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LIST OTWARTY DO PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ

Szanowny Panie Prezydencie,

Pragnę wyrazić  swoją dezaprobatę  wobec Pana decyzji  o  odwołaniu  Pana Przemysława 

Bieńka z funkcji koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pan Przemysław Bieniek jest twórcą 

UTW i to dzięki jego poświęceniu oraz ciężkiej pracy podmiot ten funkcjonuje, dając satysfakcję 

słuchaczom oraz mieszkańcom miasta. Pragnę zauważyć, iż w poprzedniej kadencji byłem jednym 

z samorządowców, którzy gorąco popierali utworzenie w naszym mieście Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Z dużą satysfakcją przyjąłem wtedy powołanie na pełnomocnika ds. utworzenia UTW Pana 

Przemysława Bieńka, który swoją osobą oraz doświadczeniem gwarantował zorganizowanie tego 

podmiotu na najwyższym poziomie. Tak też się stało, nie tylko w mojej ocenie, ale także ocenie 

słuchaczy  Uniwersytetu  oraz  mieszkańców  miasta.  Bieżąca  praca  UTW również  zasługuje  na 

uwagę, zbierając pozytywne recenzje nie tylko ze strony słuchaczy, ale także innych osób w tym 

samego  kierownictwa  MCK  oraz  przedstawicieli  miejskiego  samorządu.  Pragnę  zauważyć,  

iż  odsunięcie  Przemysława  Bieńka  ze  sprawowanej  funkcji  spotkało  się  z  dezaprobatą  Rady 

Programowej  oraz  zdecydowanym  sprzeciwem  większości  słuchaczy  Uniwersytetu  Trzeciego 

Wieku.  Na  znak  solidarności  z  Przemysławem  Bieńkiem  przewodnicząca  Rady  Programowej, 

lekarz Beata Sokołowska złożyła pisemną rezygnację z przewodniczenia w Radzie. 

W  mojej  ocenie  podjęte  przez  Pana  działania,  wobec  braku  jakiegokolwiek  ich 

merytorycznego uzasadnienia,  są najzwyklejszą formą politycznej vendetty,  wobec Przemysława 

Bieńka, który już jakiś czas temu dołączył do grona radnych, którzy zamiast egzaltować się Pana 

osobą, merytorycznie oceniają Pana pracę. Pańskie zachowanie oraz emocje, które Panem kierują 

a które w mojej ocenie niegodne są osoby sprawującej tak wysoką funkcję publiczną, pozostawiam 

ocenie mieszkańców naszego miasta. Ze swojej strony pragnę zwrócić jednak uwagę na prawny 

aspekt zaistniałej sytuacji. Biorąc pod uwagę istniejący stan prawny, niedopuszczalna jest zmiana 

warunków  pracy  lub  płacy  pracownika  będącego  radnym,  bez  zgody  rady  gminy,  której  jest 

członkiem. Pan Przemysław Bieniek jest pracownikiem Miejskiego Centrum Kultury i z punktu 

widzenia prawa pracy odpowiedzialnym za powyższe zaniechanie będzie jego Dyrektor. W tym 

kontekście  za  wysoko  nieetyczne  uważam  wydanie  przez  Pana  polecenia  Dyrektorowi  MCK 

polecającego  dokonanie  zmiany  koordynatora  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  bez  uprzedniego 



zasięgnięcia opinii Rady Miasta.

Na  zakończenie  pragnę  zauważyć,  że  gdyby  podchodził  Pan  do  kwestii  związanych  

z zarządzaniem miastem, w sposób równie przemyślany, zorganizowany i  zdeterminowany jak  

w przypadku zwalczania swoich przeciwników politycznych, nasze miasto w dniu dzisiejszym nie 

borykałoby się z problemami, które w niedługim czasie w wariancie najbardziej optymistycznym 

poskutkują  znaczącym spadkiem jakości  życia  jego  mieszkańców,  w wariancie  zaś  najbardziej 

pesymistycznym mogą doprowadzić do jego bankructwa.

Przewodniczący Klubu Radnych 

„PSL Solidarnie z Tu Mieszkam”

Konrad Krönig
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