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Myśli bez Cenzury

▪▪▪ Myśliborski Ośrodek Kultury, Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu oraz Myśliborski Uniwersytet Trzeciego
Wieku zaprosili wszystkich
zainteresowanych do Myśliborskiej Kolegiaty na koncert, który
odbył się w piątek 9 marca tego
roku pod podniosłym tytułem:
Refle ksje Pa sy j ne
„Oto Drzewo Krzyża”.
W koncercie tym, który
rozpoczął się o godz. 19-tej,
udział wzięły:
chóry T ONIK A i LI R A
z Mińska
oraz połączone chóry
MELODIA i EXALTABO
z Myśliborza.
Program koncertu wyglądał
następująco.
Pierwszy wystąpił - pod
kierownictwem pani Yulyi
Papowej - kameralny, młodzieżowy chór T O N I K A
z Mińska, który zaprezentował następujące utwory:
1. „Dostoyno Est”
- Ludmili Shleg,
2. „Ne umolchim
nikogda Bogorodice”
- Pavla Chesnakova,
3. „Ubi Caritas”
- Oli Gjeilo,
4. „Kyrie”
- Piotra Jańczaka.
Następnie stanął przed nami
dziecięco-młodzieżowy chór
L I R A (także z Mińska), którym dyrygowała pani Ksenija
Sawczenko, wykonując cztery
następujące utwory:
1. „Vo Tsarstvie Tvoem”
- Romualda Twardowskiego,
2. „Vospojte”
- Zapro Zaprova,
3. „Salve Regina”
- Leonidasa Abarisa,
4. „Fortuna imperatrix
mundi”
- Piotra Jańczaka.
Na zakończenie tego koncertu wystąpiły połączone,
myśliborskie chóry;

UWAGA!
„Gdy chcesz
opisać prawdę,
elegancję
zostaw krawcom”
Albert EINSTEIN
fizyk i matematyk
(1878 - 1955)
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Kolorowa wersja opublikowana na stronie:

Gówno nigdy nie
popłynie pod
prąd!

WIELKANOC 2018

Powyżej fragment plakatu zapraszającego na: Refleksje Pasyjne „Oto Drzewo Krzyża”
EXALTABO z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Myśliborzu wspólnie
z nauczycielskim chórem
M ELODIA z Myśliborskiego Ośrodka Kultury, które zaśpiewały pod batutą
pana Bogdana Komorowskiego kolejno trzy następujące pieśni pasyjne:
1. „Sabat Mater” - muzyka
Zoltan Koday, tekst z XIII w.,
2. „Ogród Oliwny” - słowa i melodia Zofia Jasnota,
opracowanie na chór i organy
ks. salezjanin Jan Kochański.
oraz
3. „Oto drzewo krzyża” pieśń tę na baryton, chór i organy skomponował Stanisław
Moniuszko do łacińskiego
tekstu „Ecce lignum crucis”
napisanego w IV w. przez Gelazjusza z Cezarei - biskupa
Palestyny.

Pieśń tę wykonano po polsku z tekstem w tłumaczeniu
M. Kotarbińskiego.
Solistą w pieśni „Oto drzewo krzyża” był Radomił Rosłaniec - organista z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
akompaniowała chórom pani
M a g d a l e n a W a c h o wi c z
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Myśliborzu.
Koncert prowadził i zapowiadał pan Michał Grabowski
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorzowie Wlkp.
i w Myśliborzu.
Myśliborski koncert miał
ścisły związek z V Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalem Muzyki Pasyjnej, który odbył się w dniach od 9 do
11 marca tego roku w Szczecinie.
Jury tego Festiwalu w następującym składzie:

prof. Elżbieta Wtorkowska
(Polska) - przewodnicząca
jury,
Taum Karni (Izrael),
Elena Latsapneva (Białoruś),
dr Jon Fylling (Norwegia),
Hannes Metze (Niemcy),
dr hab. Iwona WiśniewskaSalamon (Polska) - sekretarz jury,
po wysłuchaniu prezentacji
16 chórów w 6 regulaminowych kategoriach konkursu
przyznała następujące (między
innymi, bo nie jedyne) nagrody (więcej informacji na stronach internetowych Festiwalu: http://festival.szczecin.pl/).
GRAND PRIX - główną
nagrodę festiwalu otrzymał
dziecięco-młodzieżowy chór
LI R A z Mińska pod dyrekcją
Ksenii Sawczenko – 96,6 p.
(śpiewali w Myśliborzu).
Ciąg dalszy na str. 2
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Dalszy ciąg ze str. 1

Chór L I R A zdobył także Nagrodę Specjalną dla Najlepszego Chóru Zagranicznego, jaki wystąpił na szczecińskim Festiwalu, a pani Ksenii Sawczenko przyznano Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta.
Chór T O N I K A także nie wyjechał ze Szczecina bez nagrody, ponieważ otrzymał jedną z dwóch nagród przyznanych w
kategorii chóry kameralne „Złote Pasmo”.
Nasze myśliborskie chóry wystąpiły także na tym Festiwalu,
ale na razie poza konkursem. Mieliśmy szczęście, ponieważ nie
musieliśmy jechać do Szczecina. Mogliśmy spokojnie słuchać
„na żywo” pieśni wszystkich tych chórów, w naszej Kolegiacie.
Tych, którzy nie mogli być w Kolegiacie zapraszam do wysłuchania tego koncertu na YouTube. Wystarczy tylko wpisać tam
tytuł utworu i nazwę chóru by spokojnie tych nagrań posłuchać.

TONIKA

MELOD IA i EXALTABO

LIRA

Dziecięco-młodzieżowy chór LIRA
(cytaty ze strony internetowej Festiwalu):
...działa w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym nr 66 w Mińsku. Regularnie
występuje na najważniejszych festiwalach
przez cały rok. W bogatym repertuarze
chóru można znaleźć muzykę białoruską i
zagraniczną.
Chór TONIKA: … składa się ze starszych
członkiń dziecięco-młodzieżowego chóru
„Lira”.
Nauczycielski chór MELODIA działa:
...przy Myśliborskim Ośrodku Kultury.
Powstał w 2005 roku. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest mgr Bogdan
Komorowski, absolwent Państwowej
Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu.
Aktualnie w chórze śpiewa 23 amatorów,
głównie emerytowanych nauczycieli.
Chór EXALTABO: ...obchodzi w bieżącym roku jubileusz 20-lecia swojej działalności. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest mgr Bogdan Komorowski absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej w Poznaniu. Aktualnie w chórze
śpiewa 24 amatorów, w wieku od 20 do 80
lat. W repertuarze chóru znajdują się pieśni
religijne ubogacające msze, odpusty, uroczystości kościelne i państwowe.
Waldemar Jacek Wiernicki

STRAJK W DPS?
▪▪▪ W piśmie z dnia 22.11.2016 r., znak: BO.0022.68.2016.DB
wyraźnie napisano (i OBIECANO), iż - cytuję:
„Zarząd Powiatu w Myśliborzu wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym ze wzrostem wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu, które jak
dobrze Państwo pamiętają od wielu lat nie uległy zmianie, proponuje zwiększyć wynagrodzenia o kwotę 600,00 zł średnio na
jednego pracownika.
W związku z powyższym proponuje się dwuletni okres realizacji powyższego zamierzenia tj. podwyższenie wynagrodzeń średnio o 300,00 zł na jednego pracownika w roku 2017, co jest już
faktem (przyjęty przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu
Myśliborskiego na rok 2017, w którym, zapisane są środki finansowe na zwiększenie o kwotę 300,00 zł na wynagrodzenia pracowników DPS w Myśliborzu). Natomiast drugie zwiększenie o
kolejne 300,00 zł nastąpi w 2018 roku”.

Obiecanki cacanki, a głupiemu radość!

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o takiej,
obiecanej im na piśmie podwyżce płac w roku 2018 mogą sobie
tylko pomarzyć, a Zarząd Powiatu w Myśliborzu dalej spokojnie
„urzęduje” i za nic ma swoje publicznie złożone obietnice.
Pismo to podpisane przez myśliborskiego starostę panią Danutę Patkowską (członka PiS) otrzymali:
- pani Irena Idzikowska (członek PiS) - dyrektor DPS,
- Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Rady Powiatu w Myśliborzu oraz osobiście

- przewodnicząca (wtedy) Rady Powiatu pani Elżbieta Ligęza.
Sprawę tę nagłośnił redaktor Jacek Słomka w artykule: „Gdzie
są obiecane pieniądze?” (adres: http://24kurier.pl/aktualnosci/
wiadomosci/gdzie-sa-obiecane-pieniadze-pracownicy-dpsszykuja-sie-do-strajku/). Swój tekst na ten temat: „Strajk w myśliborskim DPS?” opublikował 20 marca tego roku, na stronach
internetowych „Twojego Radia”, redaktor Paweł Palica zamieszczając w tym artykule nagrania dwóch radiowych wypowiedzi
pani Adrianny Olejarz-Dolacińskiej ze Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia przy DPS w Myśliborzu (adres:
http://twojeradio.fm/news.php?readmore=8585).
Interweniowały publicznie w tej sprawie również inne osoby,
w tym były Starosta Powiatu Myśliborskiego, a obecnie radny
Rady tego Powiatu, pan Arkadiusz Mazepa.
Do tej pory wszystkie te protesty nie przyniosły żadnego rezultatu. A i dzisiaj nie wiadomo, jak ta sprawa dalej się potoczy.
Prawem kaduka, mimo, że DPS ma swój budżet, jego dyrektor
nie ma tu nic do gadania, ponieważ lwią częścią tego budżetu
zarządza Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, a
Zarząd Powiatu bierze kasę i dużo obiecuje, a później milczy.
Moim zdaniem to ewidentne urzędnicze OSZUSTWO!
Co w tej sytuacji robi Policja i Prokuratura?
Pracownicy DPS grożą strajkiem, a ja nieśmiało zapytam:
Dlaczego Wy - podobno wybrańcy Narodu, któremu obiecaliście służyć - bezkarnie robicie sobie z tych ludzi JAJA?!
Waldemar Jacek Wiernicki
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY
▪▪▪ Pod koniec lutego tego roku w redakcyjnej poczcie otrzymaliśmy kopię pisma, które publikujemy poniżej w trochę nietypowej
formie, ponieważ taka wydaje się nam najbardziej czytelna.
Poniżej publikujemy fotokopie dwóch fragmentów oryginału tego pisma, tzn. jego górną część z wymazaną przez nas świadomie
nazwą ulicy przy której pan Janusz Gajewski mieszka (ustawa o ochronie danych osobowych) oraz jego dolną część z podpisem pana
Gajewskiego i z zakreślonym tytułem naszego czasopisma, co dowodzi, iż autor w pełni świadomie przesłał to pismo do naszej Redakcji w celu jego publikacji. Część zasadniczą tego pisma przepisaliśmy wyłącznie po to, by ułatwić zainteresowanym swobodne
zapoznanie się z jego treścią. W całej tej sprawie zastanawia nas jedno. Do dnia zamknięcia tego numeru pan Gajewski nie otrzymał
na to pismo żadnej odpowiedzi, ani od pani Patkowskiej, ani z Zarządu Wojewódzkiego PiS. Ciekawe dlaczego?
Redakcja

R E ZY G N A C J A Z C ZŁ O N K O S T W A W P A R T I I
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Mniej więcej w styczniu 2016 roku – w wyniku poparcia radnych powiatu myśliborskiego skupionych wokół ówczesnego
lidera naszej Partii w Myśliborzu pana Wojciecha Wojtkiewicza – objęła Pani stanowisko Starosty Myśliborskiego .
Jednym z Pani kluczowych pomysłów było powołanie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w
Myśliborzu, którego głównym zadaniem miało być zapewnienie
wspólnej obsługi administracyjno -księgowej wszystkim
jednostkom organizacyjnym powiatu Myśliborskiego.
Szybko jednak okazało się (wrzesień 2016 roku), że ówczesny
dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w Myśliborzu, pan Carlo Paolicelli stał się głównym dysponentem CAŁEGO BUDŻETU powiatu myśliborskiego, a Pani zostało wyłącznie pełnienie w starostwie
funkcji administracyjnych.
Z tego powodu „spiskując” z dwoma członkami Zarządu, którzy są lub byli ściśle powiązani z „totalną opozycją”, czyli
z Platformą Obywatelską i jej podobnymi partiami, w trzyosobowym składzie podjęliście uchwałę o odwołaniu w trybie dyscyplinarnym (bez wypowiedzenia) pana Carlo Paolicellego ze stanowiska dyrektora CUW – uchyloną ostatecznie i prawomocnie
w trybie nadzoru przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Doprowadziła Pani również do odwołania z klubu radnych
powiatu myśliborskiego, a później z szeregów członków naszej
partii Prawo i Sprawiedliwość, pana Wojciecha Wojtkiewicza.
Także ja zostałem zwolniony z pracy z miesięcznym wypowiedzeniem z Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Myśliborskiego w Myśliborzu nie bez Pani czynnej ingerencji
i inspiracji.
Dzisiaj „rządzi” Pani w powiecie myśliborskim z poparciem
tylko jednego członka naszej partii w otoczeniu – moim zdaniem
– licznych (9 osób) lecz od jakiegoś czasu kompletnie skompromitowanych działaczy Platformy Obywatelskiej, Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej
i wszelkiej maści karierowiczów zainteresowanych realizacją
wyłącznie własnych interesów.
W tej sytuacji, w proteście przeciwko temu, iż w powiecie
myśliborskim Prawo i Sprawiedliwość nie działa w interesie
Polski i zwykłych ludzi oraz ewidentnie nie realizuje głównych
tez programowych głoszonych przez naczelne władze Prawa
i Sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie członkowie naszej Partii
w Myśliborzu idealnie „wpasowali się” w tzw. postkomunistyczne, myśliborskie układy, niniejszym składam publicznie swoją rezygnację z członkowstwa w Pi S.
Wobec powyższego proszę o skreślenie mnie w trybie natychmiastowym z listy członków partii Prawo i Sprawiedliwość.

SZACHOWE SOBOTY
▪▪▪ W sobotę 3 lutego 2018 r. w Myśliborskim Ośrodku Kultury odbył się
pierwszy turniej szachowy z cyklu
„Szachowe soboty dla dzieci i młodzieży”. Kolejne turnieje mają być rozgrywane cyklicznie w sali Myśliborskiego
Klubu Szachowego, którą MOK oddał
(na poddaszu) do dyspozycji młodych
szachistów.
Grano na dystansie siedmiu rund systemem szwajcarskim z tempem po 15
minut w każdej partii dla zawodnika.
W turnieju wzięło udział 20-tu zawodników w tym 2 zawodniczki.

Byłem tam i podziwiałem, jak sprawnie przebiega turniej, który sędziował
Piotr Czaczka.
Duży udział w przygotowaniu tego
turnieju miał Sebastian Matul. Myśliborski Klub Szachowy ma swoją stronę
na Facebook-u. Znajdziecie tam bieżące
informacje z działalności tego klubu.
Były nagrody rzeczowe i dyplomy, a
ponieważ był to pierwszy turniej z tego
cyklu pozwolę sobie na to, by wymienić tu nazwiska wszystkich zawodników w kolejności zdobytych przez nich
miejsc w końcowej klasyfikacji.
Derejczyk Mateusz, Tomczyk Szymon, Dziechciarewicz
Maciej, Szczerbak Wiktor, Luchowski Michał, Wolny Zuzanna, Wolny Maksymilian, Hermanowicz Jakub, Matul Rafał,
Wiernicki Emil, Miłostan Oliwer, Kędziorek Bartosz, Zborowski Kacper, Rossier Michał,
Kędziorek Tomasz, Snacki
Mateusz, Matul Kamil, Olszówka Amelia, Snacki Paweł
i Matul Aleksander.
Waldemar Jacek Wiernicki
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PO CO KOMU TEN JAZ?
Moim zdaniem to nie jest rzeka, ani to nie jest jaz!
▪▪▪ Nie jest to żadne, zwłaszcza naturalne,
tym bardziej pogłębione koryto jakiejkolwiek rzeki tylko sztucznie przekopany
kanał oddany do użytku w roku 1863
wyłącznie po to, by skutecznie obniżyć
poziom wody w Jeziorze Myśliborskim
oraz w jeziorach i bagnach otaczających do tego czasu - cały Myślibórz!!!
Nie jest to też jaz wybudowany tu podobno po to, by zgodnie z pozwoleniem
wodno-prawnym Starostwa Powiatowego
w Myśliborzu „piętrzyć wody” Jeziora
Myśliborskiego, (tak jakby trzeba było
piętrzyć poziom wody jeziora, którego
poziom wcześniej świadomie obniżono o
blisko 2 m), ponieważ - co widać na
tym zdjęciu - woda wypływa tu z jeziora
na poziomie blisko 58,30 m n.p.m.
Podobno Starostwo Powiatowe w Myśliborzu wydało Burmistrzowi Myśliborza pozwolenie wodno-prawne na wybudowanie tu tego „jazu”, który miał piętrzyć wodę w Naszym Jeziorze w
przedziale rzędnych: NPP = 57,75 m
n.p.m. (normalny poziom piętrzenia) oraz
Min. PP = 57,40 m n.p.m. (minimalny
poziom piętrzenia).
Jak widać na załączonych obrazkach poziom wody Jeziora Myśliborskiego,
bez żadnej łaski - czyli bez potrzeby budowania tu tego „b e t o n o w e g o
p o t w o r k a” - jest i tak o ponad pół metra wyższy od tego, jaki jest określony w pozwoleniu wodno-prawnym wydanym przez Myśliborskie Starostwo
dla tego „jazu”. Jego konstrukcja nie piętrzy żadnej wody, więc „potrzebny
tu jest, jak kwiatek do kożucha”.
A może ten „jaz” wybudowano tu zupełnie po coś innego?
Jesteśmy w posiadaniu kilku pism instytucji odpowiadających do niedawna
za gospodarkę wodną w województwie zachodniopomorskim.
Oto kilka fragmentów jednego z nich:
„… kwestię grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych
wód publicznych regulują zapisy art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami),
mówiącego iż „zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od linii
brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten
obszar”.
Linię brzegu zgodnie z art. 15 Prawa wodnego ustala się natomiast dla
cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych.
Zgodnie z uzyskaną z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
interpretacją przepisów prawnych art. 15 i 27 Prawa wodnego - nie wyznacza się (ustala) linii brzegu dla jezior, których poziom po ich podpiętrzeniu
utrzymywany jest w wyniku piętrzenia wód (również za pomocą jazu!).
Dlatego też prawo własności nieruchomości przylegających do wód takiego
jeziora, wynikające z ogólnych zasad prawa materialnego nie może być ograniczone zakazem wynikającym z art. 27 Prawa wodnego.
Zakaz grodzenia ma zastosowanie bowiem tam, gdzie jest wyznaczona linia
brzegu lub gdzie może być ona prawnie wyznaczona (a zatem wyłącznie w
przypadku cieków naturalnych i jezior czy innych naturalnych zbiorników
wodnych, których wody nie zostały w sposób sztuczny spiętrzone, a naturalny
brzeg przykryty lustrem wody podpiętrzonej) - podkreślenie moje. (…)
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż właścicieli nieruchomości
przyległych do podpiętrzonych wód Jeziora Myśliborskiego, nie obowiązuje
ograniczenie wnikające z art. 27 ust. 1 Prawa wodnego. Oznacza to, że właściciele gruntów przyległych do Jeziora Myśliborskiego, nie mają obowiązku
pozostawiania 1,5 m nieogrodzonego pasa gruntu umożliwiającego przechodzenie wzdłuż brzegu tego jeziora. (…)
Zgodnie natomiast z art, 28 ust. 2 Prawa wodnego - właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany
zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający korzystanie. Stosowne
decyzje wskazujące nieruchomości objęte powszechnym korzystaniem z wód
(…) wydaje wójt, burmistrz (…) w drodze decyzji administracyjnej. Właścicielowi nieruchomości objętej powszechnym korzystaniem z wód przysługuje
natomiast odszkodowanie z budżetu gminy, na warunkach określonych w Prawie wodnym” - koniec cytatu.

Więc po co ta szopka?

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. Pewne jest też to, że wokół całego
Naszego Jeziora pełno jest - nie tylko prywatnych
- posesji, których ogrodzenia kończą się w wodzie,
dlatego nie ma szans, by swobodnie przejść się jego
brzegiem. No chyba, że po jakiejś plaży.
Czy Jezioro Myśliborskie „sprywatyzowano”?
Waldemar Jacek Wiernicki

Myśli bez Cenzury
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