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cechuje człowieka, wrażliwego i dobrego.”

Profesor Wanda Staniewska-Zątek*

Myśliborscy durnie nie szanują, widocznych jeszcze gołym okiem
(chociaż wielu nic nie widzi), ostatnich śladów Starego Miasta!

Wydanie specjalne!

Myśliborskie
Wieści

*http://www.studiaperiegetica.pl/pub/6_3_2009.pdf
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Wydawca wyróżniony odznaczeniami:
- Zasłużony Działacz Kultury i
- Zasłużony Dla Ziemi Myśliborskiej

JEST GORZEJ, NIŻ W ZAPADŁEJ D…?

▪▪▪ Żyjemy w „ciekawych czasach” jak
mawiają Chińczycy i w ciekawym
mieście.
Czas jest trudny nie tylko ze względu
na powszechnie panujący kryzys, brak
pracy – mam na myśli brak pracy za godziwe wynagrodzenie, nie pracę na czarno, bądź u tzw. „biznesmenów” za 800
bądź 1.000 złotych miesięcznie, o ile w
ogóle cokolwiek zapłacą. Każdy się zgodzi, że od dawna w Myśliborzu nikt rozsądny nie ma jakichkolwiek perspektyw
(bądź perspektywy), zwłaszcza dla jasno i
sensownie sprecyzowanej przyszłości.
Opowiadania o „turystycznej gminie”
trwają już od przeszło 30 lat, a nasi dotychczasowi włodarze mieli i mają na tym
polu „duże sukcesy”. Rzeczywiście jesteśmy turystyczną gminą. Wielu takich jak
ja, młodszych oraz bardziej dojrzałych ludzi wyjechało do różnych krajów Europy
i nie tylko. Nie na wczasy, ale w poszukiwaniu pracy. Kiedyś nieliczni wyjeżdżali
na saksy, aby za zarobione przez rok czy
dłużej pieniądze, wybudować dom, otworzyć firmę czy inny, własny, mały biznes.
Dziś wyjeżdżamy licznie, aby po prostu
utrzymać mieszkające w Myśliborzu (w
Polsce) rodziny.
Nieliczni, którzy wrócili, np. z Anglii,
wierząc, że teraz, kiedy nie „wstrętny Kaczor”, a „miły Donald” został premierem,
a nowy rząd obiecał, że przychyli im nieba, da wszystkim dobrą prac, zgodną z ich
wykształceniem i za normalne pieniądze.
Szybko się przekonali, że to była bujda
na resorach, sprzedana im tanio za głosy
wrzucone do urny. Dziś wracają, próbują
wracać, bądź szukają szczęścia jeszcze
gdzie indziej. Wiem o tym, bo wielu z
nich znam osobiście. Wielu też nowych
poznałem. Nie tylko za granica. W Myśliborzu często, mniej lub bardziej znajomi,
bądź zupełnie nieznajomi, przeważnie
młodzi ludzie, pytają mnie:
- Czy nie ma tam dla mnie jakiejś pracy?

- Może pan wie, do kogo się zwrócić?
- Gdzie zadzwonić?
- Do kogo napisać?”
Kiedy pytam, dlaczego chcesz wyjechać? Często odpowiadają: „Bo tu nie da
się normalnie żyć, tutaj nie ma klimatu do
życia, bo potrzebuję pieniędzy”. Rzeczywiście, co do „klimatu” myślę, że mają
dużo racji.
Niestety dla aparatu, który nami rządzi,
od Prezydenta, do, co się na szczęście
rzadko zdarza, sołtysa, jesteśmy niepotrzebnym dodatkiem do aparatu urzędniczego, intruzami, natrętami, którzy nachodzą urzędy wypełniając sterty papierków i
formularzy, z których wynika, że ja, to ja
i mieszkam tu, gdzie mieszkam i nie jestem wielbłądem. Musimy mieć papierek z urzędu, aby zrobić cokolwiek!
Jeszcze zbyt wielu urzędników (o zgrozo!), a zdarza się często, że młodych i niby dobrze wykształconych ludzi, traktuje
nas „z buta”. Zamiast pomagać, a przynajmniej próbować przyjść z pomocą,
tworzą bariery i stwarzają problemy. A
kiedy się mylą i uchylane są ich postanowienia lub decyzje, dalej, jak na złość,
próbują, wbrew obowiązującym ich przepisom i zdrowemu rozsądkowi, udowodnić, kto tu jest górą?!
I to jest ten swoisty, nasz miejscowy
„klimat”, który nie daje nam żyć i nie pozwala zbyt łatwo umrzeć (bo wygląda na
to, że aby umrzeć, też trzeba mieć stosowne zaświadczenie).
Dlaczego tak jest?
Może to problem niewłaściwej edukacji, a może braku zwykłej kultury, może
nikt tym młodym ludziom na studiach
nigdy nie powiedział:
„Szanowni państwo! Przyszli urzędnicy!
Szanujcie obywateli, petentów, służcie im
najlepiej, jak potraficie radą i pomocą,
usuwajcie przeszkody z ich biurokratycznej drogi, która ich do was doprowadziła,
bo to wasi PRACODAWCY!

To właśnie ci ludzie pracując, płacąc podatki, i daniny publiczne składają się i
składać się będą, na wasze pensje, premie, odprawy, utrzymanie waszych biur,
telefonów służbowych i samochodów, czasami limuzyn, a także na wasze szkolenia,
wyjazdy, a w końcu na waszą dożywotnią
emeryturę.
Sami niczego nie wytwarzacie nie produkujecie ani niczego nie wymyślacie!
Zawsze miejcie świadomość, ze żyjecie
kosztem każdego waszego petenta. Szkodząc i utrudniając życie innym, utrudniacie je pośrednio sobie. Wszystkich traktujcie tak samo, należycie, profesjonalnie i z
szacunkiem...” itp. itd.
A jeśli kiedyś ktoś z nich otwarcie powiedział, że mają to w d...? To może
przez nich nasze miasto wygląda, jak wygląda i funkcjonuje, jak funkcjonuje?
Bo przecież syci i zadowoleni z siebie
urzędnicy, z pompą i radośnie świętują
koniec remontu biur i Ratusza, a ich petenci piszą w nieskończoność kolejne
skargi i wnioski, bądź „całują” klamki
prosząc o wymianę okna w zagrzybionym
komunalnym mieszkaniu, bądź przestawienie starego, dymiącego pieca. Wszystko bez szans na powodzenie.
Dlatego dla młodych, ambitnych, a
zwłaszcza samodzielnie myślących ludzi,
nie ma w Myśliborzu wiele miejsca, a
pracy nie ma od dawna i długo jeszcze nie
będzie. Pewnie dlatego, myśliborzanie na
obczyźnie na pytanie: - „Co tam słychać
w Myśliborzu?”, odpowiadają mi krótko:
- „Jest gorzej, niż w dziurze, zapadłej
dziurze!”
Jeśli ktoś z Was, czytając tytuł tego tekstu przeczytał go inaczej, to jestem przekonany, że ma poważne „zadatki” na samorządowego (i nie tylko) urzędnika. Im
też się przeważnie wszystko kojarzy z
jednym – z d...!
Artur Iwaszczenko
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FETA W „MAJTKOWYM” KOLORZE
Część II

Odpowiedź na list czytelnika opublikowany w czasopiśmie lokalnym
„Myśliborskie Wieści – nasz rodowód Solidarność” nr 19 (497), z dnia 15.10.2010 r.
pt.: „Apel do przyszłych wyborców P. Artura Iwaszczenki”

Drogi czytelniku
- podpisujący się, jako „eska”!
Odpowiadając na twój „Apel” (piszę
twój, ponieważ nie wiadomo, w jakim jesteś wieku, z góry przepraszam za tę swoistą poufałość), chciałbym poszerzyć
asortyment produktów spożywczych, o
których zbiórkę na moją rzecz apelowałeś. Abyś w przyszłości nie popełnił błędu
i żadnego z produktów nie pominął, poniżej dołączam fotkę artykułu pt.: „Dary
Wyborcze” (Tekst i foto. M. Kwiatkowski
– reprodukcja poniżej) opublikowanym w
„Kurierze Szczecińskim” z dnia 16 września 2010 roku, czyli krótko przed uroczystością „otwarcia” myśliborskiego Ratusza.
Komentarz do tego artykułu wydaje się
zbyteczny.
Post scriptum zamieszczone w moim
felietonie pt. „Feta w majtkowym kolorze”, opublikowanym w pierwszym, nowym, zarejestrowanym w sądzie i legalnie wydawanym w Myśliborzu czasopiśmie „M YŚLIBORSK IE WIEŚC I”,
sprowokowane zostało tym właśnie artykułem.
Nie jestem przeciwnikiem imprez organizowanych dla podkreślenia i uświetnienia wydarzeń takich, jak oddanie nowo
wybudowanego obiektu czy innej inwestycji podnoszącej standard i poziom użyteczności infrastruktury gminy na rzecz
mieszkańców. Gdyby nasz Ratusz zbudowano od nowa, bądź odbudowano i oddano na nowo do użytku, nie miałbym nic
przeciwko.
Inna rzecz, gdy robi się taką pompę z
okazji zakończenia remontu, którego inicjatorem był jeszcze poprzednik pana burmistrza Wieruckiego - burmistrz Roman

Matijuk, o którym przy okazji tej wspaniałej imprezy dziwnie zapomniano i nikt
go na tę swoistą „Fetę” nie zaprosił.
Odniosłem w trakcie tej imprezy wrażenie, jakby sukces w postaci ukończonego
remontu był osobistą zasługą pana burmistrza Wieruckiego. Jakby to on sam podjął decyzję o inwestycji, sam ją zrealizował, a być może nawet sam ją sfinansował. I z tych właśnie powodów przyznał
sobie prawo do hucznej oprawy oraz dobierania w wygodny mu sposób zapraszanych gości. Oczywiście tak nie było. Lecz
tam i wtedy, miało się robić i robiło
(sprzedawało), odpowiednie wrażenie.
Była to mniej lub bardziej udana próba
zdobywania punktów przed nadchodzącymi wyborami. Takie było i w dalszym
ciągu jest moje odczucie i dałem temu
wyraz pisząc bulwersujący cię artykuł.
Wracając do żywności. Gmina Myślibórz w bieżącym roku nie pozyskała żywności dla potrzebujących, w ramach pomocy społecznej. Pytałem panów burmistrzów podczas wrześniowej Sesji Rady
Miejskiej, dlaczego do dziś nie otrzymałem i pewnie już nie otrzymam, żadnej
odpowiedzi. Zatrudniony na stanowisku
zastępcy burmistrza pan Henryk Jabłoński
okazał się jednak bardziej skuteczny, o
czym można przeczytać na jego stronie
wyborczej w Internecie: „… Z jego inicjatywy rozpoczęto akcję wspierania najbardziej potrzebujących mieszkańców
gminy żywnością pozyskiwaną z obszaru
Unii Europejskiej poprzez Bank Żywności
w Szczecinie....”. Pan wiceburmistrz pozyskał 22 tony żywności, którą rozdano
„jak leci” w gminie Kołbaskowo.
Troska o głosy przyszłych wyborców
kandydata na wójta gminy Kołbaskowo
Henryka Jabłońskiego wzięła górę i oka-

zała się ważniejsza, od troski o ubogich
mieszkańców gminy Myślibórz! To w
niej pan Jabłoński sprawował i na razie
sprawuje swój urząd i pobiera za to niemałe wynagrodzenie. Jego zadaniem jest
między innymi zapewnienie podstawowych warunków do życia mieszkańców
Gminy, w której aktualnie, jeszcze pracuje. Stąd moje oczekiwanie, że tak rozrzutny „burmistrz”, który kilka ton żywności
rozdaje nawet bogatym mieszkańcom
Gminy Kołbaskowo, „rzuci trochę towaru”, zwłaszcza z okazji odmalowania tak
ważnego urzędu, jakim jest - zwłaszcza
dla zasiadających w nim z woli myśliborskich wyborców prominentów – RATUSZ!
Może teraz, co nieco zrozumiałeś?
Ty i twoi ukryci w „czarnym” cieniu
mocodawcy. Pozdrawiam
Artur Iwaszczenko
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HISTORYCZNY PLAKAT - WYBORY 1990

Opracowanie graficzne: Ryszard Jobke

AKTUALNE SPRAWY SĄDOWE
▪▪▪ Jedyną sprawę sądową, jaką w tym roku założyłem, skierowałem przeciwko pani Teresie Wiesławie GR YZ Ł O.
Jest to prywatny akt oskarżenia w sprawie karnej, ściganej na podstawie art. 212 § 1 i 2 Kodeksu karnego o pomówienie, za co oskarżonej grozi kara grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności do lat dwóch oraz obowiązek wpłacenia nawiązki na rzecz wskazanej przez poszkodowanego organizacji lub instytucji charytatywnej.
Panią Teresę Gryzło oskarżyłem o to, że na pierwszej stronie wydawanego i redagowanego przez nią czasopisma pt.
„Myśliborskie Wieści – nasz rodowód »Solidarność«” nr 19 (497) z dnia 15 października 2010 roku w tekście
zamieszczonym na pierwszej stronie pt. „OSTRZEŻENIE” pomówiła mnie bez żadnych podstaw o to, iż jestem:
złodziejem, oszczercą i kłamcą oraz człowiekiem umysłowo chorym. Ukradłem podobno tytuł jej gazety. Ciekawe jak?
▪▪▪ Z tą sprawą związana jest ściśle inna sprawa, jaką założył pani Teresie Gryzło pan Artur Iwaszczenko. W tym samym
tekście pani Gryzło nazwała Go paserem, co Sąd Apelacyjny I Wydział Cywilny w Szczecinie rozstrzygnął tak, cytuję: „(…) wnioskodawca mógł ubiegać się o ochronę prawną, jako, że materiał przedstawiał fakty dotyczące jego osoby,
a mianowicie, że jest paserem. Paserstwo jest natomiast postępowaniem stypizowanym w kodeksie karnym. Natomiast
jak słusznie zauważył skarżący, brak jest w sprawie wyroku skazującego za przestępstwo paserstwa, a zatem w myśl
zasady domniemania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.) takie sformułowanie nie powinno się pojawić na łamach prasy.”
Ostatnie słowo należy do niezawisłych sądów i otwarcie przyznam, iż nie wiem, jak zakończą się te sprawy, ale wiele
wskazuje na to, że obie pani Teresa Wiesława Gryzło, już teraz, ewidentnie przegrała!

TAJEMNICZY E-MAIL?!

▪▪▪ 10.10.2010 r., godz. 00:13 - Jacek, przed chwilą Twój pijany syn wparował na obrady jury SMAK-u z hiobowa wieścią, że On z
Tobą będzie cenzurował obrady jury SMAK-u! Wybacz, ale czuj sie odpowiedzialny za Twego osobnika, który dwa razy wtargnął
do nas. Raz Go wyrzuciłem, potem był drugi raz. Nie dość, że napisałeś to, czego nie wiesz o SMAK-u. (Mam nadzieję, że Ci Z...
dopowie) - Oby. A po drugie - jest to wstyd, by Twoim nazwiskiem - mimo wszystko - ktoś Cię szargał jak kanalie pijaną. Jak będzie
trza, to o tym napiszę. Ale nie chcę. Bo to poniżej mego i twego poziomu. Darzbór i opieprz pierworodnego, a w ogóle zastanów się,
o co Ci chodzi! Te Twoje teksty... Myślałem, że jesteś twórczy, a widzę sam jad! To, po co taka gazeta? Zejdź do podziemia. Tam
masz miejsce!
Mój komentarz.
Mam dwóch dorosłych synów. Musieli szukać pracy poza Myśliborzem. Zapewniam, że żaden z nich w czasie SMAK-u nie był w
Myśliborzu. Wiem, co „klienta” tak wkurzyło, ale żeby od razu „walić w stół”, by każdy wiedział, że jakieś „nożyce się odezwały”.
Ostrożnie, bo sam się jeszcze pokaleczysz! A mówią, że „każdy może sobie pisać…”. Chyba nie każdy?
Waldemar Jacek Wiernicki

R Ó Z G A*
▪▪▪ Ciekawe zawody szykują się w tym
roku w Myśliborzu. Z sześciu planowanych kandydatów na stanowisko burmistrza, aż czterech to niedoszacowane TUZY (czytaj – nadzieje) obecnie kończącej
się kadencji. Jeszcze niedawno wspólnie
„sprzątali” po słynnych rządach poprzednika, pełniąc w Gminie przez całe minione 4 lata bardzo odpowiedzialne funkcje.
Są to kolejno: obecny burmistrz, jego
były zastępca (prawie 2 i pół roku), jego
sekretarz i powołany przy akceptacji burmistrza przewodniczący rady miejskiej.
Ta czwórka obiecywała już Gminie
Myślibórz złote góry, a wyszedł im z
tego tandetny tombak!
Ci ludzie już pokazali, na co ich stać.
A stać ich na bardzo wiele?!
Jak nikt inny, potrafią skutecznie rozbić w imię własnych, małych, partykularnych interesów wszystko, co można było
zrobić dla mieszkańców naszej Gminy.
Okazało, że w walce o stołki nie przebierają w środkach. Okazało się, że z 200-tu
milionów złotych, jakie mieli do dyspozycji przez ostatnie 4 lata udało im się, na
cele ważne społecznie, wydać najwyżej
kilka, „drobnych milionów zł”. Reszta to
buble w rodzaju: sporządziliśmy wniosek, otworzyliśmy przedszkole (a było
ich w samym Myśliborzu 6, plus 2 żłobki), otworzyliśmy bufet na plaży i odma-

06 XII 2010 r.

Myśliborskie Wieści

4

lowaliśmy Ratusz itp. oczywiste drobiazgi, by nie powiedzieć bzdety. Nic konkretnego. Zwłaszcza dla dobra wspólnego. Co oni dzisiaj mogą nam jeszcze
obiecać? Właściwie przez ostatnie cztery
lata mogli, działając razem i w porozumieniu, zrobić WSZYSTKO!
Mieliśmy przez cztery ostatnie lata (z
wyjątkiem byłego zastępcy), aż czterech,
potencjalnych BURMISTRZÓW! Czy to
nie za dużo, jak na mały, coraz mniejszy,
biedny i coraz biedniejszy Myślibórz?
Moim skromnym zdaniem ci „państwo”
już się „sprawdzili”. Im powinno się już
podziękować. Po co mają tracić nasz czas
i swoje pieniądze na kampanię wyborczą,
skoro przez cztery ostatnie lata nawet nie
potrafili się ze sobą porozumieć (jak Polak z Polakiem), ale nawet w pojedynkę
NIC NIE ZROBILI!
Całą czwórkę (moim zdaniem) należałoby wrzucić na jedną stertę. Byłaby z
tego dobra pryzma kompostu. Na nim z
pewnością coś pożytecznego wyrośnie.
Nie bądźcie frajerami! Nie dajcie się im
kolejny raz nabrać! Im zależy wyłącznie
na stołkach i pensjach, które przez cztery
lata oni, ich znajomi i rodziny będę chcieli (tak jak do tej pory) zarobić. Nas
mieszkańców całej Gminy od dawna mają w „głębokim poważaniu”. Czy popierające ich grupy kandydatów na
„radnych” nie widzą, kogo popierają?
Przecież nie są durni, ani ślepi?
Widocznie niedaleko spadło jabłko od
jabłoni. Oni też coś w tym towarzystwie
chcą dla siebie załatwić.

św. MIKOŁAJA

Co do pozostałych dwóch kandydatów?
Nie mam zdania. Jeden wygląda na niedoświadczonego „młokosa”, który spełnił
się w życiu osobistym, ale nie ma żadnego doświadczenia w kierowaniu dużymi
zespołami ludzkimi, a także jakiegokolwiek doświadczenia w funkcjonowaniu
administracji publicznej. Drugi jest najbardziej doświadczony, pracował w skarbówce, właściwie spełnił swoje obietnice
wyborcze i nieźle sprawował się, jako
wicestarosta, ale czy przy tak marnym
zapleczu da sobie radę w Gminie. Tam
jest jeszcze większy bałagan, niż ten, jaki
zastał w Starostwie po swoich byłych,
„znamienitych” poprzednikach. Ale ostatecznie to nie moje zmartwienie. To
zmartwienie nas wszystkich. I tak musimy kogoś wybrać. Dlatego zróbmy to po
głębokim zastanowieniu. Miało być pięknie, bo jesteśmy w Unii. Mamy wolność
słowa i wolny rynek. Nie ma już
„betonowego” poprzednika. Niby nic,
tylko „pchać się” do przodu. Ale wyszła
KICHA! Jednak coś jest! Jest szansa na
to, że wybierzemy wreszcie kogoś, kto
Myślibórz, miasto i gminę, skutecznie
odmieni! Oby na lepsze! Czego Wam i
sobie serdecznie życzę!
Waldemar Jacek Wiernicki
* tekst lekko poprawiony, wcześniej
opublikowany na stronie: http://
fo ru m.gazetalub us ka.p l/b urmi strz mysliborza-odpowiada-na-nasza-ankietet62644/

Dzień wcześniej, dokładnie 5 grudnia 2010 roku, wybierzemy Burmistrza
Myśliborza. Oby to był człowiek zgodny, komunikatywny, bez kompleksów.
Taki, co to potrafi zjednać sobie ludzie, przekonać ich do swoich pomysłów,
zarazić pasją budowania nowoczesnego Myśliborza - Miasta i Gminy!
Oby to nie był rozplotkowany dupek - zarozumiały, obrażalski, niezdolny do
współpracy, tchórz pobierający tylko pensję i czekający na „lepsze czasy”.
Taki, co to twierdzi, że wszyscy dookoła są winni, tylko nie on?! OBY!!!

Centr um Listomia!
▪▪▪ Piękna, podobno
turystyczna wieś położona tuż nad dużym Jeziorem Myśliborskim. W głębi
były dwór z XIX wieku, resztki arystokratycznej posiadłości.
Wokół śmierdząca
breja (gnój) wylewająca się wprost do
dworskiego niegdyś
stawu i otaczającego
go, kiedyś pięknego,
z bogatą roślinnością
parku. Gmina zezwala na wybudowanie tu
pięciu płyt obornikowych dla piętnastu
współwłaścicieli.
Niby będzie wreszcie
„czysto, pięknie i
nowocześnie”.
Tylko komu przeszkadzał dwór, piękny park, staw, schludne zabudowania gospodarcze i dobrobyt
mieszkańców?

Myśliborskie Wieści

I n t e r n e t : www.mysliborskiewiesci.pl
A D R E S R ED A K C J I:
74-300 Myślibórz
ul. Mariana Buczka 11, skr. poczt. 38
Wy d a w c a i r e d a kt o r n a c z el ny:
Waldemar Jacek W I E R N I C K I
Tel.: 95 747-26-83 lub 692-044-618
e-mail: jacek.wiernicki@neostrada.pl
UW A G A !!!
Nie publikujemy żadnych ogłoszeń, tekstów
reklamowych, ani innych materiałów płatnych.
Pismo ma charakter niekomercyjny!
Nadesłane teksty będziemy publikować bez
dodatkowej zgody ich autorów, bez prawa do
jakiegokolwiek wynagrodzenia. Teksty te nie
będą zwracane. Redakcja zastrzega sobie
prawo do wprowadzania w nadesłanych
*
i publikowanych u nas tekstach, dowolnych
skrótów i stosownych oznaczeń, w tym o tym,
że jest to „li st ”, „s pr o s to w a ni e ” lub
„p ol em ik a ”. Skład własny.
Teksty niepodpisane - od redakcji.
D R U K:
„Pol-Graf”, Dębno, ul. Baczewskiego 30
tel.: 95 760-93-93,
e-mail: polgrafdebno@interia.pl
Nakład: 1.000 egz. + 50 (ksero)
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