatywy dla Gostynina dlatego, że to ruch który powstał 
właśnie na bazie inicjatorów referendum. Od samego początku 
działamy transparentnie i otwarcie zapraszamy  osoby z różnych 
środowisk do współpracy. Nie możemy się zamykać  na osoby, 
które mają ciekawe pomysły i nie boją się nowych wyzwań. 
W Gostyninie jest dużo do zrobienia dlatego uważam, że trzeba 
działać wspólnie.

Zwolennicy obecnych władz zrzucają winę za brak 
postępów w sprawie Term Gostynińskich opozycji, 
mówi się że celowo manipulujecie i zastraszacie 
notariuszy, aby nie dopuścić do podpisania aktu 
notarialnego. Jak to wygląda z Pani perspektywy?

A co mają mówić? Aktualnie p. Śniecikowskiemu i jego 
radnym nie pozostało już nic. Przez kilkanaście lat  obiecywali, 
że  Termy Gostynińskie niedługo będą, że  napędzą  rozwój 
Gostynina, zwiększą napływ turystów, powstaną nowe  miejsca 
pracy itp. Nieporadna działalność p. Śniecikowskiego przy 
realizacji tej inwestycji spowodowała, że w Gostyninie z jego 
obietnic nie ma NIC. Co więcej nasi mieszkańcy wciąż wyjeżdżają 
z Gostynina  w poszukiwaniu innego miejsca do życia. 

Ponad rok temu odbył się przetarg dotyczący sprzedaży 
projektu i działek a do dziś  czekamy na wpłatę pieniędzy 
(chyba jako jedyni w Polsce, w rok po przetargu stoimy 
w miejscu). Jeżeli zebranie  kwoty 15mln zł stanowi aż tak 
duży problem dla tej spółki,  to proszę sobie wyobrazić jak długo 
trwać będzie budowa  term z tym inwestorem? Moim zdaniem 
jakiekolwiek działania związane z wykupem gruntów i projektu,  
w tym momencie to już tylko gra wyborcza porównywana 
do wywieszenia banerów na Urzędzie Miasta na chwilę 
przed wyborami w 2010r. Myślę, że p. Śniecikowski miał już 
wystarczająco dużo czasu na załatwienie tej sprawy. Powtórzę 
także to, co już wielokrotnie mówiłam podczas m.in. obrad 
Rady Miejskiej, że sprzedaż działek i projektu powinna być do 
wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę zawieszona, zwłaszcza 
w kontekście wypowiedzi prawnika firmy projektowej, o tym, że 
grożą miastu wielomilionowe kary za sprzedaż tego  projektu.

P. Śniecikowskiemu nie wyszedł PLAN A czyli nie udało się 
zbudować inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym, to 
wymyślono PLAN B - sprzedaż działek i dzierżawę odwiertu, 
który to  z  powodów finansowych jak wiemy też  nie został 
sfinalizowany. Aktualnie wszystkiemu jest  winna Opozycja a to 
zapewne PLAN C.  Prawda jest taka, że to p. Śniecikowski od 
początku źle poprowadził tę inwestycje, wybrał niewłaściwego 
inwestora bez kapitału i trzeba to głośno powiedzieć, że to przez 
jego błędne wybory i decyzje  term nie ma. Takie zdanie ma 
również Najwyższa Izba Kontroli i Sąd Okręgowy w Płocku.

Czy uważa Pani, że budowa Term Gostynińskich 
w planowanym miejscu jest możliwa? Z informacji 
jakie posiadam projekt do dziś nie ma zrobionych 
badań oddziaływania na środowisko, a trzeba przyznać, 
że na tych łąkach i bagnach żyje wiele zwierząt w tym 
również zagrożonych gatunków objętych ochroną. Czy 
nie grozi nam najazd i blokada budowy przez ekologów?

 Takie pytania należy kierować do p. Śniecikowskiego bo 
to przecież on dysponuje dokumentacją dotyczącą i terenów, 
i  tej inwestycji. 

Inicjatywa dla Gostynina w swoim programie ma 
wiele propozycji, czy wszystkie te propozycje są do 
zrealizowania w jedną kadencję?

Inicjatywa dla Gostynina w swoim programie wyraźnie 
podkreśla, że przedstawione propozycje są zarówno 
krótkoterminowe jak i długoterminowe. Do tych pierwszych  

Zapraszamy do lektury wywiadu z Agnieszką Korajczyk-Szyperską Radną Rady Miejskiej 
w Gostyninie oraz kandydatką na Urząd Burmistrza w nadchodzących wyborach samorządowych.
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

zaliczyć należy m.in: niższe podatki w Gostyninie i ulgi 
podatkowe; likwidację Straży Miejskiej; reorganizację Miejskiego 
Centrum Kultury; wprowadzenie budżetu obywatelskiego; 
dofinansowanie sportu; doposażenie placówek oświatowych 
w sprzęty multimedialne i pomoce dydaktyczne.

Czy sprzedaż Gostynińskiego PKSu firmie prywatnej 
bez zabezpieczenia praw pracowniczych było dobrym 
posunięciem Pana Andrzeja Kujawskiego?

Pan Andrzej Kujawski jak i radni, którzy podjęli decyzję 
w drodze uchwały o prywatyzacji PKS-u zapewne liczyli 
się z oceną społeczną tego postępowania. Oczywiście dla 
pracowników i ich najbliższych rodzin to bardzo złe posunięcie 
bo niestety brak pakietu praw pracowniczych daje obecnemu 
właścicielowi wolną rękę do różnego rodzaju posunięć.

Brak wyłonienia w ogłoszonym konkursie 
nowego prezesa MPEC, to ukryty podstęp ze strony 
władz? Słychać spekulacje, że MPEC ma zostać 
sprywatyzowany, co na pewno przełoży się na wzrost 
opłat ciepła. Czy dopuszcza Pani myśl o prywatyzacji? 

Muszę przypomnieć, że p. Śniecikowski już raz chciał 
sprzedać Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
a było to w maju 2012 roku. Brak zgody radnych i atak opinii 
publicznej doprowadziły, do wycofania projektu uchwały. 
Jednak już wtedy p. Śniecikowski odgrażał się, że uczyni 
to bez zgody  Rady Miejskiej. Jeśli  plan sprzedaży MPEC  
istnieje to na zrealizowanie tego  planu pozostało niewiele 
czasu bo przecież wybory już za 3 mce. My przez cały czas 
monitorujemy sytuację w tej spółce i na pewno będziemy 
przeciwdziałać prywatyzacji. Jestem zdecydowaną przeciwniczką 
tego rozwiązania. Zdaję sobie sprawę, że podmiot prywatny 

głównie nastawiony jest na zysk, czyli opłaty za ciepło na pewno 
jeszcze by wzrosły. Ważną kwestią również jest to, że MPEC 
jest monopolistą w dostarczaniu ciepła. Moja polityka w MPEC 
będzie nakierowana na obniżanie kosztów ciepła.

Kogo możemy spodziewać się na listach wyborczych IdG 
do Rady Miasta Gostynina?

Listy już są gotowe a na listach znajdują się osoby, których 
głównym celem działania jest poprawa obecnej sytuacji w naszym 
mieście. Są to osoby z różnych środowisk, osoby młode, osoby 
doświadczone życiowo. Wśród kandydatów Inicjatywy dla 
Gostynina do Rady  są przedsiębiorcy, społecznicy, sportowcy. 
Oczywiście pracą na rzecz miasta zaraziliśmy także kobiety, 
które aktywnie włączyły się prace IdG. Osoby te są pewne decyzji 
jaką podjęły, nie boją się nowych wyzwań i ciężkiej pracy. A jak 
przestało na tak duży komitet jakim jest Inicjatywa dla Gostynina 
zadecydowaliśmy, że wystawimy także kandydatów do powiatu.

Jak wyobraża sobie Pani w razie wygranej, 
pogodzenia życia publicznego z prywatnym mając 
cztery córki zapewne nie będzie to takie proste?

Dla osoby, która nie ma  dziecka lub dzieci łączenie pracy 
zawodowej z życiem prywatnym wydawać się może nie lada 
wyczynem. Proszę mi  wierzyć  wystarczy szczegółowy plan dnia, 
dobra organizacja i pomoc najbliższej rodziny aby wszystko 
sprawnie funkcjonowało. Ja już teraz pracuje po ok. 10-12 
godzin na dobę a to nie stanowi  przeszkody w wychowywaniu 
dzieci czy udziału we wspólnych zajęciach. Jestem przekonana, 
że w przypadku wygranej niewiele się zmieni i będę mogła 
w pełni zaangażować się w pracę na rzecz miasta.

Wywiad przeprowadził:  Damian Czaprowski,
źródło:supergostynin.pl

Przed czwartkowym (31.07) treningiem 
piłkarzom Mazura wręczono koszulki, getry i kurtki 
ufundowane w imieniu Inicjatywy dla Gostynina 
przez Kazimierza Majchrzaka. Stroje będą służyły 
jako ubiór przedmeczowy.

Odzież przekazał fundator - właściciel IZOLBETU Kazimierz 
Majchrzak wraz z członkami Inicjatywy dla Gostynina - 

kandydatem na stanowisko burmistrza Agnieszką Korajczyk-
Szyperską i radnym Andrzejem Robackim.

Sponsorzy i zarząd klubu zachęcają innych do współpracy 
i działania na rzecz Mazura.

Źródło: www.gostynin24.pl
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.plstr. 2
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Włodzimierz Śniecikowski w wyniku wyroku prawomocnego 
za jazdę pod wpływem alkoholu utracił prawo wybieralności. 
Tą kwestię wyjaśnia szczegółowo Krajowe Biuro Wyborcze – 
„zgodnie z art. 11 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego nie ma prawa 
wybieralności w wyborach osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

Oznacza to, że osoby, wobec których zapadł prawomocny 
wyrok na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe (niezależnie od tego czy zawieszono wykonanie 
orzeczonej kary pozbawienia wolności, czy nie) nie mają 
biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować, 
w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego 
Rejestru Karnego. Jednocześnie oznacza że osoba skazana za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, ale 
nie na karę pozbawienia wolności, będzie mogła kandydować 
w wyborach. 

Ponadto wyjaśniam, że terytorialna komisja wyborcza, 
wykonując czynności związane z przyjmowaniem 
i rozpatrywaniem dokumentów dotyczących zgłoszenia 
kandydatów, bada czy zgłoszenie kandydata jest zgodne 
z przepisami prawa, tj. czy spełnia warunki określone 
w Kodeksie wyborczym. Dokonując czynności sprawdzających 
komisja zobowiązana jest także do uwzględnienia wytycznych 
Państwowej Komisji Wyborczej wydawanych przed 
każdymi wyborami. Zatem komisja nie może rozpoznać 
zgłoszenia kandydata w sposób uznaniowy, lecz wyłącznie 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

Należy także zauważyć, że stosownie do art. 167 § 
2 Kodeksu wyborczego, w przypadku podjęcia przez 
terytorialną komisję wyborczą uchwały z naruszeniem 
prawa lub niezgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji 
Wyborczej, właściwy komisarz wyborczy, sprawujący nadzór 
nad tą komisją, uchyla tę uchwałę i przekazuje sprawę 
właściwej komisji do ponownego rozpatrzenia lub podejmuje 
rozstrzygnięcie w sprawie.”

Opinia prawna z Krajowego Biura Wyborczego ewidentnie 
rozwiewa wszelkie plotki i niejasności. Włodzimierz 
Śniecikowski nie będzie mógł startować w wyborach 
samorządowych w  listopadzie.

Publikujemy obszerne fragmenty z Postanowienia 
Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział Karny 
dotyczącego wznowienia śledztwa w sprawie 
inwestycji Termy Gostynińskie. Postanowienie 
liczy blisko 41 stron, w treści Sąd odniósł się bardzo 
stanowczo negując poczynania burmistrza Gostynina 
Włodzimierza Śniecikowskiego.

Wielokrotnie sąd opisuje sytuacje kiedy burmistrz 
działał na niekorzyść miasta Gostynina. Dodatkowo 
sąd przytacza argument, dość istotny dla wypłaty 7,6 
mln zł kiedy dwóch urzędników miejskich (skarbnik 
miasta i naczelnik) było przeciwko płaceniu faktur 
na rzecz spółki Termy Gostynińskie uznając je za 
przedwczesne, mimo to burmistrz płacił.

Wybrane fragmenty:
 „ …Jak słusznie argumentuje NIK, umowa koncesji 

zawarta na 33 lata, zatem w postanowieniach umowy 
koncesji naruszony został przepis prawa – art. 24 ust.1 
pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. i to na niekorzyść 
Gminy Miasta Gostynin. To ustawodawca zadecydował 
o okresach trwania umowy koncesji i strony takiej umowy 
zobowiązane są do respektowania woli ustawodawcy. Po 
okazaniu postanowień umowy koncesji, należy ustalić 
poprzez przesłuchanie 8 członków komisji negocjacyjnej, 
zastępcy burmistrza i burmistrza dlaczego wskazane 
postanowienia umowy były sprzeczne z ustawą, a zatem 
z jakich powodów zostały podpisane przez burmistrza 
postanowienia umowy z naruszeniem prawa, zwłaszcza, 
że to naruszenie stwarzało bezpośrednie niebezpieczeństwo 
nastąpienia szkody interesu publicznego na rzecz Gminy 
Miasta Gostynin.”

 „W aneksie do umowy z dnia 27.02.2012r. burmistrz 
wyraził zgodę na zmianę postanowień umowy na niekorzyść 
Gminy Miasta Gostynin…”

 „Na stronie 47 uzasadnienia prokurator stając się 
obrońcą burmistrza, stwierdza, że wszystkie decyzje 
burmistrz podejmował po konsultacjach i korzystał 
z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. 
Problem w tym, że prokurator nie przywołuje w tym 
zakresie konkretnych dowodów”

 „Już tylko te przytoczone depozycje świadków pozwoliły 
sądowi na wniosek, że NIK w zażaleniu słusznie zarzuca 
skarżącemu, że „prokurator opiera się na zeznaniach 
pewnej grupy świadków, których obiektywizm budzi 
duże zastrzeżenia”.

 „k 261v – pismo W. Śniecikowskiego z dnia 23.04.2009r. 
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie jest 
oświadczenie burmistrza o wyłonieniu w wyniku negocjacji 

str. 6

Skazany burmistrz 
nie ma szans 

Sąd o Termach 
Gostynińskich – 
Postanowienie 
Prawomocne



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

„koncesjonariusza, będącego w stanie wybudować 
termy i eksploatować je przez okres nie dłużej niż 30 
lat” i koncesjonariusz powinien zaangażować środki 
w kwocie 100 mln zł. Prokurator pominął ten dokument 
oraz nie wyjaśnił w toku przesłuchania burmistrza, 
jak ma się to oświadczenie do karty 323 gdzie w czasie 
negocjacji w dniu 27.05.2010r. R. R. (Prezes zarządu 
Alpex) w obecności burmistrza i jego zastępcy stwierdził 
wprost, że Spółka Termy Gostynińskie nie posiada mocy 
finansowych i doświadczenia… W kontekście już tych 
dokumentów należało poczynić ustalenia, czy zaniechania 
funkcjonariuszy publicznych, w tym burmistrza i jego 
zastępcy polegające na nierzetelnym przygotowaniu 
postępowania przetargowego a następnie postępowania 
negocjacyjnego w celu ukształtowania postanowień umowy 
koncesji, stanowiło niedopełnienie obowiązków w zakresie 
sprawowania władzy publicznej w rozumieniu art.231§1kk 
ewentualnie art. 231§3kk. W tym zakresie sąd podziela 
w pełni argumenty skarżącego ze strony 6-7 zażalenia 
(czyt. NIK).”

 „ Skoro w kwietniu 2009r. burmistrz zapewnił 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że „potencjalny 
koncesjonariusz powinien zaangażować środki własne 
w kwocie 100 mln zł przy realizacji długoterminowej 
umowy koncesji”, to zasadnym jest ustalenie dlaczego 
ten sam funkcjonariusz publiczny podpisał umowę 
z koncesjonariuszem, który nie posiadał „mocy finansowych” 
i doświadczenia w zakresie budowy projektowanego 
obiektu, a postanowienia umowy zostały tak sformułowane, 
że nie zabezpieczały interesu publicznego – Gminy Miasta 
Gostynin. Skoro burmistrz w kwietniu 2009r. zapewnił, 
że umowa koncesji zostanie podpisana na okres „nie 
dłuższy niż 30 lat”, to miał świadomość treści art. 24 
Ustawy o koncesji i zasadnym jest ustalenie przez urząd 
prokuratorski, dlaczego burmistrz zmienił postanowienia 
umowy na niekorzyść Gminy Miasta Gostynin. Wszystkie 
te zaniechania funkcjonariuszy publicznych samorządu 
Gminy Miasta Gostynin, muszą być oceniane przez urząd 
prokuratorski pod kątem ustawowym znamion czynu art. 
231 k.k.”

 „Z zeznań K. M. wynikało, że Banki miały udzielić 
kredytów Spółce Termy Gostynińskie dopiero po przyznaniu 
dotacji w kwocie 72.000.000 zł. (k 745-746 „Podstawą 
udzielenia tego kredytu miała być zapewniona przez miasto 
dotacja unijna. Spółka Termy Gostynińskie była spółką 
docelową, zawiązana została specjalnie pod realizację term 
gostynińskich, miała ona 50 tysięcy zł kapitału własnego, 
nikt tego nie ukrywał. Od początku spółka chciała budować 
termy gostynińskie w oparciu o kredyty. NIK przedstawia 
te zagadnienia na str. 9 zażalenia, a prokurator w swoim 
uzasadnieniu na str. 44 przedstawił swoje dywagacje, a nie 
prawne motywy, które to dywagacje nie miały oparcia 
w konkretnych dowodach. Urząd prokuratorski, zdaniem 
sądu winien dokonać oceny materiału dowodowego 
i ustalić, czy burmistrz miał świadomość, że podpisuje 
umowę koncesji z podmiotem, który nie jest zdolny pod 
względem finansowym i doświadczenia wykonać zadania, 
a wiec wbrew warunkom art. 13 Ustawy o koncesji i czy 
obejmował swoją świadomością przyszłe skutki swojej 
decyzji, na wypadek nie przyznania dotacji unijnych. 
Należy nadto dokonać oceny takiego zachowania pod 
kątem ustawowym znamion art. 231 k.k.”

 „Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z art. 1 ust. 2 
Ustawy o koncesji, koncesjonariusz zobowiązuje się na 
podstawie umowy koncesji do wykonania przedmiotu 
koncesji, (w tym wypadku obiektu ”Termy Gostynińskie” 
i kandydat na koncesjonariusza winien spełniać wymogi 
tejże ustawy – art. 13. Warto zauważyć, że twierdzenia W. 
Śniecikowskiego (k 901 „Podmiot ten spełniał wszystkie 
wymogi przewidziane w ustawie o koncesji na roboty 
budowlane i usługi”) pozostają sprzeczności z treścią 
protokołu negocjacji, w których burmistrz brał udział. …
Wedle tych dowodów burmistrz W. Śniecikowski albo nie 
zna treści ustawy na którą się powoływał, albo zeznał 
nieprawdę w kwestii zdolności finansowej i ekonomicznej 
Spółki Termy Gostynińskie na dzień 11.07.2010r.”

 „J. Kaczor złożyła w czasie negocjacji oświadczenie, 
że „Miasto uczestniczy w kosztach tej inwestycji w kwocie 
72mln zł”, co nie było przecież prawdą, ponieważ o taką 
kwotę Miasto dopiero ubiegało się w ramach dotacji unijnych 
(tak świadek zeznała k 776). Prokurator nie wyjaśnił tej 
sprzeczności. Nie ustalono, czy w czasie negocjacji J. Kaczor 
świadomie wprowadziła błąd przyszłego koncesjonariusza, 
że „Miasto uczestniczy w kosztach tej inwestycji w kwocie 
72 mln zł, czy też takie były ustalenia komisji negocjacyjnej 
z kandydatem na koncesjonariusza poza protokołem, skoro 
jako świadek zeznała, „koncesjonariusz z własnych środków 
realizuje obiekt, który następnie przez okres trzydziestu 
lat będzie użytkował, czerpiąc z tego korzyści” (k 778). Nie 
dość, że świadek zeznawała sprzecznie, to dodatkowo jej 
zeznania nie korespondowały z postanowieniem umowy 
i aneksem do umowy co do okresu „użytkowania” obiektu 
przez koncesjonariusza i tym samym okresu czerpania 
korzyści z obiektu. Zasadnym było więc okazanie J. 
Kaczor art. 24 i 13 Ustawy o koncesji, k 292 punktu 
II.1.3.warunków”wynagrodzeniem za wykonanie …” 
protokołu negocjacji k 323 „Miasto uczestniczy w kosztach 
tej inwestycji w kwocie 72 mln zł, to są środki wstępne”, 
umowy koncesji k 362-400, aby skonfrontować zeznania 
świadka z treścią tych dokumentów i aby ustalić czy na dzień 
11.07.2010r Miasto w budżecie 2010-2011 dysponowało w/w 
kwotą (72 mln zł) na zabezpieczenie inwestycji.

Świadek j. Kaczor dalej stwierdza w swoich zeznaniach, 
że „w 2008 r została podpisana preumowa z zarządem 
województwa mazowieckiego stanowiąca przyrzeczenie 
w przedmiocie dofinansowania budowy term gostynińskich 
na kwotę 72 mln zł” k 776. W opozycji z zeznaniami J. 
Kaczor pozostają zeznania A. Struzika i innych świadków 
z MJWPU (k 797-799 – „Burmistrz przystępując do formuły 
realizacji projektu w ramach p.p.p. założył występowanie 
w projekcie pomocy publicznej. Jeśli tak założył to należało 
ustalić jakie są wymagania Komisji Europejskiej przy 
dofinansowaniu tzw. dużych projektów, których wartość 
przekracza 50 mln euro”)

 ”Istota problemu polegała na tym, że Gmina Miasta 
Gostynin nie mając zabezpieczenia środków na finansowanie 
inwestycji podpisała umowę koncesji z podmiotem, który 
także nie miał środków na realizację zadania – przedmiotu 
umowy, a postanowienia tej umowy, na które wyraził zgodę 
burmistrz były tak sformułowane, jakby te 72 mln zł już były 
na rachunku bankowym Gminy Miasta Gostynin w dniu 
11.07.2010r. W tych okolicznościach za zasadnym sąd 
uznaje zarzut NIK, że „przedsięwzięcie termy Gostynińskie 
zostało przygotowane w oparciu o nieudokumentowane 
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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

i nieuzasadnione założenia oraz bez niektórych niezbędnych 
analiz projektowanego przedsięwzięcia”

 „Z jednej strony burmistrz zeznał, że negocjacje z Vamed 
nie powiodły się, między innymi dlatego, że kandydat 
proponował pokrycie części kosztów inwestycji przez 
Miasto (około 50 mln zł), a „Miasta nie było stać na taki 
wydatek”, a z drugiej strony w lipcu 2010r postanowił, 
że Miasto nie będzie miało zgody na dofinansowanie 
72.000.000 zł brutto, to „kwota ta będzie przekazana 
na zadanie Termy Gostynińskie” przez Miasto Gostynin 
dla Koncesjonariusza…”

 „Prokurator w uzasadnieniu postanowienia 
argumentuje, że „błędem było podpisanie umowy 
koncesyjnej przed przyznaniem dotacji”. O jaki błąd 
prokuratorowi chodzi trudno zgadnąć. Prokurator 
w ocenie sądu musi odpowiedzieć na pytanie czy 
podpisanie postanowień umowy koncesji, o takiej treści 
jak §4, w okolicznościach, kiedy burmistrz wiedział, że 
na dzień 11.07.2010r. nie dysponuje kwotą 72.000.000 
zł oraz, że koncesjonariusz także nie ma tych funduszy 
na realizację przedmiotu umowy koncesji, stanowiło 
nadużycie władzy publicznej w rozumieniu art. 231 
k.k, czy nie. Logika i zasady doświadczenia życiowego 
stanowią, że jeśli władza publiczna nie dysponuje 
środkami finansowymi na dany projekt wartości kilkaset 
milionów złotych, to powinna powstrzymać się od działań 
szkodzących interesowi publicznemu, a w szczególności od 
zawierania umów, których treść naraża interes publiczny 
na powstanie szkody.”

 „Prokurator w toku przesłuchania J. Kaczor, 
burmistrza, członków Komisji Negocjacyjnej, nie czynił 
ustaleń, czy w czasie postępowania przetargowego, 
a następnie po wyborze oferty Spółki Termy Gostynińskie 
w czasie negocjacji z tym kandydatem, a przed podpisaniem 
umowy, funkcjonariusze publicznie odpowiedzialni 
za podpisanie umowy koncesji, brali pod uwagę brak 
dotacji lub opóźnienie terminu ich przyznania i czy taka 
ewentualność miała odzwierciedlenie w postanowieniach 
umowy. Taki przebieg wydarzeń nie był trudny do 
przewidzenia, wobec niespełnienia przez Gminę Miasto 
Gostynin warunków formalnych wniosków zgłaszanych 
o dotację. Burmistrz oraz J. Kaczor w swoich zeznaniach 
przerzucają ciężar odpowiedzialności za niepowodzenie 
inwestycji na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów 
Unijnych, a konkretnie na A. Struzika. Jednak, jak słusznie 
zauważył A. Struzik „wybór partnera i ocena zawartej 
z nim umowy, a także ocena samego partnera prywatnego 
wydają się niezbędne przy ocenie wniosku o dofinansowanie 
projektu realizowanego w formule partnerstwa prywatno-
publicznego”. Również zeznania W. S. wykazały, że 
negatywne opinie wniosku o dotację wynikały z błędnie 
sformułowanego wniosku.”

 „(…) Już na etapie negocjacji wiadomym było, że 
Spółka Termy Gostynińskie nie spełnia tych kryteriów, bo 
nie miała ani zdolności finansowych ani doświadczenia 
w wykonywaniu tego rodzaju obiektów. Wyłonienie 
takiego kandydata siłą rzeczy musiało budzić wątpliwości 
ekspertów przy opiniowaniu kolejnego wniosku.”

 „Św. B. Sokołowska podała o finansowaniu inwestycji 
ze środków własnych gminy przed uzyskaniem dotacji 
(k732 „ponadto w umowie koncesyjnej zostało określone, 
że w pierwszej kolejności projekt term będzie realizowany 

ze środków pochodzących z dotacji, a następnie 
koncesjonariusza”). Do którego postanowienia umowy 
świadek się odnosi trudno zgadywać. Prokurator takie 
ustalenia przyjął w uzasadnieniu. Po okazaniu umowy 
koncesji świadkowi należy wyjaśnić, które 
postanowienia umowy tak stanowiły, dlaczego 
świadek zeznała o wstrzymaniu prac w kontekście 
postanowień umowy, dlaczego świadek sugerowała 
burmistrzowi, aby miasto nie płaciło faktur 
wystawionych przez Spółkę Termy Gostynińskie”

 „Dokumenty z segregatora o nazwie: „ 
Zestawienie pism aktowych dotyczących „Term 
Gostynińskich”. W segregatorze tym znajduje się 
pismo Naczelnika W. F. do Burmistrza Gostynina 
z dnia 20.01.2011r. , który opiniował, że „złożenie 
u Koncesjodawcy w/w faktur na chwilę obecną jest 
przedwczesne” – chodzi o faktury NT 01/01/2011 
z 01.12. 2011r i 01/03/2011 z 08.03.2011r. Naczelnik 
racjonalnie uzasadnił swoje stanowisko i zawarł 
odręczne zapisy ze spotkań ze skarbnikiem i z-cą 
burmistrza Gostynina.”

 „Urząd prokuratorski przeprowadzający dowody 
z zeznań świadków nie czynił ustaleń jakie roboty 
z harmonogramu rzeczowego zostały zmaterializowane 
w kwocie 7.665.001 zł np. poprzez zobowiązanie Prezesów 
Spółki Termy Gostynińskie, Grupę 3J oraz Alpex do 
przedłożenia prokuratorowi dokumentów księgowych 
(faktur) potwierdzających zapłatę przez Spółkę Termy 
Gostynińskie określonych sum za określone zadania 
projektowe zrealizowane do dnia 01.03.2011r. Oczywistym 
jest, że na realizację „projektu budowlanego” składa się 
szereg prac związanych z tym projektem. Na obecnym 
etapie wiadomo, że częścią składową tych prac był projekt 
budowlany opracowany przez Dedeco, którego wartość 
zdecydowanie była niższa od kwoty 7.660.001 zł. W ocenie 
sądu należy ustalić poprzez zabezpieczenie w Spółce Termy 
Gostynińskie dokumentacji księgowej związanej z realizacją 
projektu, jakie inne wydatki składały się na powyższą 
kwotę. Ustalenie tej okoliczności jest uzasadnione faktem, 
że Dedeco nie otrzymało w całości wynagrodzenia za 
sporządzony projekt (k 1053-1054).

 Dedeco informuje 12.12.2011r. Urząd Marszałkowski, 
iż do tej daty nie otrzymało wynagrodzenia za projekt, 
pomimo, że Termy Gostynińskie na ten cel dysponowały 
środkami, ponieważ zgodnie z fakturą VAT FVS 01/01/2011 
Miasto Gostynin zapłaciło w/w Spółce za opracowanie 
dokumentacji projektowej kwotę 1.282.501,00 zł (termin 
płatności 12.04.2011r.). Z zeznań przesłuchanych na tę 
okoliczność świadków, w szczególności przedstawicieli 
Spółki Termy Gostynińskie (k 761-763), Alpex (k 852) nie 
wynikają żadne kwoty, a same ogólniki o zaangażowaniu się 
w realizację projektu, zatrudnieniu „sztabu ludzi”, które nie 
mogą być dowodem rzeczywiście poniesionych wydatków 
na realizację projektu budowlanego bez uzyskania 
ostatecznego pozwolenia na budowę; np. D. Z. podał „chcę 
wyraźnie podkreślić, że spółka Termy zapłaciła za koncepcję 
architektoniczną i projekt budowlany spółce Alpex” (k 
763). Zeznania Mariusza S. temu przeczą (k 852 „chcę 
jeszcze podkreślić, że Grupa 3J wycofując się ze spółki nie 
zapłaciła Alpexowi blisko 2 mln zł….) Urząd prokuratorski 
nie dociekał o jakich kwotach świadkowie zeznawali, 
nie wyjaśniał sieczności w depozycjach świadków i nie 
zobowiązał Prezesów spółek Termy Gostynińskie i Alpex 
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

do złożenia stosownych dokumentów na te okoliczności, 
zwłaszcza, że w toku zeznań żaden z nich nie był w stanie 
określić poniesionych wydatków na realizację przedmiotu 
umowy koncesji.

(…)W rzeczywistości prokurator nie ustalił jakie „roboty 
i usługi” w ramach umowy koncesji, wykonane przez spółkę 
Termy Gostynińskie zostały zmaterializowane w kwocie 
7.665.001 zł, a zachodzi uzasadnione podejrzenie, że została 
„wyłudzona” przez koncesjonariusza.

Kwota ta wypłacona została przez burmistrza beż 
żadnej weryfikacji, czy za tę kwotę rzeczywiście zostały 
wykonane przez koncesjonariusza prace określone 
w harmonogramie rzeczowym.

 (…) „ Rzecz jasna, że nie będą to wynagrodzenia 
Prezesów Spółki Termy Gostynińskie (kilkanaście tysięcy 
miesięcznie), czy wydatki na wynajem lokalu dla spółki 
i inne koszty związane z funkcjonowanie spółki, o których 
zeznali przedstawiciele Spółki Termy Gostynińskie ( k 852).”

„Słusznie w ocenie sądu są zarzuty skarżącego, że 
burmistrz nie akceptował opinii swojego radcy prawnego, 
a wolę koncesjonariusza, bo akceptował stan wstrzymania 
robót i wydatkował powyższą kwotę zgodnie z jego żądaniem 
(opinie k 441-444). Zatem i to zachowanie funkcjonariusza 
publicznego należy oceniać w kontekście niedopełnionych 
obowiązków lub nadużycia władzy publicznej. Powoływanie 
się na zeznanie W . Śniecikowskiego, że podjął taką 
decyzję, ponieważ obawiał się postępowania sądowego 
ze strony Spółki Termy Gostynińskie, w ocenie sądu 
jest mało przekonywujące. W aktach sprawy brak 
dokumentów, aby burmistrz przed zatwierdzeniem w/w 
faktur do wypłaty zasięgał opinii renomowanej kancelarii 
prawnej z którą miał konsultować postanowienia umowy 
koncesji, czy ewentualnie żądania finansowe Spółki Termy 
Gostynińskie mogły być uzasadnione. Po raz kolejny sąd 
zauważa, że depozycje burmistrza nie mają potwierdzenia 
w dowodach dokumentarnych.”

 „Z ustaleń w sprawie wynika, że burmistrz był 
na bieżąco informowany przez Inżyniera Kontraktu 
o niewykonywaniu robót przez koncesjonariusza, pisząc 
pisma, biorąc udział w naradach. Zatem burmistrz miał 
świadomość naruszenia postanowień umowy koncesji 
przez koncesjonariusza, tej okoliczności nie neguje zresztą 
w toku przesłuchania w charakterze świadka. Prokurator 
w ocenie sądu winien odnieść się do zarzutów NIK, czy 
nie egzekwowane przez burmistrza od koncesjonariusza 
wykonywania postanowień umowy, np. poprzez odstąpienie 
od stosowania kar umownych stanowiło niedopełnienie 
obowiązków, których skutkiem mogło być narażenie 
Gminy Miasta Gostynin na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
powstania szkody.”

 „W aktach sprawy znajdują się liczne opinie radcy 
prawnego opracowane na żądanie burmistrza z których 
jednoznacznie wynikało, że „umowa koncesji nie uzależnia 
terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy od 
decyzji w sprawie dofinansowania”

Sąd zgodnie z art. 440 k.p.k dokonał oceny poczynań 
prokuratora w tym zakresie – „Prokurator nie przedstawił 
żadnej oceny prawnej czy organizowanie postępowania 

przetargowego nieograniczonego wobec wiążących 
postanowień umowy koncesji z 2010r. i wobec poniesionych 
przez Gminę Miasta Gostynin na ten cel milionowych 
środków finansowych stanowiło „nadużycie władzy” 
w rozumieniu art. 231 k.k. Z zeznań H.F. wynika, że jednym 
z dodatkowych warunków do których zobowiązywał się 
zwycięzca przetargu był zakup dokumentacji projektowej. 
Powstaje pytanie czy Spółka Termy Gostynińskie spełniła 
ten warunek, skoro wygrała przetarg, a przede wszystkim 
czy w ofercie przetargowej Miasto mogło taki warunek 
postawić, skoro warunkiem nabycia prawa własności 
do projektu była zapłata Dedeco za wykonany projekt. 
(umowa Dedeco).”

„W aktach sprawy funkcjonariusz CBŚ sporządził 
notatkę z rozmowy z prawnikiem DEDECO odnośnie 
naruszenia praw autorskich w przypadku „sprzedaży” 
sporządzonego projektu, jednakże, sąd nie doszukał 
się w orzeczeniu prokuratora, aby te kwestie badał 
merytorycznie. W ocenie sądu są to istotne kwestie, bowiem 
należy ustalić, czy przeniesienie prawa własności o których 
mowa, nie nastąpi w wyniku popełnienia przestępstwa 
polegającego na naruszeniu majątkowego prawa własności 
do projektu „koncepcja architektoniczna obiektu Centralny 
Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku 
„Termy Gostynińskie”.

„W ocenie sądu, aby urząd prokuratorski ustalił czy 
i te decyzje związane ze zorganizowaniem postępowania 
przetargowego z marca 2013r stanowiły przekroczenie 
uprawnień burmistrza, jego zastępcy lub innych 
funkcjonariuszy publicznych, których skutkiem może być 
narażenie interesu publicznego na szkodę materialną, 
nieodzownym jest czynienie ustaleń w oparciu o obiektywny 
dowód, którym niewątpliwie może być opinia niezależnych 
biegłych z zakresu wyceny nieruchomości i ocen warunków 
ogłoszonych przetargu nieograniczonego.

(…) Urząd prokuratorski, co wynika z treści 
uzasadnienia postanowienia ustalenia w tej części poczynił 
jedynie na podstawie nieobiektywnych źródeł dowodowych 
i nie ustalił tak naprawdę, czy podjęcie decyzji o sprzedaży 
działek, warunek postępowania przetargowego, wycena 
działek, cena czynszu dzierżawnego były działaniami na 
szkodę interesu publicznego, którym był interes Gminy 
Miasta Gostynin. (…) Należy w ocenie sądu poczynić 
ustalenia, czy burmistrz podejmując decyzję o sprzedaży 
działek i bez przetargowej umowie dzierżawy działki 
nr 601 na której znajduje się odwiert za symboliczny 
czynsz, dąży do osiągnięcia celów, które założyła sobie 
spółka Termy Gostynińskie, czy też zgodnie z ustawą 
o samorządzie terytorialnym, w ten sposób dąży do ochrony 
interesu Gminy Miasta Gostynin przed narażeniem na 
powstanie szkody”.

Powyższe cytaty ewidentnie pokazują czarno 
na białym jak wyglądał przebieg inwestycji 
Termy Gostynińskie. Zły wybór koncesjobiorcy, 
bez doświadczenia i kapitału, nieprawidłowo 
sporządzony wniosek o dofinansowanie unijne, 
złamana ustawa o koncesji. A najbardziej istotne, 
odbijające się bezpośrednio na nas – mieszkańcach 
to samorządzenie burmistrza, które doprowadziło 
do niegospodarności w kwocie 7,6 mln zł.

 Roman Augustyniak
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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

Od kiedy przeniesiono targowisko miejskie na ul. 
Bierzewicką, minęło już prawie półtora roku. Władze miasta 
twierdzą, że targowisko działa „pełną parą” i wszystko jest 
w porządku. Natomiast ja słyszę bardzo wiele krytycznych 
komentarzy mieszkańców miasta o tej inwestycji. Choć sama 
bardzo chętnie robię tam zakupy, uważam, że jest trochę 
za daleko od centrum. Powinno się pamiętać, że duża część 
mieszkańców Gostynina to osoby starsze, którym trudniej 
pokonać tą odległość.

Kiedyś działał tam niedaleko sklep „PLUS” i był uruchomiony 
dojazd autobusowy. Czy podobnego rozwiązania nie dałoby 
zastosować do „Starej Betoniarni” np. w drodze do Gorzewa 
(szpitala)? Myślę, że pomogłoby to bardzo wielu osobom tam 
dotrzeć. Rozmawiałam również z pracującymi tam handlowcami 
i dowiedziałam się, że nie jest wcale tak dobrze jak twierdzi 
zarząd Starej betoniarni. Duża hala jest prawie niewykorzystana 
i prawdopodobnie trudno będzie to zmienić z prostego powodu 
– jak powiedzieli mi handlowcy: ogrzewanie a także to, że 
większość boksów jest bardzo mała ( to 40 m/kw. pow. ), 
większe są tylko trzy (60 m/kw.). 

Nasuwa się pytanie czy władze miasta przed budową 
obiektów konsultowały z handlowcami zakres budowy, czy 
poznały ich oczekiwania, potrzeby? Jak zwykle „najwyższa 
mądrość” zrobiła wszystko pod swoje „widzi mi się”, a teraz 
nikt głośno nie mówi o brakach. Kolejny problem- budynek jest 
nieogrzewany i handlowcy w okresie grzewczym płacą po ok. 
500 – 600 zł za miesiąc ogrzewania. Próbowano rozmawiać 
w tej sprawie z zarządem, ale otrzymano odpowiedź, że hala 
musi „popracować” 5 lat i obecnie żadne modernizacje nie są 
przewidziane. Mam wrażenie, że w naszym mieście urzędnicy nie 
słuchają zupełnie ludzi i nie liczą się z ich potrzebami i zdaniem.

Owszem w dni targowe widać tam spory ruch, ale w pozostałe 
głównym widokiem jest pustka, a za lokale płacić trzeba 
czynsz każdego dnia. W środę zastałam otwarte cztery ( 4 ) 
boxy na górze i pięć ( 5 ) na dole. Powiedziano mi, że osobom 
wynajmującym zamieszkałym np. w Kutnie, nie opłaca się 
przyjeżdżać i otwierać każdego dnia, choć czynsz płacić muszą. 
Dochody są na granicy opłacalności.

Handlowcy wypowiadają się również, iż podział stoisk 
nie jest zbyt dobry. Na górze usytuowano sklepy z odzieżą 

Jednym z zadań własnych gminy miejskiej jest budowa sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych. W ostatnich latach gmina 
miejska zapomniała o tym obowiązku, przenosząc wszystkie 
inwestycje na spółkę komunalną. Należy podjąć konkretną 
współpracę a wtedy przy pomocy środków zewnętrznych 
zwiększy się szanse  na realizację dużych zadań inwestycyjnych. 

W Gostyninie zostały do wybudowania do 2016 następujące 
sieci kanalizacyjne:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej, 

Zamkowej, Kościuszkowców, Kowalskiej, 
Krośniewickiej i okolicznych - finansowana przez 
WFOŚiGW  (pozyskana dotacja), Urząd Miasta Gostynina 
oraz MPK.

2. Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolonia - do 
lasu i w kierunku ulicy Kutnowskiej (przejazd kolejowy). 
Inwestycja ta jest ujęta w planach inwestycyjnych MPK 
w Gostyninie na 2014r.. Sieć powinna zostać całkowicie 
sfinansowana ze środków własnych spółki.  

3. Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Mazowiecka, 
Słowackiego, Czapskiego, Wittek, Małkowskiego, 
Hubalczyków i przyległe. Wykonano już projekt 
techniczny z pozwoleniem na budowę. Należałoby złożyć 
wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW o środki unijne, 
które są do pozyskania w latach 2014-2020.

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie.
5. Projekt z pozwoleniem na budowę został w całości                                                                         

sfinansowany przez MPK Sp z.o.o. w Gostyninie. 
Następnie został przekazany do Sp. Termy Gostynińskie 

w celu realizacji przy zadaniu „Termy Gostynińskie”. W obecnej 
sytuacji projekt ten należy  przejąć od Sp. Termy Gostynińskie 
i dołączyć do zadania „budowa sieci sanitarnej w ulicy Czapskiego 
i przyległe” i złożyć  wspólny wniosek do WFOŚiGW o dotacje 
w budżecie 2014-2020.

Realizacja powyższych zadań pokryje w 100%  siecią 
kanalizacji sanitarnej obszar miasta Gostynina.

i artykułami użytkowymi, na dole jest żywność – gdzie poza 
dniami targowymi, większość stoisk jest pozamykana. Wchodząc 
na halę, odnosi się wrażenie, że wszystko jest pozamykane 
i nie ma co iść dalej.

Nikt nie pomyślał również o osobach niepełnosprawnych 
i nie zrobiono podjazdu dla wózków inwalidzkich- a to duży 
błąd ! Szkoda, że w naszym mieście władza nie myśli o ludziach 
i ich dobru. W ostatnim czasie – wygrywają własne interesy 
i działania na granicy prawa ze szkodą dla miasta, a ludziom 
„mydli się oczy”, że wszystko jest w porządku. A przecież 
wystarczy czasem porozmawiać i zapytać mieszkańców o ich 
oczekiwaniach – ale po co? „Mądrość wrodzona” naszego 
burmistrza jest ponad wszystkim, a niestety czas pokazuje, jak 
bardzo rośnie arogancja władzy ze szkodą dla miasta.

Skoro ta władza nie pyta o zdanie liczę, że dla wybranych 
w wyborach samorządowych ważne będzie zdanie 
mieszkańców a ja póki co dalej będę rozmawiać i pytać o opinię 
o naszym mieście.
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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

Od dłuższego czasu w Gostyninie mamy bardzo wysokie 
podatki, na poziomie dużych aglomeracji miejskich. Sposobem 
na przychód do kasy miejskiej dla koalicji rządzącej, stało 
się regularne podnoszenie podatków. Takie zachowanie 
uważam za złe rozwiązanie, gdyż to nie zachęca ludzi spoza 
Gostynina lub przedsiębiorców do inwestowania w naszym 
mieście. Gostynin w ostatnim czasie bardzo się wyludnił czego 
przykładem może być chociażby osiedle na Bierzewicach, 
gdzie mieszka sporo zamożnych osób, a które m.in. nie chcą 
płacić wysokich podatków do kasy miejskiej.

Dla przykładu podam Gąbin czy Łąck gdzie w Gostyninie 
podatek od budynków mieszkalnych wynosi 0,71 zł za m2, 
w Gąbinie 0,57 zł za m2 w Łącku 0,60 zł za m2 a na koniec 
Białystok bardzo duże miasto 0,70 zł za m2. Tak też jest 
z gruntami czy budynkami na działalność gospodarczą.

Zbyt duże podatki prowadzą do tego, że coraz większa 
liczba osób buduje poza terenami miejskimi i brakuje nowych 
inwestycji na terenie miasta. Zrównoważone podatki prowadzą 
do rozwoju czego przykładem mogą być Niemcy, Szwajcaria 
czy Monaco.

Odpowiednie podatki zachęcają ludzi z zewnątrz do 
inwestowania w danej miejscowości a co za tym idzie tworzone 
są nowe miejsca pracy, od których są odprowadzane podatki. 
Ludzie mając pracę wydają pieniądze i napędzają koniunkturę 
w danym mieście tzn. pobudzają handel, świadczenie usług, 
z których są znów odprowadzane podatki. Reasumując, trzeba 
zrobić wszystko aby zachęcić i odbudować zaufanie wśród 
nowych inwestorów jak i naszych lokalnych przedsiębiorców 
aby tworzyli nowe miejsca pracy a do tego potrzebna jest 
odpowiednia polityka podatkowa.

Tworzenie nowych miejsc pracy jest priorytetem Inicjatywy 
dla Gostynina.

W związku z tym, że termin zakończenia budowy „Term” 
minął we wrześniu 2013 roku a tu nawet rozpoczęcia nie widać, 
trzeba jakoś przed wyborami i przed wyborcami wybrnąć 
i wytłumaczyć się ze składanych przez 12 lat obietnic i poszukać 
winnych rzekomego blokowania rozpoczęcia tej, tak ważnej dla 
Gostynina inwestycji.

 Zanim przybliżymy, jako Inicjatywa dla Gostynina, w kilku 
odcinkach felietonu z cyklu „ SZUKANIE WINNYCH”, chcemy 
na wstępie przypomnieć czytelnikom, że od początku byliśmy 
za jej realizacją. Wprawdzie radny Andrzej Robacki już 12 lat 
temu na Sesji Rady Miejskiej stwierdził, że „urojeniem” będzie 
realizacja tak dużego projektu samodzielnie przez miasto, lecz 
przebieg dalszych wydarzeń spowodował, że i on też – jak sam 
przyznaje – w pewnym momencie w to uwierzył. Tym bardziej, że 

W ostatnim numerze Biuletynu Powiatowego napisałem, że 
Starostwo wysłało do spółki Termy Gostynińskie informację, 
aby odebrać projekt na budowę term. Wspomniałem, że póki 
co, nie ma term i nie ma nawet pozwolenia na budowę.

Optymistycznie podchodzący do budowy term 
gostyninianie pytają mnie teraz, czy aby się nie pomyliłem 
z tą wiadomością. Ci optymiści to zazwyczaj starsi ludzie, 
nie mający dostępu do internetu, jak choćby jeden 
z gostynińskich poetów, którego lubię i szanuję, ale jego 
optymizm termalny powala.

Tuż przed referendum w sprawie odwołania burmistrza 
wyprawił mi wykład odnośnie term i opozycji w mieście. 
Powiedziałem wówczas, że jest w błędzie i wkrótce się o tym 
przekona. Mija prawie rok od naszej burzliwej rozmowy i pan 
poeta z pokorą przyznaje mi rację, zaznaczając, że właśnie 
się przekonał.

Już kiedyś o tym pisałem, ale dla przypomnienia wspomnę 
jeszcze raz, że od marca 2010 roku, kiedy z rozmów z miastem 
wycofała się Pol-Aqua, nigdy nie było żadnej poważnej firmy 
zainteresowanej budową term na bagnach w Gostyninie. 
Proszę wybaczyć, ale ta spółeczka „Termy Gostynińskie”, 
która podpisała umowę z miastem dokładnie 4 lata temu 

w projekt ten zaangażował się bardzo poważnie Zarząd Sejmiku 
Mazowieckiego z Marszałkiem Adamem Struzikiem na czele.

Wszyscy pamiętamy dzień 30 września 2008 roku, 
uroczystego podpisywania tej tzw. „pre umowy na dofinansowanie 
– Projektu Termy”, która w rzeczywistości była „umową na 
przygotowanie projektu”.

Szkoda, że wtedy nie udostępniono radnym treści tej umowy. 
Działanie było celowe, bo różnica między przygotowaniem 
a dofinansowaniem jest zasadnicza dla uważnego czytelnika. 
Każdy, kto wtedy próbował czegokolwiek dociekać w tych 
sprawach, automatycznie stawał się wrogiem cudownego pomysłu 
na dobrobyt mieszkańców.

To był pomysł chroniony przez burmistrza. Radni byli „tylko 
z grzeczności” informowani o trwających latami pracach nad 
budową TERM.

W tym miejscu warto przytoczyć chociażby jeden protokół 
z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 09 lipca 2010 
roku, czyli na kilka miesięcy przed wyborami.

Cytujemy słowa Burmistrza Miasta: „Uchwała dzisiejsza 
jest intencyjną, wewnętrzną, ponieważ to burmistrz posiada 
uprawnienia do podejmowania działań wykonawczych, mamy 
sukces. Budowa tego obiektu będzie trwała 36 miesięcy plus dwa 
miesiące na pozwolenie na użytkowanie, czyli po 38 miesiącach 
musi nastąpić otwarcie ośrodka”.

Kiedy Radna Lidia Pawikowska zapytała skąd jest ta firma, 
która ma budować termy? Burmistrz wyjaśnił, cyt. „ że są to 
dobrze stojące finansowo firmy a jedna z nich jest na szóstym 
miejscu w Polsce pod względem posiadania wolnych środków, 
pomysł okazał się mistrzowski, firmy włożą 213 milionów złotych 
na budowę tego obiektu”.

 Gdzie są zatem te miliony?
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Niższe
podatki

Kto blokuje budowę „TERM”
- Wł. Śniecikowski szuka 
winnych!

Jeszcze troszkę, 
bądźmy cierpliwi

Tadeusz Majchrzak



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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Zaplanowana na 5 sierpnia na godzinę 13.30 w Sądzie 
Okręgowym w Płocku rozprawa z powództwa Włodzimierza 
Śniecikowskiego przeciwko Inicjatorom Referendum nie 
odbędzie się.

Powód to nieobecność Włodzimierza Śniecikowskigo, 
który przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

To już druga nieobecność burmistrza na rozprawie 
z własnego powództwa. Pierwszym razem swoją nieobecność 
tłumaczył ważnym spotkaniem dotyczącym kluczowej 
inwestycji dla naszego miasta.

Sprawa dotyczy kampanii referendalnej, kiedy to 
Inicjatorzy w ulotce informowali, m.in. że burmistrz zawiódł 
długoletnie oczekiwania na budowę term, a z kasy miasta 
wypłynęło 7,6 mln zł na konto koncesjonariusza – spółki 
Termy Gostynińskie.

Burmistrz nie zgadza się również z wiadomością podawaną 
przez Inicjatorów Referendum, jakoby to on miał doprowadzić 
do podjęcia uchwały Rady Miejskiej, która spowodowała 
niekorzystną dla miasta zamianę działek z ul. Bagnistej 

Jednym z działań, które Inicjatywa dla Gostynina 
chciałaby zrealizować po wygranych wyborach jest likwidacja 
Straży Miejskiej.

Straż Miejska była powołana do innych celów aniżeli te, 
które realizuje aktualnie. Pilnowanie gabinetu burmistrza, 
wożenie do pracy i z powrotem czy noszenie kwiatów nie 
powinny być w zakresie obowiązków strażników miejskich.

W budżecie Miasta Gostynina na rok 2014 przewidziano 
środki finansowe na Straż Miejską w wysokości 460 400 zł. 
Wydatki bieżące obejmują m.in. 368 000 zł na wynagrodzenia 
osobowe i 92 300 zł na wydatki rzeczowe, w tym: 27 100 
zł materiały i wyposażenie; 12 100 zł energia elektryczna 
i woda; 7500 zł na naprawę samochodu i kamer monitoringu, 
drobne remonty pomieszczeń; 3500 zł badania profilaktyczne 
pracowników; 32 800 zł zakup usług pozostałych-opłaty 
pocztowe, usługi informatyczne i inne; 3000zł opłaty 
telefoniczne; 1500zł podróże służbowe; 2400 zł ubezpieczenie 
samochodu, mienia, monitoringu i fotoradaru i 2400 zł 
szkolenia pracowników.

Wg Inicjatywy dla Gostynina pieniądze, które corocznie 
zabezpieczane były na utrzymanie Straży Miejskiej przeznaczyć 
można na dodatkowe policyjne partole, modernizację 
monitoringu czy dofinansowanie zakupu auta dla Policji 
a resztę kwoty na niezbędne inwestycje miejskie.

w lipcu 2010 roku, nie gwarantowała wybudowania term 
w naszym mieście. Z ubolewaniem to piszę, ale to są fakty. 
Trudno pojąć, dlaczego radni tego nie pojęli. Rozumiem 
mieszkańców, którzy są z dala od spraw miasta, nie mają 
wglądu do dokumentów, ale radni?

Dopiero Najwyższa Izba Kontroli zasygnalizowała, że 
spółeczka jest mało wiarygodna. Dlaczego radni nie dbali 
o nasze interesy? O nasze pieniądze? Kto pozwalał na przelewy 
milionów złotych z kasy miasta i dlaczego?

Pytań jest dużo. Oby prokurator, który prowadzi sprawę 
term, znalazł na nie odpowiedź.

Optymistów termalnych rozczaruję – nie ma pozwolenia 
na budowę, nie ma inwestora, nie ma pieniędzy – sprawa jest 
w prokuraturze. Jeszcze troszkę, bądźmy cierpliwi.

Andrzej Adamski
źródło: www.gostynin24.pl

na 3. Maja – miasto straciło na zamianie 159 tys. zł. Nie 
zgadza się też z wiadomościami przekazywanymi  wówczas 
przez Inicjatorów Referendum, że dopuścił się jakichkolwiek 
nieprawidłowości w procesie odwołania dyrektora Szkoły 
Muzycznej, a także, że był się bohaterem wielu afer 
obyczajowych. 

Dodatkowo w trakcie procesu, pełnomocnik Inicjatorów 
Referendum wniósł szereg dowodów na potwierdzenie wersji 
przedstawionej przez Inicjatorów m.in. w aspekcie afer 
obyczajowych (akta sprawy dotyczące córek burmistrza, 
zdarzenia do jakiego doszło w 2005 roku w gabinecie 
burmistrza). Rozprawy są jawne.
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Likwidacja
Straży Miejskiej Roman Augustyniak
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