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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
na ulicy Mariackiej!
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Gówno nigdy nie
popłynie pod prąd!

CZY MYŚLIBÓRZ TO. . .
…miasto spadkobierców Stalina, twórcy PRL?
▪▪▪ Czy na czele Zarządu Powiatu Myśliborskiego stoi aktywny działacz PiS, który wprowadza w naszym powiecie prorozwojowe
zmiany, czy nieobudzony jeszcze - śpioch?
Gdzie się podziała ta zapowiadana w
programie wyborczym PiS - dobra zmiana?
Moim zdaniem w Myśliborzu „w tej
branży” od wielu lat nic się nie zmienia,
no może troszeczkę na zasadzie - zamienił stryjek siekierkę na kijek - albo
na inne, bardziej przydatne w pilnowaniu
własnych interesów, narzędzie.
Tutaj i w najbliższej okolicy od kilkudziesięciu lat cały czas rządzi ta sama, no
może trochę odmłodzona - EKIPA, albo
spadkobiercy tych, którzy ze względu na
swój zaawansowany wiek już poumierali
lub tych, którzy cichutko siedzą „na zapiecku” kończąc swój doczesny żywot.

Przykładem na to, że wszystko toczy
się po staremu niech będzie to, iż w ostatnim czasie pani dyrektor Aleksandra Szokaluk - chyba za wiedzą i zgodą pani
Starosty - powołała na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, przebywającą od kilku lat na zasłużonej emeryturze, panią Stefanię Marcinkiewicz, która
przez dłuższy czas pełniła funkcję Skarbnika Gminy Myślibórz.
Czyżby brakowało w Myśliborzu młodych kadr, czy chodzi raczej o dokładne
przypilnowanie przez doświadczonego
pracownika samorządowego jakiegoś, a
może czyjegoś, zagrożonego interesu, bo
nie sądzę by była to nagroda za Jej wieloletnie i niepodważalne zasługi dla ciągłego i pomyślnego rozwoju Myśliborza?

Towarzyszu Januszu!
Dlaczego Twój przyjaciel - pan Jerzy B. - nie został
pochowany w myśliborskiej „alei zasłużonych”?

Równie ciekawie przedstawiają się
powody zatrudnienia przez panią Aleksandrę Szokaluk na stanowisku radcy
prawnego, w kierowanej przez Nią jednostce organizacyjnej powiatu myśliborskiego, pani Anny Leś-Hatys.
Czy ta Pani podoła swoim licznym
obowiązkom w sytuacji, gdy od pewnego
czasu jej kancelaria prawna z Gorzowa
Wlkp., którą prowadzi wspólnie z panem
Tomaszem Domina, obsługuje już Zarząd
Powiatu i Starostę Myśliborskiego?
Czy to jest - jeśli wolno zapytać - specyficzna, oszczędnościowa polityka kadrowa, czy może jakaś swoista nagroda?
Aż się boję dalej pytać, bo a nuż ktoś
się na mnie obrazi i poda do sądu, ale
zaryzykuję postawienie kolejnej tezy.
Moim zdaniem pomysł zwalenia całej
winy na Radę Powiatu Myśliborskiego
za wręczenie, mniej więcej w dniu 28
kwietnia tego roku, zwolnień z pracy
ponad stu (100) pracownikom CUW
(Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego) - choćby po to, by wymusić
na niej uchylenie obu uchwał o likwidacji tej jednostki - nie spadł z nieb a.
Ktoś - tylko kto? - musiał to wymyśleć i
precyzyjnie zrealizować nie realizując jednocześnie, ani na jotę, jednoznacznej
uchwały Rady, chociaż przez blisko trzy
miesiące CUW był podobno, przez panią
Aleksandrę Szokaluk - likwidowany.
Czy ktoś widział jakiekolwiek sprawozdanie z tych czynności, bo ja bym
chętnie takie zestawienie zobaczył?
Wiem z całą pewnością, że to nie Rada
Powiatu Myśliborskiego zwolniła z pracy
tych, którzy takie wypowiedzenia 28
kwietnia otrzymali, bo nie było na to
żadnej zgody tej Rady!!!
Wręcz przeciwnie. W swojej uchwale
Rada wyraźnie zobowiązała Zarząd Powiatu do tego, by wszyscy pracownicy
CUW dalej mogli pracować na swoich
stanowiskach tylko, że w innych jednostkach organizacyjnych naszego powiatu.
Jeśli ktoś sprytnie wykręcił kota ogonem,
to nie znaczy, że zakończył tę sprawę. Cdn.
Waldemar Jacek Wiernicki

♠

ROK X NR 4/28

PIK-Myśli bez Cenzury

2

CUDOWNE MIASTO?

Podobno prawo nie działa wstecz, a w Myśliborzu działa!
▪▪▪ Mam na to wiele dowodów, ale tutaj, ze względu na brak
miejsca, przytoczę tylko dwa.
1. Uchwałą Nr 128/414/2016 Zarządu Powiatowego w Myśliborzu z dnia 18 października 2016 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia „Regulaminu Organizacyjnego” Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie wprowadzono między innymi taką zmianę, iż - cytuję:
„… § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Obsługę finansową w
tym zadania głównego księgowego, organizacyjną, kadrową i
administracyjną Placówki zapewnia Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego zgodnie z Uchwałą nr XX/120/2016
Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku (…)
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 roku”.
Od 1 sierpnia do 18 października minęło ponad dwa i pół miesiąca. Przez ten czas placówka ta wszystkie te wyżej wymienione zadania wykonywała we własnym zakresie. To zatrudniona w
tej placówce kadra praktycznie i faktycznie realizowała zadania
księgowe, organizacyjne, kadrowe i administracyjne.
Wszystko było finansowane z własnego budżetu tej jednostki
organizacyjnej powiatu, aż do czasu, gdy pismem z dnia 12
września 2016 roku nie upomniał się o swoje prawa ówczesny
dyrektor CUW pan Carlo Paollicelli, który na drugi dzień po
podpisaniu tego pisma, został w trybie dyscyplinarnym ze swojego stanowiska, uchwałą tego samego Zarządu - zwolniony.

Z naszego forum
(z małymi poprawkami od redakcji)

Myśliborska „dobra zmiana”,
Pawian zmienił szympansa, a szympans pawiana.
Morał, aż w oczy kłuje, a z niego wynika,
Że mimo zmian na górze, na dole stara klika.
Ryba od głowy się psuje, a gdy już popsuta,
Na nic, gdy świeżą dasz głowę, bo stara śmierdzi dupa.
gal anonim
Źródło: http://stowarzyszeniepik.pl/forum/index.php?topic=15.3300

A miesiąc później wszystkie wytknięte przez pana Carla Paolicellego w tym piśmie naruszenia prawa o finansach publicznych, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki - zniknęły, bo Zarząd Powiatu w Myśliborzu działający pod kierownictwem pani Danuty Patkowskiej, tak sobie to uchwalił.
Czy to nie cud prawa działającego „do tyłu”?
2. Uchwałą Nr XXXIV/186/2017 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 1 marca 2017 roku, uzupełnioną uchwałą tej samej
Rady z dnia 9 marca 2017 roku Nr XXXVI/199/2017 z dniem
15 marca tego roku postawiono w stan likwidacji Centrum
Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego nakazując Zarządowi
Powiatu w Myśliborzu w § 1, ust. 3 tej uchwały, by do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych tej jednostki organizacyjnej
powiatu, powołał LIKWIDATORA!
Zarząd Powiatu Myśliborskiego takiego likwidatora nigdy nie
powołał, ponieważ (prawdopodobnie) uznał, iż to on ma prawo
decydować o tym, czy CUW będzie zlikwidowany czy nie, a nie
jakaś tam Rada Powiatu. Prawdopodobnie Zarząd przewidział,
że likwidator do niczego nie jest im potrzebny, bo wystarczy
wyznaczyć aktualnego dyrektora CUW, by zajął się tzw. likwidacją tej jednostki w wybranym przez siebie trybie i czasie.
I tu doszło do kolejnego cudu!
Prawie w trzy miesiące po postawieniu CUW w Myśliborzu
w stan likwidacji Rada Powiatu Myśliborskiego uchwałą
Nr XXXVIII/212/2017 z dnia 29 maja br. uchyliła obie, wcześniej podjęte przez siebie w tej sprawie uchwały i okazało się, że
żadnego procesu likwidacji tej jednostki, nie trzeba było prowadzić! Uchwała ta zadziałała wstecz!
Więcej. Dzięki operatywnej działalności większej części Zarządu Powiatu w Myśliborzu w Radzie Powiatu Myśliborskiego
powstała nowa większość, która w pełni zaakceptowała pomysł
kierującej tym Zarządem przewodniczącej, pani Danuty Patkowskiej polegający na tym, że obowiązkowo zlikwidowane Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu świetnie zastąpi podobny, jedyny działający w Polsce twór,
jakim jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
No i wszystko wróciło na stare tory, a miała być taka, zapowiadana przez PiS - „dobra zmiana”!
Waldemar Jacek Wiernicki

Sprawozdania
▪▪▪ W marcu tego roku władze samorządowe
powiatu myśliborskiego przyjęły dwie (w tym
jedną poprawioną) bardzo ważne uchwały.
Pierwszą, obowiązującą od dnia 1 marca 2017 roku uchwałę Rady Powiatu o
postawieniu w stan likwidacji Centrum
Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego i drugą, uchwałę Zarządu Powiatu
Myśliborskiego z dnia 28 marca w sprawie upoważnienia pani Aleksandry Szokaluk do przeprowadzenia czynności
likwidacyjnych w okresie od 15 marca do
31 maja 2017 roku włącznie tej, postawionej w stan likwidacji jednostki.
Praktycznie te czynności były wykonywane przez panią Aleksandrę Szokaluk w
okresie od 28 marca, czyli od momentu
udzielenia jej upoważnienia przez Zarząd
Powiatu do ich wykonywania, aż do dnia
29 maja tego roku włącznie, to jest do
dnia podjęcia przez Radę Powiatu Myśliborskiego uchwały o unieważnieniu
(cofnięciu) wcześniejszej uchwały o likwidacji CUW z dnia 1 marca tego roku.
Nie nam oceniać, czy ta uchwała była
podjęta zgodnie z prawem, ale do czasu
jej uchylenia zarówno Zarząd Powiatu w
Myśliborzu, jak i pani Aleksandra Szokaluk byli zobowiązani do wykonania
szeregu czynności, do których wymienione na wstępie uchwały ich zobowiązywały. Dlatego bardzo interesującym byłoby przedstawienie mieszkańcom powiatu
myśliborskiego szczegółowych sprawozdań zawierających rzetelne informacje o
sposobie i zakresie realizacji tych uchwał
przez podmioty do tego zobowiązane.
Ponieważ nic nie wiemy o podjęciu
przez te podmioty jakichkolwiek działań
w tym zakresie dlatego, skierujemy do
nich stosowne pisma z prośbą o przesłanie na adres redakcji takich sprawozdań,
o treści których chętnie Państwa poinformujemy na łamach naszego czasopisma.
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Sąd oblany gnojem!

▪▪▪ Dokładnie w dniu 23 czerwca tego roku (piątek), w godzinach przedpołudniowych, nieznani
sprawcy wylali wiadro gnoju (być może dwa) na grupę zaskoczonych osób wchodzących do Sądu
Rejonowego w Myśliborzu. Wejście główne zostało zablokowane przez policję, a wszyscy interesanci wchodzili do Sądu dodatkowym, bocznym wejściem po schodach na pierwsze piętro.
Z powodu niemiłosiernego smrodu, jaki rozszedł się po tym incydencie w całym gmachu Sądu
wszystkie zaplanowane na ten dzień sprawy zostały odwołane, a pracownicy około godz. 14-tej
zwolnieni do domu. Sąd musiał być dokładnie umyty i wywietrzony.

Czy to był pływający z załogą jacht?
Czy jednak porzucony na środku jeziora - samotny WRAK?!
▪▪ Niby nie wiadomo po co o to pytam, ale sprawa jest poważniejsza, niż
się na pozór wydaje, bo ma ścisły związek ze sposobem stosowania prawa w Myśliborzu przez funkcjonariuszy i organy władzy publicznej.
Nie wszyscy wiedzą, że od dłuższego czasu, z uporem godnym lepszej sprawy, prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu (moim zdaniem bezprawne!) postępowanie
administracyjne, które może skutkować obciążeniem wysoką
opłatą (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy zł) właściciela
wyczynowego, sportowego jachtu klasy „Omega” o numerze
POL 239 zamkniętego od dnia 21 marca tego roku i przechowywanego w hangarze na przystani żeglarskiej Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Myśliborzu przy ulicy Marcinkowskiego 5.
Starostwo twierdzi, że działa na podstawie przepisu art. 30
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 z roku 2011,
poz. 1240 ze zm.) interpretując go na swoją korzyść.
W pierwszym rzędzie najważniejszym w tej sprawie jest zapis
zawarty w ustępach 1 i 2 tej tego artykułu - cytuję:
1. Statek lub inny obiekty może być usunięty z obszaru wodnego (…), w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się
w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
2. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego
wydaje policjant - (podkreślenie moje).
Nie do końca wiadomo, czy mamy do czynienia z takim przypadkiem, ponieważ sprawa nie jest tak prosta, jak się wydaje.

Moim zdaniem, aby stwierdzić, że statek lub inny obiekt pływający prowadzi (prowadziła) osoba znajdujący się w stanie po
spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka trzeba to
przede wszystkim udowodnić!
A jakimi dowodami dysponuje Starostwo? Ż adnymi!
Dyspozycję usunięcia tego jachtu z Jeziora Myśliborskiego
policjant wydał - sam sobie - dopiero w dniu 21 marca, kiedy to wykonywał - cytuję z notatki urzędowej tego policjanta:
„… czynności do zdarzenia (ID-2822/17) z dnia 19.03.2017 r.
polegające na podniesieniu oraz odholowaniu jednostki typu
„Omega” o nr rej. POL 239 do Mariny OSiR znajdującej się
przy ul. Marcinkowskiego w Myśliborzu.
Czynności wykonano pod kątem art. 30 ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w związku z uzasadnionym podejrzeniem prowadzenia w/w jednostki przez osobę znajdującą się po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka...” - (podkr. moje).
I to ma być ten dowód na podstawie, którego działa Starostwo?
Czy w demokratycznym państwie prawa wystarczy podejrzenie policjanta, który podniósł i odholował jacht (do macierzystego portu!), pod którym po wywrotce utopił się 2 dni wcześniej człowiek, by wszcząć postępowanie administracyjne zmierzające do naliczenia właścicielowi jachtu, który nim nie płynął,
tak wysokich opłat? Uważam, że to gruba przesada.
Waldemar Jacek Wiernicki
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KTO JEST DYREKTO R E M C U W ?
Czy jest nim pani Aleksandra Szokaluk?

▪▪▪ Uchwałą Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 123/398/2016 z
dnia 20 września 2016 r. ustalono „Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego oraz tryb pracy komisji konkursowej” (załącznik Nr 1
do tej uchwały).
Konkurs ten wygrała pani Aleksandra Szokaluk, która następnie uchwałą Nr 129/420/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z
dnia 24 października 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora CUW została zatrudniona na tym stanowisku
na czas określony od dnia 25 października 2016 roku do dnia
24 kwietnia 2017 roku włącznie.
Po tym terminie stanowisko dyrektora CUW stało się wolne,
ponieważ w tym przypadku nie miały miejsca żadne okoliczności, które stanowiłyby podstawę do zastosowania przepisów art.
12 lub art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902).
W takim przypadku Zarząd Powiatu w Myśliborzu miał obowiązek ogłosić i przeprowadzić nowy konkurs na stanowisko
dyrektora CUW, ale nie zrobił tego po raz pierwszy z prostej
przyczyny. Z dniem 15 marca 2017 roku CUW został postawiony w stan likwidacji, a Zarząd Powiatu, który miał obowiązek powołać likwidatora tej jednostki organizacyjnej powiatu
(zgodnie z jasną i jednoznaczną dyrektywą zawartą w § 1, ust. 3
uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji CUW), takiego
likwidatora nigdy nie powołał!
Zamiast tego Zarząd Powiatu w Myśliborzu - w jedynej swojej uchwale podjętej w procesie realizacji wiążących Zarząd
uchwał Rady Powiatu w sprawie likwidacji CUW - uchwałą
Nr 166/546/2017 podjętą dopiero w dniu 28 marca br., w § 1,
ust. 1 tej uchwały ustalił, iż - cytuję: „Czynności likwidacyjne
jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu
powierza się dyrektorowi tej jednostki Aleksandrze Szokaluk”.
Jak można bezkarnie fałszować zapis zawarty w § 1, ust. 3
uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji CUW i bezczelnie
powierzać jakieś „czynności likwidacyjne” osobie, której umowa o pracę kończy się definitywnie z dniem 24 kwietnia, a

sama likwidacja CUW - zgodnie z uchwałą Rady - skończyć
się miała dopiero z dniem 31 maja tego roku?!
W tej sytuacji, bez ogłaszania żadnego konkursu (bo, jak
można ogłaszać konkurs na dyrektora jednostki postawionej w
stan likwidacji?) uchwałą Nr 171/563/2017 z dnia 12 kwietnia
2017 roku Zarządu Powiatu musiał powierzyć stanowisko dyrektora CUW pani Aleksandrze Szokaluk na czas określony od
25 kwietnia do 31 maja br., bo inaczej takiego by nie było!!!
Podobnie rzecz się ma z uchwałą Zarządu Nr 177/585/2017 z
dnia 30 maja br. w sprawie zmiany okresu piastowania stanowiska dyrektora CUW przez panią Aleksandrę Szokaluk, w której
ustalono - także bez ogłaszania żadnego konkursu, iż z dniem
1 czerwca 2017 r. zmienia się czas trwania umowy zawartej na
czas określony na podstawie uchwały Zarządu Nr 171/563/2017
i ustala się ją, jako zawartą na czas nieokreślony.
Zmianę tę wprowadzono bez żadnej zwłoki zaraz następnego
dnia po tym, jak Rada Powiatu Myśliborskiego przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/212/2017 z dnia 29 maja br. w sprawie uchylenia
swojej wcześniejszej uchwały o likwidacji CUW, która obowiązywała przez blisko trzy miesiące, bez podania żadnych racjonalnych
powodów, deprecjonując bezmyślnie swoją poprzednią decyzję.
Część radnych w tym, trwającym blisko 3 miesiące sporze przeszła na stronę Zarządu i zagłosowała nie bezinteresownie, za uchyleniem tego, co wcześniej uważała za słuszne i uzasadnione!
W tym przypadku nie bez znaczenia jest to, że są na to obiektywne dowody w postaci szeregu uchwał, które zawierają rozstrzygnięcia niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz ostatnio
przeprowadzone na sesji w dniu 28 czerwca br. roszady w składzie Zarządu Powiatu i na stanowisku przewodniczącego Rady.
Wobec powyższego przesyłam niniejszy tekst Wojewodzie
Zachodniopomorskiemu w Szczecinie z wnioskiem o unieważnienie uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 171/563/2017
oraz Nr 177/585/2017 z powodu istotnego i rażącego naruszenia
przez ten organ obowiązujących go przepisów prawa, zwłaszcza
przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
Waldemar Jacek Wiernicki

J o h a n n a Ko n t a
w Nottingham
▪▪▪ Johanna Konta miała zostać pierwszą Brytyjką od 1981 roku, która wygrała turniej w swojej Ojczyźnie. Nie została.
W finale turnieju tenisowego WTA na trawie A e g o n O p e n rozegranego
na kortach w Nottingham w dniu 18 czerwca tego roku uległa 6:2, 6:7, 5:7
Chorwatce Donnie V e ki ć.
T y l ko c o t a m r o b i ł t e n f a c e t ?

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.

