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Art. 19, pkt 2
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
(Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167)

MYŚLIBÓRZ

UWAGA!
„Gdy chcesz
opisać prawdę,
elegancję
zostaw krawcom”

Dostępny w kiosku
przy ulicy Mariackiej!
WYDAWCA:
Stowarzyszenie
Praworządność i Kultura
z siedzibą w Myśliborzu
kwiecień 2017

Myśli bez Cenzury

Albert EINSTEIN
fizyk i matematyk
(1878 - 1955)
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EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Gówno nigdy nie
popłynie pod prąd!

W iosna!
Święta, święta…
… i po świętach!
▪▪▪ Niestety. Starość nie radość, a choroba
nie wybiera. Każdego dopadnie. Najczęściej znienacka i w najmniej spodziewanym momencie.
W ciągu ostatnich kilku lat mocno się
rozchorowałem i nie bardzo mogłem „na
bieżąco” redagować i wydawać naszego
„Pikusia”. Stąd takie przerwy.
Pod koniec stycznia 2016 roku (po udarze) ponownie wylądowałem w szpitalu.
Teraz jestem w okresie rehabilitacji,
dlatego dopiero dzisiaj mogę ponownie
wziąć się do pracy i nie tylko naszym,
wiernym sympatykom, ale także wszystkim tym, którzy te słowa czytają, złożyć
najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.
Być może uda mi się także jeszcze raz
„pobudzić do życia” nasze Stowarzyszenie, jego stronę internetową i czasopismo.
Waldemar Jacek Wiernicki
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MYŚLIBORSKIE PATOLOGIE
L i k w id a cj a C UW w M y ś l i b o rzu
▪▪▪ W trakcie swojego wystąpienia podczas XXXIV sesji Rady Powiatu Myśliborskiego w
dniu 28 lutego 2017 r. pani Adrianna Olejarz-Dolacińska, Przewodnicząca Zarządu NSZZ
Pracowników Ochrony Zdrowia w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu, powiedziała między innymi*:
„Jeżeli chodzi o sprawy pracownicze, nie było moim celem zarzucanie pracownikom
CUW-u, że są niewydolni. (…) Nam chodzi o zwykłe, czyste, techniczne sprawy. Fakt, faktem,
jak mieliśmy kadry u nas w DPS-sie, jak mieliśmy księgowość u nas w DPS-sie, szło się do
dziewczyny, wypisywała zaświadczenie, czy też doradziła, bo my na przykład bardzo ceniliśmy sobie współpracę z naszą kadrową, dlatego, że bardzo fajnie pomagała naszym pracownikom (…) dlatego tą współpracę z nią pamiętamy i nie ukrywam, że za tym tęsknimy.
Jeżeli chodzi o obieg faktur (…) zauważyłam taką rzecz, że bardzo dużo jest teraz takiej pracy
biurowej i faktycznie, bo kiedyś te faktury były przyjmowane na dziennik, pani dyrektor je
dekretowała, były opisywane na miejscu, szły do działu księgowości, wszystko było na bieżąco, od razu załatwiane. W tej chwili technicznie to wygląda tak, że te faktury są kserowane, te faktury są spisywane (…) w zestawieniach są wysyłane do Centrum Usług Wspólnych. No wiadomo, bo gdyby jakaś faktura zaginęła to próżno potem szukać osób odpowiedzialnych. (…) Tłumaczono nam, że CUW powstaje po to, by polepszyć działalność całego
powiatu, żeby polepszyć działalność wszystkich jednostek podlegających pod Starostwo.
Na naszym przykładzie, ja osobiście uważam, że niestety, ale nie zostało to polepszone”.
* Źródło: film TVJ-24 (cz. 4) z XXXIV sesji Rady Powiatu opublikowany na YouTube pod adresem:
www.youtube.com/watch?v=HrzvCnrsnvY

Ciąg dalszy na str. 2

Adrianna
Olejarz-Dolacińska
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MYŚLIBORSKIE PATOLOGIE
Likwidacja Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu
No i stało się!
Uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 1 marca tego
roku z dniem 15 marca 2017 roku postawiono Centrum
Usług Wspólnych w Myśliborzu w STAN LIKWIDACJI.
Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko to, że od dnia 15 marca
2017 roku dotychczasowa dyrektor CUW pani Aleksandra Szokaluk utraciła swoje stanowisko i jakiekolwiek uprawnienia do
realizowania zadań statutowych CUW i kierowania tą jednostką.
Na mocy obowiązującej do dnia dzisiejszego uchwały Rady
Powiatu stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych w
Myśliborzu z dniem 15 marca 2017 r. przestało istnieć!!!
W jego miejsce z mocy prawa, dokładnie 15 marca do CUW
winien wejść powołany przez Zarząd Powiatu likwidator, którego głównym obowiązkiem winno być pokierowanie tą powiatową jednostką organizacyjną wyłącznie w celu wykonania jednego zadania - zakończenia, zgodnie z prawem i obowiązującymi w tym zakresie procedurami, ostatecznej likwidacji tej jednostki w terminie do dnia 31 maja tego roku włącznie!
Należy tu podkreślić, że zmiana ta ma charakter określony w
obowiązującym w Polsce prawie i traktowana jest, jako rodzaj
nowej umowy o pracę zawartej z likwidatorem na czas określony, który winien być powołany przez Zarząd Powiatu na to
stanowisko najpóźniej do dnia 14 marca 2015 roku!
Pani dyrektor Aleksandra Szokaluk mogła być powołana na
stanowisko likwidatora CUW, ale niestety do dnia dzisiejszego
na to stanowisko NIE ZOSTAŁA POWOŁANA!
Co w tym przypadku jest równoznaczne z jednostronnym rozwiązaniem przez Zarząd Powiatu dotychczas obowiązującej obie
strony umowy o pracę i automatycznego odwołania Jej ze stanowiska dyrektora CUW w trybie i na zasadach określony w
prawie pracy, z jednoczesnym zwolnieniem Jej z obowiązku
świadczenia pracy ze skutkiem natychmiastowym, liczonym od
dnia 15 marca bieżącego roku, włącznie.
Jedno jest pewne i bezsprzeczne. Nic z tego co wyżej napisałem nie zostało zrealizowane, a nawet wręcz przeciwnie.
Cały Zarząd i Rada Powiatu Myśliborskiego, w tym Przewodnicząca Zarządu (Starosta) pani Danuta Patkowska, a także
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Myśliborskiego i pani, która
w świetle obowiązującego prawa udaje dyrektora CUW, działały
i działają do dnia dzisiejszego, jakby żadna wymieniona na wstępie uchwała Rady Powiatu Myśliborskiego NIE ISTNIAŁA!
A ona istnieje i wszystkich wyżej wymienionych w pełni
zobowiązuje do bezdyskusyjnej jej realizacji!
Słowo się rzekło, kobyłka u płotu!
Gorzej!!!

STAROSTA
Danuta Patkowska
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WICESTAROSTA
Mariusz Norsesowicz

Uchwała Nr XXXIV/186/2017
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 1 marca 2017 roku
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze
zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 1870 ze zm.), uchwala się co
następuje:
§ 1. 1. Z dniem 15 marca 2017 roku stawia się w stan likwidacji
jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”, z siedzibą w Myśliborzu
przy ul. Północnej 15.
2. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na
dzień 31 maja 2017 roku.
3. Czynności likwidacyjne będą realizowane przez likwidatora powołanego przez Zarząd Powiatu Myśliborskiego.
§ 2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki, przejmuje
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu. Majątek likwidowanej
jednostki pozostaje własnością Powiatu Myśliborskiego i
podlega przekazaniu Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Myśliborskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Elżbieta Ligenza
Uwaga - podkreślenia w uchwale moje:
Prawo nie działa wstecz, a skutków tej uchwały cofnąć się nie da!

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodnicząca
Wioletta Drzewińska

Wiceprzewodniczący
Waldemar Pacewicz

Członek Komisji
Urszula Sawicka

♠
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Członek Zarządu
Andrzej Potyra

Członek Zarządu
Krzysztof Mrzygłód

Pracownik CUW i DPS
Janusz Gajewski

Dotychczasowa pani dyrektor CUW
działa „pełną parą” tak, jakby nigdy nic
się nie stało! Posługuje się tymi samymi
pieczątkami i nie informuje nikogo o
tym, że „kierowana” przez nią jednostka
postawiona została w stan likwidacji!
Pani dyrektor dysponuje budżetem
jednostki, zatwierdza jej dochody i wydatki, w pełni i samodzielnie (jak dotychczas) kieruje działalnością statutową
CUW, realizuje swoje wcześniejsze
plany, a na dodatek, tylko z sobie znanych powodów - niektórzy mówią, że
zgodnie z góry płynącymi dyspozycjami
- zwalnia niektórych pracowników CUW
z dniem 30 kwietnia, chociaż i tak część
z nich musiałaby być prawdopodobnie
zwolniona tylko, że dopiero miesiąc później, z dniem 31 maja, bo podobno zadają
się nie z tymi osobami, co trzeba. Jeden
ze zwolnionych w tym trybie, z powodu
szoku, trafił z udarem mózgu do szpitala.
Najdziwniejsze jest to, że Zarząd Powiatu, jako główny i jedyny wykonawca
uchwały Rady Powiatu o likwidacji
CUW, w pełni ten stan rzeczy akceptuje.
Dowody? Przykładowo. Na posiedzeniu
w dniu 28 marca 2017 r. (prawie 2 tygodnie po postawieniu w stan likwidacji CUW)
Zarząd rozpatruje między innymi:

PIK-Myśli bez Cenzury

Członek Zarządu
Wojciech Wojtkiewicz

- pismo dyrektora CUW z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie pozyskania dofinansowania na odbudowę, przebudowę, modernizację i wyposażenie domów pomocy
społecznej (a prawo nie działa wstecz!),
- pismo dyrektora CUW w Myśliborzu,
znak: ZM.4111.5.2017.SaJ w sprawie
przekazania informacji na temat zaleceń
sanitarnych oraz terminów ich realizacji
wydanych szkołom i placówkom oświatowym Powiatu Myśliborskiego.
Ani słowa o tym, że pani Aleksandra
Szokaluk nie jest już dyrektorem
CUW, a ten jest w stanie likwidacji!
Ona przestała być dyrektorem tej
jednostki z dniem 15 marca 2017 roku, a
dzisiaj nie jest nawet jej likwidatorem!
Niestety, Zarząd Powiatu wiążącą ich
uchwałę Rady Powiatu Myśliborskiego o
likwidacji CUW po prostu ma w dupie!
Dodatkowo na tym samym posiedzeniu
Zarządu przyjęto kuriozalną uchwałę Nr
166/546/2017 w sprawie - cytuję z protokółu: ...powierzenia czynności likwidacyjnych jednostki budżetowej Centrum
Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego… pani dyrektor CUW Aleksandrze
Szokaluk!
W punkcie 3 tej uchwały postanowiono: Dyrektor podejmie czynności likwidacyjne przy pomocy pracowników jednostki. A może lepiej przy pomocy szpadla?
A w § 2. Do dnia zakończenia likwidacji jednostka budżetowa prowadzi działalność i realizuje zadania zgodnie z obowiązującym statutem i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
A gdzie jest podstawa prawna i dlaczego Zarząd lekceważy jasną dyspozycję
§ 1 uchwały o likwidacji CUW - cytuję:
Z dniem 15 marca 2017 roku stawia się w
stan likwidacji jednostkę budżetową pod
nazwą…?
Zgodnie z uchwałą Zarządu Nr 166/546/2017 CUW działa sobie przez cały
czas „normalnie”, a zlikwidowany będzie w jeden dzień, czyli 31 maja!
W tej sytuacji nasuwa się proste pytanie: - Czy pani Aleksandra Szokaluk ma
sama zlikwidować swoje stanowisko i
zwolnić się z pracy w charakterze dyrektora CUW z dniem 31 maja 2017 roku w

ROK X NR 1/25
ramach powierzonych Jej obowiązków
likwidacyjnych?
Czy nikt z członków Zarządu, łącznie z
panią Przewodniczącą, nie potrafi czytać
ze zrozumieniem?
Przecież w § 1, pkt 3 uchwały Rady
Powiatu o likwidacji CUW wydano wyraźne polecenie - cytuję:
3. Czynności likwidacyjne będą realizowane przez LIKWIDATORA powołanego przez Zarząd Powiatu Myśliborskiego - podkreślenie moje.
W tej uchwale nie ma ani słowa o powierzeniu komukolwiek czynności likwidacyjnych CUW!!!

Była dyrektor CUW
Aleksandra Szokaluk
Radca prawny
Anna Leś-Hatys

Durnia możecie robić z siebie!
Ale dlaczego i jakim prawem robicie
durnia z nas?
To znaczy z tych, z których pieniędzy
pobieracie swoje wynagrodzenia, za dobrze i zgodnie z prawem oraz NASZYM
interesem, wykonywaną pracę, a nie za
bezczelne „robienie nas w konia” i traktowanie powiatu myśliborskiego i jego
mieszkańców, jak prywatny folwark.
Kto dał Wam takie prawo?
Nie mnie rozstrzygać, czy patologicznymi zjawiskami, jakie zachodzą od
dłuższego czasu we władzach samorządowych naszego powiatu ma się zająć
Wojewoda Zachodniopomorski, Regionalna Izba Obrachunkowa, prokuratura,
policja, czy jakaś inna instytucja, w tym
CBA, czy rządzący naszym krajem PiS.
Jedno wydaje się być pewne. Tego tak
nie można zostawić.
Waldemar Jacek Wiernicki

♠
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Razem zmienimy naszą gminę na lepszą!
No i zmienili.
Porównajcie sobie sami zmiany, jakie zaszły na byłym polu namiotowym OSiR.
▪▪▪ W „ Gazecie Przedwyborczej” wydanej podobno przez Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Graja przed wyborami samorządowymi,
które odbyły się 16 listopada 2014 r. w swoim programie wyborczym, w
części zatytułowanej „Kultura i turystyka” napisali między innymi cytuję:
„… O potencjale turystycznym Myśliborza pisać nie trzeba, jest
wszystkim znany. Jeśli dołożymy do tego dzisiejsze strategiczne
(dzięki drodze S3) położenie to wyłania się miasto, które może być kopalnią złota dla jego mieszkańców. W odległości dwóch godzin jazdy samochodem od Myśliborza mieszka 8 milionów ludzi. Niestety gmina Myślibórz nie ma pomysłu ani środków na realizację czegokolwiek. Teren po
Wodociągach Miejskich, teren obok Szkunera, plaża miejska, czy Park
Wojska Polskiego, straszą mieszkańców i turystów. Należy szybko przeanalizować możliwości rozwoju turystyki w tych miejscach. Nie wolno
zapomnieć o naszych pięknych parkach”.
W tych wyborach (16.11.2014 r.) pan Mirosław Graj kandydował na stanowisko burmistrza Myśliborzu, a skupiona wokół
Niego grupa kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Myśliborzu (na zdjęciu poniżej) poparła jego program obiecując jednocześnie jego pełną realizację.

♠
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Co z tego pan Graj i jego wspólnicy
zrealizowali?
Oceńcie to sami, choćby na podstawie
tych kilku zdjęć, jakie zamieszczam poniżej, a najlepiej przespacerujcie się ulicą
Szarych Szeregów i sami zobaczcie, jak
ten teren dzisiaj wygląda.
Nie ma śladu po przyjeziornym
PARKU, a dostęp do brzegu jeziora
jest całkowicie odcięty!!!
Pan Graj kupił ten teren od Gminy Myślibórz za tysiące, dzisiaj chce na nim
zarobić miliony.
Ogłaszając swój program pan Graj miał
pełną świadomość tego, że gówno Go
obchodzi rozwój turystyczny Myśliborza,
ponieważ najważniejszym dla Niego jest
pilnowanie własnych interesów!
Jednoznacznie tego, że mam całkowitą
rację, dowodzi mapka obok, którą sporządziłem jeszcze w roku 2014 na podstawie mapy geodezyjnej tego obszaru opublikowanej na ogólnodostępnym portalu
internetowym pod adresem:

Ge op ortal 2 - iMap .u rl

Z jedną uwagą. Północna część tego
terenu nazwanego przeze mnie „GRAJ
CITY” sięga dzisiaj dużo dalej, niż na tej
mapce i na Geoportalu. Wybudowane tu
ogrodzenie sięga, aż za napis „PARK”,
który na tej mapce znajduje się na jasnozielonym tle. Tak naprawdę obejmuje
dzisiaj w całości teren, który kiedyś był
przystanią z pomostem (i kąpieliskiem)
przy „Harcówce”, która znajduje się w
„poniemieckiej” restauracji-pensjonacie
„Villa Madrasch”.
Waldemar Jacek Wiernicki
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Nagana dla spor towca...
… za (jakoby) nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole?

▪▪▪ Marcel Misiaszek jest uczniem klasy
III C Gimnazjum przy Zespole Szkół im.
Noblistów Polski w Myśliborzu.
Od wielu lat w jego rodzinie aktywnie
uprawiano żeglarstwo.
Jego dziadek Mirosław był sławnym,
nie tylko w Polsce żeglarzem „Szkunera”.
W myśliborskim „Szkunerze” pływał
także Ojciec Marcela, Maciej, dlatego
On sam, jako mały chłopiec uczeń Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Leonida Teligi w
Myśliborzu, trafił na początku swojej
żeglarskiej kariery do myśliborskiego,
międzyszkolnego klubu żeglarskiego
„Bryza”.
W „Bryzie” Jego pierwszymi instruktorami żeglarskimi byli panowie: Bogusław Patroś i Krzysztof Srokowski.
„Bryza” działała przy ówczesnym Zespole Placówek Oświatowych w Myśliborzu, którego dyrektorem był pan Dariusz Strachota, a w skład Zespołu
wchodziły, do niedawna niezależne od
siebie placówki: Dom Wczasów Dziecięcych i Międzyszkolny Ośrodek Sportu
„Szkuner”. Pływał, jak wszyscy Jego
rówieśnicy, w klasie „Optymist”.
Niestety. W krótkim czasie Zespół
Placówek Oświatowych został rozwiązany. MOS „Szkuner” przekształcono w
spółkę z o.o., która w szybkim czasie
upadła, a cały ośrodek żeglarski
„Szkunera” przejął myśliborski OSIR.
Istniał wprawdzie w Myśliborzu i istnieje nadal, Międzyszkolny Klub Sportowy „Szkuner”, który od wielu lat korzystał z zaplecza technicznego i środków
finansowych MOS „Szkuner”, ale klub
ten działał i działa w ramach Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.
Przez wiele lat myśliborscy żeglarze
nie odróżniali od siebie obu tych klubów,
tj. MOS „Szkuner” i MKS „Szkuner”, bo
oba korzystały z jednej bazy i oba posługiwały się tym samym logo (autorstwa
Ryszarda Jobke), a także przez wiele lat
działały pod kierownictwem tego samego
człowieka, który raz występował, jako
dyrektor MOS „Szkuner”, a przy innych
okazjach, jako prezes MKS „Szkuner”.
Tym człowiekiem był pan Ryszard
Szymczyk.
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Dodatkowym utrudnieniem, nie tylko dla zawodników, ale przede wszystkim dla mieszkańców
Myśliborzu było odróżnienie od siebie obu tych organizacji/instytucji, bo działały jako „Szkuner”.
Dzisiaj Międzyszkolny Klub Sportowy „Szkuner” jest tylko z nazwy klubem międzyszkolnym.
Praktycznie w tym klubie działają jedynie starsi mężczyźni, których stać na kupno własnej
„Omegi” i ściganie się na tych „Omegach” z podobnymi do siebie żeglarzami z całej Polski.

Dla uczniów myśliborskich szkół praktycznie nie ma tam
miejsca. Również nie ma miejsca dla dzieci i młodzieży z myśliborskich szkół, nawet „sportowych”, w byłym ośrodku żeglarskim „Szkuner” przejętym przez OSiR, ponieważ ta instytucja
nie prowadzi w Myśliborzu żadnego klubu sportowego.
Z tego powodu, a także z wielu innych, Marcel trafił do
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Barnim” w Goleniowie,
gdzie dowozili go na własny koszt rodzice.
Jego wyniki sportowe, choćby w części, dokumentują załączone do tego tekstu zdjęcia, na których są liczne puchary, nominacje i stypendia.
Marcel bardzo często brał i bierze udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
Jednak w myśliborskich regatach im. Leonida Teligi stawał na
podium, jako zawodnik UKS „Barnim” z Goleniowa.
W Myśliborzu nikt Jego osiągnięć i sukcesów sportowych nie
doceniał i nadal nie docenia.

Wprawdzie przedstawiciel Gminy Myślibórz (na zdjęciu powyżej) podobno obiecał Marcelowi udział i wyróżnienie w myśliborskiej gali sportu, ale słowa nie dotrzymał.
Przeciwnie. Któregoś dnia rodzice Marcela dostali wezwanie
do szkoły. Ani pedagog szkolny, ani wychowawczyni Marcela, a
nawet dyrekcja szkoły, nie chcieli słuchać ich tłumaczeń, że
nieobecność Marcela w szkole na lekcja jest spowodowana jego
częstymi wyjazdami na zgrupowania i zawody żeglarskie. Nikt
nie chce w Myśliborzu widzieć w Nim dobrze rokującego i ciągle rozwijającego się sportowca, który, jak na swój młody wiek,
osiąga nie tylko ogólnopolskie, ale także europejskie sukcesy.
W rezultacie za nieusprawiedliwioną nieobecność w szkole
Marcel otrzymał naganę i obniżoną ocenę ze sprawowania.
Dzisiaj Marcel od 1 stycznia jest zawodnikiem klubu żeglarskiego „SEJK” Pogoń Szczecin i pływa na jachcie „420”.
Czy sport w Myśliborzu „odżyje”? Pożyjemy, zobaczymy.
Waldemar Jacek Wiernicki
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Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni
Katyńskiej
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Autor zdjęcia: Alina Zienowicz

▪▪▪ Z okazji wizyty w Polsce dowódcy wojsk NATO w
Europie generała Curtisa Scaparrotti i wspólnej
konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda powiedział między innymi - cytuję:
„Dzisiaj jest dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej,
zbrodni dokonanej w 1940 roku, w kwietniu, na bezbronnych polskich oficerach, na kwiecie polskiej inteligencji, przez to właśnie, że sojusznicy nie dotrzymali
danego słowa, przez to właściwie, że zostaliśmy zdradziecko napadnięci z dwóch stron, i przez to, że Polska zniknęła z mapy, a polska armia nie była w stanie
podołać dwóm przeciwnikom, bo sojusznicy nie pomogli.
I dzisiaj ta obecność Pana Generała i armii Stanów
Zjednoczonych w naszym kraju, największej armii
świata, największej armii sojuszu atlantyckiego, jest
wymownym świadectwem tego, że świat się zmienia, i
że stwarza to wielką szansę na to, że takie dramaty w
naszej historii, jak ten z 1939 i 40-tego roku, nigdy
się już więcej nie powtórzą.”

Pomnik III RP?
Czy to jedyny polski pomnik w Myśliborzu?
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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.

