
Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

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

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

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

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

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

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

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 25 lipca 2014r. 
oddalił skargę Włodzimierza Śniecikowskiego na zarządzenie zastępcze 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2014 r., stwierdzające wygaśnięcie 
mandatu Burmistrza Miasta Gostynina wskutek utraty wybieralności, 
z powodu skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...) w związku z art. 16 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (…).

Sąd stwierdził, że w trakcie kadencji rozpoczętej przed uchwaleniem i wejściem 
w życie Kodeksu wyborczego – do wyborów przedterminowych i uzupełniających 
organów stanowiących oraz do przedterminowych wyborów wójta, przeprowadzanych 
w czasie tej kadencji oraz w innych sprawach regulowanych przepisami ustaw 
wyborczych (w tym wygaśnięcia mandatu radnych i wójta) stosuje się nadal 
przepisy Ordynacji wyborczej i ustawy o bezpośrednim wyborze…

Z- CA PRZEWODNICZĄCEJ
WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie
Sędzia WSA Ewa Marcinkowska
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Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
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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.
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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 
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Stangreciaka, reportera TVN24, który przygotowuje 
materiały filmowe o pijanych burmistrzach i radnych.
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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 
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celu, to nie mamy się czego wstydzić. 

W rezultacie grupa inicjatorów utworzyła 
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mieszkańców, którzy chcą dalej z nami działać 
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Rok 2014 będzie czasem ciężkiej pracy i trudnych decyzji ale 
mimo tego będziemy aktywni i uczciwi wobec mieszkańców.
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W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza
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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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Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

W związku ze zgłaszanymi prośbami młodych mieszkańców 
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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

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

W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Wyborczy KWW  
Inicjatywy dla Gostynina odebrał postanowienie 
Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27  sierpnia 
2014r.  o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców 
pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa 
dla Gostynina.

Przypominamy, że w wyborach samorządowych 
zarządzonych na 16  listopada 2014r.  wystawimy kandydatów  do 
rady miejskiej i rady powiatu  a także kandydata na stanowisko  
Burmistrza.

  Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Szanowni Państwo,

Przypominamy,  że Inicjatywa dla Gostynina zawiązała stowarzyszenie, które powstało z przekształcenia się ruchu obywatelskiego, 
działającego jako „Inicjatorzy Referendum”. Oprócz normalnych zadań statutowych aktualnie koncentrujemy się na przygotowaniach 
do wyborów samorządowych.

Chcemy bowiem wziąć udział w przyszłości w zarządzaniu Gostyninem i Powiatem Gostynińskim poprzez 
swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, Radzie Powiatu i  na stanowisku Burmistrza Miasta Gostynina.

Nie boimy się wziąć odpowiedzialności za Gostynin i Powiat Gostyniński.

Listem niniejszym, chcemy zapewnić Państwa, że część propozycji zawartych w programie wyborczym  IdG jest kontynuacją 
działań rozliczających obecną władzę a podjętych już w referendum. Co do istotnych szczegółów naszego programu oraz naszych 
kandydatów do miejskich i powiatowych organów samorządowych staramy się dotrzeć do Państwa za pośrednictwem portalu 
internetowego www.inicjatywadlagostynina.pl oraz kolportowanej gazetki Informacje z Gostynina.

Wobec lawiny pomówień i oszczerstw jaka na nas spada w zemście za Referendum, konsekwentną walkę z korupcją i zapowiedź 
likwidacji patologii w samorządzie stanowczo potwierdzamy, że z tej drogi nie ustąpimy.

W relacji z Państwem stawiamy na prawdę i uczciwość.
Z ustaleń Policji i Prokuratury w Gostyninie, dokonanych w ramach dochodzenia w sprawie Ds.276/14 dotyczących pomówień 

radnego Andrzeja Robackiego za pośrednictwem środków masowego przekazu wynika, że anonimowe oszczerstwa, kierowane 
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Komitet Wyborczy Wyborców
Inicjatywa dla Gostynina zarejestrowany

List otwarty Inicjatywy dla Gostynina



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

1 września 2014r. został skierowany do Prezydenta RP 
Pana Bronisława Komorowskiego apel o zmianę przepisów 
dotyczących skazanych prawomocnym wyrokiem 
samorządowców. Treść apelu zamieszczamy poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie,
W imieniu  mieszkańców Gostynina związanych z ruchem 

samorządowym Inicjatywa dla Gostynina zwracam się o pilne 
podjęcie działań legislacyjnych w celu uregulowania bardzo 
istotnych - z punktu widzenia nas mieszkańców Gostynina - 
zagadnień.

Pilnej nowelizacji wymagają przepisy dotyczące 
skazanych prawomocnym wyrokiem  samorządowców. 
Konieczne jest wprowadzenie zapisów pozbawiających 
ich natychmiastowej możliwości sprawowania funkcji, 
z momentem ogłoszenia wyroku prawomocnego przez 
Sąd za przestępstwo umyślne. 

Postulujemy głęboką reformę tych przepisów. 
W obecnej sytuacji wizerunek naszego  miasta GOSTYNINA 

i nas mieszkańców bardzo ucierpiał. Poprzez ogólnopolskie 
media do Polaków trafił smutny obraz naszej gostynińskiej 
rzeczywistości. My mieszkańcy,  na co dzień musimy znosić 
przestępcę  na najważniejszym w mieście stanowisku. Osoba, 
która powinna świecić przykładem, z premedytacją  wykorzystuje 
przepisy prawa aby jak najdłużej móc sprawować swoją funkcję  
i pobierać wysokie wynagrodzenie. My mieszkańcy Gostynina 
jesteśmy zdegustowani takim zachowaniem  bo chcielibyśmy żyć 
i wychowywać dzieci w państwie prawa ale nie chorego prawa. 

Tym apelem naszej sytuacji już nie uzdrowimy ale możemy 
spowodować, że w przyszłości inni skazani samorządowcy będą 
bezwzględnie pozbawieni władzy w chwili uprawomocnienia 
się wyroku.

Zatrzymany w 2011 r. pod wpływem alkoholu (2,74 
promila alkoholu we krwi) Burmistrz Gostynina Włodzimierz 
Śniecikowski utracił prawo wybieralności z powodu skazania 
prawomocnym  wyrokiem Sądu z dnia  17 stycznia 2014 r. 
W międzyczasie wielokrotnie apelowaliśmy do Burmistrza 
o honorowe podanie się do dymisji  jednak te apele pozostały 
bez odzewu. Rada Miasta, która  najpóźniej po upływie miesiąca 
od wydania wyroku powinna stwierdzić wygaśnięcie mandatu 
tego nie uczyniła. W związku z tym, że takiej decyzji nie podjęto, 
Wojewoda Mazowiecki pan Jacek Kozłowski  wezwał Radę 
Miejską do podjęcia stosowanej uchwały w terminie 30 dni. 
Z uwagi na bezskuteczność tego wezwania wydał zarządzenie 
zastępcze. Włodzimierz Śniecikowski nie mając w sobie krzty 

honoru,  korzystając z błędnie wg nas ustanowionego prawa, 
nadal trwa na stanowisku i wciąż odwołuje się od wydanych 
decyzji. W lipcu 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
przyznał rację Wojewodzie Mazowieckiemu i odrzucił skargę 
p. Śniecikowskiego. Aktualnie prawdopodobnie sprawa trafi 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Choć od uprawomocnienia się wyroku minęło już ponad pół 
roku nie można zapomnieć,  że proces w gostynińskim Sądzie 
toczył się kilkanaście miesięcy. Główną przyczyną tak długiego 
procesu były wciąż przedstawiane zwolnienia lekarskie przez 
Burmistrza. Miasto wówczas nie rozwijało się a stagnacja  ta 
ma miejsce też dziś.

 Mieszkańcy Gostynina wciąż są świadkami cyrku „jechałem 
lecz nie prowadziłem” a Pan Śniecikowski nadal podtrzymuje 
wersję zdarzeń z 2011 r., głosząc swoją niewinność, tylko 
i wyłącznie na podstawie fałszywych zeznań swoich  świadków 
(aktualnie rusza proces o ich krzywoprzysięstwo). 

Dbanie o własny interes przyczyniło się także do tego, że 
Burmistrz zaniedbał swoje obowiązki w wielu dziedzinach. 
Wg Najwyższej Izby Kontroli  Burmistrz Śniecikowski naraził 
Gminę Miasta Gostynina na szkodę materialną w wielkich 
rozmiarach, ponad 7 mln zł. W chwili obecnej w związku 
z zawiadomieniem NIK o możliwości popełnienia przestępstwa 
przez Burmistrza śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura 
Okręgowa w Płocku.

Przychylne skazanym samorządowcom prawo, bardzo 
długo trwające procedury powodują, że najbardziej tracą na 
tym mieszkańcy  i interesy miasta. Który bowiem szanujący 
się  samorządowiec, polityk chciałby podejmować poważne 
rozmowy dotyczące miasta  z burmistrzem przestępcą? 

Apelujemy o PILNE podjęcie prac nad zmianą 
przepisów prawa.

W imieniu Inicjatywy dla Gostynina
 Agnieszka Korajczyk-Szyperska

były na portale internetowe za pomocą komputerów zlokalizowanych dla abonenta Zygmunta B. i Włodzimierza Ś. oraz podległej 
Panu Śniecikowskiemu Starej Betoniarni.

Żadna z przesłuchiwanych osób nie przyznała się do udziału w tym niecnym procederze, ale nie ulega wątpliwości, kto za tym 
stał, przecież komentarze same się nie napisały.

Uprzedzamy także Państwa, że pojawić się mogą w przyszłości kolejne kłamliwe informacje na temat naszych kandydatów  do 
rad  i  kandydatki na stanowisko burmistrza  oczerniające IdG w oczach opinii publicznej. Wszelkie pomówienia atakujące nas  
będą  z całą mocą zwalczane przy pomocy środków prawnych.

Zapraszamy do stałego kontaktu w naszej tymczasowej siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 5.
Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodnicząca Zarządu – Agnieszka Korajczyk-Szyperska
Zastępca Przewodniczącej Zarządu – Elżbieta Sierant
Skarbnik -  Tadeusz Majchrzak
Członek Zarządu -  Marek Suchodolski
Członek Zarządu -  Krzysztof Romanowski
Członek Zarządu – Andrzej Robacki
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Apel do Prezydenta RP 



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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Do Sądu Najwyższego na dzień 18.08.2014r. nie 
wpłynęła kasacja w sprawie p. Włodzimierza Śnie-
cikowskiego.

Jeśli chodzi o termin do wniesienia kasacji przez Rzecz-
nika Praw Obywatelskich to zgodnie z art. 524 § 2 do pod-
miotów uprawnionych do wnoszenia kasacji nadzwyczaj-
nych (m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich) terminu 30 dni 
nie stosuje się.” – Krzysztof Michałowski z Zespołu Praso-
wego Sądu Najwyższego. 

Dodatkowo Zespół Prasowy Sądu Najwyższego in-
formuje, że średni czas oczekiwania na merytorycz-
ne rozpoznanie sprawy w Izbie Karnej wynosi aktu-
alnie ok. 6 miesięcy.

Opierając się na przekazie Sądu Najwyższego, rozpatrze-
nie ewentualnego wniosku, o ile zostanie złożony w Sądzie 
Najwyższym nastąpi w roku 2015.

Dla portalu supergostynin.pl Prokuratura 
Okręgowa w Płocku udzieliła komentarza w sprawie 
artykułu zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta 
Gostynina pt. „Kiedy skończy się stalking Burmistrza?”

Ustosunkowując się do komunikatu zamieszczonego na 
stronie internetowej Gminy Miasta Gostynina pt. „Kiedy 
skończy się stalking Burmistrza?” podkreślam, że jego 
treść stanowi kompilację niesprawdzonych stwierdzeń, 
w przeważającej części niezgodnych z prawdą oraz niczym 
nie popartych insynuacji pod adresem prokuratora, 
sformułowanych przez autora komunikatu. Co istotne, nie 
jest to komunikat urzędowy.

 Przechodząc do merytorycznej odpowiedzi uprzejmie 
informuję, że dochodzenie sygn. Ds. 285/14 dot. kradzieży 
wody z miejskiej sieci wodociągowej i odprowadzenia 
ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej na szkodę 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie 
sp. z o.o.prowadzone jest Komendę Miejską Policji w Płocku 
i nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Gostyninie.

 Postępowanie jest w toku i na tym etapie nieuprawnione 
jest stwierdzenie, że „śledztwo wykazało, ze stawiane zarzuty 
są bezpodstawne”. Uzyskanie z Urzędu Miasta Gostynina 
faktur opłat za wodę było rutynową czynnością procesową 
zrealizowaną na polecenie prokuratora. Nie ma nic dziwnego 
w tym, że była ona wykonywana w czasie pracy urzędu. 
W opisanym wyżej postępowaniu Ds. 285/14 prokurator nie 
przeprowadzał osobiście żadnych czynności procesowych, 
w tym nie przesłuchiwał świadków. Należy w tym miejscu 
zauważyć, że ani Zastępca Burmistrza ani Przewodnicząca 
Rady Miejskiej nie były przesłuchiwane w charakterze 
świadków w tym postępowaniu.

 Jak z tego wynika, informacja zawarta w komunikacie 
o pojawieniu się sędziego SR w Gostyninie w trakcie 

W dniu 19.08.2014 r. na antenie na antenie tele-
wizji Polsat i Polsat News został opublikowany kolej-
ny reportaż z udziałem Włodzimierza Ś. Dziennika-
rze przypominają zdarzenie z 23 grudnia 2011 roku 
z udziałem burmistrza Gostynina, który jadąc pod 
wpływem alkoholu (2,74 promila) naraził osoby bę-
dące przy zdarzeniu drogowym na niebezpieczeństwo.

Został w styczniu br. skazany prawomocnie przez Sąd 
Okręgowy w Płocku za przestępstwo umyślne i nadal pełni 
funkcję Burmistrza Miasta Gostynina.

Burmistrz nie przejmuje się wyrokiem sądu czy decyzją 
wojewody mazowieckiego wygaszającą mu mandat. Nadal 
sprawuje władzę, jak gdyby nic się nie stało. 21 lipca poje-
chał nawet na uroczystości powiatowego święta policji. Funk-
cjonariuszom wręczał nagrody,  a ci mu salutowali i stawali 
przed nim na baczność. Udało nam się porozmawiać z bur-
mistrzem Śniecikowskim:

Reporter: Bardzo chciałem pana poznać, bo taki urzęd-
nik to rzadkość. Bardzo rzadko zdarza się taki tupet, żeby po 
tym co pan zrobił, pojawić się na święcie policji.

Burmistrz: Nadal jestem burmistrzem i reprezentuję 
mieszkańców. 

przesłuchania prowadzonego przez prokuratora jest 
nieprawdziwa. Na zakończenie należy zauważyć, że 
prokuratorzy i sędziowie w Gostyninie znają się z racji 
wykonywania obowiązków służbowych, a pytanie postawione 
odbiorcy dotyczące „prowadzenia zagadkowych rozmów” 
stanowi bezpodstawną i zamierzoną insynuację obliczoną 
na podważenie bezstronności prowadzonego przez 
prokuraturę postępowania.

 Co do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę 
Rejonową w Sochaczewie w sprawie udzielonego poręczenia 
majątkowego przez MPEC to jest ono nadal w toku. 
Prokurator oczekuje na przesłanie akt przez Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku, które są niezbędne do dokonania prawno- 
karnej oceny tej sprawy.

 Rzecznik PO w Płocku 
Iwona Śmigielska-Kowalska

źródło: supergostynin.pl
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Sąd Najwyższy
o kasacji 
Włodzimierza Ś.

Prokuratura 
o „stalkingu burmistrza”

„Jestem zgodnie 
z prawem … przestępcą”

Roman Augustyniak



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

Dnia 15 września 2014 roku minęła 1 rocznica 
referendum w sprawie odwołania Burmistrza 
Miasta Gostynina Włodzimierza Śniecikowskiego. 
Jest to bardzo dobra okazja do tego by przypomnieć 
mieszkańcom jak doszło do tej sytuacji, kto był 
inicjatorem, jakie były powody by je przeprowadzić 
i wreszcie, jak referendum wyglądało w liczbach.

Referendum przeprowadzone 15 września 2013 roku 
w Gostyninie było wynikiem działań grupy ludzi, którym 
rządy Burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego już dawno 
przestały się podobać. „Bohater” referendum swoją postawą 
na arenie samorządowej, jak i poza nią dał wiele powodów 
by przeprowadzono je jak najszybciej. 

Reporter: Pan prowadził samochód pod wpływem al-
koholu.

Burmistrz: Skończmy tę rozmowę. Jestem burmistrzem 
zgodnie z prawem.

Reporter: Przestępcą.

Pod artykułem na stronie internetowej na której jest 
umieszczony reportaż pojawiło się kilkanaście komentarzy 
negujących Włodzimierza Ś.

„Mamy chory system prawny a w tej mierze raczej brak 
systemu. Sąd wydając wyrok ma wiedzę., że skazuje osobę 
sprawującą funkcję z wyboru i z automatu powinien ogła-
szać wygaśnięcie mandatu w dniu uprawomocnienia się wy-
roku, a Komisarz Wyborczy wydać stosowną decyzję. Życie 
nie pierwszy raz pokazuję, że Radni bronią takich przestęp-
ców, a postępowanie przed sądami administracyjnymi trwa 
latami. Wystarczy jedno zdanie w KPK i prawie wyborczym.”

„Oglądałem program z moimi dziećmi, jak ta sytuacja 
ma ujemny wpływ na kształtowanie osobowości młodych 
ludzi. Aż trudno uwierzyć, że żadna instytucja prawna nie 
może sobie poradzić z tak prostym wydawałoby się pro-
blemem. Ludzie, reprezentanci prawa opanujcie się, czas 
uciąć tę farsę.”

„Jak widzimy warto być bezczelnym, tupet i kłamstwo 
popłaca, sąd go osądził, a on wmawia wszystkim, że to nic 
nie znaczy, brawo tylko tak dalej to zostanie ministrem.”

„Jestem wściekły na tych wszystkich decydentów któ-
rzy by mogli stanowczo i zdecydowanie zakończyć karierę 
tego pana i wywalić go na zbity pysk z tego Godnego urzę-
du , „Stop Pijanym Kierowcą” to hasło wypisane na samo-
chodzie i w tych okolicznościach co ono znaczy? Tak, ten 
pan jest przestępcą zgodnie z przepisami prawa art.kodek-
su drogowego i zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sadu .”

„Tutaj chodzi o większą sprawę, bo samo uczestniczenie 
w święcie policji to niewielki drobiazg, ale podpisywane do-
kumenty przez odwołanego burmistrza są z mocy prawa nie 
ważne. Więc to ma szerszy wymiar, bo nawet wydane do-
wody osobiste są nie ważne, a ludzie posługujący się nimi, 
popełniają przestępstwo.”

Roman Augustyniak
źródło: interwencja.polsat.pl

Inicjatorzy Referendum a wśród nich m.in. 
aktualna kandydatka na stanowisko burmistrza z ramienia 
IDG Agnieszka  Korajczyk – Szyperska, Andrzej 
Robacki (Pełnomocnik Referendum w sprawie odwołania 
Burmistrza Gostynina), Roman Augustyniak, Krzysztof 
Romanowski, Tadeusz Majchrzak, Stanisław Pieniążek, 
czy Anna Roszak mieli dość nieudolnych rządów Burmistrza 
Gostynina. 

Lista nadużyć i nieprawidłowości jakich dopuścił się 
Włodzimierz Śniecikowski była naprawdę imponująca, m.in.:

-Burmistrz zawiódł długoletnie oczekiwania  mieszkańców, 
składał obietnice wybudowania Term Gostynińskich;

-Najwyższa Izba Kontroli oceniła, iż nadużył zaufania 
w obrocie gospodarczym wydatkując 7 665 001zł na rzecz 
koncesjonariusza „term”;

- 24 stycznia 2013r. na wniosek Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową 
w Płocku postępowanie karne o wyrządzenie Gminie Miasta 
Gostynina szkody na kwotę ponad 7,5 mln zł;

- Podjęta została Uchwała Rady Miejskiej, która 
spowodowała  niekorzystną dla Gminy Miasta Gostynina 
zamianę własnych działek z ul. Bagnistej na nieruchomość 
przy ul. 3 Maja, przez co  Miasto Gostynin poniosło szkodę 
w wysokości 159 tys. Zł;

-Odwołał dyrektora szkoły muzycznej, pomimo  
unieważnienia decyzji  przez Wojewodę Mazowieckiego.

Niesmak pozostawiał także nepotyzm i zatrudnianie swoich 
popleczników w sytuacji lawinowo narastającego bezrobocia. 
Wyrafinowanie i nieudolność w rządzeniu miastem, czerpanie 
korzyści ze sprawowanej funkcji  budzą odrazę i niechęć, jednak 
to skandale obyczajowe jakich Burmistrz na swoim koncie miał 
naprawdę wiele przechyliły szalę goryczy. Skompromitował 
Miasto Gostynin, na skalę ogólnopolską czego przykładem 
był znany w najdalszych zakątkach kraju stan jego upojenia 
alkoholowego  i niekończące się, przekładane z miesiąca na 
miesiąc rozprawy sądowe. 

Walka z ludźmi na wysoko postawionych stanowiskach 
bardzo często kończy się porażką. Na pytanie „Czy jest Pan/
Pani za odwołaniem Włodzimierza Śniecikowskiego 
Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem 
kadencji?” aż 3494 osoby z 3705 jakie wzięły udział 
odpowiedziały TAK. Niestety do pełnej satysfakcji zabrakło 
wyższej frekwencji ale  sukcesem był już sam fakt, że do 
Referendum doszło. Znaczy to, że społeczeństwo interesuje 
się tym co dzieje się w ich mieście, chce uczestniczyć w życiu 
publicznym, mieć wpływ na to jak będzie wyglądało ich miasto 
w przyszłości. Wydaje się przecież, że jeszcze kilka lat temu nie 
do pomyślenia było powiedzieć otwarcie coś złego na temat 
Burmistrza. Teraz mówi się o tym głośno, społeczeństwo 
przestaje się bać. Wydaje mi się, że właśnie to jest największym 
sukcesem przeprowadzonej rok temu akcji. Referendum 
pomimo, iż unieważnione z powodu zbyt niskiej frekwencji 
wskazało drogę jaką trzeba iść by polepszać wizerunek naszego 
miasta. I co ważne pamiętajmy o tym podczas najbliższych 
wyborów. Drodzy mieszkańcy idźcie na wybory i nie zmarnujcie 
swojego głosu.
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Rocznica Referendum 
w Gostyninie 



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

Zgłosili się do mnie kupcy  pracujący w Hali Tar-
gowej przy ul. Bierzewickiej. Przedstawili proble-
my, z którymi część z nich boryka się prowadząc 
tam działalność.

Wg nich  podstawowym problemem jest brak właściwego 
zarządzania obiektem i zachowanie członków  Zarządu MCH 
Sp. z o.o.

Polega to m.in. na tym, iż w te bardzo upalne dni, na 
Hali Targowej w części górnej brak jest cyrkulacji powietrza. 
Wprawdzie są okna ale nie można ich otworzyć by przewietrzyć 
lokal, bo są to okna nieuchylne. Były prowadzone rozmowy 
z Zarządem by na własny koszt wymienić sobie okna na 
uchylne, lecz nie ma na to zgody.

Na górze jest wentylacja wymuszona lecz Zarząd robi 
oszczędności i wyłącza bezpieczniki blokując dostęp do 
normalnego korzystania z tej wentylacji, tzn. nikt z kupców 
nie może włączyć by przewietrzyć pomieszczenia. Można 
nadmienić, że nikt nie oczekuje by ta wentylacja huczała cały 
czas , bo jest to zbyt głośne i uciążliwe . Rozmowa z Panią 
Prezes nie przyniosła żadnych rezultatów. Kupcy, z którymi 
rozmawiałem nie rozumieją z czego problem robi Zarząd, 
gdyż to oni  Kupcy płacą rachunki za prąd a nie Pani Prezes.  
Im nie zależy na tym by ta wentylacja była włączona cały 
dzień, lecz od czasu do czasu by zmienić powietrze. Wkońcu 
po to ta wentylacja została tam zainstalowana, gdyż nie ma 
innej możliwości wietrzenia pomieszczeń. Bardzo gorące 
powietrze wpływa również negatywnie na frekwencję klientów 
na I piętrze. Nie jest zrozumiałe, aby przy osobach, które są 
zatrudnione do pracy przy obsłudze funkcjonowania Hali 
Targowej np. co godzinę na parę minut załączyć tą wentylację 
i zmienić powietrze.  Włącznie tylko rano nie załatwia sprawy 
na cały dzień.

Druga sprawa to winda, której w budynku tym brak,  jak 
i podjazdów dla kobiet z wózkami, starszych osób, inwalidów 
na wózkach jak i do transportowania nowego towaru na górę.

Może warto byłoby pomyśleć o tym problemie, zanim Ci 
Kupcy zaczną sobie szukać gdzie indziej lokali.

Osoby, z którymi rozmawiałem to:
Agnieszka Wójcik, Anna Majer, Hanna Wiśniewska, 

Waldemar Bieliński, Elżbieta Smulewicz, Helena Janiszewska, 
Lech Rudziński, Ewa Moślube, Michał Kołostyski, Iwona 
Jumowska, Ryszard Smulewski, Renata Godlewska.

Jeszcze do niedawna jednym z problemów na 
skalę światową był status kobiet, nie tylko w krajach 
trzeciego świata, ale również w krajach zachodnich, 
bardziej uprzemysłowionych. Przez wiele lat kobiety 
poświęcały się jedynie rodzinie, nie troszcząc się 
o własne wykształcenie i życie zawodowe.

Na szczęście przynajmniej w świecie zachodnim wiele się 
zmieniło. Dziś kobiety podejmują prace równe męskie, są 
wykształcone (według niektórych statystyk nawet więcej niż 
mężczyźni), zarządzają dużymi przedsiębiorstwami, znakomicie 
odnajdują się w polityce i są wreszcie szanowane. Współcześnie 
coraz większą popularność zyskuje model kobiety pracującej, 
kobiety wykształconej, aktywnej zawodowo (podejmują 
poważne i odpowiedzialne stanowiska pracy i zdobywają 
zawodowe szczyty).

W odniesieniu do sfery politycznej można głośno 
powiedzieć, że coraz więcej kobiet odnosi na tym polu sukcesy. 
Zdecydowanie przewyższają mężczyzn w wielu dziedzinach 
swoją zaradnością i wytrwałością. Umieją rozdzielić życie 
zawodowe od prywatnego. Kobiety mają szersze spojrzenie na 
istniejące wokół nas problemy, dobry kontakt z rzeczywistością, 
a znajomość życia społecznego i sprawy, którymi interesują 
się na co dzień mogą później być pomocne w podejmowaniu 
ważnych decyzji.

Kobieta jest w stanie być bohaterem życia politycznego, 
życia zawodowego, życia społecznego i życia rodzinnego i jest 
świadoma tego, że może osiągnąć sukces, kierując się przede 
wszystkim takimi cechami jak: empatia, komunikacja, zdrowy 
rozsądek i dojrzałość.

Uważam, że kobiety powinny brać czynny udział w życiu 
politycznym. Rola kobiet w polityce zawsze była postrzegana 
jako coś biernego – niesłusznie. Społeczeństwo musi mieć 
świadomość, że wybór kobiety na ważne stanowisko przyniesie 
szansę na poprawę naszego życia w społeczeństwie czy 
nas samych.

Dagmara

Z komunikatu szefa gostynińskiego Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej dowiedziałem się, że dwaj radni 
miejscy tego ugrupowania nie są i nigdy nie byli 
w koalicji z burmistrzem i GWS. 

Dla przypomnienia podam, że chodzi o wielkich optymistów 
termalnych: Tadeusza Łosiewicza i Arkadiusza Górskiego. 
Pamiętam dobrze, jak na jednej z sesji prezes spółki Termy 
Gostynińskie opowiadał o swoich planach budowy term, a radny 
Tadeusz Łosiewicz dziękował mu za to, że nie pozostawił 
miasta i nadal jest zainteresowany budową. Radni opozycyjni 
nerwowo reagowali na wypowiedzi gościa, ponieważ nie było 
ani ładu, ani składu.

Moim zdaniem, już wtedy należało podziękować tej spółce 
za współpracę i rozpocząć konkretne działania odnośnie 
budowy. A co zrobili panowie z lewicy? Jeden opowiadał 
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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

Mam wrażenie, że Gostynin wymiera, pustoszeje 
a kto żyw z niego ucieka.

Widzę coraz więcej pustych lokali i witryn sklepowych. 
Ludzie zamknięci w domach, coraz bardziej oddalają się od 
siebie, spotykają się tylko w kościele, sklepie lub w kolejce do 
lekarza. Gostynin staje się miastem ludzi starszego pokolenia, 
bo młodsze nie ma tu racji bytu.

Wg mnie ostatnie lata gostynińskiej władzy doprowadziły 
miasto do upadku. Szkoda – bo miasto ma ogromny potencjał. 
Zamiast integrować, obecna władza dzieli ludzi na zwolenników 
i przeciwników.

Myślę, że nie tędy droga, bo ludzi trzeba pytać o ich 
potrzeby, wyciągnąć z domów, sprzed telewizora, sprawić 
by rozmawiali ze sobą, aby więcej nas łączyło niż dzieliło.

Do ludzi trzeba wyjść a nie decydować i narzucać 
w przekonaniu, że władza na urzędzie i za biurkiem wie lepiej.

Rozmawiałam z mieszkańcami i myślę, że nie są potrzebne 
duże pieniądze na organizację imprez pod Ratuszem jakie 

„Głównym punktem planu miasta na walkę 
z bezrobociem w najbliższym czasie jest utworzenie 
miejsc pracy w powstającej galerii handlowej przy 
ul. Bierzewickiej. Jak zapowiada burmistrz miasta 
– Włodzimierz Śniecikowski, zatrudnienie ma tam 
znaleźć nawet do 300 osób”.  

Tak kilka lat temu media informowały o działaniach urzędu 
burmistrza w temacie walki z bezrobociem. Galerię „Stara 
Betoniarnia” wybudowano przy wykorzystaniu dofinansowania 
ze  środków unijnych w wysokości kilkunastu milionów jednak 
na dzień dzisiejszy założenia pana Śniecikowskiego nie zostały 
zrealizowane. Podstawowym błędem jaki popełniono przy 
planowaniu i realizacji tej inwestycji jest brak podłączonego 
ogrzewania miejskiego do obiektu. W najbliższych latach ten 
błąd powinien zostać naprawiony. Niestety minusem jest 
także nieprawidłowe zarządzanie obiektem.

Wg Inicjatywy dla Gostynina podłączenie ogrzewania 
miejskiego i atrakcyjne, niższe ceny najmu lokali spowodują 
wzrost zainteresowania najmem lokali w „Starej Betoniarni”.

o cudach, a drugi czekał na jakieś umowy i kolejne obietnice. 
Po co? Komu to było potrzebne?

Nawet radni z GWS cicho siedzieli w sprawie term, nikt 
się nie wychylał, a jeżeli już, to dopytywali pana Włodzimierza 
o konkretne działania.

Czy Zbigniew Królikowski nie widział i nie słyszał wówczas 
zachowań swoich partyjnych kolegów? Czy nie należało 
reagować szybciej?

Teraz pan Włodzimierz myśli już o odejściu z Urzędu 
i należy mu tylko współczuć. Któż z nas wytrzymałby taką 
nagonkę medialną? A te wszystkie sprawy w Prokuraturach, 
Sądach? Człowiekowi należy teraz pomóc, a tu proszę, 
komuszki upisali komunikat, że nie było pisemnej umowy 
koalicyjnej i nie chcą mieć nic wspólnego ze skazanym.

Gdyby radny Tadeusz Łosiewicz podniósł rękę przy 
głosowaniu w sprawie wygaszenia mandatu burmistrzowi, 
ten już by cieszył się spokojem w zaciszu domowym. Brakowało 
przecież jednego głosu. Po co trwać dalej?

Pan Włodzimierz nie będzie mógł startować w jesiennych 
wyborach samorządowych – jest skazany prawomocnym 
wyrokiem sądowym. Owszem, może ogłaszać wszem i wobec, 
że szykuje się do wyborów, ale to jest podobna sytuacja jak 
z budową naszych term. Jest oczekiwanie, tyle tylko, że nie 
ma szans na realizację projektu spółki Termy Gostynińskie.

Smutne to wszystko, jednak prawdziwe, dlatego jesienią 
musimy włączyć reset dla Gostynina. Teraz w wakacje 
podróżujemy, zwiedzamy inne miasta i widzimy jak zmienia 
się nasz kraj, oczywiście na korzyść. Kwiatki i kostka brukowa 
to już norma. Społeczeństwo czeka na rozwój, na miejsca 
pracy, na normalność, na reset dla Gostynina.

Andrzej Adamski
www.gostynin24.pl

funduje nam od dłuższego czasu Pan Śniecikowski i jego 
rzekomi sponsorzy. W takich imprezach uczestniczy raczej 
mała liczba mieszkańców i to biernie stojąc i słuchając 
miernych występów, a potrzeba byłoby tylko więcej organizacji 
i zaangażowania urzędników i może trochę wolontariuszy 
– sama chętnie bym pomogła. Myślę, że ludzi starszych 
koniecznie trzeba wyrwać ze stagnacji i samotności, 
zainteresować, ożywić pragnienia, przypomnieć marzenia, 
obudzić ciekawość świata i innych; np.: organizacja prostych 
konkursów – każdy lubi jeść, gotować i ma jakieś umiejętności 
- umie piec ciasta, robić przetwory, może upiec własny chleb. 
Konkursy praktycznych umiejętności, rękodzieła, rysunku, 
malarstwa, możliwości jest wiele.

W kolejce do lekarza dowiedziałam się, że osoby starsze 
chętnie posłuchałyby wykładów na temat zdrowego żywienia 
i stylu życia. Mamy przecież miejscowych lekarzy, dietetyków 
i osoby które mają dużą wiedzę w tych tematach – może 
zrobiłyby to nieodpłatnie.

Każdy z nas ma na pewno wiele umiejętności i lubi się tym 
pochwalić – a to integruje, ośmiela, ciekawi, sprawia radość 
i zachęca do współzawodnictwa i wyjścia z domu.

Wiem, że między ludźmi, otrzymam wiedzę, bliskość 
i uśmiech drugiego człowieka.

Ja zawsze lubię słuchać ludzi, uczyć się od nich i dla 
mnie ta wiedza, bliskość i spotkanie są bardzo cenne. Można 
wyszukać osoby, które na przykład mogą opowiedzieć o historii 
naszego miasta i okolic. Może mają i mogą pokazać stare 
fotografie związane z miastem – (np. - wystawa starych zdjęć 
z prywatnych zbiorów – sama mam takie)

Wiem, że Ameryki nie odkrywam, bo to są proste rzeczy 
i prawdy, ale prostota, szczerość, autentyczność łączy ludzi 
a nie dzieli. Czasem zapominam o pragnieniach, marzeniach 
i wyjściu do ludzi jak mi źle, a wiem, że to najlepszy sposób 
na samotność, nudę i niedomagania. Zacząć coś robić, coś 
z siebie dać, zapomnieć o sobie i posłuchać innych. Tego 
życzę naszej obecnej władzy. Dobrze, że niedługo się zmieni, 
z niecierpliwością czekam na listopadowe wybory. Może 
wreszcie coś drgnie w 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

Źródło: gostynin24.pl

Jednym z zadań własnych gminy miejskiej jest 
budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
W ostatnich latach gmina miejska zapomniała 
o tym obowiązku, przenosząc  inwestycje na spółkę 
komunalną. Aby  zwiększyć szanse  na realizację dużych 
zadań inwestycyjnych i gmina, i spółka powinny podjąć 
konkretną współpracę w tym celu.

W Gostyninie wciąż zostały do wybudowania 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 (zatorze). 

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. 
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.

W związku z wieloma prośbami mieszkańców 
z ul. Targowej, które dotyczyły m.in braku altan 
śmietnikowych, ogrodzenia placu zabaw czy problemu 
wilgoci, w dniu dzisiejszym przesłałam do Urzędu 
Miasta interpelację następującej treści:

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie 
jest zapowiadana przez Urząd Burmistrza  inwestycja 
dotycząca budowy bloku przy ul. Targowej? Proszę o udzielenie 
odpowiedzi na jakiej  powierzchni, dla ilu dzieci zostanie 
zorganizowane w budowanym budynku przedszkole, o którym 
pan Włodzimierz Śniecikowski kilkakrotnie wspominał? Czy 
w tej sprawie prowadzone były konsultacje z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarno-Epidemiologicznym 
w Gostyninie, jeśli tak proszę o podanie ostatecznych ustaleń? 
Proszę o załączenie kopii stron projektu budowlanego, gdzie 
zamieszczone są zapisy dotyczące właśnie tego przedszkola.

2. Proszę o odpowiedź na pytanie na jakim etapie jest 
sprawa dotycząca likwidacji wilgoci w bloku/blokach przy 
ul. Targowej wszak sama wymiana korespondencji pomiędzy 
urzędami, która trwa już od kilu miesięcy  nie spowoduje, że 
problem się rozwiąże.

3. Proszę o spowodowanie zamontowania bądź 
nakazanie tego zarządcy budynków przy ul. Targowej słupków, 
siatki lub innych rozwiązań, które zabezpieczą dzieci przed 
bezpośrednim wybieganiem na drogę z placu zabaw. Proszę 
o rozważenie zamontowania ogrodzenia przy placu zabaw.

4. Proszę o spowodowanie zamontowania bądź 
nakazanie tego zarządcy budynków przy ul. Targowej altan 
na śmietniki ponieważ mieszkańcy tego osiedla bardzo skarżą 
się na fetor i bałagan wokół aktualnie stojących pod gołym 
niebem śmietników.

Jak tylko uzyskam odpowiedź na powyższe pytania 
poinformuję o tym Państwa.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska
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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

W dzisiejszych czasach większość z pracujących 
rodziców ma problem z zapewnieniem opieki dzieciom 
po szkole. 

Świetlice w szkołach działają maksymalnie do godziny 
16.30. A co z dziećmi, których rodzice pracują na przykład do 
godziny 18.00 czy 19.00? Błąkają się po ulicach, nudzą się, 
ponieważ w Gostyninie naprawdę nie mają co robić.

W wielu miastach w Polsce powstają z myślą o dzieciach 
świetlice osiedlowe, które zapewniają nie tylko opiekę w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych, ale i dobrą zabawę, a także 
umożliwiają rozwijanie zainteresowań.

Pobyt w takiej placówce powinien być dobrowolny 
i nieodpłatny. Świetlice osiedlowe powinny zapewniać:

- zajęcia wychowawcze – gry i zabawy dydaktyczne, gry 
i zabawy ruchowe

- zajęcia w grupach zainteresowań – plastyczne, teatralne, 
modelarskie,  językowe, czytelnicze komputerowe, sportowe.

Świetlica powinna zapewnić opiekę wychowawczą w celu 
kształtowania postaw społecznych. Stworzyć dzieciom warunki 
do nauki własnej oraz udzielić pomocy w nauce i pokonywaniu 
trudności szkolnych.

Czytając to pewnie od razu nasuwa się pytanie, w jaki 
sposób będą finansowane takie placówki. Częściowo środki 
można pozyskać z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
częściowo z budżetu miasta przeznaczonego na edukację, 
a także korzystając ze środków unijnych. Innym wyjściem, 
myślę, że nikt nie miałby nic przeciwko temu, gdyby włączyć 
w to przedsięwzięcie spółdzielnie mieszkaniowe na przykład 
dokładając symboliczną złotówkę od czynszu każdego 
mieszkańca. Przecież właśnie spółdzielniom powinno zależeć 
na swoich członkach.

Świetlica może także podlegać pod Miejskie Centrum Kultury.
Jedną, moim zdaniem, z idealnie funkcjonujących takich 

placówek jest świetlica „Czarne Stopy” w Łodzi. Chciałabym, 
żeby nasze świetlice choć w niewielkim stopniu mogły pochwalić 
się takimi działaniami jak wspomniany wcześniej punkt.

Myślę, że każdy z nas pragnie szczęścia naszych dzieci.
Spróbujmy im je dać!

Czy nie byłoby przyjemnie gdyby przestrzeń miejską 
lepiej wykorzystać i przystosować ją do potrzeb 
mieszkańców? 

Jest to możliwe tylko potrzeba świeżych pomysłów na to 
jak zagospodarować niewykorzystane powierzchnie. Miejscem, 
które wymaga zagospodarowania jest teren wokół Miejskiego 
Centrum Kultury.

W Gostyninie mieście o tak dużym potencjale turystycznym 
należy stworzyć atrakcyjne i wielofunkcyjne miejsce rekreacji 
po to aby całe rodziny chętnie spędzały swój wolny czas 
właśnie tam. Oprócz ogródka jordanowskiego dla dzieci trzeba 
zorganizować siłownię na powietrzu, zaplanować ustawienie 
nowych ławek a także wyremontować fontannę, która już od 
dobrych kilku lat straszy swoim wyglądem.

Siłownie na powietrzu są coraz bardziej popularne, 
a skonstruowane są tak, aby każda osoba która podejmie się 
wyzwania, ćwiczyła ciężarem własnego ciała, co ogranicza 
możliwość doznania kontuzji. Siłownie pod chmurką 
uruchomione zostały już w kilkudziesięciu miejscowościach, 
a w samej Warszawie tylko jest ich ok. 100. Również w Płocku 
mieszkańcy mogą korzystać z tej formy rekreacji, jest ich tam 
ponad 10. Zazwyczaj to od 4 do 6 urządzeń fitness do ćwiczeń 
ruchowych dla młodzieży i dorosłych: m.in. ławeczki, wioślarze, 
orbitek-biegacz, twister-wahadło czy drabinki.

Dodatkowo przy kortach tenisowych usytuowanych przy 
MCK można zaplanować ustawienie na stałe stołu do ping 
ponga i do gry w piłkarzyki.

Pomysłów jest wiele, możliwości sfinansowania także m.in. 
dofinansowanie unijne dlatego nie możemy stracić okazji i trzeba 
zmiany w mieście zacząć wprowadzać od razu po wygranych 
przez IgD wyborach.
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Świetlice 
osiedlowe

Siłownie
pod chmurką



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl
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