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UWAGA!
„Gdy chcesz
opisać prawdę,
elegancję
zostaw krawcom”
Albert EINSTEIN
fizyk i matematyk
(1878 - 1955)
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Art. 19, pkt 2
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
(Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167)

Gówno nigdy nie
popłynie
pod prąd!

KTO ZA TO ZAPŁACI?!
Udają dziennikarzy, czy pracują „na czarno”?
▪▪▪ Każda osoba w Polsce prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą działającym na własną odpowiedzialność i swój rachunek.
Może to być działalność wykonywana osobiście albo przez zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę pracowników. Przedsiębiorca może też zawierać inne
umowy o pracę nie ma mowy
jednak o tym, by ktokolwiek wykonywał jakąkolwiek pracę na jego rzecz bez stosownej umowy i
zgłoszenia tego faktu w ZUS i
urzędzie skarbowym.
O jakiejkolwiek pracy społecznej, za darmo lub w formie wolontariatu wykonywanej na rzecz osoby fizycznej
będącej przedsiębiorcą mowy
być nie może. Dokładnie tę

sprawę regulują przepisy określone w stosownych ustawach,
w tym o wolontariacie.
W swoim czasie, dokładnie
dnia 17 sierpnia 2000 roku,
pani Teresa Wiesława Gryzło
zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej fakt, iż z
tym dniem rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie poligrafii – wydawnictwo,
mała poligrafia (ramka obok).
Zgodnie z zaświadczeniem
Urzędu Statystycznego w
Szczecinie z dnia 27 kwietnia
2001 roku, czyli ponad osiem
miesięcy po rozpoczęciu wydawniczej działalności gospodarczej pani Teresa W. Gryzło
otrzymała numer identyfikacyjny REGON - 812350504.
Dalszy ciąg na str. 6

CMENTARZ?
Myślibórz, dnia 29.07.2012 r.
Witam!
Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu zalewania nekropolii, na której
pochowany jest mój ojciec.
Po każdych opadach nie mam możliwości
dojścia do grobu, gdyż drogi są zalane. Nie
wyobrażam sobie, aby chodzenie na cmentarz
było uzależnione od opadów.
Administrator cmentarza podczas wybierania miejsca nie poinformował mnie, że jest to
teren narażony na ciągłe zalania. Opłata wniesiona za wykupienie miejsca na cmentarzu
chyba zobowiązuje do zapewnienia dojścia do
grobu i utrzymania należytego porządku. A
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku (§ 4 pkt. 1) teren cmentarza winien znajdować się w miarę możności na wzniesieniu i
nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód
deszczowych.
Więcej, w tym zdjęć, na str. 8
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ZABRANO NAM PRZYSTAŃ!
Myślibórz stracił swoją chlubę - MOS „SZKUNER”!!!
▪▪▪ Urszula i Mieczysław KACZOROWSCY, Stanisław, ale
chyba i Leonid, TELIGA oraz bardzo dużo innych osób związanych z powstaniem i kilkudziesięcioletnią historią SZKUNER-a,
z pewnością przewracają się w grobie!
Myślibórz od wielu lat chwalił się, i nadal się chwali, „swoim”
Jeziorem Myśliborskim, no i oczywiście jedyną w okolicy, tak
okazałą przystanią żeglarską. Wszystkich nazwisk osób, które
wychowywały się, szkoliły, uczyły i dorastały w działającym na
jej terenie Międzyszkolnym Ośrodku Sportu „Szkuner” w Myśliborzu nie jesteśmy w stanie wymienić. Po prostu zabrakłoby
nam miejsca na to, by je tu w komplecie umieścić.
Mimo wszystko z powodu zwykłej, ludzkiej przyzwoitości
chcemy wymienić, chociaż kilka nazwisk osób, które w niedalekiej przecież przeszłości, jako wychowawcy, trenerzy, zawodnicy i reprezentanci MOS „Szkuner” w Myśliborzu osiągnęły, nie
tylko w Polsce, swoje największe, nie tylko sportowe, SUKCESY (kolejność nazwisk przypadkowa - za brak niektórych danych i ewentualne pomyłki wszystkich zainteresowanych z góry
przepraszamy!).
Lech Lastowski, Anna Sulima, Dariusz Mejsner, Mirosław i
Maciej Misiaszek, Waldemar Miączyński, Andrzej i Anna Serafin, Kornela Kaczorowska, Lech Sławiński, Jerzy Wiśniewski,
Kazimierz Borowiak, Władysław Jerzyński, Jerzy Jastrzębski,
Paweł Kostrzewa, Stefan Szałek, Krystian Przybyła, Bogusław
Patroś, Adam i Henryk Pachowicz, Janusz Gajewski, Franciszek
i Artur Bejuk, Stanisław Wysocki, Dorota Lastowska, Andrzej
Siódmak, Robert Gębarowski, Bolesław Kalinowski, Paweł
Wurkowski, Tomasz Wiernicki, Robert Tobolski, Joanna i Robert Tomscy, Mariola Boroń, Piotr Gajdziński, Mariusz Klimaszewski, Waldemar, Lech i Kuba Jagusiak, Daniel Skibniewski,
Tomasz Zawadzki, Radosław Brzostowski, Radosław Kowalczyk, Miłosz Żurawski, Weronika, Łukasz i Michał Gogojewicz,
Piotr Zając, Mateusz Krysiak, Piotr i Grzegorz Kulbińscy, Jarosław Franckiewicz, Rafał Zięba, Małgorzata i Piotr Pieczyńscy,
Tomasz Czerniak, Łukasz Piotrowski, Robert, Jacek i Bartosz
Skwarna, Andrzej Topolski i wielu, bardzo wielu innych.
Jeśli ktoś się czuje pominięty, proszę nam to wybaczyć!
Mimo wielokrotnych, solennych, często publicznych zapewnień wszystkich myśliborskich radnych, w tym między innymi;
Wiesława Łukasika, Alicji Prill i Janusza Winiarczyka z Rady
Powiatu Myśliborskiego, (ale nie tylko), po blisko 50-ciu latach od rozpoczęcia działalności, z dniem 31 lipca 2012 roku
POWIATOWY, MIĘDZYSZKOLNY Ośrodek Sportu
„Szkuner” w Myśliborzu został, chyba ostatecznie – tak po
prostu, ZLIKWIDOWANY!!!

Powiedzieć: wstyd, hańba i poruta - to za mało!
Wszystkim osobom, które nie tylko na to pozwoliły, ale walnie się do likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
„Szkuner” w Myśliborzu przyczyniły, zwłaszcza „ludziom” z
Myśliborza, winniśmy wszyscy, jak tu mieszkamy, należycie i
serdecznie PODZIĘKOWAĆ „mówiąc” w najbliższych wyborach: - Państwu już dziękujemy
Chociaż tak naprawdę, za to, co zrobili, trzeba by im było,
mówiąc bez zbytniej elegancji - nogi… !!!
Waldemar J. Wiernicki
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TA K B Y Ł O N A P R A W D Ę ! ! !
Jak „NIECHCĄCY” zlikwidowano MOS „Szkuner” i DWDz!
I. Stan początkowy
Samodzielne
placówki oświatowo-wychowawcze
1.
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
„Szkuner” w Myśliborzu posiada:
- własny STATUT,
- dyrektor-przewodniczący
rady pedagogicznej,
- rada pedagogiczna placówki,
- własny majątek (w tym trwały).

2.
Dom Wczasów Dziecięcych
w Myśliborzu posiada:
- własny STATUT,
- dyrektor - przewodniczący
rady pedagogicznej,
- rada pedagogiczna placówki,
- własny majątek (w tym trwały).

II. Stan od 1 września 2008 r. - po uchwale Rady Powiatu z 27.08.2008 r.
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
„SZKUNER” w Myśliborzu posiada:
- własny STATUT,
- dyrektor ZESPOŁU
- BEZ własnej rady pedagogicznej
- z własnym majątkiem, który ZESPÓŁ przejął
od wchodzących w jego skład placówek MOS i DWDz
1.
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
„Szkuner” w Myśliborzu posiada:
- własny STATUT
- własną radę pedagogiczną
PLACÓWKI
Pozbawiony:
- dyrektora-przewodniczącego
rady pedagogicznej placówki
- własnego majątku, który
stał się majątkiem ZESPOŁU

2.
Dom Wczasów Dziecięcych
w Myśliborzu posiada:
- własny STATUT
- własną radę pedagogiczną
PLACÓWKI
Pozbawiony:
- dyrektora-przewodniczącego
rady pedagogicznej placówki
- własnego majątku, który
stał się majątkiem ZESPOŁU

III. Stan po 12 stycznia 2009 r. - po uchwale Rady Pedagogicznej ZESPOŁU
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
„SZKUNER” w Myśliborzu, który ma:
- własny, zmieniony STATUT,
- DYREKTORA-przewodniczącego
rady pedagogicznej ZESPOŁU
- własną RAD PEDAGOGICZNA
- i własny majątek

Pozbawione jakiejkolwiek samodzielności placówki MOS i DWDz
oraz
stanowiący do tej pory jedynie ich „CZAPĘ” Zespół,
połączone zostały w JEDNĄ PLACÓWKĘ, stanowiącą integralną całość!!!

†
Obie, dotychczas przynajmniej częściowo odrębne placówki, jakimi były
Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” i Dom Wczasów Dziecięcych
pozbawiono ostatnich atrybutów świadczących o ich samodzielności:
- własnego STATUTU
- własnej RADY PEDAGOGICZNEJ
Wcześniej pozbawiono je:
- własnego, jakiegokolwiek KIEROWNICTWA
- własnego MAJĄTKU

IV. Stan po 31 stycznia 2012 roku
Dokładnie o północy, w NOCY z dnia 31 stycznia na 1 lutego 2012 roku przestał istnieć:
- Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Szkuner” w Myśliborzu,
a wraz z nim DEFINITYWNIE zakończyły swój żywot,
stanowiące jego CZĘŚCI SKŁADOWE nigdy, w ŻADNYM PROCESIE NIE WYODRĘBNIONE z tego Zespołu
i w żaden sposób nie przygotowane do samodzielnej egzystencji dwie, powiatowe placówki oświatowo-wychowacze:
- Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” w Myśliborzu oraz
- Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu!!!
Waldemar J. Wiernicki
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MISTYFIKACJA, CZY JAKIŚ PRZEKRĘT?
Czy statut ZPOW „Szkuner” uchwalony jakoby przez jego radę pedagogiczną przyjęto zgodnie z prawem?
Moim zdaniem zdecydowanie NIE!!
Przede wszystkim nie zachowano podstawowych procedur, (co jest rażącym
naruszeniem prawa) przy utworzeniu
rady pedagogicznej Zespołu!
Zgodnie z wiedzą i dokumentami, jakimi dysponuję w dniu dzisiejszym, po rozpoczęciu działalności przez Zespół Placówek Oświato wo -W ycho wawczych
„Szkuner”, tj. po dniu 1.09.2008 r. nie
o dby ło się ani jedno, przeprowadzone zgodnie z ich własnymi regulaminami, posiedzenie rady pedagogicznej
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
„Szkuner”, ani Domu Wczasów Dziecięcych, na których podjęto by, zgodnie z
obowiązującym je prawem, uchwałę w
sprawie połączenia tych rad w jedną
radę pedagogiczną ZPOW „Szkuner”
w Myśliborzu!!!
Zgodnie z nadanym uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/184/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zespołowi STATUTEM,
cytuję: Rady pedagogiczne Placówek
mogą podjąć uchwałę o utworzeniu rady
pedagogicznej Zespołu (§ 3, pkt. 7 statutu
Zespołu) uchwały w sprawie utworzenia
rady pedagogicznej mogły podjąć wyłącznie te ciała statutowe wchodzących
w skład Zespołu Placówek, których
działalność ustalone zostały w ich regulaminach, a nie jakieś inne!

Zgodnie z nadanym
uchwałą Rady Powiatu Nr
XXII/184/2008 z dnia 27
sierpnia 2008 r. Zespołowi
STATUTEM, cytuję: Rady pedagogiczne Placówek mogą podjąć uchwałę
o utworzeniu rady peda-

gogicznej Zespołu (§ 3,
pkt. 7 statutu Zespołu)
uchwały w sprawie utworzenia rady pedagogicznej
mogły podjąć wyłącznie
te ciała statutowe wchodzących w skład Zespołu
Placówek, których działalność ustalone zostały
w ich regulaminach, a
nie jakieś inne!
Na „obrazkach”: skany
fragmentów ksero protokółu
i jego cała, przepisana przeze mnie komputerowo treść
(pisownia oryginalna).

Szukałem tych uchwał,
ponieważ przewodnicząca
Rady Powiatu, a także
Myśliborski Starosta uparcie twierdzili w znanych
mi pismach, że Zespół ma
radę pedagogiczną i własny, jednolity dla całego
Zespołu, uchwalony przez
jego radę pedagogiczną
STATUT.
W rezultacie udało mi
się dotrzeć do dziwnego
dokumentu, którym jest
„Protokół Rady Pedagogicznej odbytego w dniu
12.01.2009 r.” spisany
ręcznie w jakimś grubym
zeszycie (strony od 107 do
111). To, co można w protokóle „wyczytać” to wyłącznie to, że było to jakieś bliżej nieokreślone
zebranie wszystkich pracowników Zespołu, na
którym poszczególne grupy pracowników (MOS
„Szkuner” i DWDz) podjęły, w sposób absolutnie
nieformalny i niezgodny z
prawem, nikomu niepotrzebne, bo nieobowiązujące uchwały.

Zebrania tego w żadnym
przypadku nie można traktować, jako posiedzenie
którejkolwiek z rady pedagogicznych Placówek
wchodzących w skład Zespołu, które winny być
przeprowadzone zgodnie z
obowiązującym je regulaminami.
W tym przypadku najbardziej klarownie nadużycie, o którym piszę,
jest odnotowane w części
Ad. 2 udostępnionej mi
kserokopii rękopisu protokółu. Myślę, że oryginał
jeszcze nie „zginął”?
Wobec powyższego należy stwierdzić, że powołanie rady pedagogicznej
Zespołu odbyło się bez zachowania wymaganych w
tym przypadku procedur i
bez wykorzystania reguł
prawnych określonych dla
takiej czynności w statucie
Zespołu obowiązującym w
dniu 12 stycznia 2009 r.
Nie zastosowano też obowiązujących te rady regulaminów (oddzielnych dla
MOS i DWDz).
Moim zdaniem, to co
prezentują nam przedstawiciele organów powiatowej władzy publicznej w
Myśliborzu nie jest nawet
mistyfikacją lub jakimś
drobnym przekrętem, ale
zwykłym, ordynarnym
przestępstwem urzędniczym popełnionym przez
podległych jej pracowników, które winno być ścigane z urzędu przez każdą
prokuraturę w Polsce, także w Myśliborzu!
Waldemar Wiernicki
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TRĄBY POWIETRZNE,
CZY JERYCHOŃSKIE?
▪▪▪ Podsumowując III kadencję Rady Powiatu Myśliborskiego w latach 206- 2010
ówczesny starosta Andrzej Potyra stwierdził, że zrealizowane działania dają solidną podstawę do dalszego rozwoju powiatu.
„Zarówno moją, jak i Zarządu oraz Rady Powiatu ambicją, było sukcesywne
podnoszenie stanu rozwoju społeczno –
gospodarczego Powiatu Myśliborskiego
oraz warunków życia mieszkańców przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, zapobieganiu patologiom społecznym oraz utrzymaniu więzi międzyludzkich”.
Jednym z priorytetów starosty Andrzeja
Potyry była poprawa warunków bytowych wychowanków umieszczonych w
Domu Dziecka w Barlinku oraz poprawa
warunków pracy zatrudnionej tam kadry.
Nie szczędzono, więc środków finansowych dla tej jednostki między innymi na
remonty.
Kosztem 518.381 zł przebudowano
aneksy kuchenne i pomieszczenia sanitarne będące w opłakanym stanie. Zmodernizowano wyposażenie kuchni z zapleczem, pomieszczenia do zajęć terapeutycznych. Na korytarzach parteru położono strukturę granitową.
W pokojach dzieci wymieniono tynki, a
ściany pomalowano starannie dobierając
pastelowe kolory. Remonty wykonano ze
środków własnych powiatu, ze środków
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków pozyskanych
od sponsora. Równocześnie zakupiono
nowe
wyposażenie.
Kosztem ok.
1.000.000 zł
Dom Dziecka w Barlinku zmienił się
nie do poznania, co było widać na
uśmiechniętych twarzach wychowanków.
W działaniach starosty Andrzeja Potyry
dotyczących tej placówki była również
druga strona medalu. Dotyczyła ona słabego zarządzania jednostki i panujących
w niej konfliktów.
Niepojęta „słabość” pana starosty do
powołanej z jego polecenia pani dyrektor
przyczyniła się do eskalacji konfliktu.
Pan starosta nie potrafił wyciągnąć konsekwencji wobec pani dyrektor mimo jej
ewidentnych wpadek.
Potwierdziły to kontrole wewnętrzne
przeprowadzone przez wydział kontroli
starostwa i zewnętrzne przeprowadzone
przez PIP i NIK.
Dlaczego starosta na nie reagował ?
To jego, być może, „słodka tajemnica.
Inni dywagują, że to zbliżające się wybory hamowały starostę z podjęciem właściwej decyzji i troska o przyszłe głosy barlineckiej braci wędkarskiej, której przewodniczył brat pani dyrektor?
Tego z wyjątkiem pana starosty nikt z
całą pewnością nie wie. Po ogłoszeniu
wyników samorządowych w 2010 r. pan
starosta Potyra przeszedł metamorfozę.
Postanowił współpracować razem z tymi,
co do tej pory bezlitośnie obnażali jego
słabości wykorzystując do tego celu konflikt panujący w Domu Dziecka.

Tym samym pan starosta znalazł się w
„doborowym”
towarzystwie
SLDowców: Janusza Winiarczyka, Aliny
Sznabowicz, Józefa Getmana, którzy wyjątkowo przysłużyli się powiatowi myśliborskiemu pogrążając go w otchłani długów.
Dzisiaj, SLD-owscy towarzysze pana
Andrzeja Potyry, przy całkowicie jego
biernej postawie, niszczą wszystko to, co
w III kadencji, której był liderem, udało
się uporządkować.
W dniu 17 listopada 2011 r. postanowiono ostatecznie rozwiązać „palący problem”, pupilka pana starosty Potyry, czyli
Domu Dziecka w Barlinku, poprzez połączenie kilku podobnych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących
na terenie Powiatu Myśliborskiego w placówkę
wielofunkcyjną
o
nazwie
„Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych”, kierując na sesję
przygotowaną zawczasu uchwałę w tej
sprawie.
W dniu 6 grudnia 2011 r. na zarządzie
powiatowym zapadły kolejne decyzje w
sprawie rozwiązania za jednym zamachem: Zespołu Placówek OświatowoWychowawczych „Szkuner” oraz zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka
Sportu „Szkuner” w Myśliborzu, Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Barlinku, zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 na
podbudowie Liceum Profilowanego w
ZSP Nr 1 w Barlinku, dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
Nr 1 w ZSP Nr 1 Barlinku, trzyletniego
Technikum Uzupełniającego Nr 1 w ZSP
Nr 1 w Barlinku, zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w ZSP Nr 1 w
Barlinku, Liceum Profilowanego w ZSP
Nr 1 w Barlinku, Policealnego Studium
Zawodowego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu,
Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu, Technikum Handlowego zaocznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły zawodowej w
ZSP Nr 2 w Barlinku, II Liceum Profilowanego w ZSP Nr 2 w Barlinku, Policealnego Studium Turystycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły średniej.
Podczas grudniowej sesji rady powiatu
myśliborskiego w ciągu kilkunastu chwil
zapadła ostateczna decyzja. Z pogromu
ocalało jedynie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku. Decyzję wypracowało
„doborowe” towarzystwo w osobach
członków zarządu powiatu: Arkadiusza
Mazepy, Andrzeja Potyry, Andrzeja Rudnickiego, Janusza Winiarczyka i Józefa
Getmana.
Owocem ich bezmyślnej decyzji jest likwidacja między in. Domu Dziecka w
Barlinku, który dopiero co został wyremontowany i zaczął spełniać wymagane
standardy.
Rosnące bezrobocie i pauperyzacja społeczeństwa sprawia, że zapotrzebowanie
na usługi świadczone przez tego typu placówki rośnie. Tylko w pierwszym kwartale br., jak powiedział dyrektor PCPR w
Myśliborzu, wpłynęło 30 ofert umiesz-

czenia dzieci, co świadczy o wyjątkowej
głupocie decydentów.
Mienie ruchome zlikwidowanej jednostki, na podstawie wniosku dyrektora
ZPOW w Dębnie za zgodą zarządu powiatu, nieodpłatne przekazano dla podmiotów, które o nie wystąpiły.
I tak:
SPD „BRATEK” w Barlinku pożywił
się wyposażeniem placu zabaw, meblami,
sprzętem i pomocami dydaktycznymi.
Meble oraz sprzęt, które były w dobrym
stanie zostały przewiezione do Placówki
w Dębnie.
Co nieco skapnęło pani Marlenie Socha
prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka.
Natomiast w Barlinku pozostały tylko
zniszczone i nienadające się do użytkowania rzeczy. Do załatwienia pozostała
tylko kwestia zabezpieczenia przez powiat od dnia 01.07.2012 r. obiektu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2
w Barlinku.
Proponuję, by jedno lustro z łazienki
zlikwidowanej placówki powiesić w sali
posiedzeń rady powiatu obok zawieszonych tam zdjęć starostów.
Zapytać wówczas będzie można:
Lustereczko, lustereczko powiedz przecie, kto jest największym cwaniakiem i
łajdakiem w powiecie?
I tak koniec wieńczy dzieło.
Niespełna 1.000.000 zł wydanych na
remont i wyposażenie placówki zostało
wyrzucone w błoto. I to nie bynajmniej za
sprawą trąb powietrznych podobnych do
tych, które pustoszyły ostatnio powiaty w
Kujawsko-Pomorskim.
Stało się to za sprawą decyzji zarządu
powiatu w osobach: Arkadiusza Mazepy,
Andrzeja Potyry, Andrzeja Rudnickiego,
Józefa Getmana, Janusza Winiarczyka i
kolesi, którzy przegłosowali ich decyzję.
Trąby przyczyniły się do zrujnowania
Jerycho, czy przyczynią się do zrujnowania powiatu - czas pokaże.
Jaś Kowalski

Jackowi
"Może jeszcze jakiś wierszyk"
Prosi mnie Pan Jacek.
Bądź tu mądry i coś ułóż
Kiedy pusto w głowie,
Ale co to będzie kiedy
Pan Jacek się dowie?
Wszak to przecież Pan Redaktor
I wielka "Persona"
Sam se ułóż i wydrukuj
Wtedy się dokona!
Gall Anonim
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KTO ZA TO ZAPŁACI?!
Udają dziennikarzy, czy pracują „na czarno”?

Ciąg dalszy ze str. 1
Dopiero w tym momencie mogła rozpocząć swoją działalność, jako przedsiębiorca/wydawca pod nazwą:
Teresa Wiesława Gryzło
„MYŚLIBORSKIE WIEŚCI”
NIEZALEŻNY
DWUTYGODNIK POWIATOWY
Dlaczego przez cały ten czas, kiedy
prowadziła swoją działalność bez numeru
REGON, nikt się tym nie zainteresował?
Gorzej. Pani Teresa W. Gryzło zaczęła
od 17 sierpnia 2000 roku, jako przedsięsiębiorca/wydawca, wydawanie (bez
uzyskania sądowej rejestracji tytułu) swojej nowej gazety pod tytułem
„Myśliborskie Wieści” Niezależny Dwutygodnik Powiatowy, z wykorzystaniem
następujących dziennikarzy, który zostali
członkami powołanego przez nią „na gębę” Kolegium redakcyjnego w składzie
wymienianym w każdej stopce redakcyjnej. Skład ten ulegał różnym zmianom,
ale by nie grzebać się zbyt daleko w przeszłości (na górze skan stopki z ostatniego
wydania tej gazety z dnia 31.07.2012 r.).
O tym, że członkowie Kolegium redakcyjnego są zatrudnienie przez przedsiębi.

orcę/wydawcę panią Teresę W. Gryzło
dziennikarzami w oczywisty sposób
świadczą legitymacje prasowe, jakie
otrzymali (w przeszłości nie tylko oni) od

Zgodnie z obowiązującym przepisem ustawy z
dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe ( Dz.
U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) art. 7::
- Dziennikarzem jest osoba zajmująca się
redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca
w stosunku pracy z redakcją, albo zajmująca
się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia
redakcji (ust. 5),
- Redaktorem jest dziennikarz decydujący
lub współdecydujący o publikacji materiałów
prasowych (ust. 6),
- Redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowania
o całokształcie działalności redakcji (ust. 7),
- Redakcją jest jednostka organizująca proces
przygotowywania (zbierania, oceniania
i opracowywania) materiałów do publikacji
w prasie (ust. 8).
REDAKCJA to nie jest grupa dziennikarzy,
jak wydaje się pani Gryzło. Redakcja to dział,
wydział lub inna jednostka organizacyjne ,
której pracują ludzie różnych specjalności, ze
sprzątaczkami (bez obrażania sprzątaczek)
włącznie! Natomiast określenie „Kolegium

redakcyjne” nie występuje w ustawie
Prawo prasowe!
swojego pracodawcy. Tymi legitymacjami posługiwali się i posługują nadal, wielokrotnie, chociaż niektórzy z nich twierdzą, że nie są dziennikarzami tej gazety,
tylko jej redaktorami.

Z „redaktorami” wymienionymi w stopce redakcyjnej sprawa jest jasna. Z pewnością są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Współpracownicy, chyba na

podstawie umowy zlecenia. Ale co z innymi, w liczbie sięgającej setki, autorami, których teksty sprzedaje pani Gryzło
razem z każdym egzemplarzem swojej
gazety, która rozprowadzana jest poprzez
bardzo liczne punkty sprzedaży na terenie
całego powiatu myśliborskiego przez samą panią Teresę W. Gryzło (nie udało się
nam potwierdzić, by miała jakąś umowę z
jakąkolwiek firmą kolportującą jej prasę)?
Czy oni pracują na podstawie innych
umów, czy na specjalne zamówienie pani
Gryzło w zamian za przysługujące im tantiemy?
Jeszcze dziwniejszym jest to, że jej
produkty sprzedawane są w tych punktach z pominięciem kas fiskalnych. Ponadto nie wydaje nam się, by sprzedawcy
w jakikolwiek sposób zamawiali towar
„wyprodukowany” przez panią Teresę W.
Gryzło, bo w żaden sposób nie mogliśmy
trafić, chociaż na mały ślad, jakiegoś takiego zamówienia. Nie wiadomo, ile egzemplarzy czasopisma sprzedawcy zamówili i „przyjęli na sklep”, a ile z nich udało im się sprzedać i jakie były zwroty?
W żaden sposób nie udało się nam także ustalić wysokości przychodów, jakie
osiąga ze sprzedaży tego czasopisma, co
miesiąc przedsiębiorca/wydawca, jakim
jest niewątpliwie od 17 sierpnia 2000 roku panie Teresa Wiesława Gryło i dlaczego od tych przychodów nie odprowadza
podatku VAT?
Wydaje się nam, że stosowne służby i
urzędy z łatwością ustalą, na jakich zasadach działa ten interes, i dlaczego wielu
lat funkcjonuje z tak rażącym naruszeniem i świadomym omijaniem bardzo
wielu obowiązujących w Polsce, zwłaszcza innych, niż pani Gryzło zjadaczy
chleba, przepisów prawa.
Na szybką ich odpowiedź czekamy z
wielką niecierpliwością.
Waldemar J. Wiernicki

UWAGA - REDAKTORZY!
▪▪▪ Jest w Myśliborzu dość liczne grono osób, które podają się
za dziennikarzy. Z tym, że duża część z nich, to grupa pożytecznych hobbystów-amatorów lub - jak często sami siebie nazywają
- rozrywkowych „jajcarzy” i „nocnikarzy”.
Nie ma problemu, gdy ktoś się bawi w dziennikarstwo
(dosłownie) traktując to, jako rodzaj hobby, zwłaszcza uprawianego w ramach członkowstwa w jakimś stowarzyszeniu lub innej organizacji społecznej, zwłaszcza pozarządowej.
Gorzej, gdy ktoś to robi NA POWAŻNIE!
Jest także w Myśliborzu kilku takich, którzy robią to (udając
dziennikarzy) w ramach formalnie zgłoszonej i zarejestrowanej, dochodowej działalności gospodarczej prowadzonej przez
różne osoby fizyczne lub prawne!
Część z nich posługuje się nawet legitymacjami prasowymi
ozdobionymi zdjęciem, jak z dowodu osobistego i pieczątką.

Robią to po to, by dodać sobie należytej powagi i autorytetu.
W ten sposób gwarantują sobie swobodny dostęp do informacji udzielanych im obficie przez funkcjonariuszy publicznych i
inne osoby (w tym przedstawicieli firm i przedsiębiorstw), które
dają się nabrać na tego typu papierki. Niektórzy z tych
„dziennikarzy” swoją działalność prowadzili, (być może nadal
prowadzą) w publicznych i niepublicznych szkołach i innych
placówkach oświatowych, sportowych i kulturalnych.
Uważam, że nadszedł najwyższy czas, by ostatecznie położyć
kres bezprawnej działalności oszustów, którzy mówiąc, iż „nie
mają wykształcenia, by być dziennikarzami” twierdzą jednocześnie, że są - REDAK TORAM I!?
Tacy z nich redaktorzy, jak z koziej d… trąba!
Waldemar J. Wiernicki
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TOW A R Z YS Z E B RO N I ?
Pani Gryzło broni Sąd, czy Sąd broni panią Gryzło?
▪▪▪ Oto jest pytanie. Prawie całe wydanie
czasopisma pani Teresy W. Gryzło z dnia
31 marca tego roku - Nr 4/5(530/531)
poświęcone jest „akcji ratowania” Sądu
Rejonowego w Myśliborzu przed, jakoby
planowaną - „likwidacją”.
Zgodnie z reformatorskimi „zapędami”
pana ministra Jarosława Gowina nasz Sąd
ma być zdegradowany do roli wydziału
zamiejscowego Sądu Rejonowego w
Choszcznie. Ostateczne decyzje jeszcze
nie zapadły, jednak sprawa jest gorąca.
Były pikiety i wiece, narady i wywiady. W Myśliborzu pojawił się nawet były
szef SLD poseł Grzegorz Napieralski. Do
Warszawy udała się specjalna delegacja,
na której czele osobiście stał, „etatowy”
już podobno, radny Rady Powiatu Myśliborskiego pan Wiesław W. Łukasik.
Nie wiadomo dlaczego (bo to nie przypadek), ale akurat ten ,„ratunkowy” numer „Myśliborskich Wieści” pełen jest
relacji z tych akcji. Tekstów i fotografii.
Wiadomo jednak na 100%, że czasopismo to z „hukiem” 15 lutego 2012 roku
zakończyło swoją działalność!
Poszczególni „redaktorzy” w swoich
tekstach, opublikowanych w tym podobno „ostatnim” numerze, tego czasopisma,
nie ukrywali swojego zaskoczenia.
A tu niespodzianka!

Gazetka miała zniknąć, a tu mimo ogłaszanej „biedy finansowej”, po krótkiej,
półtoramiesięcznej przerwie, ukazuje się
ponownie, ale tym razem w kolorze!
Czyżby miało to jakiś związek z toczącą się przed tym Sądem sprawą przeciwko pani Teresie Gryzło (o zniesławienie),
jaką jej wytoczyłem w listopadzie 2010 r.
na podstawie art. 212 kodeksu karnego.

Popatrz
i posłuchaj

Być może, ale pewności nikt nie ma. Ja
też. Tylko tak dziwnie się składa, że ten
Sąd już drugi raz umorzył tę sprawę powołując się na, uchylony już raz w apelacji wyrok z ubiegłego roku. Uzasadnienie
tego „nowego” wyroku jest prawie identyczne z poprzednim. Czy to przypadek?
Nie sądzę. Coś w tym jednak musi być?
Waldemar J. Wiernicki

BEZPRAWIE BURMISTRZA?
▪▪▪ Nie byłoby o czym pisać, gdyby nie to, że podpisywanie jakiejkolwiek umowy
z człowiekiem, który sparaliżowany i nieprzytomny leży, jak kłoda, w szpitalu, to
najwyższy szczyt. Szczyt bezczelności!
Ktoś powie, że zmyślam i piszę o rzeczach, które w rzeczywistości nigdy nie
mogły się zdarzyć. Niestety - nie w naszym kraju! Okazuje się, że u nas może się
zdarzyć wszystko, zwłaszcza „w interesach”. Ale w interesach tylko niektórych,
tak zwanych „ważnych ludzi”. I tak nikt im za to nic nie zrobi!
Nie inaczej sprawa wygląda w Myśliborzu. Jednemu ze znanych dość
powszechnie, nie tylko w naszym mieście ludzi przytrafiło się nieszczęście. Dopadł go wylew. Prawdziwe nieszczęście.
Zdrowy i zaradny chłopak wylądował sparaliżowany i nieprzytomny
w szpitalu. Tak się złożyło, że prowadził w Myśliborzu bardzo ważną
dla sprawujących w mieście „władzę” działalność gospodarczą.
I ten interes, tak z dnia na dzień przestał działać, ale „nie z takimi problemami my ze szwagrem dawaliśmy sobie radę”. By interesik dalej się
kręcił zgodnie z potrzebami miejscowych „notabli” szybko sporządzono
potrzebną, jak się okazuje wyłącznie do wypłacenia z kasy pieniędzy,
umowę o dzieło z dnia 27 stycznia 2011 r. Nr Or.I 1162-2/10 z nieprzytomnym i od miesięcy sparaliżowanym mężczyzną!!!
Żeby było śmieszniej, umowę podpisała kobieta. I myślicie, że tym
„drobnym” przekrętem ktoś się przejął? Kamień w wodę. Interes działa.
Ludzie zadowoleni, a chory, podobno bardzo powoli, wraca do zdrowia.
Może ktoś inny spróbuje w taki sposób prowadzić swoją działalność
gospodarczą. Nie radzę: „Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie!”

Spółdzielnia i ciepła woda

Link:
http://www.youtube.com/watch?v=ReiZteSbgLM

▪▪▪ Niby zarząd spółdzielni mieszkaniowej winien dbać, tak jak zarząd
każdej spółki prawa handlowego, o interes spółdzielcy. Nie w Myśliborzu. Tutaj zarząd spółdzielni chroni interesów udziałowców PEC Spółka
z o.o. w Myśliborzu, która w ostatnich latach zmonopolizowała dostawę
ciepła do mieszkań. Spółdzielnia miała własne kotłownie, ale je zlikwidowała. Spółka dzisiaj dyktuje swoje ceny, a zarząd spółdzielni pilnuje,
by spółdzielcy posłusznie, za to ciepło płacili. Nikt się z tego nie może
wyłamać. Nie możesz mieć bojlera, własnych grzejników, bo PEC musi
zarabiać. Naszym zdaniem za działalność na szkodę spółdzielców, taki
zarząd powinien siedzieć. Dosłownie, a nie na intratnych posadkach!

CMENTARZ?
Ciąg dalszy ze str. 1
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Właśnie znalazłam informację, że nie jesteście obojętni na to,
co się wokół dzieje. Zmęczyły mnie ciągłe wycieczki do administratora.... i społeczny etat grabarza, dlatego pozwoliłam sobie napisać do Was.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Dane personalne autora listu do wiadomości Redakcji

KRĘTACZE?
▪▪▪ Jakiś czas temu poproszony zostałem o
to, aby reprezentować jedną z mieszkanek
Rościna podczas kontroli, jaką mieli przeprowadzić pracownicy Urzędu Miasta i
Gminy w Myśliborzu na fermie norek w
tej miejscowości.
Oczywiście zgodziłem się bez wahania.
Po pierwsze, dlatego, że nie wypadało mi
odmówić, a po drugie, nigdy na takiej fermie nie byłem. Uznałem zaproszenie za
jedyną okazję do zaznajomienia się z tematem, o którym głośno w naszej Gminie
od wiosny.
Przyznam się szczerze, że jako zootechnik z kilkuletnim stażem pracy w państwowych gospodarstwach rolnych mam
jakie takie pojęcie o organizacji pracy w
fermach hodowlanych i o zapachach tam
panujących. Pomimo kilkudziesięciu lat
przerwy w zawodzie, niektórych rzeczy
po prostu się nie zapomina. W rolnictwie
wychowany byłem od małego, bo Rodzice mieli niedużą gospodarkę w Choszcznie, więc zapach obornika mnie nie drażni, a przelatujące obok muchy traktuję, jeśli nie przyjaźnie, to po prostu naturalnie.
Zajeżdżam, więc do Rościna. Przed
bramą stoi grupka mieszkańców - tych
najbliższych sąsiadów fermy, zawiadomionych przez Urząd Gminy w Myślibórz o mającej się odbyć kontroli.
Wchodzimy na fermę.
Jej właściciel, człowiek młody, ubrany
w dżinsy, adidasy i flanelową koszulę nie
sprawia wrażenia biznesmena. Powiedziałbym, ot normalny gospodarz, zatroskany o sprawy swojego gospodarstwa,
może trochę za bardzo zapracowany. Nie

wyraża zgody na to, żeby na teren gospodarstwa weszli wszyscy mieszkańcy zawiadomieni o kontroli.
Rozmawiamy przez tłumacza. Okazuje
się, że jest nas po prostu za dużo. Co za
różnica myślę sobie, skoro przy wejściu
na teren fermy nie ma maty dezynfekcyjnej, a nasza grupa dopuszczona do wizytacji i tak nie otrzymała wierzchniej
odzieży ochronnej. Pewnie właściciel nie
ma zielonego pojęcia o zabezpieczeniu
epidemiologicznym obiektu.
Po krótkiej dyskusji wchodzimy na teren fermy. Zasiedlone są cztery pawilony.
W każdym z nich po około 4.000 sztuk
norek. Zgłoszone do zmiany użytkowania
są tylko dwa pawilony.
W pawilonach względnie czysto, nie
śmierdzi. Wyczuwa się lekką woń zwierząt futerkowych i ich odchodów. Nie
stwierdziłem obecności much, na które to
skarżą się mieszkańcy wioski. Pytam, kiedy robiono dezynsekcję. Pada odpowiedz,
że nie robiono.
Zdziwiłem się nieco, bo przecież pamiętam, że w pomieszczeniach inwentarskich zawsze był z tym problem, szczególnie w chlewniach i cielętnikach, gdzie
skarmiano mleko. A tutaj zadawana jest
pasza zawierająca resztki mięsne i kostne
i nie ma śladu much.
Następnie obejrzeliśmy płytę gnojową,
studzienkę na odcieki z obornika i
wszystko wydawało się w porządku...
Aż do odczytania protokołu końcowego
mieszkańcom Rościna, którzy cierpliwie
czekali na zakończenie kontroli. Powiedzieli nam wtedy, że kilka dni wcześniej

wywożono odchody z fermy na pole.
Zaciekawiło mnie to, bo zgodnie z obowiązującym prawem odchody zwierząt
futerkowych obornikiem nie są i do chwili przegnicia ze słomą powinny być składowane na wybetonowanej płycie obornikowej przez pół roku.
Zadecydowałem, że jedziemy na pole.
W odległości około czterech kilometrów
od wioski, na ściernisku, niedaleko wsi
Pniów wskazano nam miejsce składowania odchodów z fermy norek. Widząc to
byłem w szoku. Jak można okłamywać
tak ludzi? Prawdą jest, że nie złapaliśmy
nikogo za rękę. Ale nie ulega żadnej wątpliwości, kto to zrobił i skąd pochodzą te
odchody.
Po drodze z Rościna na polnej drodze
„rozsiane” odchody wskazywały drogę od
fermy do miejsca ich składowania. Widocznie transportowane były nie dość
szczelną przyczepą, ale kto by się tym
przejmował. Widocznie sprawcy tego
„czynu” wiedzą od dawna to, co w dzisiejszych „Wiadomościach” w TV powiedział pan Premier: - Nie każde oszustwo
jest przestępstwem.
Czy oszukano nas jeszcze w innych
sprawach związanych z funkcjonowaniem
fermy norek?
Myślę, że wkrótce się o tym dowiemy.
W Danii nie zawsze dodrze mówi się o
Polakach poszukujących tam pracy i lepszych warunków życia. W Polsce do tej
pory o Duńczykach źle się nie mówiło.
Czas chyba jednak zmienić zdanie.
Roman Wąsik

♠
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List otwar ty do PGKiM
▪▪▪ Uchwałą Nr XX/119/91 z dnia 19 lutego 1991 roku Rada Miasta i
Gminy w Myśliborzu zdecydowała o tym, że dotychczasowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu zostanie przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Do podpisania aktu założycielskiego upoważnieni zostali: ówczesny
Burmistrz Myśliborza pani Wiesława Różycka i członek Zarządu pan
Bronisław Teodorczyk.
Akt ten podpisano w Biurze Notarialnym w Myśliborzu dnia 30 grudnia 1991 roku. W akcie tym, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady
Miasta i Gminy Myślibórz zapisano między innymi:
§1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:
1. Świadczenie usług w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, budownictwa, cmentarnictwa
oraz usług na rzecz lokatorów, a ponadto wszelkich usług
komunalnych, transportowo-sprzętowych, stolarskich magazynowych.
W tej sytuacji nikt nie może mieć wątpliwości, że PGKiM był
potrzebny Gminie Myślibórz (wcześniej, jako przedsiębiorstwo,
jak wszystko wtedy - państwowe, a później jako spółka z o.o.)
przede wszystkim do prowadzenia w jej imieniu gospodarki
komunalnej i MIESZKANIOWEJ!
Wynika to nie tylko z wyżej wymienionej uchwały Rady, która obowiązuje do dnia dzisiejszego, z aktu założycielskiego
Spółki, ale także wprost z jej nazwy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Dlaczego więc Zarząd tej Spółki, ale także jej Rada Nadzorcza
bez „mrugnięcia okiem” zgodziła się w roku 2006 na oddanie w
zarząd ZBiLK prawie wszystkich nieruchomości gminnych, którymi do tej pory administrowała?
Spółka pozbawiła się w ten sposób znacznych dochodów, jakie regularnie uzyskiwała za zarządzanie mieniem gminnym.

Nie były to przecież pieniądze „wyrzucone w błoto”, ponieważ 100% udziałów w tej Spółce miała i ma GMINA!
Podobnie Gmina decydowała o podziale zysków, o wysokości
nakładów ponoszonych co roku na budownictwo komunalne, na
utrzymanie zasobów mieszkaniowych itp. itd.
Nikt nie miał prawa do tego się wtrącać, bo nawet skład i działalność Rady Nadzorczej i Zarządu była i myślę, że nadal jest,
pod pełną kontrolą wszystkich organów Gminy!
Jaki diabeł podkusił więc Gminę do powołania jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych?
Są to dla naszej Gminy niepotrzebne, dodatkowe KOSZTY!
I jak tu nie podejrzewać jakichś konszachtów zmierzających
wprost do sprywatyzowania majątku, jaki zgromadził PGKiM?
Uwolnić Spółkę od „niepotrzebnych” kosztów, a później
„pozbyć się”, czyli sprzedać część, w ostateczności całość jej
udziałów, podobnie jak to zrobiono w PEC.
Dziwię się, że nikt „nie chciał” zauważyć błędów, jakie popełniono przy powoływaniu ZBiLK. A jeszcze bardziej dziwię się
temu, że ani Zarząd Spółki, ani Rada Nadzorcza, milcząc w tej
sprawie, godziły się na prowadzenie działań na szkodę Spółki!
Czas najwyższy, by nowy Prezes i Rada Nadzorcza Spółki
podjęli wspólne działania zmierzające do unieważnienia pisma z
dnia 27 grudnia 2004 roku wypowiadającego PGKiM umowę o
administrację zleconą, które sporządzone zostało przez jedną
osobę, bez żadnej podstawy prawnej i bez wcześniejszej
uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie!
To wypowiedzenie trzeba koniecznie unieważnić i przywrócić PGKiM Spółka z o.o. w Myśliborzu stracone dochody, jakie
powinna otrzymywać z Gminy za administrowanie gminnym
zasobem mieszkaniowym w ciągu ostatnich siedmiu lat.
Waldemar J. Wiernicki

P O S T Ę P ? C Z Y … aby do wiosny?!!
Kto ma ochotę, dziecko i wózek może wnieść na górę osobiście, „na własnych rękach”.
Inwalidzi na wózkach też tu za żadne skarby nie podjadą. Znów EUROPA całą gębą?!

Prezydent Komorowski 6 września podpisał konwencję o prawach osób niepełnosprawnych?!

♠
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LISTOMIE - WIEŚ TURYSTYCZNA?
Tylko czemu niszczą brzeg Jeziora Myśliborskiego i zalewają go gnojówką?!
▪▪▪ Jeszcze nie tak dawno nadbrzeżne tereny Jeziora Myśliborskiego wyglądały, (chociaż na mapce obok [1] tego za bardzo
nie widać, ale można to sobie wyobrazić) tak jak, powinien wyglądać naturalny, przez wieki ukształtowany brzeg, powstałego
tu wiele tysięcy lat temu jeziora, którego co prawda lustro wody
zostało w połowie XIX wieku obniżone o około dwa metry,
ale tym bardziej należy chronić to, co przez ostatnie 150 lat
„zagospodarowała” przyroda.
Wstyd! Ale o tym historycznym fakcie nikt nie chce pamiętać. Dziwne, że przede wszystkim nie pamiętają o tym
„specjaliści”, a wśród nich melioranci, kartografowie, geodeci i
przede wszystkim, różnej maści spece od ochrony przyrody.
Szkoda! Bo, gdyby to dobrze oznakować i opisać, byłoby co
opowiadać i zwiedzać spacerując po najbliższej okolicy w promieniu 20-30 kilometrów od Jeziora Myśliborskiego lub pływa2

1

Drzewa widoczne po prawej stronie drogi gminnej [foto 3]
chcą wyciąć właściciele sąsiednich posesji zabudowanych jakoby domkami letniskowymi, które naszym zdaniem wyglądają na
całoroczne, wypasione REZYDENCJE z basenami!!!
Właściciele są z tego bardzo dumni, tak jak z obok pokazanego, pięknie wykoszonego trawnika [foto 2] . Tylko czy to jest to,
o co nam chodzi? O sztuczne brzegi i zasypane nawiezioną ziemią pnie drzew? Niby nic zdrożnego, ale jest to podobno obszar
chronionego krajobrazu! To, w jaki sposób odpowiedzialne za
to urzędy „chronią” ten nadjeziorny krajobraz doprowadzi do
tego, że za kilka lat będziemy mogli GO obejrzeć wyłącznie w
Niemczech, Francji lub innej Holandii. Z pewnością nie w Myśliborzu i jego najbliższej okolicy. Lemingi nie próżnują!
3

jąc po jego, mniejszej co prawda, niż przed ponad stu pięćdziesięciu laty, ale jednak w dalszym ciągu dużej, powierzchni wody
(o głębinach nie wspominając, chociaż sięgają one zaledwie
nieco ponad 20 metrów).
Z tej perspektywy [foto 3] Jeziora nie widać. Jest w większości gęsto zarośnięte i intensywnie zabudowane [foto 4]. Akurat
nad Jeziorem Myśliborskim w Listomiu jest to podobno zgodne
z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Ale
czy jest to robione z głową i z poszanowanie praw innych?
Jak tu dostać się do jeziora?!
4
Ta dróżka na zdjęciu nr 3 to podobno przeznaczona dla ruchu
wszelkich pojazdów droga publiczna figurująca na mapach, jako
droga gminna nr 64 (za zakrętem początek drogi nr 65). Jej szerokość to zaledwie 4 metry. Droga ta nie odpowiada żadnym
warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z dnia 14 maja
1999 r.) mimo to poruszają się nią codziennie liczne samochody
osobowe, dostawcze i ciężarowe.
W zimie droga ta na koszt Gminy jest regularnie odśnieżana!
5
Gdzie się podziała linia brzegowa?
Mnóstwo świeżego, żółciutkiego, niedawno wieloma wywrotkami nawiezionego piasku [foto 4] dokładnie, grubą warstwą
przykryło, chronione podobno prawem, nadjeziorne, bagniste
łąki. Z tej strony, (ale nie tylko) Jeziora Myśliborskiego trwa
mozolna, ale bardzo skuteczna robota zmierzająca do skutecznej
likwidacji naturalnych, dotychczas „dziewiczych” brzegów Jeziora.
Podobne skutki zapobiegliwej działalności „CZŁOWIEKA”
możemy oglądać także w Kruszwinie, Myśliborzu, Dąbrowie i
w wielu, wielu innych miejscach wokół Jeziora Myśliborskiego.

6

W tym czasie regularnie niszczone są
przez pługi przydrożne ogrodzenia, jakie
stawiają tu na swoich polach rolnicy. Brudny śnieg z tej drogi zgarniany jest na pobliskie pola, obsiewane lub wypasane w okresie letnim. Nie ma tu żadnych urządzeń
odprowadzających brudną wodę. Użytkownicy drogi sami sobie kopią „rowki” i
„odprowadzają” brudną wodę z rozległych
kałuż na sąsiednie pola. Czy można godzić
się spokojnie na takie barbarzyństwo?!

♠
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Kto zgodził się na to, by bez przygotowania pełnego uzbrojenia tego terenu,
czyli bez zbudowania tu odpowiednich
dróg dojazdowych, instalacji komunalnych i energetycznych rozpoczęto tu intensywną zabudowę. Nie jak jest w planie domkami letniskowymi, ale całorocznymi wypasionymi domami jednorodzinnymi. Kto, mimo braku podstawowej
infrastruktury technicznej wydał pozwolenia na budowę?
Właściciele dzisiaj mają pretensje o to,
że ktoś ogranicza im swobodne korzystanie z tego terenu. Chcą świadczyć usługi
turystyczne, gastronomiczne i mieszkaniowe bez zapewnienia im ze strony
Gminy nawet podstawowych warunków
technicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Za to Gmina podejmuje specjalną
uchwałę dla jednego inwestora (działka
34/1), który rozpoczął budowanie domków
na powierzchni działki większej, niż dopuszczalne 10% (mapka 6), tylko po to by
„zalegalizować” tę budowę.
Działki „zagospodarowywane” są przez
właścicieli do samego jeziora. Nie ma
mowy o przejściu (1,5 m) nad wodą, a
nawet dostępie do linii brzegowej jeziora.
Urządzają sobie prywatne plaże i gonią
tych, którzy próbują przybić do pomostu
lub brzegu.
Na obszarze chronionego krajobrazu
„B” obowiązuje zakaz „wykonywania
prac ziemnych trwale zniekształcających

7

8

9
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rzeźbę terenu” z wyjątkiem dla potrzeb
budowy urządzeń lub melioracyjnych.
Nikt tego zakazu nie przestrzega wokół całego Jeziora Myśliborskiego!
Zwozi się tu masę ziemi, zasypuje jezioro, „podwyższa teren” brzegu nawet
do 1 metra nad poziom wody i nikt na to
nie reaguje. Wolna amerykanka.
W środku turystycznej wsi znajduje się
działka nr 19 (zdjęcia od 7 do 10). Czy
trzeba coś do tych zdjęć dodawać?
Częściowo zawalona obora, kupy gnoju, z których wycieka gnojowica akurat
do pobliskiego stawu w parku, przerobionego nie wiadomo kiedy i przez kogo, na
basen przeciwpożarowy. Dalej ta brudna
woda płynie do jeziora. Przenika też do
wód gruntowych. Stąd, gdy w sytuacji
awaryjnej trzeba było uruchomić ujęcie
wody pitnej dla Myśliborza w Listomiu,
okazało się, że jest ona zanieczyszczona
bakteriami kałowymi i nie nadaje się do
picia. Czy trzeba sytuacji nadzwyczajnych, by miejscowość nad jeziorem, która ma aspiracje turystyczne, doprowadzić
do należytego porządku. Od Zgody, aż do
Listomia syf, kiła i mogiła. A przydałby
się porządek w innych częściach jeziora.
Niby tak niedawno zlikwidowano fermę świń w Kruszwinie i zanieczyszczone
jeziora miały szybko „dojść do siebie”.
Co roku mamy jednak sinicę. Czy to nie
przez masowo hodowane indyki? A może
dalej - przez jakieś świnie albo norki?
Waldemar J. Wiernicki

♠
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BEZCZYNNOŚĆ WOJEWODY?
▪▪▪ Z dniem 31 stycznia 2012 r. zgodnie
z wolą powiatowej wierchuszki rozwiązano, po trzy i pół roku, Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych „Szkuner”
w Myśliborzu.
W piśmie z dnia 30 maja 2012 r., znak:
NK-4.4131.191.2012.AB skierowanym
do Rady Powiatu w Myśliborzu pani
dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli,
działając z upoważnienia Wojewody
Zachodniopomorskiego, napisała między innymi: „… działając w trybie art.
77a ustawy o samorządzie powiatowym,
zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Rada Powiatu w Myśliborzu wyraża wolę wyeliminowania z obrotu prawnego we własnym zakresie
uchwał Nr XVII/168/2012 oraz Nr
XVII/169/2012 podjętych w dniu 25 stycznia 2012 r. pod rygorem złożenia przez
organ nadzoru skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie” – podkreślenia moje.
Przypomnę, że pierwsza uchwała (Nr
XVII/168/2012) dotyczy wydania aktu założycielskiego i nadania statutu nowej
placówce, (bo tylko w przypadku tworzenia nowej placówki Rada Powiatu
ma prawo podjąć taką uchwałę korzystając z przepisu art. 58, ust. 6 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), która powinna rozpocząć swoją dzia-

łalność od dnia 1 lutego 2012 r. pod dość
znaną w Myśliborzu nazwą: Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” w
Myśliborzu.
Podobnie rzecz wygląda w przypadku
drugiej uchwały (Nr XVII/169/2012) z
tym, że ta dopiero co powołana do życia
tym specjalnym aktem prawnym placówka (NOWA) nosi trochę inną, także dobrze znaną w Myśliborzu nazwę: Dom
Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu,
ale swoją działalność winna również rozpocząć z dniem 1 lutego 2012 roku.
Przypomnę także, że żaden Wojewoda,
ani żadna inna instytucja nadzorcza w
Polsce nie ma prawa zabronić, żadnej
radzie powiatu w Polsce, tworzenia na
swoim terenie dowolnej liczby placówek
oświatowo-wychowawczych, nawet o tej
samej nazwie!
Przywołany w wyżej wymienionych
uchwałach przepis art. 12, pkt. 8 lit. i
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym może być przez każdą radę powiatu w Polsce wykorzystany
dowolną ilość razy i NIKT takiej
uchwały rady nie może podważyć!
Chyba właśnie, dlatego do dnia dzisiejszego nic nie słychać o tym, by organ
nadzoru i kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego skierował gdziekolwiek,
oficjalnie zapowiedzianą przez siebie

skargę, mimo tego, że nieprzekraczalny
termin NA WYRAŻENIE WOLI wyznaczony w tym piśmie RADZIE Powiatu dawno już minął (4 czerwca 2012 r.).
Z dwóch, nowo powołanych tymi
uchwałami
placówek
oświatowowychowawczych, jedna podobno działa!
Tylko mało, kto wie, która? Czy Dom
Wczasów Dziecięcych wyodrębniony
uchwałą Rady Powiatu z dnia 21 grudnia
2011 roku z Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Szkuner” w Myśliborzu, czy ten utworzony uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 stycznia 2012 roku?
Natomiast z drugą placówką Rada Powiatu w Myśliborzu ma dzisiaj święty
spokój. W Myśliborzu, ani w powiecie,
nie ma już śladu po jakimkolwiek szyldzie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
„Szkuner”!!!
A organ nadzoru i kontroli Wojewody Zachodniopomorskiej, ale także
szczecińskie Kuratorium (tak przynajmniej wynika ze zgromadzonej przez nas
dokumentacji i braku jakiegokolwiek, nawet mało skutecznego działania tych ORGANÓW Wojewody) w sprawach tych
po prostu sobie BIMBAJĄ!!!
Ciekawe, jak długo jeszcze i z jakim rezultatem? Do tematu wrócimy.
Waldemar J. Wiernicki

ŚMIECI NA ŁONIE
NATURY?!
EUROPA CAŁĄ GĘBĄ?!
1. W Myśliborzu – „przyroda” widoczna z okien Sądu!
2. Przy nadjeziornej promenadzie w Myśliborzu!
3. W parku w Listomiu!

2

1

3

Za deptanie trawników kiedyś w PRL-u Milicja wlepiała mandaty. Dzisiaj, ta sama „władza” ma trawniki „w głęboki poważaniu”.
Ogólnie stan otaczającej nas przyrody ich interesuje, ale tylko na urlopie, to znaczy wtedy, kiedy wyjadą z Myśliborza i odpoczywają na łonie natury w charakterze „oglądających” coś turystów. Domyślam się, że jako turyści „wychowani” w Myśliborzu niejednokrotnie przodują w zostawianiu po sobie przeróżnych śmieci. Bo nawet w lesie, oni też są „PANY”!
Burmistrzem Myśliborza jest specjalista od turystyki i chyba dlatego nasza Gmina robi się coraz bardziej TURYSTYCZNA.
Szkoda tylko, że prawie wyłącznie w tym złym znaczeniu!
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Tajemnica… - publiczna?
▪▪▪ Podczas majowej sesji, zapoznano nas,
radnych Gminy Myślibórz z działalnością
Spółki „EKO-MYŚL”, działającej we wsi
Dalsze.
Jak co roku Prezes Zarządu złożył radnym ustną informację o podstawowej
działalności Spółki, jej finansach, inwestycjach, sponsoringu i kontrolach przeprowadzonych w Spółce. Takie też wiadomości zawierała informacja za 2010
rok złożona na piśmie radnym.
Informacja z działalności przedstawiona została sporządzona w sposób przystępny, bardzo syntetyczny, oczywiście
nie zawierała wszystkiego, co dotyczy
działalności Spółki. Należało więc, o niektóre rzeczy dopytać. Wiadomo powszechnie, że Spółka w ubiegłym roku
intensywnie wspierała działalność lokalną. Ale sposób, w jaki to robiła wydaje
się, nie powiem trochę, ale bardzo dla
mnie i myślę, dla wielu innych osób, co
nieco niezrozumiały.
Dlaczego?
Zawsze myślałem, że jak się kogoś
sponsoruje, to się wie, na co te pieniądze
są wydane. Okazuje się, że Spółka przeznaczyła 11.070 zł na kort tenisowy i nie
ma świadomości, że to kort prowadzony

przez stowarzyszenie. Przeznaczyła 1.230
zł na podłączenie wody na kortach, też
nie wiedząc, że to kort, którego właścicielem nie jest myśliborski OSiR, czyli jednostka organizacyjna Gminy, ale to samo
stowarzyszenie.
W związku z powyższym, może również nie wiedzieć, komu zafundowano
poczęstunek za 900 zł? Komu za pieniądze Spółki kupiono tort za 430 zł? Komu
i w jakim celu zakupiono inne artykuły
spożywcze za 498 zł? I jaki był asortyment tego zakupu?
Ktoś przecież musi wiedzieć, na co pieniądze Spółki „EKO-MYŚL” - i to nie takie małe - są wydawane. W sposób bardzo prosty i dla wszystkich zrozumiały
wytłumaczyła nam to osoba reprezentująca (obok Prezesa) Spółkę „EKO-MYŚL”
na sesji, pani Iwona Pawlicz. Z protokołu
z sesji, cytuję:
Nie jest tajemnicą, że pan Burmistrz
dysponuje budżetem 35.000 zł rocznie.
Taki spółka ma system. Taki funkcjonował w 2011, i taki wprowadzony został na
2012 rok.
Super sprawa, myślę sobie. Burmistrz
ma do swojej dyspozycji 35 tysięcy zł i
tak naprawdę nikomu nie musi się tłuma-

czyć, na co te pieniądze wyda. Nie pochodzą przecież one z budżetu Gminy, gdzie
każdy grosz ma swoje przeznaczenie, a o
zgodę na zmiany należy pytać radnych.
Zastanawiam się, dlaczego inne spółki
działające w naszej Gminie nie przyjęły
takiego „systemu”?
Wiadomo przecież, że Gmina w Spółce
„EKO-MYŚL” ma 22,5% udziałów. W
innych spółkach po 49%, a w jeszcze innych ma ich nawet 100%.
Dlaczego więc tylko Spółka „EKOMYŚL” jest tak hojna?
Myślę, że przytoczony poniżej cytat
jednego z radnych wyjaśni, o co w tym
wszystkim chodzi. Z protokółu sesji, cytuję:
W umowie o powołaniu spółki, jest taki
zapis, że burmistrz ustala warunki, na jakich mieszkańcy Myśliborza składają odpady komunalne na tym składowisku...
Radny prosi Burmistrza, aby na następnej
sesji oficjalnie podał do wiadomości, na
jakich warunkach możemy korzystać, jako współwłaściciele tej spółki, z tego wysypiska.
Odpowiedzi oczywiście nie było i nadal
nie ma.
Roman Wąsik

Budżet na rozstaju!
▪▪▪ Ustawa o finansach publicznych nakazuje samorządowcom w terminie do
czerwca każdego roku rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni i podjąć uchwałę w sprawie nieudzielenia bądź udzielenia absolutorium.
Miniony rok 2011 zaliczyć można do
najgorszych w dotychczasowej historii
powiatu.
Zamiast skupić się na rozwiązywaniu
bieżących problemów i gospodarowaniu
środkami publicznymi tak jak nakazuje
nam prawo finansów publicznych, żeby z
jak najmniejszych nakładów odnosić jak
najlepsze wyniki i efekty skupiono się na
czystkach osadzaniu swojaków.
Nic dziwnego zatem, że byliśmy świadkami nieudolnego zarządzania finansami
publicznymi. Zamiast zapowiadanych
działań oszczędnościowych byliśmy
świadkami marnotrawstwa i trwonienia
majątku.
Rozwiązywanie bieżących problemów
zeszło na dalszy plan, przez co byliśmy
świadkami oszczerczej kampanii mającej
na celu zdyskredytowania dokonań III kadencji, w której pierwszoplanową rolę odgrywała koalicja PO-PIS-PSL.
Nie może zatem dziwić nas to, że
szumnie zapowiadany program oszczędnościowy i stabilizacji finansów publicznych okazał się wielkim niewypałem, podobnym do beczki z prochem z zapalonym lontem.
Jak zdążyliśmy się przekonać, Zarząd
Powiatu kierowany przez starostę myśliborskiego Arkadiusza Mazepę, nie miał
żadnego, sensownego planu działania, ani

bladego pojęcia o skutecznym zarządzaniu.
Jedynym pomysłem na rządzenie było
rozsiewanie plotek i dezinformowanie
opinii publicznej mającej na celu odwrócenie uwagi od własnej niemocy.
W minionym roku obserwowaliśmy likwidacje jednostek organizacyjnych i masowe zwolnienia pracowników. Dodać w
tym miejscu należy, że podjęto decyzje o
likwidacji tych jednostek, które oszczędnie gospodarowały finansami, do których
powiat nie musiał dopłacać.
Przykłady to ZSP nr 2 w Barlinku czy
ZPOW „Szkuner”.
Pozostawiono w spokoju te, do których
się dopłaca olbrzymie pieniądze, co skutkuje tym, że powiat zadłuża się coraz bardziej, zbliżając się do progu maksymalnego zadłużenia.
Sztandarowym przykładem indolencji
obecnej koalicji jest nadzór nad SPZOZ
Szpital Powiatowy w Dębnie, którego
długi zbliżają się do astronomicznej kwoty 20 milionów złotych.
Szpitalne długi coraz bardziej obciążają
powiat oraz w istotny sposób wpływają
na wskaźnik zadłużenia powiatu. A tempo wzrostu zadłużenia szpitali w ocenianym roku porównać można do prędkości
osiąganych w wyścigach formuły pierwszej albo wyścigach motorowodnych na
jeziorze myśliborskim.
Dane liczbowe ze sprawozdań finansowych świadczą o rekordowym wzroście
zadłużenia. Rekord warty odnotowania w
księdze rekordów Guinnessa.
Czas już przejść do oceny samego spra-

wozdania, które przygotował Zarząd Powiatu w celu jego oceny.
Mimo nieukrywanego subiektywizmu
wyciekającego z każdego nieomal zdania
w tym sprawozdaniu, wyłania się obraz
totalnej porażki i nieudolnego zarządzania
finansami publicznymi. Obraz beztroski o
powiatowy majątek i ludzi zatrudnionych
w powiatowych jednostkach.
Krótko mówiąc, zamierzone albo markowane plany oszczędnościowe i naprawy finansów dały w łeb. Świadczy o tym
wyraźnie i dobitnie realizacja dochodów i
wydatków bieżących.
Z planowanych 59.806.109 zł dochodów wykonano w 63.600.731 zł, co oznacza przekroczenie planu o 3.794.621 zł.
Niestety wypracowane dochody zostały
przejedzone, o czym świadczy wzrost
wydatków, aż o 2.867102 zł oraz to, że
nie zrealizowano planowanych inwestycji
za kwotę 1.067.825 zł.
Z planowanych na inwestycje środków
finansowych w kwocie 8.997.759 zł wydano 7.429.934 zł.
Natomiast 500.000 zł przeznaczono na
kontynuację inwestycji budynku starostwa przy ul. Północnej, pozostawiając je
na kolejny rok, jako środki nie wygasające. Nic dziwnego, że przy takim podejściu do tego zadania przeprowadzka z ulicy im. Księdza Sopoćki do nowej siedziby spaliła na panewce.
Pozostaje nam mieć nadzieję na to, że
w kolejnym roku uda się Zarządowi skutecznie zrealizować ten ambitny plan.
TOLEK
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GOSPODARZ PEŁNĄ GĘBĄ?!
▪▪▪ Podsumowując III kadencję Rady Powiatu Myśliborskiego w latach 2006 - 2010 ówczesny starosta Andrzej Potyra
stwierdził, że zrealizowane działania dają
solidną podstawę do dalszego rozwoju
powiatu.
„Zarówno moją, jak i Zarządu oraz Rady Powiatu ambicją, było sukcesywne
podnoszenie stanu rozwoju społeczno –
gospodarczego Powiatu Myśliborskiego
oraz warunków życia mieszkańców przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, zapobieganiu patologiom społecznym oraz utrzymaniu więzi międzyludzkich”.
Z dniem 31 stycznia zgodnie z wolą powiatowej wierchuszki rozwiązano Zespół
Placówek Oświatowo-Wychowawczych
„Szkuner” w Myśliborzu.
Wcześniej, uchwałą Rady Powiatu z
dnia 25 stycznia powołano do życia w
Myśliborzu dwie nowe placówki oświatowo- wychowawcze, którym nadano stosowne akty założycielskie oraz pierwsze
statuty, ale zapomniano wyposażyć je w
potrzebny majątek, ani nie wskazano
ewentualnego źródła jego pochodzenia.
Jedną z tych placówek został Dom
Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.
W międzyczasie rozstrzygnięto konkurs
na dyrektora tej jednostki powołując na to
stanowisko pana Jana Jakubowa.
Można powiedzieć, że po trzech latach
zmian powrócił stary porządek, tylko
„coś tu nie gra”? Najlepiej widać to na
przykładzie planu finansowego. Tak mizerny budżet, jaki został przyznany tej
jednostce ostatni raz realizowany był kilka lat temu. Zabezpieczał on wtedy głównie płace personelu i najpilniejsze potrzeby jednostki. Brakowało pieniędzy na remonty i budynek popadał w ruinę.

Wydaje się, że teraz po trzech latach
tłustych, w czasie, których wykonano niezbędne remonty i zakupiono nowe wyposażenie, nadchodzą z powrotem lata chude. Widać to po budżecie jednostki.
Dzisiaj pierwsze półrocze samodzielnej
działalności Domu Wczasów Dziecięcych
mamy za sobą.
Z łącznej kwoty 614.468 zł wydanej w
I półroczu, aż 522.070 zł wydano na płace
i pochodne, a tylko 13.416 zł na zakup
materiałów i wyposażenia.
Z zaplanowanych na remonty kwoty
3.500 zł wydano 0 zł!!!
„Nowy” dyrektor tej placówki, pan Jan
Jakubów, korzystając z życzliwości pani
przewodniczącej Rady Powiatu pani Alicji Prill, podczas kwietniowej sesji przedstawił swoją diagnozę jednostki.
W protokole z sesji zapisano między innymi: Funkcję Dyrektora jednostki objął
1 lutego 2012 roku. Stwierdził, że to, co
zastał w jednostce było w tragicznym stanie. Stwierdził, że żaden radny nie odezwałby się wówczas, kto podejmował takie decyzje. Gdyby był plan likwidacji
Domu Wczasów Dziecięcych nie dziwiłby
się postawom radnych, jednak w tym
przypadku jest odwrotnie. Teraz trzeba
naprawić to, co zostało zaniedbane. Kolejno poinformował, że w czasie wakacji
w jednostce przybywała trójka dzieci, która była obsługiwana przez wszystkich
pracowników z kuchni i obsługi. Poruszył
kwestię remontu stołówki w jednostce.
Dodał, że nie mając obecnie środków finansowych na remonty udało się wyremontować aż pokoi i 2 korytarze. Zauważył, że współpraca z obecnym Dyrektorem
MOS „Szkuner” układa się bardzo dobrze. Obecnie jednostka musi wyjść na
prostą, aby zacząć przyjmować większą

liczbę dzieci, bo w poprzednich latach było ich naprawdę mało.
Po kolejnym wystąpieniu pana dyrektora na sesji rady, na co łaskawie pozwoliła
pani Alicja Prill, jasnym się stało, że
opluwanie poprzedniego dyrektora Dariusza Strachoty stało się obsesją pana Jana.
Tak samo jak chwalenie się nie swoimi
osiągnięciami.
Zapomniał wół jak cielęciem....
Tak samo z panem Janem. Widać krótką ma pamięć i nie pamięta, jak to jego
zarządzanie wyglądało. A jest, o czym
opowiadać.
Reżyser filmu „Alternatywy 4”, pan
Stanisław Bareja, nakręciłby kolejny serial, tym razem „Marcinkowskiego 10”.
Byłoby w nim wiele o absurdach panujących w tej jednostce.
Scena pierwsza: kotłownia, zardzewiały
wymiennik ciepła uszczelniony kołeczkami, wyglądający jak wyliniały jeż.
Scena druga: otwarte okna w okresie
letnim i parzące grzejniki w pokojach, itd.
Z pustego i Salomon nie naleje. Ale
radny Jan Jakubów? Taaak!!!
Trzeba najpierw opluć poprzednika, a
następnie przypisać sobie jego dokonania.
Remonty, zakupy wyposażenia, nasadzenia drzewek i krzewów, czy też postawienie altanek. I co najważniejsze jak na razie to nic nie kosztuje.
Mimo wszystko życzę panu Janowi, żeby z form wypoczynku zaproponowanych
przez Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu skorzystało w tym roku dokładnie 2.760 dzieci, za którymi do budżetu
powiatu wpłynie subwencja oświatowa w
wysokości 2.499.000 zł.
Podobnie jak w roku 2011.
Pawka K.

KARDYNALNE BŁĘDY?
▪▪▪ Kardynalnych błędów każdy może, nie tylko w swoim życiu,
ale i w najbliższym otoczeniu, znaleźć bez liku. Tymi zajmiemy
się przy innych okazjach.
W omawianym tu przypadku kardynalnym błędem było nie
tylko bezprawne, bo pozbawione faktycznych podstaw prawnych, „pozbycie” się przez Powiat z dniem 1 września 2008 roku
dwóch dyrektorów myśliborskich placówek oświatowowychowawczych, panów Ryszarda Szymczyka i Jana Jakubowa, ale także pozostawienie bez żadnych zmian STATUTÓW
obu połączonych w jeden zespół placówek, tj. MOS „Szkuner” i
Domu Wczasów Dziecięcych, w których oba stanowiska były
przewidziane, a statut Zespołu nadany mu przez Radę Powiatu
dopuszczał obowiązywanie dotychczasowych statutów połączonych placówek, także po dniu 1 września 2008 roku!
Tak więc z dniem 1 września 2008 roku, żadne z tych stanowisk nie zostało zlikwidowanie i nie było jakichkolwiek innych
podstaw prawnych do tego, by obu panów „zwolnić” z pracy.
Inną sprawą jest to, że w statucie Zespołu nie było rozstrzygnięcia, ani co do tego, czy dotychczasowi dyrektorzy placówek
zachowują swoje stanowiska, ani co do tego, że podlegają dyrektorowi Zespołu.
W pozostawionych bez zmian statutach połączonych placówek
nie dokonano żadnych zmian. Nawet takiej, która mówi o tym,
że z dniem 1 września 2008 roku stają się samodzielnymi placówkami, które wchodzą w skład Zespołu, ale bez własnego
majątku, który stał się majątkiem Zespołu!
W okresie od 1 września 2008 do 12 stycznia 2009 roku w
Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Szkuner” w

Myśliborzu, przynajmniej teoretycznie, obowiązywały równocześnie trzy, odrębne statuty: ZPOW „Szkuner” w Myśliborzu
(swoista, ale pełna luk „czapa” nadłożona na dwie tworzące zespół placówki), Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” i
Domu Wczasów Dziecięcych.
Innym kardynalnym błędem, było pozbawienie tych placówek
merytorycznego, odpowiedzialnego przed dyrektorem Zespołu,
w miarę samodzielnego kierownictwa. Oczywiście nie musiały
to być stanowiska dyrektorskie. Wystarczyło powołać kierowników tych placówek, albo powierzyć któremuś z nauczycieli dodatkowo kierowanie placówką, w której pracuje. Nigdy tego nie
zrobiono. Przeciwnie. W sobie tylko znany sposób połączono
rady pedagogiczne obu placówek i uchwalono jeden, wspólny
statut likwidując w ten sposób z dniem 12.01.2009 r. jakąkolwiek samodzielność placówek tworzących Zespół.
Z tego powodu uchwała Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011
roku w sprawie rozwiązania Zespołu nie spowodowała jakby „z
automatu”, że z dniem 1 lutego 2012 r. obie placówki, bez żadnych dodatkowych działań prawnych ze strony dyrekcji o rady,
staną się w pełni samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi!
Kluczowym błędem było także to, że po przyjęciu przez Radę
uchwały o rozwiązaniu Zespołu z 21.12.2011 r., ani Zarząd Powiatu (wykonawca uchwały), ani dyrektor Zespołu, jako szef
rady, nie wywiązali się ze swoich ustawowych obowiązków.
Dzisiaj trzeba to naprawić. Majątek chyba „nie wyparował”,
kadra jest ta sama. Wystarczy unieważnić bezprawne uchwały,
winnych ukarać i po sprawie. Czas działać!
Waldemar J. Wiernicki
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Gdzie jest Dom Wczasów Dziecięcych?
Ten „stary”, który został podobno WYODRĘBNIONY z ZPOW „Szkuner”?!
▪▪▪ Bo ten powołany do życia uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XVII/169/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku z pewnością
działa. Ten stan rzeczy w sposób oczywisty potwierdza kilka, niepodważalnych faktów.
To na podstawie fundamentalnego dla tej placówki aktu założycielskiego i nadanego mu wtedy pierwszego statutu powołano i
zatrudniono kierującego dzisiaj tą placówką dyrektora, pana Jana Jukubowa.
To ten STATUT stanowi dzisiaj podstawę działania tej placówki i jej samorządowych organów. Nic nam nie wiadomo (bo nie ma
potwierdzających ten fakt dokumentów), by placówka ta była następcą prawnym poprzedniej placówki, która z niewyjaśnionych
dotąd przyczyn, zapadła się pod ziemię.
Nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo budynek, jego wyposażenie, a także „zatrudniony” dzisiaj w tej placówce nie wiadomo
przez kogo, kiedy i na jakiej podstawie personel, wydają się być te same. Tak z pewnością może twierdzić tzw. normalny człowiek, którego nie interesują zawiłe arkana sztuki prawniczej.

74-300 Myślibórz
ul. Marcinkowskiego 10

Z zewnątrz
wygląda to
całkiem fajnie

Jednak funkcjonariusze władzy publicznej, w tym samorządowej, mają obowiązek ich stosowania choćby na podstawie przepisów Konstytucji, której w tej
sprawie muszą być przez wszystkich
funkcjonariuszy ZNANE i PRZESTR ZEGANE!
Konstytucyjny
przepis
decyduje
wprost: Organa władzy publicznej działają na podstawie i w ramach przepisów
prawa (art. 7).
Niewtajemniczonym przypominam. Nie
wystarczy powołać się na pierwszy z
brzegu, „bylejaki” przepis. Przepis ten ma
w pełni odnosić się i w PEŁNI regulować
stan prawny, o którym ORGAN władzy
publicznej chce zdecydować.
Niestety. Organa wykonawcze powiatowej, samorządowej władzy publicznej w
Myśliborzu podejmując decyzje w sprawie zlokalizowanych przy ulicy Marcinkowskiego w Myśliborzu placówek
oświatowo-wychowawczych powołują się
na liczne przepisy prawne, ale wydaje się,

że zastosowali je i stosują je nadal, wyjątkowo wybiórczo, selektywnie i według
własnego „widzimisię”.
Przykładem niech będzie straszny bałagan, który zapoczątkowany został w roku
2008 od momentu sformułowania, nie do
końca przemyślanej, przygotowanej i zrealizowanej praktycznie, idei utworzeniania Zespołu Placówek OświatowoWychowawczych „Szkuner” w Myśliborzu.
Od tamtej pory popełniono mnóstwo
błędów. Pierwsze błędy były jeszcze do
szybkiego i prostego poprawienia pod
warunkiem, że ktoś chciałby i zrobiłby to
zgodnie z prawem.
Ale niestety. W kolejnej kadencji nowe
władze samorządowe powiatu myśliborskiego, bez zbytniego zapoznania się z
problemem postanowiły „odegrać” się na
poprzedniej władzy wykonawczej, dzisiaj
będącej w opozycji i bez głębszej analizy
i refleksji prawnej postanowiły zmienić
decyzję o powołaniu Zespołu.

Zrobiono to w sposób urągający nie tylko zdrowemu rozsądkowi, ale wbrew
podstawowym przepisom prawa regulującym te kwestie zgodnie z zasadą znaną
powszechnie z filmów Barei: zrobię co
będę chciał, bo dzisiaj jestem WŁADZĄ, a ty mi gówno zrobisz!!!
Z tego powodu mamy to, co mamy.
Czas najwyższy, by rozwiązaniem tego
węzła gordyjskiego zajęły się konkretne
służby nadzorcze i kontrolne. Być może
nawet tzw. organa wymiaru sprawiedliwości. Dość tego szarogęszenia się i
„honorowych” kłótni. Mądrzejszy musi w
końcu ustąpić durniowi.
Z tego powodu mam nadzieję, że większość z zainteresowanych wykaże tyle dobrej woli, by stan połączonych, a dzisiaj
niby rozłączonych, placówek oświatowowychowawczych można by było nazwać
stanem NORMALNYM.
Jestem przekonany, że do tej sprawy
wrócimy.
Waldemar J. Wiernicki
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P. KŁOS KŁAMIE?
▪▪▪ Moim zdaniem, chyba tak. W piśmie
z dnia 6.07.2012 r. (RGG-6324-1/2011)
pan Jerzy Kłos pisze między innymi:
„… nie stwierdzono dewastacji nieruchomości oznaczonymi numerami ewidencyjnymi działek 19 i 20 obręb Listomie…”.
Wystarczy zapoznać się z tym, co jest
na stronach nr 9 i 10 tego czasopisma i
zdjęciach od 7 do 9, by stwierdzić, że
coś tu nie gra?!
Waląca się, częściowo rozebrana obora, „lewy” zbiornik na gnojowicę, zasypany gruzem park, kupy gnoju i wyciekający z niego SYF - to mało?! Dosyć!
Ktoś musi ten śmietnik posprzątać!

703 lata temu!!!
▪▪▪ Na stronie trzeciej „Gazety Polskiej codziennie” Nr 214 (309) czytamy:
„Dnia 13 września 1309 roku w Myśliborzu Krzyżacy zawarli układ z Brandenburgią, na którego mocy zakupili za
10 tysięcy grzywien fikcyjne prawo do
Pomorza Gdańskiego, uzyskane przez
Brandenburgię od Wacława III”.
Czy to w naszym Myśliborzu tak bezczelnie okantowali ludzi już 703 lata temu? To
stąd u nas tylu specjalistów w tej branży?
Tradycja przede wszystkim!
Musimy o nią dbać, jak o największe
„Dobro Narodowe”! Ciekawe?
Kto w tym jest u nas najlepszy?
Więcej:

http://pl.wikipedia.org/wiki/13_wrze%C5%9Bnia

PANI PRILL ZASTĄPIŁA RADĘ?
▪▪▪ Co najmniej dziwną praktykę zastosowała przewodnicząca Rady Powiatu Myśliborskiego pani Alicja Prill odpowiadając na pismo Urzędu Zachodniopomorskiego z dnia
30.05.2012 r. (NK-4.4131.191.2012 .AR) zaadresowane wyraźnie do Rady Powiatu!
Na tym stanowisku pani Prill nie ma uprawnień jakiegokolwiek organu wykonawczego Rady Powiatu. Pełni w Radzie wyłącznie funkcje organizacyjne, czyli przygotowuje i
prowadzi jej obrady, czasami może pełnić funkcje honorowe, reprezentacyjne.
Tymczasem pani przewodnicząca, bez skierowania pod obrady Rady Powiatu Myśliborskiego sprawy poruszonej w wyżej przedstawionym piśmie, pozwoliła sobie na
udzielenie odpowiedzi, mającej w tej sprawie istotne znaczenie prawne!
W piśmie z dnia 04.06.2012 r. (BO.0711.2.5.2012.DG) udzieliła nieprawdziwych wyjaśnień pisząc m.in..: „… Statut był wielokrotnie zmieniany…”. Nieprawda: statut ZPOW „Szkuner” został zmieniony tylko raz w dniu 12.01.2009 r. - wtedy uchwalono jednolity statutu dla całego Zespołu - poprawiono go później małym aneksem z dnia
05.10.2010 r. Dalej pisze: „… po rozwiązaniu Zespołu brak było (…) organu który mógłby Statut jednostki przegotować wprowadzając stosowne (…) zmiany”. Nieprawda: Zespół został rozwiązany nie 21.12.2011 r., jak twierdzi pani przewodnicząca, a za nią
Urząd Zachodniopomorski, ale z dniem 31.01.2012 r. W tym czasie działała Rada Pedagogiczna Zespołu oraz jego Dyrektor! To oni winni podjąć stosowne działania - powołać
rady pedagogiczne placówek, przywrócić ich stare statuty, zwrócić cały majątek!
Są w tym piśmie i inne kłamstwa, w które „uwierzył” Urząd, bo do dnia dzisiejszego
nie wszczął stosownej procedury w sprawie unieważnienia uchwały Rady z 25.04.2012
w sprawie likwidacji placówki EDUKACYJNEJ - MOS „Szkuner” w Myśliborzu!
Moim zdaniem pani Alicja Prill w swoim piśmie do Urzędu przekroczyła uprawnienia
i potwierdziła nieprawdę. Do sprawy wrócimy.
Waldemar J. Wiernicki
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Bezprawna likwidacja MOS „Szkuner”!!!
Bo taka, samodzielna placówka w dniu 21.12.2012 roku - NIE ISTNIAŁA!!!
▪▪▪ Moim zdaniem uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia
21 grudnia 2011 r. Nr XIV/135/2011 w sprawie zamiaru rozwiązania Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu była i jest bezprawna!
Zgodnie z prawem proces likwidacji jakiejkolwiek placówki
prowadzony na podstawie art. 59, ust. 1 i 5 ustawy o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późn. zm.) może być prowadzony wyłącznie w odniesieniu do konkretnej placówki, działającej jako odrębna jednostka organizacyjna i nie można jej
zastosować w odniesieniu do zespołu placówek!!!
Patrz:
wyrok WSA w Gliwicach z 26 czerwca 2008 r.,
sygn. akt: IV SA/Gl 385/08,
wyrok WSA w Gliwicach z 07 października 2010 r.,
sygn. akt: IV SA/Gl 493/10.
Zgodnie z 1 § uchwały z dnia 21 grudnia 2011 r. Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XIV/134/2011 w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Szkuner” w Myśliborzu, rozwiązanie tego Zespołu miało nastąpić dopiero z
dniem 31 stycznia 2012 roku!!!
Inaczej mówiąc ZPOW „Szkuner” w Myśliborzu do dnia 31
stycznia 2012 r. miał działać i działał, jako Zespół wobec którego żadne procedury likwidacyjne prowadzone być nie mogły!
Uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu z 21 grudnia 2011 r. w
sprawie rozwiązania Zespołu była konieczna do rozpoczęcia
przez uprawnione do tego organy procedury wyodrębniania
połączonych w jeden zespół placówek, które pełną samodzielność mogły odzyskać dopiero z dniem 1 lutego 2012 roku!!!
Dopiero wtedy można było rozpocząć wobec już samodzielnie
działającej placówki, jaką miał być z dniem 1 lutego 2012 r.
MOS „Szkuner” w Myśliborzu, dwuetapowy proces likwidacji
zaczynając od uchwały „zamiarowej” Rady Powiatu, kończąc na
ostatecznej uchwale o likwidacji tej placówki.
Nikt tej procedury nie zastosował. Wręcz przeciwnie.
Zaczęła się lawina kłamstw począwszy od podstawowego.
Błędnie przyjęto, że z dniem podjęcia uchwały o rozwiązaniu
Zespołu, tj. 21 grudnia 2011 roku:

1. zespół ten przestał istnieć, a
2. wchodzące jakoby w skład tego zespołu placówki - odzyskały pełną samodzielność!!!
Oba powyższe stwierdzenia są z wyżej wymienionych, a także
innych, oczywistych powodów - NIEPRAWDZIWE!!!
Gorzej! Obie te placówki w żadnym momencie nie odzyskały
samodzielności i z dniem 1 lutego 2012 roku praktycznie przestały istnieć!!!
Nic tu nie pomogą żadne tłumaczenia, ponieważ z faktami nie
można dyskutować, a one są właśnie takie, a nie inne. W tej sytuacji pozostaje tylko ustalić winnych i pociągnąć ich do stosownej odpowiedzialności. Ale o tym więcej w innych moich tekstach, chociaż warto w tym miejscu napisać jeszcze o innej
uchwale. Tym razem mowa o uchwale Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr XXI/151/2011 w sprawie
przekazania Gminie Myślibórz prowadzenia Międzyszkolnego
Ośrodka Sportu ”Szkuner”.
Uchwała ta też jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu, ponieważ skoro MOS „Szkuner”w Myśliborzu miał odzyskać pełną
samodzielność dopiero z dniem 1 lutego 2012 roku, podejmowanie jakichkolwiek uchwał, wobec nieistniejącej jeszcze w
świetle obowiązujących przepisów prawa placówki, żaden organ
wykonawczy, żadnego samorządu w Polsce, powiatowego i
gminnego, nie miał prawa podejmować żadnych wiążących decyzji, w tym innych, wiążących placówkę kroków prawnych.
Dopiero po pełnym odzyskaniu samodzielności przez tę placówkę, tj. od dnia 1 lutego 2012 roku, wobec tej placówki można było prowadzić zgodne z prawem działania organizacyjnoporządkowe. Zrobiono inaczej. Moim zdaniem było to robienie
dzieciom, rodzicom, radnym, pracownikom tych placówek, a
także wielu innym osobom, przysłowiowej wody z mózgu!
Myślę, że mimo wszystko w Myśliborzu są jeszcze liczni, normalni, „niepokręceni” samorządowcy. Obym się nie mylił!
Dziwne. Ale cały czas wydaje mi się, że w przyjęciu obu tych
uchwał „paluszki maczała” jedna, chyba ta sama, a może nie,
„obrotna” i „wygadana” osoba?
Waldemar J. Wiernicki

WYDMUSZKA?
▪▪▪ Na podstawie uchwały Rady Powiatu w
Myśliborzu z dnia 10 lipca 2012 r. Nr XXIII/229/2012 w sprawie utworzenia i nadania
statutu powstał z dniem 1 sierpnia tego roku
samorządowy zakład budżetowy pod nazwą
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Szkuner” w Myśliborzu.
Powstał, jako NOWY zakład pracy w
przeciwieństwie do swojego poprzednika,
który utworzony został i otrzymał statut
na podstawie podobnej uchwały tej samej
Rady, ale z dnia 25 stycznia 2012 r. Nr
XVII/168/2012.
Tym poprzednikiem był Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner”, który w
„swojej” założycielskiej uchwale nie został wyposażony w żaden majątek. Mimo,
że też NOWY zaczął działać do 1 lutego
2012 r., jako bardzo już stary, ze „starą”
podobno kadrą i wieloletnią tradycją.
Skąd on to wszystko wziął, do dnia dzisiejszego nie wiadomo?!
POSiR „Szkuner” miał zacząć działać
od pierwszego sierpnia, ale jakoś nie zaczął, chociaż na przystani podobno

wszystko funkcjonowało w jak najlepszym porządku. Szkolono młodzież, wypożyczano sprzęt pływający. Było, jak
przedtem z tym, że bez dyrektora, kalendarza imprez i nowej załogi.
Z bazą tego Powiatowego Ośrodka
podobno nie jest najlepiej. Nie ma stadionu, hali sportowej, ani żadnych innych
urządzeń sportowych, poza „oskubaną”
ze sprzętu pływającego przystanią po
świętej pamięci MOS „Szkuner”. Przystań ma udawać powiatowy ośrodek?

Dlaczego udawać? On ma na siebie
zarabiać!
I to wydaje się najważniejsze, bo jak
nie, to padnie. Na takie zamiary organu
prowadzącego wskazuje decyzja o powołaniu nowego dyrektora na czas określony, od 10.09.2012 r. do 09.03.2013 r.
Krótki ma ten zakład przed sobą żywot.
Wygląda na to, że jest to rodzaj wydmuszki, bo nie ma MOS, ale jest
„Szkuner”. I o to chyba chodzi, by był!
Waldemar J. Wiernicki
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Jak należało rozwiązać ZPOW „Szkuner”?!
I kto tego nie dopilnował?
▪▪▪ Dyrektor Dariusz Strachota i Rada Pedagogiczna Zespołu
powinni, po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu o rozwiązaniu Zespołu w dniu 21 grudnia 2011 r., rozpocząć i konsekwentnie do 31.01.2012 r. zrealizować procedurę wyodrębniania „starych” placówek z Zespołu poprzez:
uchylenie dotychczasowego, (jeśli został wcześniej, tj. dnia
12 stycznia 2009 r. zgodnie z prawem przyjęty i obowiązywał) jednolitego statutu Zespołu,
przywrócenie „starych” statutów MOS i DWDz w
brzmieniu sprzed 1 września 2008 r. (jeśli te przestały kiedykolwiek obowiązywać),
powołanie odrębnych rad pedagogicznych MOS i DWDz
(jeśli te kiedykolwiek zostały „rozwiązane”),
podjęcie uchwały o samorozwiązaniu Rady Pedagogicznej Zespołu.
Na podstawie powyższych uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu, Dyrektor powinien dokonać:
podziału dotychczasowych pracowników Zespołu, poprzez
ich wewnętrzne (ramach Zespołu) przeniesienie, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, do odtworzonych, czyli przywróconych do życia powyższymi uchwałami, odrębnych
placówek MOS i DWDz,
wyznaczenia dwóch osób na tymczasowe stanowiska p.o.
dyrektora lub kierownika wyodrębnionych z Zespołu placówek: MOS i DWDz,

podziału będącego w jego wyłącznej dyspozycji majątku
Zespołu zgodnie z prostą zasadą:
- „stary” majątek MOS - wraca do MOS, „stary” majątek
DWDz - wraca do DWDz, a
- wspólny majątek Zespołu dzieli samodzielnie Dyrektor
zgodnie z zasadą „jego najlepszego wykorzystania” (majątek nabyty przez Zespół po 1 września 2008
roku rozdzielony zostaje do MOS lub DWDz),
przekazania protokółem zdawczo-odbiorczym podzielonego
majątku, w którym „zdającym” winien być dyrektor Zespołu, a „przyjmującymi” osoby pełniące obowiązki dyrektora
lub kierownika MOS i DWDz.
To wszystko powinno odbyć się w okresie od dnia 21 grudnia
2011 r., czyli od podjęcia przez Radę Powiatu Myśliborskiego
uchwały Nr XIV/134/2011 w sprawie rozwiązania ZPOW
„Szkuner”, do dnia 31 stycznia 2012 r. włącznie.
Gdzie się podziała Rada Pedagogiczna i Dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Szkuner” w Myśliborzu? Nie wiadomo.
Z całą pewnością wiadomo jedno.
W sprawie zgodnego z prawem wyodrębniania „starych” placówek z Zespołu do dnia dzisiejszego;
- NIC NIE ZROBILI!
Waldemar J. Wiernicki

CZY TO BYŁO OSZUSTWO?!
▪▪▪ W piśmie z dnia 16 stycznia 2012 roku pan dyrektor ZPOW
„Szkuner” w Myśliborzu zatytułowanym „Informacja”, które
wręczone zostało niektórym pracownikom Zespołu, Dariusz
Strachota napisał:
„Część zakładu pracy w którym Pan dotychczas pracuje przejdzie na innego pracodawcę, którym będzie Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner”. W związku z tym z dniem 01.02.2012
roku stanie się Pan z mocy prawa pracownikiem Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „Szkuner” w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 5”.
I niby wszystko wygląda „w porządku”, ale jak się mają do
tego dwa zdania, które cytuję z pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. (NK.4.1410.183.2012.AB):
„W niniejszej sprawie wskazania wymaga, że Międzyszkolny
Ośrodek Sportu „Szkuner” w Myśliborzu od dnia 21 grudnia
2011 r. wchodził w skład Zespołu Placówek OświatowoWychowawczych „Szkuner” w Myśliborzu, w tym bowiem dniu
Rada Powiatu w Myśliborzu uchwałą Nr XIV/134/2011 postanowiła o rozwiązaniu Zespołu. W efekcie, organizacyjną samodzielność odzyskały Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” w

Myśliborzu oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu” podkreślenia moje.
Ktoś tu kła mie! Albo dyrektor Dariusz Strachota, albo
Wojewoda Zachodniopomorski? Skoro MOS „Szkuner” z
dniem 21 grudnia 2011 roku odzyskał organizacyjną samodzielność, to dlaczego dyrektor Dariusz Strachota, zamiast zmienić pracownikom warunki pracy i płacy w ramach tego samego
(przynajmniej do 31.01.2012 r.) zakładu pracy i przenieść ich
na „nowe stanowiska” pisze, że ktoś będzie pracownikiem
MOS „Szkuner” dopiero z dniem 1.02.2012 r?!
Jestem chyba za głupi, by na te zawiłości w sposób prosty i
nieskomplikowany odpowiedzieć. Próbowałem tego w kilku
tekstach zamieszczonych w tym numerze, ale chyba mi to się nie
udało. Jednak cała ta sprawa dalej mi „śmierdzi” kombinatorstwem, bylejakością i przedmiotowym traktowaniem ludzi,
wszystkich ludzi, których władza publiczna traktuje, jak głupie
bydło. Ja na to się nie godzę! Wygląda mi to raczej na oszustwo lub przekroczenie uprawnień, bo tego, że ktoś tu bezczelnie
kłamie, jestem prawie pewien!
Waldemar J. Wiernicki

LEMINGI CZY POLACTWO?
▪▪▪ Powyższy tytuł tyle ma wspólnego z poniższym tekstem, co spór
toczony na łamach ostatnich „Myśliborskich Wieści” przez dwóch
urzędników (reprezentujących nasze, lokalne władze samorządowe;
- pana Arkadiusza Janowicza - Burmistrza Myśliborza i
- pana Arkadiusza Mazepę - Starosty Powiatu Myśliborskiego) z R ZE C ZY W I S T O Ś C I Ą ! ! !
Oni się spierają, a powiatową, wyspecjalizowaną, wielce zasłużoną, sportową placówkę oświatowo-wychowawczą, z której korzystały przede wszystkim dzieci i młodzież, nie tylko z
naszego powiatu, szlag trafił!!!
I co z tego, kto ten spór wygra. Niezbyt dobrze ukryty cel został osiągnięty. Operacja się udała, tylko pacjent nie żyje!!!
Międzyszkolny Ośrodek Sportu „Szkuner” nie istnieje, ale
został już skutecznie „rozdrapany” spory, gromadzony latami i
będący łakomym kąskiem dla wielu myśliborskich (i nie tylko)
„biznesmenów” - M A J Ą TE K ! ! ! Ciekawe, kto go wreszcie
(do końca) „chapnie” i to, kto i czego już się „nachapał”?!
W tym sporze wygrywają ambicje poszczególnych osób publicznych, a tymczasem z mapy Myśliborza znika ważna dla nas
od blisko 50-ciu, placówka EDUKACYJNA!!!

Wierutne bzdury gada ten, który twierdzi, że nic się nie stało,
bo placówka jest tam gdzie była i nikt jej z Myśliborza nie zabierze. Przystań jest od lat w tym samym miejscu i tam pozostanie.
Szanowny Panie Starosto!
Może Pan jest dobrym administratorem i biznesmenem, ale
zacięcia pedagogicznego to Pan z pewnością nie ma.
Jak jakiś zakład budżetowy, który ma wypracować dochody na
własne utrzymanie może zastąpić placówkę edukacyjną, do której na całym świecie się dokłada?
Nie wiem, jak można zatracić się w „zarabianiu pieniędzy”?
Przecież wiadomo, że żaden pieniądz z bydlaka nie zrobi CZŁOWIEKA, a pedagogika czasami może? Naszym zadaniem jest
wychowanie dzieci na porządnych ludzi, a nie „półautomaty”,
które za pieniądze i „dla ubawu” są gotowe zrobić wszystko. Nie
chciałby Pan chyba w swoim życiu trafić na takiego człowieka?
Ja też takich się boję. Dlatego zróbmy wszystko, by jednak nie
zapominać o należytym wychowaniu naszych dzieci, także przez
Państwo, którego Obywatelami one kiedyś się zostaną.
Pieniądze niby nie śmierdzą, ale jednak…
Waldemar J. Wiernicki
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Listy do Redakcji
(Obszerny fragment listu opublikowanego w „Myśliborskich Wieściach” Nr 14/37, str. 6 i 7)
Ob y wa t el u RP !
(…) Nie jest tajemnicą, że dziś Rzeczpospolitą rządzą ludzie, którzy zostali zepchnięci w okresie PRL na margines życia społeczno-politycznego i gospodarcze
-go, albo przemalowali się w większym
lub mniejszym pośpiechu.
Trzeba uczciwie powiedzieć, że dominują wśród nich ludzie wielkiego serca. Ale
nie jest również tajemnicą, że na politykę
RP duży wpływ mają różnej maści zdegenerowani i sfrustrowani politycy (od lewego do prawego skrzydła włącznie), karierowicze, malwersanci, szpicle i kombinatorzy.
W przeszłości zjednoczył ich wspólny
wróg. Wszyscy oni uciekali pod opiekuńcze skrzydła „Solidarności”, dla której w
okresie walki z komuną każdy był dobry.
Pamiętamy dobrze okres strajków solidarnościowych, za każdego i o wszystko,
organizowanych od stoczni i kopalń, po
więzienia. Była to wtedy organizacja 10cio milionowa. By przeciwstawić się sile,
potrzebna była siła.
Dzisiaj, nie przypadkiem, po zdobyciu
władzy przez ludzi z „solidarności” drogi
wielu z nich bardzo szybko się rozeszły.
Korzystając z zamieszania okresu przejściowego część z nich zaczęła załatwiać
(robiąc przy tym dużo szumu) własne interesy, krzycząc przy okazji o zagrożeniu
reform i demokracji, które płynie jakoby
ze strony bliżej nieznanych, czasem wręcz
wyimaginowanych, sił postkomunistycznych.
Jest to oczywista bzdura. Wszyscy wiemy, że nasz obecny wzór do naśladowania
(demokracje zachodnie) toleruje w swoich
krajach każdy ruch polityczny z wyjątkiem
organizacji przestępczych.
Inaczej rzecz ma się z totalitaryzmem,
który potrafi przybierać różne oblicza i
jest zasadniczym wrogiem demokracji pod
każdą szerokością geograficzną. Chyba

większość z nas, niezależnie od wyznawanych przekonań politycznych, po ostatnich doświadczeniach minionego 45lecia, zrobi wszystko, by to zjawisko w
Polsce nie powtórzyło się.
Niestety, tak się składa, że im większe
„barachło”, tym głośniej krzyczy. Znana
jest powszechnie taktyka złodziejska polegająca na tym, że jedni głośno krzyczą łapaj złodzieja, a inni w tym czasie kradną towar.
Uczciwi, oddani sprawie działacze
„Solidarności” pozostali takimi, jakimi
byli. Ich intencje są czyste i jasne, ale ktoś
wreszcie musi im uświadomić, że
„Solidarność” i solidarność, która łączyła ludzi w walce z komuną skończyła się.
Dzisiaj „Solidarność”, to symbol, który
walki z obcym ustrojem, symbol, który daje świadectwo wielkości naszego narodu,
symbol ruchu, który przeszedł do historii.
Nie mamy nic przeciw temu, by na pamiątkę tego okresu kolebka
„Solidarności”, Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy, zachował tę nazwę.
Ale stanowczo protestujemy przeciw używaniu świętego dla każdego patrioty symbolu do walki o stolki, władzę i pieniądze.
Nadszedł czas, by zdecydowanie przeciwstawić się tym praktykom. Czas by powstał nowy ruch czerpiący siłę z naszej
historii, by w obronie zdobyczy naszego
pokolenia zmobilizować wszystko to, co w
nas najlepsze. Czas na nową solidarność.
Nie nawołujemy do utworzenia
„przewodniej siły narodu”. Różnijmy się i
brońmy naszej tożsamości. Żyjmy pełną
parą i dajmy żyć innym. „Inny” nie musi
znaczyć „gorszy”! Precz z totalitaryzmem
i dyktaturą „większości”! Brońmy się nawzajem przed zapędami totalitarystów i
nie dajmy się zepchnąć w anarchię.
Apelujemy o podjęcie wspólnych, konstruktywnych działań zmierzających do
zbudowania nowej Polski. Apelujemy o

Myślibórz, dnia 26 lipca 1991 roku
wykorzystanie w tym procesie doświadczeń Kościoła i „Solidarności”, Niemców, Rosjan i Polaków. Przecież każdy
ma do zaoferowania ze swych programów
i historii coś, co możemy wykorzystać dla
wspólnego dobra bez obrażania się NATO, skąd i od kogo to coś pochodzi.
Naszym celem jest zbudowanie (po wielu, wielu latach szarpaniny) ustroju, w
którym będą mogli żyć i pracować obok
siebie i z sobą ludzie o różnych poglądach, różnej religii i kulturze. Polska dla
Polaków? Tak, ale nie tylko. Przecież
chcemy mieć dostęp do całego świata, a
nie możemy go mieć bez ustępstw z naszej
strony.
Musimy zerwać z paraliżującym proces
reform dwubiegunowym sposobem widzenia świata, dzieleniem go na czarny i biały. Musimy uwolnić się od obowiązku jednoznacznego opowiadania się za aniołem
lub diabłem. Przypomnijmy sobie i pamiętajmy na co dzień, że istnieje coś takiego
jak czyściec. Musimy przestać bawić się w
antagonizowanie społeczeństwa. Czas, by
na gruzach PZPR (diabła) i
„Solidarności” (anioła?) pojawiła się
TRZECIA SIŁA, która wyrwie nas z poprzedniego, dychotomicznego. chorego
układu (niekoniecznie należy ją kojarzyć z
czwartym wymiarem pana Tymińskiego).
Musi to być siła (partia?) konstruktywna,
odważna, bezkompromisowa dla tych, co
łamią prawo a jednocześnie tolerancyjna,
rzeczowa i pragmatyczna.
Nie mamy gotowej recepty na to, jak się
zorganizować. Liczymy na propozycje od
Ciebie. Czekamy na twoją pomoc w ułożeniu ambitnego i realnego programu. Jeśli zawarte w tym liście myśli zainspirowały Cię do działania, napisz do nas na
adres:
Waldemar Jacek Wiernicki
74-300 Myślibórz
Skrytka pocztowa 38(…)

GAMONIE CZY LENIE?
▪▪▪ W dniu 13 sierpnia 2012 roku Zarząd
Powiatu rozpatrzył i skierował pod obrady XXII sesji Rady Powiatu Myśliborskiego projekt uchwały Rady Powiatu w
sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych funkcjonujących do tej pory w powiecie w zespołach
szkół ponadgimnazjalnych.
W uzasadnieniu uchwał czytamy:
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2012 roku w systemie oświaty nie
przewiduje się funkcjonowania zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania krótszym niż 3 lata. Organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata obowiązane są przekształcić je w trzyletnie zasadnicze szkoły
zawodowe. W związku z powyższym ko-

nieczne jest przekształcanie wyżej wymienionej szkoły w trzyletnią zasadniczą
szkołę zawodową. Przekształcenie szkoły
następuje w trybie art. 59 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty. W
związku z powyższym niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, która stanowić będzie podstawę zawiadomienia
kuratora oświaty oraz rodziców uczniów
o zamiarze przekształcenia szkoły.
Tak przygotowane projekty uchwał
podczas sesji zostały przegłosowane
przez koalicję rządzącą na czerwcowej sesji. Z przytoczonego art. 59 ustawy o systemie oświaty wynika, że organ prowadzący (rada powiatu) jest obowiązany, co
najmniej na 6 miesięcy przed terminem
przekształcenia, zawiadomić o zamiarze
przekształcenia
szkoły:
rodziców,
uczniów, właściwego kuratora oświaty
oraz organ wykonawczy jednostki samo-

rządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Czego kierowany przez starostę Arkadiusza Mazepę
Zarząd nie wykonał?!
Dlaczego, dopytuje się kurator?!
No cóż, jak się działa z pogardą dla prawa i tych, co wybrali naszych wybrańców
wszystko jest możliwe, o ile oczy przymkną organy nadzoru. Nie pierwsza to
kompromitacja Arkadiusza Mazepy i jego
drużyny z powiatowego podwórka.
Tłumaczy to zachowanie radnego Andrzeja Rudnickiego nieukrywającego
swego zdziwienia tym, że opozycja nie
poparła takiego działania.
Dlaczego wcześniej nie podjęto uchwały intencyjnej, co najmniej 6 miesięcy
przed rozpoczęciem roku zgodnie z przywołanym przepisem?!
Jaś Kowalski

♠
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PIK-Myśli bez Cenzury

Quo vadis, Polonia?
Pamiętasz, stary?
Orkiestry grały,
Wszystkie się panny
w Tobie kochały…
Gdy was żegnano
z wódką i Bogiem
W tamtą wrześniową
najdłuższą drogę…

Nie odebrała
nigdy Virtuti
Poznała, co to
śniegi Workuty
A dzisiaj wnuczek
dowód jej chowa...
Wszyscy się śmieją...
I jest czadowo…

Ojczyzna... Honor...
Frazesy puste...
Świat się odbija
w krzywym lustrze.
Spocony raper
klepie pacierze...
Jest zajebiście!
Ja tam mu nie wierzę…

Potem pod Mławą
dzielnie stawałeś
Czołgi nie przeszły...
Medal dostałeś...
Los Cię wystawiał
nieraz na próby;
Z Monte Cassino
- prosto na UB!

Było ich wielu...
Ludzi ze stali…
Nie mógł ich złamać
Hitler ni Stalin...
Została garstka...
Zresztą - sam zobacz;
Śmieszne berety...
Znicze na grobach…

Historia uczy...
Lecz nie każdego...
Bawmy się! Bawmy!...
Do upadłego...
Wszystko już było,
świat się nie zmienia
Zegar odlicza
czas do spełnienia…

Sanitariuszka...
Prawdziwy anioł...
Tak ranni chłopcy
wołali za nią
Gdy kanałami
- tak było trzeba
Wiodła ich z Chmielnej
prosto do nieba

Czasami grzebią
w śmietnikach nocą...
Żyć jakoś trzeba,
a nie ma za co...
Za słabi,
żeby światu urągać...
Za dumni,
żeby rękę wyciągać…

Zaskoczy kiedyś
mózgi wyprane
Grzyb ponad miastem...
Salwa nad ranem...
Oni walczyli
za kraj w potrzebie...
Kto ich zastąpi?...
Nie wiem... Ja nie wiem...

Posłuchaj: http://www.youtube.com/watch?v=niuCRNVZVyY
Przedruk

Lech Makowiecki, pieśniarz poeta
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PROGRAM
WYBORCZY KOMITETU
WYBORCZEGO
„SOLIDARNOŚĆ”
Z ROKU 1990

(fragment)
Nowy, wybrany samorząd czekają trudne zadania.
Zdajemy sobie sprawę z ogromu zadań do rozwiązania. Wiemy, czego nam w mieście i gminie brakuje. Wieloletnie zaniedbania występują niemal we
wszystkich dziedzinach.
Do szczególnie ważnych problemów, które należy
rozstrzygnąć zaliczyć trzeba:
1. Zaopatrzenie miasta w czystą wodę i gaz ziemny.
2. Budowa oczyszczalni ścieków.
3. Przywrócenie czystości Jeziora Myśliborskiego.
4. Rozbudowa infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej.
5. Remonty i budownictwo mieszkaniowe.
6. Poprawa bazy lecznictwa.
7. Demonopolizacja handlu i usług.
8. Organizowanie warunków rozwoju wszelkim
podmiotom gospodarczym ze szczególnym
poparciem dla sektora prywatnego.
9. Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przetwórstwa, produkcji i zaopatrzenia
rolnictwa.
10. Popieranie wszelkich inicjatyw w sferze kultury, turystyki, rekreacji i sportu.
Zdajemy sobie sprawę, że dotychczasowe doświadczenia i naturalne właściwości Ziemi Myśliborskiej
stwarzają nam kolejną szansę rozwoju.
Wymieniając tych kilka podstawowych zadań
pragniemy podkreślić, że to Samorząd i Zarząd
Gminy będą je realizować.
Naszym celem będzie tworzenie warunków i możliwości dla firm prywatnych, państwowych i spółdzielczych, które w tych i innych dziedzinach będą
widziały interes gospodarczy. Uzyskane w ten sposób podatki stworzyć mają fundusz na rzecz rozwoju Ziemi Myśliborskiej.

SABOTAŻ CZY GŁUPOTA?
▪▪▪ Adres: Myślibórz, ul. Mariana Buczka 11. Najstarszy budynek mieszkalny w mieście.
Ma ponad 250 lat. Od kilku zalewa go woda z zatkanej rynny. Naprawcie to wreszcie,
bo to wasz ustawowy obowiązek (ustawa o gospodarce nieruchomościami i inne!).

Myśli bez Cenzury
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