
▪▪▪ Nie mogę zrozumieć, dlaczego władze samorządowe na-
szego miasta nie wykorzystują tego, że w Myśliborzu mamy 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Dom Macierzysty 
Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego (Faustynek)? 

Są to niebagatelne argumenty do tego, by przekonać wielu ludzi 
(nie tylko z Polski), iż warto, chociaż na chwilę przyjechać do Myśli-
borza. Zależy nam chyba na tym, by nasze miasto pozbawione prze-
mysłu, ze słabnącym ciągle rolnictwem i innymi branżami, mogło 
rozwijać się choćby dzięki różnorodnej turystyce. A przecież piel-
grzymi, którzy (jak do tej pory) niezbyt licznie przyjeżdżają do Myśli-
borza, to też turyści, tylko skoncentrowani na osiąganiu innych celów.  

Władze naszego miasta od lat, z mizernym skutkiem, chwalą 
się jeziorami, historią miasta i licznymi zabytkami, ale jakoś 
ciągle słabo wykorzystują ten, wyżej przedstawiony religijny 
walor Myśliborza. Czas najwyższy chyba na to, by poświęcić 
temu problemowi więcej uwagi choćby po to, by nasze miasto 
stało się lepiej znane z tego, co tu naprawdę cennego mamy? 

Pielgrzymi 

 W Myśl iborzu byli... 

Leszek Dobrzyński 16.07.2015 r. Andrzej Duda 11.01.2015 r. 

Grafika tytułu wzorowana na autorskiej pracy Ryszarda JOBKE z roku 1990 ! 

Szacunek dla przeszłości oraz historii kraju i narodu           
cechuje człowieka, wrażliwego i dobrego. 

 

            profesor Wanda Staniewska-Zątek 
 

 Myśliborscy durnie od lat nie szanują ostatnich śladów Starego Miasta! 
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Wydawca wyróżniony odznaczeniami: 

- Zasłużony Działacz Kultury  
- Zasłużony Dla Ziemi Myśliborskiej 
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Adres redakcj i:    
 

74-300 Myślibórz 
ul. Mariana Buczka 11, skr. poczt. 38 
 

Wydawca i  redaktor  naczelny:  
 

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 
 

Uwaga!!!   
 

Nie publikujemy płatnych tekstów,  
ogłoszeń, ani innych materiałów reklamowych.   

Pismo ma charakter niekomercyjny .  
 

Nadesłane teksty i zdjęcia publikujemy bez prawa 
autora do jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
 
 

Wszystkie teksty i zdjęcia nadesłane do redakcji nie 
będą zwracane.  
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
w nadesłanych i publikowanych tekstach/zdjęciach 
koniecznych zmian i stosownych oznaczeń , w tym 
m. in. „list ”, „sprostowanie ”, „polemika ” .  
 

Teksty i zdjęcia niepodpisane - od redakcji.  
 

Skład własny. 
 

Publikacja:   w Internecie 
 

Adres strony: www.stowarzyszeniepik.pl 
 

DRUK:  własny, w niewielkim nakładzie 

▪▪▪ Grudzień 2014 roku. Sala konferencyjna przy ul. 1 Maja 19 w Myśliborzu. 
Wokół myśliborska elita. Wybrany w ostatnich wyborach Burmistrz Myślibo-
rza, pan Piotr Sobolewski składa uroczystą przysięgę. Ciekawe, czy jej dotrzy-
ma, czy raczej tak, jak inni przed nim, dla prostych ludzi - nic nie zrobi ? 

Przysięgam! 

Przekazanie udziałów „Szkunera” Gminie Myślibórz - 16 lutego 2015 r. 

Sesja Rady Powiatu Myśliborskiego 

▪▪▪ Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Po-
wiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 16 
lutego 2015 roku (…) 

Ad. 3  Podjęcie uchwały Rady Powiatu 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
udziałów Powiatu Myśliborskiego w 
Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w 
Myśliborzu. (…) 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz – 
Piotr Sobolewski przekazał, że emocje, 
jakie panowały na sesji Rady Miejskiej w 
Myśliborzu dorównywały tym, które pa-
nują obecnie na sesji Rady Powiatu w 
Myśliborzu. Uchwała o przyjęciu udzia-

łów „Szkunera” została podjęta jedno-
głośnie, ale dopiero po długiej dyskusji i 
wymianie zdań.(…) Dodał, że Gmina 
Myślibórz jest gotowa do przejęcia Spół-
ki ze wszystkimi skutkami finansowymi, 
formalno-prawnymi i organizacyjnymi.  

Gmina Myślibórz jest otwarta na suge-
stie, propozycje ze strony Rady Powiatu, 
tym bardziej, że jest częścią Powiatu My-
śliborskiego. Przekazał, że Gmina Myśli-
bórz nie zamierza sprzedać majątku 
„Szkunera” i się na nim wzbogacić. 
Gmina widzi wartość „Szkunera”, jego 
historię, tradycje, krzewienie kultury 

fizycznej i sportu, działalność w zakresie 
kształcenia dzieci i młodzieży. (…) 

Za podjęciem uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na zbycie udziałów Powiatu 
Myśliborskiego w Spółce pod nazwą 
Szkuner Sp. z o.o. w Myśliborzu głosowa-
ło 13 radnych, przeciw - 3 radnych, 2 
radnych wstrzymało się od głosu.  

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu 
w Myśliborzu z dnia 16 lutego 2015 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
udziałów Powiatu Myśliborskiego w 
Spółce pod nazwą Szkuner Sp. z o.o. w 
Myśliborzu została podjęta. 


