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Myśli bez Cenzury

„PaDNoMPoA”
FA N K L U B ICH T R O J E ?
▪▪▪ Obserwując poczynania Rady Powiatu w Myśliborzu można
odnieść wrażenie, że powstał fan klub zespołu „PaDNoMPoA”
- trójki radnych, którzy opanowali Zarząd Powiatu.
Nie wiadomo, z jakiego powodu inna piątka radnych, w
zmowie milczenia uparcie broni pozycji tego tercetu?
Trochę niekonwencjonalnie działa ten fan klub. Radni tylko
sporadycznie zabierają głos w sprawach przedstawianych przez
trio „PaDNoMPoA”, a na uwagi opozycji (może koalicji, bo 11
radnych to znacząca większość) dotyczące sposobu zarządzania
powiatem myśliborskim, nie stają w obronie swojego zespołu.
Czyżby brakowało im argumentów, czy może wstydzą się
grupy „PaDNoMPoA”? To pierwsze jest chyba domeną zespołu.
Jego lider w większości przypadków używa dwóch taktyk
argumentowania.
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UWAGA!
„Gdy chcesz
opisać prawdę,
elegancję
zostaw krawcom”
Albert EINSTEIN
fizyk i matematyk
(1878 - 1955)

MYŚLIBÓRZ

Gówno nigdy nie
popłynie
pod prąd!

W pierwszej stawia na wątpliwy autorytet wynikający ze stanowiska i wypowiada znamienne słowa: „to tylko dlatego, że
wcale tak nie jest, jak mówi przedmówca”.
W drugiej przyjmuje pozę pokrzywdzonej i użala się, że
deszcz w Bangladeszu, to też za jej przyczyną.
Tak na marginesie, to trudno określić lidera „PaDNoMPoA”.
Każdy z trójki wchodzących w skład tego zespołu ma swoje
priorytety i swój sposób na sukces. Można zauważyć, że spajają
ich tylko metody działania.
Czyżby te metody były źródłem popularności „PaDNoMPoA”
wśród piątki radnych?
Szkoda tylko, że polityka zespołu wcale nie służy Powiatowi
Myśliborskiemu.
Wydaje się, że Urząd Powiatowy i jego jednostki działają skutecznie tylko dzięki heroicznej postawie pracowników, którzy
umieją odnaleźć się w atmosferze permanentnego chaosu.
Chaos ten wydaje się być głównym przebojem tego zespołu.
Każdą zmianę organizacyjną potrafią przekuć w politykę kadrową raczej niezwiązaną z pozyskiwaniem fachowców, tylko z
wypełnianiem etatów, lub tworzeniem nowych.
Ciąg dalszy na str. 2
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„PaDNoMPoA”
FA N K L U B ICH T R O J E ?
Ciąg dalszy ze str. 1

Rysunek ze strony:
http://www.pintodibujos.com/2014_07_01_archive.html
Następnie podpierają się obecnością nowozatrudnionych w
czasie sporu i argumentują, że taka zmiana jest dobra dla jednostek oraz pozostałych pracowników nawet, jeżeli mają oni więcej obowiązków i gorszą organizację pracy.
Chaos towarzyszy także polityce finansowej
„PaDNoMPoA”.
Budżet jest ciągłą niewiadomą, środki finansowe pojawiają się
w różnych okresach roku finansowego i zawsze, jako gotowa
propozycja wydatkowa.
Liderzy „PaDNoMPoA” nie pytają radnych o propozycje inwestycji. Sami najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby powiatu, chociaż nie prowadzą analizy w celu ich określenia.
Prowadzą politykę „rozdawnictwa”, największą w obszarach
własnych wpływów.
Najwięcej pieniędzy planują do wydania bez próby zaangażowania ich jako wkład w projekty zewnętrzne. Członkom fan
klubu mówią, że nie ma innego sposobu.
Obrazuje to ich stopień pracowitości i zaangażowania.
Izolacja to następny „atut” zespołu „PaDNoMPoA”.
Prowadzi on skuteczną politykę odcinania Rady Powiatu od
samorządów lokalnych. Kontakty odbywają się tylko na płaszczyźnie koniecznych porozumień urzędowych, a ewentualne
rozmowy są tajnymi misjami prowadzonymi przez wybrańców.
Pomimo tego, że w Radzie Powiatu obecni są przedstawiciele
głównych partii działających na scenie politycznej, zespół
„PaDNoMPoA” nie przejawia chęci współpracy z żadną z nich.
Czyżby z drugiej strony podjęto także politykę izolacji?
Może fan klubowi odpowiada, by Powiat Myśliborski był zepchnięty do roli głębokiej prowincji?
Jaki urok posiada zatem zespół „PaDNoMPoA”?
Może członkom fan klubu imponuje stoicki spokój, z jakim
trójka idolów nie postrzega problemów, z którymi boryka się
Powiat?
Służba zdrowia jest traktowana przez „PaDNoMPoA”, jak
scena.
Najpierw solówka PaD w kierunku Szpitala w Dębnie, potem
PoA wychodzi na scenę i daje popis dla szpitala w Barlinku, na
koniec tworzą duet i kilka stówek do podziału dla obu szpitali.
Nie rozwiązuje to oczywiście problemu, gdyż szpitale posiadają milionowe straty, ale podziw może budzić.
Ewentualnie mały „bisik” i stwierdzenie, że przecież to nie
„ich troje” wina, że szpitale są niedofinansowane.
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Nie ma planów na poprawę sytuacji. Nie ma nawet pomysłu
na to, w jaki sposób i z kim prowadzić w tej sprawie jakąś dyskusję. Nie szuka się jakichkolwiek partnerów, którzy mogliby
pomóc w rozwiązaniu tego problemu.
Mniej widowiskowo traktowana jest sprawa oświaty.
Szkoły podzielone są na strefy wpływów i tylko dwa razy do
roku znajdują się w kręgu zainteresowania.
Raz w porze budżetowej, a drugi raz w porze arkuszowej
(ustalania ilości oddziałów).
Wtedy bardzo często dochodzi do spięć miedzy idolami a fanami.
W innych okresach oświata jest pozostawiona samej sobie.
Nie jest ważne, że subwencja wyrównawcza jest obecnie na
poziomie ujemnym około 500 tys. zł (w poprzednich latach na
poziomie dodatnim od 1 do 2 mln zł).
Nie dostrzega się problemu powolnego wygaszania MOW-u
Renice.
Nie szuka się sposobu na ograniczenie skutków niżu demograficznego we wszystkich szkołach, sposobów na reorganizację i
ich rozwój.
Nawet w obliczu reformy pozostawia się sprawy swojemu
biegowi.
Zaprawdę, można bić brawo za stoicki spokój tej trójki.
Imponująca jest także umiejętność tworzenia podziałów w
strukturach starostwa i w społeczeństwie według zasady - kto nie
z nami, ten nie ma racji. Nawet bytu.
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką Starostwa w Myśliborzu i ma swojego dyrektora.
Był zarządzany bardzo dobrze, co potwierdzają nagrody w
konkursach na szczeblu krajowym.
Liderka zespołu „PaDNoMPoA” wyznając maksymę, że scena
może być tylko nasza, przyznała sobie, przy wtórze pozostałej
dwójki z „ich trojga”, władzę nad decyzjami dyrektora PUP-u.
Teraz według wcześniej wymienionej zasady dzieli społeczeństwo szczodrze obdarzając stażami tylko właściwą jego część.
Trudno zrozumieć ten niemy zachwyt całej piątki fanów
tercetu „PaDNoMPoA”.
Może argumenty, które za tą postawą przemawiają, są nie do
wypowiedzenia?
Każdy z Panów musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że
społeczeństwo nie wybrało ich po to, by byli fanami tego egzotycznego tercetu.
Wybrało ich po to, by pilnowali interesów wszystkich mieszkańców naszego powiatu, a nie tylko tej zgranej trójki.
Nie powinni więc uparcie uchylać się od odpowiedzialności.
Zwłaszcza w sytuacji, gdy tercet „PaDNoMPoA” prawie codziennie, śpiewa cały czas tę samą, swoją piosenkę, pod znamiennym tytułem: „PaDł NoM PowiAt”.
PG

Znowu WIOSNA!
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Ze szkołą w tle
▪▪▪ Polska oświata znów znalazła się na brzegu. Wyrzucona
na piasek musi od początku przygotowywać się do nowego
rejsu. Kolejny kapitan zapewnia, że obrany kurs jest właściwy, ale zachowuje się jak majtek, który pierwszy raz dostał
się na pokład.
Proces kształtowania dorosłego człowieka i świadomego
obywatela jest bardzo skomplikowany, dlatego dopiero co
najmniej po 20 latach będzie można zaobserwować pierwsze
efekty podejmowanych dzisiaj działań.
Nie tylko szkoła ma wpływ na formę jednostki, dlatego
kierunki i metody kształcenia powinny być odpowiednio skorelowane z procesem kształtowania młodego człowieka.
Przywódcy naszego kraju nie wykazują zdolności analizy sytuacji. Bez konsultacji z samorządami zmieniają strukturę szkolnictwa narażając je na koszty i konieczność zmiany
przeznaczenia budynków szkolnych, nierzadko wybudowanych w ostatnim okresie. Bezkrytycznie przywołują wyidealizowany obraz własnego dzieciństwa i stawiają go za kanwę
reform oświatowych. Chaotycznie, bez choćby cienia empatii
wprowadzają zmiany, które skazują „dzieci okresu przejściowego” na porażki życiowe, a następnym pokoleniom fundują
niesprawdzony model o nieokreślonym kształcie.
Zmiany programowe dokonywane są bez uwzględnienia
kluczowych umiejętności, bez dbałości o korelację międzyprzedmiotową, natomiast ze szczególną dbałością o swoiście
pojmowany i ukierunkowany patriotyzm.
Trudno dopatrzeć się w takim działaniu troski o właściwy
rozwój polskiej oświaty i światłego obywatela.
Nie można go także nazwać wspieraniem polskich szkół.
Niejedna będzie musiała być zlikwidowana lub przekształcona.
W wielu miejscowościach zuboży to ofertę oświatowokulturalną skierowaną do społeczności, a w innych roztrwoni
ogromny dorobek związany z tradycją szkół.
- Jak w takich poczynaniach zobaczyć umiłowanie ojczyzny, które jest przecież synonimem patriotyzmu?
- Czyż bogactwo edukacji nie tkwi w różnorodności form
i metod skierowanych na osiągniecie celu?

- Czy procesy związane z wychowaniem nie wymagają
cierpliwości, rozwagi, sprawdzonych metod i stabilizacji
opartej na niepodważalnych autorytetach umocowanych w
tradycji?
- Czy wreszcie rozwój oświaty może być oderwany od rozwoju technicznego i czy istnieje inne, niż finansowe wsparcie
oświaty, by jej efekty były optymalne?
Nietrudno też zauważyć, że każda rewolucyjna zmiana powoduje na początku regres i destabilizację, a efekty nie są tak
przewidywalne, jak w przypadku planowanej i podlegającej
ewaluacji powolnej transformacji.
- Jaki jest zatem kurs polskiej oświaty skrzętnie ukrywany
przez sprawiającego wrażenie beztroskiej euforii sternika,
bezwarunkowo wykonującego zalecenia kapitana?
- Może jego celem jest ekonomia i racja polityczna?
- Może zysk kryje się w ograniczeniu zatrudnienia nauczycieli przez likwidację placówek?
- Może chodzi o zwiększenie liczby niewykształconych
robotników?
Uczniowie - teraz dowożeni do gimnazjum - będą musieli
rok wcześniej podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki, a ponieważ rodzice będą ponosili koszty ich dojazdu do szkoły, to
ich motywacja do wypełniania przez dzieci obowiązku szkolnego będzie mniejsza.
- Czy zysk to przerzucenie kosztów jednego roku kształcenia uczniów z państwa na rodziców?
W trzeciej klasie gimnazjum uczniowie byli dowożeni do
szkoły, zapewniano im podręczniki.
Po reformie, ten rocznik będzie finansowany przez rodziców każdego ucznia, co oznacza najmniej 500 minus w budżecie każdej z tych rodzin.
Nie do końca wiadomo, czy pośpiech z jakim wprowadza
się reformę powoduje, że niezbyt wyraźnie widać jej cele,
czy może właśnie taki jest cel pośpiesznych działań załogi
kierującej naszym państwem.
Z przykrością jednak trzeba stwierdzić, że jak w większości
przypadków, szkoła jest tylko tłem tych poczynań.
OG
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Czas na zmiany!!!
▪▪▪ Byłem na XXXIV sesji Rady Powiatu Myśliborskiego (28.02.2017 ), w trakcie której podjęto uchwałę w sprawie
postawienia w stan likwidacji - w okresie od 15 marca do 31 maja tego roku powiatowej jednostki budżetowej działającej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych (CUW), która zaledwie latem ubiegłego roku została utworzona w ekspresowym tempie, podobno na wniosek Zarządu Powiatu Myśliborskiego.
Jej pierwszym dyrektorem powołanym
na to stanowisko z rekomendacji Starosty
Myśliborskiego był doktor nauk prawnych pan Carlo Paolicelli, który błyskawicznie, bo już na początku września
ubiegłego roku, czyli po dwóch miesiącach „urzędowania” został przez ten sam
organ (Zarząd Powiatu - w trzyosobowym składzie) w trybie dyscyplinarnym odwołany.
Wojewoda uchylił tę decyzję nadając
swojemu rozstrzygnięciu klauzulę
natychmiastowej wykonalności ,
a Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w mocy.
W tak zwanym „międzyczasie”,
(również w błyskawicznym tempie) powołano nowego dyrektora Centrum
Usług Wspólnych w Myśliborzu.

Zarząd Powiatu Myśliborskiego,
Rada, czy osobiście Myśliborski Starosta - pani Danuta Patkowska?
Nie mnie to oceniać, ale problem istnieje i nieustannie narasta, bo pęcznieje
i gromadzi w swym wnętrzu wszystko to,
co w ludziach najgorsze.

Może zrobić to Rada Powiatu Myśliborskiego.
Jednak nie wydaje mi się by obecni
radni Rady Powiatu Myśliborskiego na
najbliższej sesji zwołanej na dzień 29
marca tego roku zdołali dokonać jakichś
zmian.

W tej sytuacji CUW od września ubiegłego roku ma dwóch dyrektorów i jednocześnie ma być zlikwidowany na podstawie uchwały Rady Powiatu.
Nie dziwmy się więc, że pracownicy
CUW takim obrotem sprawy poważnie
się martwią, ponieważ część z nich może
niebawem stracić pracę.
Powołanie CUW okazało się jedną
wielką pomyłką.
Wyszedł z tego jeden wielki, nie wiadomo przez kogo nadmuchany balon.
Prędzej czy później pęknie i pozostawi
dużą chmurę, w jednym miejscy zgromadzonego - SMRODU (nie mylić ze smogiem).
Pozostanie tylko do ustalenia i ostatecznego rozstrzygnięcia, kto do tej idiotycznej i kosztownej dla nas sytuacji,
jako mieszkańców powiatu myśliborskiego - doprowadził i kto za to odpowie?

Jak to się skończy?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że bez
względu na końcowy wynik tej „love
story” skończy się to, moim zdaniem,
jednym, wielkim obciachem, zwłaszcza
dla tzw. „władz” samorządowych powiatu myśliborskiego, w tym dla głównego
animatora i inspiratora tych wydarzeń,
pani Danuty Patkowskiej, która moim
skromnym zdaniem, nie dorosła do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji, jaką
obecnie stara się pełnić.
Nie wychodzi Jej to najlepiej.
Moim zdaniem - CZAS NA ZMIANY!
Niestety ja nie mam takiej mocy, by
zwoływać jakiekolwiek „konklawe”
i kogokolwiek namaszczać na stanowisko
starosty , a nawet zwykłego członka zarządu powiatu (o innych funkcjach publicznych i społecznych - nie wspomnę).

Moim zdaniem nie dadzą sobie z tym
rady.
Z tego co wiem, pani Danuta Patkowska ma w Radzie bardzo silną opozycję.
Niestety. Nie na tyle silną, by ją odwołać
z funkcji starosty.
Podobno opozycji brakuje jednego
głosu. Gdyby nie upór jednego z radnych,
którego do niczego nie można zmusić problem ten z łatwością zostałby rozwiązany.
W obecnym składzie Rady jest wielu
takich, kobiet i mężczyzn, którzy mają
wystarczające doświadczenie i wykształcenie, by w sposób koncyliacyjny, czyli bez wchodzenia w niepotrzebne konflikty, skutecznie kierować pracami Zarządu Powiatu Myśliborskiego w porozumieniu z radnymi, którym zależy na tym,
by nasz powiat funkcjonował inaczej,
niż do tej pory.

Osoby zatrudnione na odpowiedzialnych stanowiskach administracyjnych w
naszym powiecie zamiast działać w interesie mniej lub bardziej wpływowych
osób - a wiele wskazuje na to, że tak bywa - winny działać przede wszystkim w
interesie wszystkich mieszkańców NASZEGO POWIATU!
Czasy, kiedy każda gmina pilnowała
wyłącznie własnych interesów, a przede
wszystkich interesów „głównych graczy”,
czyli Myśliborza, Barlinka i Dębna, chyba już powinny dawno minąć.
Kiedyś - niektórzy mniej lub bardziej
ustawieni towarzysze - „podzielili między
sobą powiatowe łupy”, a teraz pilnują
wyłącznie tego, by ten układ trwał „do
usranej śmierci”.
Jakby nie zauważyli, że czasy się zmieniły.
Ci co wcześniej, dzięki niepisanemu
układowi, już się wystarczająco dobrze
„ustawili” powinni stanąć wreszcie „na
własnych nogach” - a władza publiczna
wszelkiej maści powinna wreszcie zacząć reprezentować interesy zwykłych
ludzi, którzy stanowią większość mieszkańców naszego powiatu - a nie dalej
„ślizgać się” w dotychczasowych układach.
Nikt z WAS nie musi być już FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM, by
zdobyć na własność, choćby jakąś
część, kiedyś państwowego majątku!!!
Każdy dzisiaj może działać na własny
rachunek, a nie udawać, że coś dla nas
robi w sytuacji, gdy faktycznie pilnuje
tylko własnych interesów i interesów
swoich kolesi.
Czas na zbudowanie (wprowadzenie)
skutecznej kontroli instytucjonalnej
i społecznej poczynań „tych gości”
i wreszcie skuteczne zacząć karać tych,
którzy nagminnie wykorzystują pełnione
przez siebie funkcje publiczne do osiągania prywatnych korzyści.
Musimy sprawiedliwie rozliczać, czyli
wymagać solidnej od nich roboty na naszą rzecz i jednocześnie nagradzać lub
karać wszystkich funkcjonariuszy publicznych, w tym chronionych jakimś
immunitetem, zaczynając od „szefów” na
„podwładnych” kończąc, w zależności od
ich win czy zasług.
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Podobno wobec prawa wszyscy są
równi!!!
A jak do tej pory prosty człowiek „za
batonik” idzie siedzieć, a nowy ARYSTOKRATA, czytaj: nowobogacki członek jakiejś „wyższej kasty”, za przywłaszczenie sobie milionów nie dostaje
nawet symbolicznej nagany.
Wszystko uchodzi im na sucho. Albo
znajdują jakiegoś kozła ofiarnego, który
całą winę bierze na siebie (później mu tu
wynagradzają) albo udają, że „nic się nie

Sprawy innych, według nich głupszych, niż oni, mają głęboko w dupie.
Oni mają to co chcą, a ty nie musisz.
Nie jestem święty i nie mam zamiaru
nikogo wskazywać, kto zasługuje na karę, a kto na nagrodę. Od tego są stosowne
instytucje, które mają pilnować przestrzegania tego samego prawa, przez
wszystkich obywateli, a wobec niesfornych stosować s p r a w i e d l iw o ś ć, a nie
pisane często przez nich samych P R ZE P I S Y !

stało, bo wszystko jest zgodnie z przepisami”.
Przepisy to nie jest sprawiedliwość!!!
CZAS NA ZMIANY!
Nie chcesz dla nas pracować, to
„spływaj w podskokach”. Kradniesz idziesz siedzieć. Jesteś uczciwy - należy
ci się cześć i nagroda.
Niby to proste, ale okazuje się, że dla
niektórych jest to nie tylko bardzo trudne
nie tylko do zrozumienia, ale i do stosowania w życiu codziennym.
Najnormalniej „rżną głupa” i pilnują
wyłącznie tego:
- „by było, tak, jak było”.
Bo im tak, jak jest - jest dobrze.

Jeśli ktoś ma wskazywać, kto nami
sprawiedliwie powinien rządzić, to
przede wszystkim ci, którzy nam, czyli
NARODOWI, a nie jakiejś innej
„władzy” - przed każdymi wyborami
przysięgali i obiecywali działać S P R A W I E D L I W I E w interesie i dla dobra
wszystkich obywateli!!!
Ja nic takiego i nikomu (w sprawach
publicznych) nie obiecywałem, a tłumaczyć się mają WINNI!
Niestety, prawie zawsze, jak do tej pory, tak za PRL-u, jak i za III RP najczęściej karani byli ludzie nieświadomi swoich praw i zazwyczaj - biedni.
Waldemar Jacek Wiernicki
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Był skansen z PRL-u?
A teraz jest skansen PRL-bis - Made in China

I kto mi podskoczy?

Myśli bez Cenzury
WY D A WC A :
Stowarzyszenie Praworządność i Kultura
z siedzibą w Myśliborzu
NIP: 597-16-83-168, REGON: 320417407
A D R E S R ED A K C J I:
74-300 Myślibórz
ul. Mariana Buczka 11, skr. poczt. 38
R e d a kt or n a c z el ny :
Waldemar Jacek WIERNICKI
Tel.: 95 747-26-83 lub 692-044-618
e-mail: jacek.wiernicki@neostrada.pl
UW A G A !!!
Wszystkie teksty (bez cenzury i jakiegokolwiek
komentarza) publikujemy n a w y ł ą c z n ą
odpowiedzialność ich AUTORÓW!
Czasami z zaznaczeniem (oprócz żartów), iż jest
to „list”, „sprostowanie” lub „polemika”!
Teksty i fotografie niepodpisane - od redakcji.
Skład własny. Publikacja w INTERNECIE.
Adres strony:
http://www.stowarzyszeniepik.pl/
DRUK:
własny, w niewielkim nakładzie.

