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W piątek 18 lipca 2014 roku, w godzinach porannych, burmistrz Władysław 
Diakun (reprezentujący Wspólnotę Samorządową Gryf XXI w Policach), wręczył 
wiceburmistrzowi Pawłowi Mirowskiemu (reprezentującemu Prawo i Sprawiedliwość 
w Policach) wypowiedzenie warunków pracy z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Nie stanowi tajemnicy fakt, że reakcja burmistrza 
Władysława Diakuna jest odzewem na decyzję wiceburmistrza Pawła Mirowskiego o 
kandydowaniu w jesiennych wyborach samorządowych (z ramienia Prawa i 
Sprawiedliwości) na burmistrza Polic. 

Decyzję Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI, Zarząd Prawa i Sprawiedliwości 
traktuje jako mocno niezrozumiałą i bezpodstawną. Tym bardziej, że w czwartek 17 
lipca 2014 roku w trakcie konferencji prasowej Paweł Mirowski zadeklarował, że na 
czas trwania kampanii wyborczej uda się na urlop, aby pełniona przez niego funkcja 
wiceburmistrza nie kolidowała w żaden sposób z prowadzoną kampanią wyborczą. 
Następnego dnia, czyli w piątek 18 lipca 2014 roku, Paweł Mirowski zaproponował 
burmistrzowi, że od dnia 21 lipca do dnia 1 sierpnia 2014 roku uda się na zaległy 
urlop wypoczynkowy. Następnie, będąc osobą odpowiedzialną i obowiązkową, w 
miesiącu sierpniu przygotuje kierowane przez siebie wydziały do swojej dłuższej 
nieobecności by od dnia 1 września 2014 roku wycofać się z pełnionej funkcji 
wiceburmistrza do czasu jesiennych wyborów samorządowych. 

Należy przypomnieć, że w roku 1998 to nikt inny jak sam Władysław Diakun 
(jako ówczesny wiceburmistrz) podjął decyzję o starcie w wyborach samorządowych 
tworząc konkurencyjny dla swojego „szefa” Komitet Wyborczy Akcji Wyborczej 
Solidarność. Urzędujący wówczas burmistrz Stanisław Szymaszek nie wyciągnął 
wobec swojego zastępcy, czyli Władysława Diakuna, żadnych konsekwencji. 

Decyzja obecnego burmistrza Polic, który wręczył wypowiedzenie Pawłowi 
Mirowskiemu, jest równoznaczne z jednostronnym wypowiedzeniem umowy 
koalicyjnej. Dotychczas działająca koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnoty 
Samorządowej Gryf XXI działała z pożytkiem i dla dobra mieszkańców Gminy Police. 
Była również przez nich samych bardzo pozytywnie odbierana.  

W ocenie Prawa i Sprawiedliwości wszelkie negatywne skutki w/w decyzji 
obciążają w całości Wspólnotę Samorządową Gryf XXI w Policach.  
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