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Wójt Gminy Mszana 

Pan Mirosław Szymanek 

 

 

Szanowny Panie Wójcie, 
 

Jestem zdumiony napastliwym tonem Pańskiego pisma z dnia 2020-10-07 i stawianymi tam zarzutami. 

Krytyczne oceny sposobu sprawowania urzędów przez lokalnych włodarzy mogą się Panu nie podobać, 

jednakże w kierowanych bezpośrednio do Pana słowach Zarządu TEK w „Liście otwartym...” nie sposób 

dopatrzeć się nawet śladu „mijających się z prawdą stwierdzeń”.  

W odpowiedzi na zarzut o brak imiennego podpisu zwracam uwagę, że zarząd TEK jest organem 

kolegialnym, którego członkowie nie są osobami publicznymi w rozumieniu ustawy. Nie przeszkodziło 

to Panu nie tylko w ustaleniu mojego nazwiska, ale i w szastaniu nim w przestrzeni publicznej bez mojej 

zgody. Próbując dokuczyć niewygodnemu oponentowi  dopuścił się Pan naruszenia mojego prawa do 

prywatności. Pan chce mnie pouczać, co to jest naganna praktyka? 

Za zaproszenie na spotkanie w celu „wyjaśnienia rozbieżnych stanowisk i przedstawienia wzajemnie 

argumentów” dziękuję i oświadczam, że stanowisko TEK jest wystarczająco jasne i uargumentowane 

oraz dostępne w przestrzeni publicznej w postaci „Pakietu postulatów…” i proponowanych wariantów. 

Brak wymiernych efektów, a nawet kontrproduktywność naszych wcześniejszych spotkań z lokalnymi 

politykami nie zachęca do tego typu aktywności i każe głęboko wątpić w sens marnowania na nie czasu, 

którego nie mamy w nadmiarze. Również żadne z Pańskich dotychczasowych działań nie wskazują na 

próbę zbliżenia naszych stanowisk – przypomnę, że pomimo nabycia wiedzy o tym, że CPK preferuje 

przebieg magistrali przez gminę Mszana, co już wcześniej przewidywaliśmy, nie zdecydował się Pan 

ponownie rozważyć naszej, wcześniej bezrefleksyjnie odrzuconej propozycji, znacznie mniej 

ingerującej w tereny zabudowane, zamiast tego wyrażając oburzenie, że ktoś ośmielił się publicznie 

skrytykować działania samorządów.  

Mimo wszystko pozostajemy otwarci na sensowne uwagi do naszych propozycji i konstruktywny dialog.  

 

 

/-/ 

Prezes TEK 

 

 

mailto:tek@wb.pl
https://www.nowiny.pl/uploads/attachments/2020/10/02/7f481b61e8f299cbbf26038a531fcabc.pdf
http://tek.wb.pl/kdp/pakietTEK.pdf
http://tek.wb.pl/kdp/kdp-jz


Prosimy o odpowiedź wyłącznie w formie elektronicznej na adres tek@wb.pl  

Do wiadomości: 

– Pani Ewa Gawęda, Senator RP 

– Pan Mariusz Adamczyk, Wójt Gminy Godów 

– Pan Daniel Jakubczyk, Wójt Gminy Gorzyce 

– Pani Anna Hetman, Prezydent Jastrzębia-Zdroju 

– Pan Mieczysław Kieca, Prezydent Wodzisławia Śląskiego 

– Redakcja portalu Nowiny.pl 
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