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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony
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Komisarz Wyborczy w Płocku utrzymał 
w mocy rozstrzygnięcie Miejskiej Komisji 
Wyborczej o niedopuszczeniu skazanego 
prawomocnym wyrokiem sądowym Wło-
dzimierza Śniecikowskiego do wyborów.

Telewidzowie TVN nie tak dawno temu 
mogli przekonać się jak bardzo pewny siebie jest skazany bur-
mistrz z Gostynina odnośnie ubiegania się o najważniejsze sta-
nowisko w mieście. Na przypomnienie reportera Rafała Stan-
greciaka, że jest skazany, Śniecikowski mówił – a dlaczego mam 
nie startować? Rafał Stangreciak – Sąd skazał pana. Włodzi-
mierz Śniecikowski – no i co z tego? To krótki zapis rozmowy 
reportera ze skazanym.

Pewny siebie Śniecikowski wraz ze swoją przyjaciółką wice-
burmistrz Jadwigą Kaczor złożyli odpowiednie wnioski do Miej-

skiej Komisji Wyborczej 
dopiero w ostatni dzień 
rejestracji kandydatów. 
Wniosek Kaczor został 
przyjęty, wniosek ska-
zanego odrzucono.

Honorowy prezes 
GWS nie dał za wygra-
ną i odwołał się do Ko-
misarza Wyborczego 
w Płocku, a ten utrzy-
mał w mocy postano-
wienie Miejskiej Komi-
sji Wyborczej.
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Podczas kolejnego spotkania kandydatów IdG z mieszkań-
cami, gościem był Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. 
Kazimierz Majchrzak nie wyklucza budowy term, ale pod jed-
nym warunkiem.

Na początku spotkania lider ugrupowania Agnieszka Ko-
rajczyk-Szyperska przedstawiła program Inicjatywy dla Go-
stynina. W skrócie opowiedziała jakie zmiany czekają nasze 
miasto w przypadku jej wygrania i sukcesu wyborczego kan-
dydatów IdG.

Kandydaci rozpoczęli nową formułę spotkań z mieszkańca-
mi i postanowili wyjść w teren. W czasie spotkań „przy trze-
paku” dyskutują nad poszczególnymi punktami programu wy-
borczego. – Program IdG  to nie puste obietnice, a konkret-
ny plan z zadaniami do realizacji – mówi Agnieszka Koraj-
czyk-Szyperska.

– Z obietnicami wyborczymi należy być ostrożnym – do-
dawał Andrzej Nowakowski, który w tym roku również ubie-
gać się będzie o stanowisko prezydenta Płocka. Jest pod wraże-

niem kandydatki IdG. – Agnieszka Korajczyk-Szyperska jest 
odważna, ciężko jest powiedzieć nie zgadzam się z rządzeniem 
w mieście. Płock potrzebuje burmistrza do współpracy, a Go-
stynin potrzebuje sukcesu – mówił Nowakowski, zaznaczając, 
że ostatnie lata dla Gostynina są stracone.

Warto, żeby w Gostyninie coś się zmieniło, warto, żeby 
Gostynin miał burmistrza, który gotowy jest do współdzia-
łania z mieszkańcami, który wsłuchuje się w głos mieszkań-
ców – tak o Agnieszce Korajczyk – Szyperskiej mówił An-
drzej Nowakowski.

Po prezentacji kandydatów IdG do miasta widać, że idzie 
młodość i konieczne zmiany w Gostyninie. Wszyscy dostrze-
gają stagnację i marazm. Kandydaci IdG mają ciekawe pomy-
sły i z optymizmem patrzą w przyszłość Gostynina.

Kandydat do rady powiatu Kazimierz Majchrzak potwier-
dził zainteresowanie budową term, ale pod jednym warun-
kiem – musi być zmiana władzy w Gostyninie.
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Prezydent Płocka rekomenduje Agnieszkę Korajczyk-Szyperską
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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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Szanowna Pani,
Od 16 lat jestem związana z Gostyninem. W Pani mieście 

jestem także podczas corocznych wakacji . Znam je już bardzo 
dobrze! Mieszkam w Warszawie, więc,  niestety,  nie jestem 
gostynińskim wyborcą i nie mogę Pani „wybierać” w listopadzie.

Pragnę jednak  Pani przekazać moje słowa otuchy  i wiary, 
że się Pani uda!

Pani energia, młodość, spojrzenie na ideę władzy 
samorządowej, program, są wspaniałą alternatywą dla tego, 
co jest obecnie! 

Rzeczywiście, kwiaty, rośliny na rabatach miejskich i czyste 
ulice to za mało... Giną małe sklepy w Gostyninie, wyjechała moja 
ulubiona fryzjerka, zniknęła kilka lat temu super - pizzeria..., 
pan sprzedający cacka z drewna znalazł gdzieś tańsze miejsce 
na swój sklep niż to przy  ul. 3 Maja... Bo zarabiać  i utrzymać 
się ludziom w Gostyninie jest coraz trudniej. 

Wielkie sieci handlowe zawojowały miasto, a mali 
przedsiębiorcy plajtują, młodzież skarży się na poszerzającą 
strefę   bezrobocia...I wyjeżdża...To ogromna strata... Nie 

widać, aby obecny burmistrz miał pomysł na powstrzymania  
agonii ekonomicznej  pięknego Gostynina. Za to świetnie dba 
o siebie! Jestem oburzona tym, co pokazują na jego temat 
w telewizji! Przez niego o Waszym - Naszym  Mieście mówi 
się z zażenowaniem i niedowierzaniem, że może być ktoś tak 
bezczelny jak Śniecikowski - osoba robiąca sobie z prawa jeden 
wielki żart! 

Mam nieodparte wrażenie, że to Pani jest jedyną nadzieją 
dla Tego Miasta! Brawo za poglądy, program i Rodzinę - 
cudowne Córki!

Żałujemy  wraz z mężem, że nie możemy fizycznie oddać 
na Panią swoich głosów, ale życzymy Pani wszystkiego 
najpiękniejszego i spełnienia swoich wszelkich marzeń - tych 
o przeobrażaniu Gostynina w  piękniejszy, szczęśliwszy zakątek 
Kraju - przede wszystkim!

TRZYMAMY ZA PANIĄ KCIUKI! ZUPEŁNIE 
BEZINTERTESOWNIE - JAKO WARSZAWIACY  
KOCHAJĄCY GOSTYNIN!

J.L.  i  M. L. z Warszawy

W dniu 16 listopada 2014 r. wybierzemy Burmistrza Gostynina 
i Kandydatów do Rady Miasta i Powiatu.

Wybory stwarzają możliwość wybrania najlepszych 
przedstawicieli władz samorządowych. 

W czasie upływającej kadencji 2010-2014r. nastąpił 
prawie całkowity spadek zaufania społecznego do 
burmistrza, jego zastępcy i radnych, z wyjątkiem radnych - 
Inicjatorów Referendum.

Wynik referendum przeprowadzonego w dniu 15 września 
2013r. wskazał na miażdżącą przewagę przeciwników burmistrza, 
nad śladową ilością jego zwolenników. Skazany burmistrz 
zapowiadał, że nikt nie pójdzie na referendum – 
a poszło ponad 3,5 tys.

Zdarzeń, które zaowocowały spadkiem zaufania było wiele: 
prawomocny wyrok za jazde pod wpływem alkoholu, zamiana 
działek, niegospodarność.

Fiaskiem zakończył się pomysł budowy term. Przyniósł 
on, jak określa Najwyższa Izba Kontroli olbrzymie straty 
i niegospodarność na kwotę ok. 7,5 mln zł.

Obłuda sięga zenitu, radni koalicji obwiniają opozycję za 
swoje winy, zarzucają stalking - uporczywe nękanie burmistrza.

Dzieje się tak dlatego, że Gostynin zbyt długo pozostaje 
w rękach tych samych decydentów. Wszyscy, bez wyjątku: 
burmistrz i jego zastępca, radni, urzędnicy są funkcjonariuszami 
publicznymi w rozumieniu art. 115 § 13 kodeksu karnego, 
a funkcjonariusz publiczny, który działa na szkodę interesu 
publicznego, popełnia przestępstwo z art. 231 k.k. 

W nadchodzących wyborach, w szczególności, powinniśmy 
dołożyć maksimum starań przy wyborze burmistrza, nie 
zaniedbując również starannego wyboru radnych.

Kandydaci, rekomendowani przez Inicjatywę dla Gostynina 
mają ciekawą ofertę programową rozwoju miasta i poprawy 
życia wszystkich mieszkańców.

Członkowie stowarzyszenia IdG, co chcemy podkreślić 
z satysfakcją, najbardziej przysłużyli się referendum w sprawie 
odwołania Burmistrza Miasta Gostynina, ujawnieniu przypadków 
łamania prawa przez decydentów naszego samorządu.

Doprowadziło do ujawnienia nadużyć i niegospodarności na 
wielką skalę, pilnuje spraw karnych przed ich umorzeniem.

Jest przygotowane do skutecznego dochodzenia odszkodowań 
i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i cywilnej 
funkcjonariuszy publicznych, którzy szkody spowodowali. 
Nasi kandydaci temu podołają i już udowodnili, że zasługują 
na zaufanie.

Szanowni Państwo,
W nowym samorządzie nie może powtórzyć się sytuacja, jak 

w przypadku odmowy wygaszenia mandatu burmistrza, nie 
może powtórzyć się niegospodarność,trwonienie majątku gminy.

Nasi kandydaci dają rękojmię, że do tego nie dopuszczą. Głos 
na naszych kandydatów nie będzie głosem straconym.

Osoby skompromitowane w mijającej kadencji znamy 
wszyscy doskonale. Nie liczmy na to, że odejdą dobrowolnie. 
Większość ( np. wszyscy radni, którzy głosowali za zamianą 
działek) są na listach wyborczych swoich ugrupowań do organów 
samorządowych na lata 2014-2018.

Nie wskazujemy ich, ani ich ugrupowań, bo są wszystkim znani.
Z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że nasi kandydaci 

zasługują na Państwa głosy.

Pełnomocnik Referendum 
Andrzej Robacki
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 List wsparcia od osób związanych z Gostyninem

List otwarty do mieszkańców 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

W dniu 16 października 
br. w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie odbyło się spotkanie 
Pary Prezydenckiej z kobietami 
startującymi w listopadowych 
wyborach. Miałam wielką 
przyjemność uczestniczyć w tym 
spotkaniu, a także uścisnąć 
dłoń Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. Wspólnie 
z kandydatkami z całej Polski na 
stanowisko wójta, burmistrza 
i  prezydenta wzięłyśmy 
udział panelu dyskusyjnym, 
który poprowadziła Dorota 
Warakomska (dziennikarka 
i prezes zarządu Stowarzyszenia 
Konger Kobiet). Udział w dyskusji 
wzięła również Prezydent Miasta 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz, Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbieta Polak 
i Wójt Gminy Kowale Oleckie 
Helena Żukowska.

W dyskusji plenarnej na temat „Zadania i wyzwania po 
wyborach” uczestniczyły Ludwika Wujec z Kancelarii Prezydenta 
RP, Helena Hatka Senator RP, Urszula Pasławska  Wiceminister 
Skarbu i Barbara Imiołczyk Koordynator ds. ekspertów i rad 
społecznych przy rzeczniku Praw obywatelskich.

W spotkaniu z Parą Prezydencką uczestniczyły panie z całej 
Polski kandydujące na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
oraz do rad samorządów wszystkich szczebli, uczestniczące 
w różnych programach realizowanych przez organizacje 
pozarządowe wspierające aktywność publiczną kobiet, a także 
m.in. pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Małgorzata 
Fuszara. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Kongres Kobiet, Fundacją Szkoła Liderów, 
Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją im. Friedricha Eberta 
oraz Fundacją Przestrzenie Dialogu.

Źródło: www.prezydent.pl

W dniu 28 października na godzinę 12.00 przedstawiciele IdG, 
ja i kandydat na Radnego Rady Miasta z okręgu nr 4 Tadeusz 
Majchrzak zaplanowane mieliśmy spotkanie z najemcami hali 
targowej i galerii Stara Betoniarnia. Zjawiliśmy się punktualnie 
jednak okazało się, że nie możemy wejść do środka ponieważ 
wszystkie wejścia od strony hali  zostały zamknięte. Osoba, 

„Włodzimierz Śniecikowski nie robi wrażenia efekciarza, jak 
często bywa na stanowiskach burmistrzów czy prezydentów 
miast. Jest wyciszony, spokojny, ale w rozmowie bardzo 
uważny, logiczny, nieco zdystansowany.”  – Głos Gostyniński 
NR 14/2002R.

Cytat z książki „Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku” pod 
redakcją Barbary Konarskiej- Pabiniak, Gostynin 2010r., str. 
664, akapit drugi:

 „Włodzimierz Śniecikowski wygłosił też sentencję tego 
historycznego wieczoru: „Nie będę burmistrzem kontraktowym, 
lecz dobrym gospodarzem. Jak ustąpię, to z honorem i kulturą”.

która miała nas przyjąć w swoim lokalu została zamknięta 
w obiekcie, a z nami kontaktowała się telefonicznie.

Spotkanie przenieśliśmy na plac handlowy. W czasie krótkiej 
rozmowy z najemcami wysłuchaliśmy uwag co do obiektów 
i zarządzania nimi.

Mnie natomiast zastanawia czy to zbieg okoliczności, że 
w dzień targowy, w godzinach największego ruchu zamyka 
się taki obiekt? Jakie to ważne sprawy zostały zaplanowane 
na ten dzień? A może to obawa przed wizytą przedstawicieli 
Inicjatywy dla Gostynina?

Agnieszka Korajczyk – Szyperska

str. 3

Spotkanie z Parą 
Prezydencką

Włodzimierz Śniecikowski 
- „Mnie już znacie”

Zamknięta 
Stara Betoniarnia



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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Publikujemy oświadczenie, pod którym się podpisali Prezesi Zarządów firm BUDROX , HYDROPOL, PRZEDSIĘBIORSTWA 
ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A.

Gratuluję zwycięstwa IZOLBET BASKET. Sukces ten jest 
znakomitym przykładem, że można coś zrobić dla gostynińskiego 
sportu, a przy okazji jest to świetna promocja Firmy IZOLBET.

Deklaruję dalszą pomoc dla IZOLBET BASKET, która to 
drużyna obok MAZURA Gostynin znakomicie wpisuje się w hasło 
mojego ugrupowania IdG „Rozruszać Gostynin”.

 Kazimierz Majchrzak

Czasami trzeba skomentować pewne 
rzeczy. Lubię felietony Pana Andrzeja 
Szymkiewicza, Andrzej Adamski też 
ostatnio w mocnych słowach opisuje 

rzeczywistość. Lubię jak ktoś ma swoje własne zdanie i potrafi 
o tym pisać.

Ja od kliku lat zajmuje się polityką lokalną i teraz właśnie 
trochę o gostynińskiej polityce. Będąc jednym z współautorów 
programu Inicjatywy dla Gostynina postawiłem, na jedno, na 
realność wykonania tego programu i zawartych tam propozycji. 
Dlatego m.in. w mojej kampanii używam hasła „Konkretne 
i realne propozycje dla miasta i powiatu”. To jest hasło, z którym 
Ja w pełni się utożsamiam i za które odpowiadam.

Propozycje IdG są sprawdzone przez inne samorządy, 
nie szukamy nowego, Gostynin potrzebuje sprawdzonych 
działań. Gostynin potrzebuje miejsc pracy i mieszkań. Strefa 
Ekonomiczna, infrastruktura, parkingi, place zabaw, budżet 
obywatelski to wszystko może powstać. W zasadzie musi.

Program IdG opublikowaliśmy ponad 10 m-cy temu i od tego 
czasu go promujemy, pokazujemy uzasadniamy jego realność, 
bronimy przed krytyką. Chcemy zmienić Gostynin, chcemy, 
żeby stało się to szybko, dlatego postawiliśmy na sprawdzone 
w innych miastach propozycje. Chcemy pokazać, że skoro gdzieś 
się udało to i nam też się uda. Musi się udać.

Nasz kandydat na stanowisko burmistrza Agnieszka Korajczyk 
– Szyperska stawia na współpracę, podobnie zresztą jak my. 
Organizowaliśmy przecież wspólnie Referendum. Staraliśmy się 
do tej pory pewnych zachowań czy wypowiedzi nie krytykować, 
dlatego, że myślimy o wspólnym działaniu w przyszłości. 
Z przykrością jednak przyglądam się kampanii PiS.

Przeglądając relacje filmowe ze spotkań wyborczych, dochodzę 
do wniosku, że tematem przewodnim spotkań jest hasło „to 
wszystko przez PO”. Nie słyszę jakiś konkretnych planów 
odnoszących się do Gostynina, nie słyszę woli współpracy po 
wyborach, nie słyszę przykładów jak można poprawić sytuację 
w Gostyninie. Słyszę hasła ogólnopolskie, widzę polityków, 
którzy prawdopodobnie o sytuacji w Gostyninie usłyszeli przed 
spotkaniem i tak się zastanawiam, czy przypadkiem tym politykom 
nie pomyliły się wybory. Przypominam parlamentarne są za rok.

 Z przykrością twierdzę, że nie widzę w was woli współpracy, że 
najważniejsze jest tylko zdobycie władzy. Tu pewne porównanie. 
Do Gostynina przybył Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, 
bardzo pozytywnie oceniany w Płocku, za inwestycję jakie 
powstały i wciąż są realizowane. Przybył w jednym celu, dać 
jeden jasny przekaz, że Płock potrzebuje Gostynina, potrzebuje do 
współpracy, szeroko pojętej współpracy w pozyskiwaniu środków 
unijnych, które muszą trafić do Gostynina, bo to są miejsca 
pracy. Czy uwierzycie, że ani razu Prezydent Nowakowski nie 
skrytykował PIS, czy uwierzycie, że Prezydent Płocka Andrzej 
Nowakowski ani razu nie wspomniał o PIS?

Gostynin nie potrzebuje wojny partyjnej, nie potrzebuje 
nienawiści jaką prezentują Wasi goście, których tak 
licznie zapraszacie.

Gostynin potrzebuje współpracy, otwartości działania i osoby, 
która chce tworzyć ponad podziałami. Tylko współpraca 
ponad podziałami gwarantuje sukces dla Gostynina. Szkoda, 
że tego nie rozumiecie. Wasz kandydat na burmistrza przyjął 
z otwartością strategię swojej partii., Wy również, to Wielka 
Szkoda dla Gostynina.

str. 4

Kolejne firmy wchodzą w „Termy”

Zwycięstwo IZOLBET BASKET

Wielka Szkoda
dla Gostynina

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. 3str. 5



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3str. 7



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3str. 9
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„Ludek jest głupawy,on 
tak ma,ale to my elita 
odpowiadamy za kształt 
naszej rzeczywistości - 
bez względu na to,czy 
chcemy,czy nie chcemy.”

Do napisania tego 
artykułu skłonił mnie 

komentarz, zacytowany wyżej, jaki znalazł się na stronie gostynin24 
umieszczony pod tekstem napisanego przez pana Bartosza Bazelę, 
kandydata do Rady Miasta z listy wyborczej PiS. Pisząc „to my 

Na drodze naszego życia spotykamy często osoby, które cenimy, 
z którymi pragniemy się zaprzyjaźnić. Pozostają one na długo 
w naszej pamięci i zawsze chętnie do nich powracamy. Pojawiają 
się jednak i tacy ludzie, których nie chcielibyśmy nigdy poznać. 
Potocznie stwierdzamy, że na świecie są „ludzie i ludziska”. 

Każdy z nas marzy o tym, aby otaczać się osobami uczciwymi, 
mądrymi i odpowiedzialnymi, przy których czujemy się dobrze 
i bezpiecznie. Nie jest to łatwe w obecnych czasach. Ludzie żyją 
szybko, pędzą każdego dnia i w tej pogoni zatracają często swoją 
godność , poszanowanie dla innych. 

Dlaczego podłość, chciwość i chamstwo szerzy się na potęgę? 
Bądźmy sobą. Przecież każdy z nas ma chwile w swoim życiu, 
w których wie jakie jest ono kruche i jak szybko tracimy wszystko 
w jednym momencie. 

Zbliżają się wybory samorządowe, trwają kampanie wyborcze, 
kandydaci na fotel burmistrza przedstawiają swoje programy, 
które będą realizować po wyborach. Dołączają do nich kandydaci 
na radnych. Chętnych do pracy samorządowej jest wielu. 
Hasła wyborcze brzmią dumnie. Jest w tym wiele krytyki, ale 
najważniejsze być w tym wszystkim mądrym. Zastanówmy się, 
kogo wybrać w tych wyborach.

Dla naszego miasta jest to ważny moment, który zadecyduje 
o tym czy Gostynin wreszcie podąży właściwą drogą rozwoju, 
czy stanie się domem emerytów, w którym bezkarna wegetacja 
zdominuje jakiekolwiek szanse na lepsze jutro. Musimy poważnie, 
a zarazem normalnie podejść do zbliżających się wyborów. Liczę 
na wysoką frekwencję. „Nie lękajcie się” – tak mówił papież Jan 
Paweł II.

Żyjemy przecież w wolnym, demokratycznym kraju. Radnym 
być to ogromne wyzwanie. To radni podejmują odważne decyzje, 
które mają wpływ na nasze życie. Jeżeli zasiądą tam ludzie 
nieodpowiedzialni i spolegliwi, to nie zmieni się nic. 

Uważam, że każdy z nas z rozwagą podejdzie do głosowania. 
Nie lekceważmy tego dnia. Wiadomo, że nikt z członków rady nie 
napełni nam pieniędzmi naszych portfeli, nie rozwiąże naszych 
trudnych sytuacji życiowych, jednak dla społeczności lokalnej, 
bardzo ważne jest, kto z nowo wybranym burmistrzem zasiądzie 
w Radzie Miasta Gostynina.

Życzę trafnego wyboru, a tym samym normalnego życia w naszej 
małej Ojczyźnie. 

Wiesława Radecka

DO „CEZARA”

W dniu dzisiejszym spotkałam się z gostynińską młodzieżą, która 
od dłuższego czasu podejmuje działania w celu doprowadzenia 
do budowy lub co najmniej modernizacji skateparku. Miłośnicy 
jazdy na deskorolkach, hulajnogach czy BMX-ach przekazali mi  
swoje uwagi co do zarządzania obiektem, a także  wskazali na zły 
stan sprzętu i nawierzchni. Tym młodym ludziom  bardzo zależy 
na miejscu, w którym  mogliby spędzać swój wolny czas. Bardzo 
mnie cieszy, że jest w Gostyninie młodzież, która bierze sprawy 
w swoje ręce i szuka wsparcia dla realizacji swojego pomysłu. 

Ja ze swojej strony deklaruję, że sprawą budowy skateparku 
i pozyskania sponsorów zajmę się już na początku nowej kadencji.

Agnieszka Korajczyk –Szyperska

Nowy skatepark
w Gostyninie

Radnym 
być...

Wiesława Radecka elita” pan „Cezar” (pseudonim pasujący do komentarza) zaliczył 
tym samym siebie i pana Bazelę do elity. Nie wiem kim jest „Cezar” 
(chyba nie chodzi tu o Nerona) i jakimi kryteriami kieruje się przy 
podziale społeczeństwa na „elitę” i „ludek głupawy” Ale wiem 
jedno, że poczułem się tak jak gdyby mnie ktoś uderzył w twarz.

Nigdy nie miałem, nie mam i mieć nie będę ochoty do zaliczania 
siebie do „elity” Jestem sobie zwykłym, przeciętnym obywatelem 
tego miasta i takim nadal pragnę pozostać. A do „elity” nie chcę 
należeć z następujących powodów:

1. Nigdy „elity” nie były motorem zmian i przemian. Wręcz 
przeciwnie. Wystarczy zajrzeć do historii by przekonać się o jej 
konserwatywnym i zachowawczym zachowaniu. To „ludek głupawy” 
brał na siebie ciężar wprowadzania zmian.

2. Gostynińskie „elity” nie zrobiły nic by przeciwstawić się złym 
zjawisko dziejącym się w mieście, a gdy „ludek głupawy” miał 
ochotę na sprzeciw „elity” albo próbowały go uciszać, albo zbywać 
pustymi obietnicami, albo udawać, że wszystko jest w porządku.

3. Gdy już nie da się powstrzymać przemian to „elita” przypina 
się do nich głosząc, że to jej zasługa i robi wszystko by na tym zbić 
własny interes.

4. Nie chcę nikogo obrazić, ale słowo „elita” kojarzy mi się z ludźmi 
– wynika to z mojego doświadczenia – niezbyt wiarygodnymi, 
niezbyt uczciwymi, o przerośniętej ambicji , o aroganckim 
zachowaniu w stosunku do „nieelity” o żywiących pogardę dla 
innych, czego przykładem jest cytowany komentarz

Dziś, gdy już grupka ludzi przeciwstawiła się złu dziejącemu się 
w mieście mamy naraz wysyp ludzi dążących do poprawy sytuacji 
w naszym mieście. I oto proszę – odezwała się „elita odpowiadająca 
za kształt rzeczywistości” (patrz komentarz cytowany) Pytanie : 
gdzie do tej pory była ta „elita” ?

A może ja źle zrozumiałem ? Może „Cezarowi” chodzi o to, ze 
PiS to „elita” a reszta to „ludek głupawy” ?

Ja należałem, należę i należeć będę do „ludka głupawego” I jest 
z tego bardzo dumny. Bo bez tego „ludka głupawego” „elita” jest 
……warta.

 Andrzej Szymkiewicz



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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Dziś (21.10.2014r.) na osiedlu Czapskiego odbyło się pierwsze 
spotkanie z cyklu  spotkań w terenie. Wokół przedstawicieli 
IdG (Agnieszka Korajczyk-Szyperska kandydat na stanowisko 
Burmistrza Miasta Gostynina i Tadeusz Majchrzak – kandydat 
na radnego z okręgu nr 4) zebrała się grupa ok.20 mieszkańców. 
W telegraficznym skrócie omówiono zarys Programu 
Wyborczego IdG.

Najważniejszym punktem spotkania była rozmowa na temat 
potrzeb mieszkańców z osiedla Czapskiego i Kilińskiego, a więc 
potrzeba termomodernizacji,  budowy parkingów i bezpiecznego 
placu zabaw.

Zebrani na rozmowie „przy trzepaku” mieszkańcy pytali 
także o szansę realizacji Term, o przyjęcie przez Gminę Miasta 
Gostynina statusu Gminy poszkodowanej. Podjęliśmy również 
temat funkcjonowania straży miejskiej.

Wszystkim, którzy przybyli na to spotkanie Bardzo Dziękuję 
a mieszkańców innych osiedli gorąco zachęcam do udziału 
w spotkaniach z Inicjatywą dla Gostynina.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Pomimo bardzo niesprzyjającej pogody w dniu dzisiejszym 
odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Inicjatywy dla 
Gostynina z mieszkańcami Gostynina. Agnieszka Korajczyk-
Szyperska (kandydat na Burmistrza Miasta Gostynina), Beata 
Balcerzak (kandydatka do Rady Miasta Gostynina z okręgu nr 
15) i Roman Augustyniak (kandydat do Rady Powiatu  lista 20, 
poz. 2) spotkali się z mieszkańcami os. Zalesie. Przedstawiciele 
IdG z uwagą wysłuchali opinii na temat pracy obecnych radnych 
i burmistrza.

W dalszej części spotkania podjęto rozmowy dotyczące 
propozycji dla os. Zalesia, które powinny zostać zrealizowane 
aby na osiedlu było m.in. bezpieczniej.  Zebrani mieszkańcy 
jednogłośnie potwierdzili, że czują się jakby „wszyscy o nich 
zapomnieli” ponieważ  ”tu się nic nie dzieje”.

Zebrani wskazali m.in. na potrzebę zorganizowania miejsca 
dla dzieci i młodzieży, podłączenie oświetlenia przy garażach 
a także podjęcie działań mających na celu zapewnienie czystości 
na osiedlu.

 Roman Augustyniak

Agnieszka Korajczyk – Szyperska 
wśród mieszkańców Gostynina

Pierwsze spotkania
przy trzepaku za nami

Otwarte spotkanie 
na os. Zalesie



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina

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

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

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

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

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

Źródło: gostynin24.pl

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

Referendum
- kierowca niewinny

Możemy oczekiwać zarzutów o 
krzywoprzysięstwo

Wizerunek burmistrza

zniszczony

Więcej aktualności o Gostyninie znajdziesz na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl str. 3str. 11

W poniedziałkowe popołudnie spotkałam się z mieszkańcami 
okręgu nr 2 (Al. Popiełuszki, Bema, Jana Pawła II). W spotkaniu 
przy trzepaku towarzyszyli mi Andrzej Robacki (kandydat do 
Rady Miasta z okręgu nr 2 ) i Alicja Lewandowska (kandydatka do 
Rady Powiatu). Zebraną grupę mieszkańców interesowały m.in. 
tematy dotyczące Term gostynińskich i osiedlowych parkingów.

Poruszony został  także temat działalności MCK. 
W telegraficznym skrócie omówiono temat dotyczący 
strefy ekonomicznej i działań, które zostaną podjęte w celu 
likwidacji bezrobocia. Po raz kolejny potwierdziliśmy, że IdG 
będzie kontynuowało zatrudnianie pracowników w ramach 
prac interwencyjnych.

Agnieszka Korajczyk - Szyperska

Kolejne spotkanie „przy trzepaku” za nami. Dziś razem 
z Piotrem Matuszewskim (kandydat do Rady Miasta  okręg nr 7)  
i Agatą Andrzejewską (kandydatka do Rady Powiatu) spotkaliśmy 
się z mieszkańcami ul. Zazamcze. Wysłuchaliśmy postulatów 
mieszkańców, głównie co do  potrzeby budowy chodnika wzdłuż 
ulicy i zagospodarowania placu dla dzieci.

Informujemy, że przed nami kolejne spotkania,  tym razem 
ul. Parkowa, Stodólna, Floriańska i Bierzewicka. O terminach 
będziemy Państwa informować.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Spotkanie przy trzepaku 
na Al. Popiełuszki za nami

Spotkanie przy trzepaku 
na Zazamczu

W związku z pojawiający-
mi  się coraz częściej NIE-
PRAWDZIWYMI informa-
cjami dotyczącymi rzeko-
mych planów Inicjatywy dla 
Gostynina co do likwidacji 
prac społecznie-użytecznych 
i interwencyjnych, informu-
ję, że IdG  po wygranych wy-
borach planuje  nadal współ-
pracować w tym zakresie 

z Powiatowym Urzędem Pracy i nie ma zamiaru rezygnować 
z tej formy zatrudniania osób bezrobotnych.

Pojawiające się informacje to kłamstwa mające na celu oczer-
nić IdG w oczach mieszkańców korzystających lub planujących  
korzystać z tej formy pomocy.

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

TAK dla prac 
społecznie użytecznych



Cd: Arogancja, brak skruchy i przyzwolenie społeczne 

Sprzęt sportowy
na ‘Orlikach’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszam Państwa do współpracy i zgłaszania 
swoich propozycji.

W imieniu IdG
Agnieszka Korajczyk-Szyperska

IdG zaprasza

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

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

Inicjatywa dla Gostynina
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