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Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity
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Adres do korespondencji : miechowita@interia.eu lub biuletyninf@interia.pl
Adres Stowarzyszenia : www.miechowita.com.pl
Od Redakcji
20 grudnia 2006 roku zostało powołane do Ŝycia „Stowarzyszenie im. Macieja
Miechowity”. Zgodnie ze swym statutem obszar działania Stowarzyszenia to kreowanie,
popieranie, finansowanie i realizowanie inicjatyw z zakresu : oświaty, kultury, ekologii,
handlu i drobnej przedsiębiorczości, rolnictwa, rozwoju samorządności, sportu i turystyki.
Cele te będą realizowane poprzez : organizowanie imprez, spotkań, seminariów, pokazów,
przeglądów, wystaw, targów, konkursów i itp. Statut przewiduje takŜe prowadzenie
działalności wydawniczej i szkoleniowej. Na realizację swych celów stowarzyszenie zamierza
pozyskiwać fundusze ze składek członkowskich i źródeł zewnętrznych.
Realizując jeden z celów statutowych, władze Stowarzyszenia postanowiły rozpocząć działalność
wydawniczą. Na początek w Internecie. Tym sposobem do Państwa komputerów trafia biuletyn
informacyjny naszego Stowarzyszenia - "Echo Miechowa"
Biuletyn ma ambicję informowania o Ŝywotnych sprawach dotyczących naszej gminno –
powiatowej ojczyzny w oparciu o dokumenty, ekspertyzy i opinie ustawowych organów decyzyjnych.
Zamierzamy takŜe omawiać i recenzować decyzje kierujących naszym samorządem. Szczególnie
będziemy monitorować działania władz gminnych w następujących obszarach : opracowanie
powszechnie akceptowalnej strategii rozwoju gminy, bezwzględne przestrzeganie prawa we
wszystkich aspektach działania samorządu, dbałość o szeroko rozumiane bezpieczeństwo
mieszkańców gminy, poprawa jakości edukacji i opieki zdrowotnej, budowa nowych hal sportowych,
basenu, kortów tenisowych i boisk sportowych, rozwój turystyki, rozwój miechowskiej wsi nowoczesnego ekologicznego rolnictwa, przetwórstwa i usług około rolniczych, dbałość o środowisko
naturalne, modernizacja infrastruktury drogowej, działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
poprzez pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie lokalnych
przedsiębiorców, korzystanie z funduszy Unii Europejskiej.
Oferujemy swe łamy ludziom młodym i dojrzałym, mającym coś do powiedzenia w sprawach
nurtujących mieszkańców ziemi miechowskiej. Znajdzie się takŜe miejsce na kulturę i na sport, na
informacje powaŜne i na humor, felietony, wywiady z ciekawymi ludźmi i korespondencję
z czytelnikami.

W numerze :
str 2 - Nowe władze samorządowe w Powiecie Miechowskim
str 3 - Nowe władze samorządowe gminy i miasta Miechów – nowe podatki
str 4 – Oczyszczalnia w Komorowie
str 5 - Program i credo nowo wybranego Burmistrza gminy i miasta Miechów
str 6 – Jak inwestować – środki zagraniczne
str 7 - Prawo wg Burmistrza K. Świerczka – ciekawostki, felieton
str 8 - Ubłocona koszula Andrzeja G. ,wieści gminne, kadry, humor

Zaproszenie : redakcja zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są w posiadaniu ciekawych
informacji dot. naszej gminy i powiatu. Masz pomysł na ciekawy artykuł pisz do nas. Dajemy gwarancję,
Ŝe wszystkie teksty będą uwaŜnie czytane. Najciekawszymi podzielimy się z czytelnikami na naszych
łamach.

NOWE WŁADZE POWIATU MIECHOWSKIEGO.
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RADA POWIATU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mieczysław BERTEK
Marek BOLIGŁOWA
Mirosław DRÓśDś
Marian GAMRAT
Stanisław KOBYLEC
Stanisław KRAWIEC
Dariusz MARCZEWSKI
Andrzej MARKIEWICZ
Jarosław MOSKWA

l. 51
l. 46
l. 31
l. 48
l. 73
l. 52
l. 25
l. 54
l. 44

PSL
PiS
PSL
PSL
PSL
PiS
PiS

• 10.
Maria ORŁOWSKA
PiS
• 11. Paweł OSIKOWSKI
SLD
• 12.
Rafał PAWLIK
PiS
• 13.
Stanisław PIETRZYK
SLD
• 14.
Regina SIUDAK

Władze samorządowe gmin powiatu miechowskiego.

l. 53
l. 29
l. 30
l. 49
l. 48

Gmina Charsznica
Wójt – Jan śEBRAK l. 46 – PSL
Rada gminy :Beliczyńska Katarzyna, Czarny Jan, Czerwik Tomasz, Jędrzejczyk Janusz, Kopeć Ryszard,
Konieczny Stanisław, Kurczych Dorota, Maj Józef Mikołaj, Nowak Adam, Perek Tadeusz, Pietrzyk Andrzej,
Popiel Jarosław. Uchto Grzegorz, Uchto Zdzisław, śelazny Adam

Gmina Gołcza
Wójt – Lesław BLACHA l. 41 - PiS
Rada gminy : Cembrzyńska Anna, Czekaj Mirosław, Dziubka Andrzej, Gajos Piotr, Grojec Maria, Kobiński
Henryk. Komsta Stanisław, Kozioł Krystyna, Michalski Rafał, Pieczyrak Małgorzata, Rolka Emilia, Rosół Jan,
Szopa Adam, Wójcikowski Mirosław, śak Jan

Gmina Kozłów
Wójt – Stanisław PLUTA - l. 48 Rada gminy: Basa Jan, Bąk Tadeusz, Bonarska Barbara, Fraś Adam, Jawor Anna, Knap Marek, Kowal
Jarosław,
Kumon Jarosław, Kuraj BoŜena, Mnich Stanisław, Pytel Adam, Rachwał Mirosław, Romanek Piotr, Skóra
Sylwester, Szymacha Zbigniew

Gmina KsiąŜ Wielki
Wójt - Marek SZOPA - l. 48 - PSL
Rada gminy : Błaś Urszula, Ciesielski Władysław, Gniewek Stanisław, Huma Henryk, Gajos Marek, Górnik
Krzysztof, Grela Edward, Oczkowicz Paweł, Jurek Krzysztof, Madejski Janusz, Milewski Mieczysław,
Płonczyński Marek, Ptak Grzegorz, Ptak Tadeusz, Sudański Jarosław

Gmina Słaboszów
Wójt - Zbigniew KITA - l. 47 - PSL
Rada gminy : Charuza Marek, Dulewicz Józef, Dulewski Apoloniusz, Gwiazda Adam, Florek Jerzy, Konieczny
Krzysztof, Kot Maria, Kuśpiel Krzysztof, Michta Józef, Sobczyński Bogdan, Szastak Bartłomiej, Wachacki
Tomasz,
Wajda Fabian Jan, Wolski Tomasz, Zbień Zygmunt

Gmina Racławice
Wójt - Adam SAMBORSKI - l. 46 Rada gminy :Baran Edyta, Gajos BoŜena, Florek Waldemar, Jangrot Tadeusz, Łój Agnieszka, Łój Robert,
Klimczyk Tadeusz, Majka Janusz, Pietrzyk Andrzej, Piwowarczyk Zbigniew, Remion Józef, Rubak Tadeusz,
Skura Iwona, Tondos Stanisław, Zaprzelski Andrzej

RADA MIEJSKA w Miechowie kadencji 2006 – 2010
Przewodniczący Rady Miejskiej :

Andrzej CHMIELEWSKI
Wiek, stan cywilny : 54l. - Ŝonaty, dwoje dzieci
Wykształcenie, praca : średnie – emeryt
PrzynaleŜność partyjna lub klubowa : SLD (dawn.
PZPR). GaŜa Przewodniczącego 1600zł. Hobby : polityka.
I wiceprzewodniczący RM

Mirosław KUCHARSKI
Wiek, stan cywilny : : 40l. - Ŝonaty, dwoje dzieci
Wykształcenie : średnie – pielęgniarz, Dom Kombatanta
PrzynaleŜność partyjna : SLD
Hobby : piłka noŜna, polityka

II wiceprzewodniczący RM

Paweł WILK
Wiek, stan cywilny : 29l. Wykształcenie, praca : wyŜsze – urzędnik, UG Gołcza
PrzynaleŜność partyjna : PiS
Hobby : piłka noŜna

III wiceprzewodniczący RM

Zenon CZEKAJ
Wiek, stan cywilny : l. 53 – Ŝonaty
Wykształcenie : średnie – przedsiębiorca prywatny
PrzynaleŜność partyjna : -Hobby : piłka noŜna

POZOSTALI RADNI RM
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marek Adamus l. 50 -

Belica Tomasz l. 37 - PiS
Chwastek Ryszard l. 46 Dudek Andrzej l. 51 Florek Jarosław l. 37 Kajdas Marian l. 57 Kuler Piotr l. 71 - SLD
Lewińska Katarzyna l. 32 Mielus Włodzimierz l. 50 Muszyński Jerzy l. 57 Podsiadło Jacek l. 26 - PiS
Rydzewski Andrzej l. 61 - PiS
Sewioł Jerzy l. 63 Szarek Józef l. 50 Sztuk Maria l. 47 - PSL
Więcławek Henryk l. 61 - PSL
Włodarczyk Mirosław l. 51 -

Rada Miejska i Burmistrz rolnikom !
Będę rozwijać miechowską wieś – nowoczesne, ekologiczne rolnictwo, przetwórstwo, usługi okołorolnicze”
(K.Świerczek – z programu wyborczego, pisownia oryginalna)
TuŜ po wygranych wyborach nowy Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej projekt uchwały dot. wysokości
podatku rolnego na terenie gminy Miechów w roku 2007. Głosami radnych z Prawa i Sprawiedliwości oraz
SLD, Rada uchwaliła nowe stawki. Tak więc od nowego roku rolnik naszej gminy będzie płacił 77.5 zł. z 1 ha.

To podwyŜka podatku rolnego o 11.3 % !!!
Nowe Kluby Radnych
W miechowskiej Radzie Miejskiej powstały 2 nowe kluby radnych. „Nasza Gmina” : Włodzimierz Mielus
(przew.), Marek Adamus, Marian Kajdas, Jerzy Sewioł, Henryk Więcławek, Maria Sztuk i Mirosław
Włodarczyk. „Razem dla miasta i gminy” : Paweł Wilk (przew), Tomasz Belica, Jacek Podsiadło, Andrzej
Rydzewski, Józef Szarek, Ryszard Chwastek.

Brawo przewodniczący Chmielewski !
Na sesji RM doszło do ostrej walki wyborczej w sprawie wytypowania członka Rady Społecznej Gminnego
Ośrodka Zdrowia. Po wielu przepychankach dotyczących wyimaginowanych kwestii formalnych,
przewodniczący Chmielewski zarządził szereg głosowań. Na kaŜdego kandydata głosowano osobno za,
przeciw i kto się wstrzymuje. Wynik - Marek Adamus pokonał rekomendowanego przez Burmistrza
Świerczka kolegę partyjnego Andrzeja Markiewicza. Sam Przewodniczący poparł Marka Adamusa.

Interpelacje bez odpowiedzi
W nowej kadencji obserwujemy zasadniczą zmianę polityki informacyjnej urzędu Burmistrza. Statut Gminy
Miechów w § 38.pkt 2 oraz w § 40 pkt 4, 5 i 7 dokładnie precyzuje tryb postępowania z interpelacją radnego.
Obecny Burmistrz za nic sobie ma Statut i udziela, a częściej nie udziela odpowiedzi, według własnego
widzimisię. W poprzedniej kadencji stałymi interpalantam byli Mirosław Kucharski i Andrzej Chmielewski..
Spróbowałby Pan Burmistrz Mielus nie odpowiedzieć na któreś z ich licznych zapytań sesyjnych! Teraz ci sami
panowie, kierujący pracami obecnej Rady nie interweniują gdy Burmistrz Świerczek lekcewaŜy radnych i ich
wyborców. Jeszcze raz potwierdza się stara prawda, Ŝe punkt widzenia zaleŜy od punktu siedzenia.
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Oczyszczalnia w Komorowie
Przed wyborami kandydat na burmistrza K. Świerczek nie szczędził krytyki modernizacji oczyszczalni
ścieków (m.in. przestarzałe technologie) oraz zarzucał ówczesnemu Burmistrzowi Mielusowi brak „dogadania
się” z gminą Gołcza na temat podłączenia tej gminy do miechowskiej oczyszczalni. Dlatego ze zdziwieniem
czytamy wypowiedź obecnego Burmistrza Świerczka w 21 numerze „Rzeczpospolitej : „ Uznanie zdobył
NASZ PROJEKT modernizacji oczyszczalni. To była potęŜna inwestycja, ale miastu potrzebna.
Dotychczasowa oczyszczalnia była stara i w fatalnym stanie technicznym, nie spełniała wymagań
ekologicznych. Od listopada w Miechowie – Komorowie działa nowoczesna biologiczna oczyszczalnia,
spełniająca najwyŜsze standardy unijne”! Jak widać punkt widzenia zaleŜy od punktu siedzenia. Jeśli
natomiast chodzi o Gołczę to gmina ta postawiła na autonomię i dlatego nie chciała korzystać z usług
miechowskiej oczyszczalni. Rada Gminy Gołcza jednomyślnie postanowiła zbudować własną oczyszczalnię.
W noworocznym numerze miesięcznika samorządowego „Wspólnota” znalazły się informacje o
sukcesach Miechowa w wykorzystywaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Burmistrz Świerczek w
wypowiedziach dla prasy lansuje taką oto tezę (cytat z W M) : „4 grudnia, Włodzimierz Mielus zamówił
publikację tekstów w gazecie „Wspólnota”. Teksty ukazały się w wydaniu styczniowym, opatrzone zdjęciem
Mielusa jako burmistrza Miechowa. Artykuły, poświęcone działalności gminy, będące reklamą byłego
burmistrza kosztowały gminę 2 684zł. Tymczasem nie mamy pieniędzy na elementarne rzeczy”. A jak jest
naprawdę. Materiał promujący Gminę Miechów ówczesny burmistrz przesłał do redakcji przed wyborami
samorządowymi. Niestety formalne zamówienie urzędnik gminny wysłał dopiero 4 grudnia. Zamówienie
opiewa na ½ strony za cenę 2 200zł. + VAT. W całym zamówionym tekście ani raz nie pojawia się nazwisko
„Mielus” ani nawet słowo „burmistrz” ! Natomiast w tym samym numerze redakcja opublikowała
wcześniejszy wywiad z burmistrzem Mielusem na temat szczegółowych działań inwestycyjnych w gminie i
opatrzyła go posiadanym zdjęciem i podpisem. Redakcja uwaŜała, Ŝe wywiad ten dobrze współgra z
zamówioną reklamą Miechowa. Tyle. Burmistrz Świerczek boleje, Ŝe nie ma pieniędzy na elementarne rzeczy
ale 9 tys. zł. na pensję dla siebie znalazł!
Więcej klasy Panie Burmistrzu! Na ciągłej krytyce swego poprzednika daleko Pan nie zajedzie!

PoniŜej historyczne zdjęcia z otwarcia 7 listopada 2006r. zmodernizowanej nakładem
ok. 20 mln. zł. oczyszczalni w Komorowie.

15 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Tradycyjnie równieŜ w tym roku Miechowski Dom Kultury był głównym animatorem zbiórki pieniędzy w
ramach akcji Jerzego Owsiaka. Jak policzyła szefowa sztabu Danuta Szarek wolontariusze i organizatorzy
aukcji zebrali 17 848,11 zł. To ponad 2 tys. zł. więcej niŜ w roku ubiegłym! W tym roku Orkiestra zbierała na
pomoc dla dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz na naukę udzielania pierwszej pomocy ofiarom
wypadków.

Nowy Burmistrz Krzysztof Świerczek – program, credo
PoniŜej program wyborczy nowego
Burmistrza Gminy i Miasta oraz jego
Credo wyborcze.
Drogi czytelniku!
będziesz mógł na bieŜąco konfrontować
obietnice z rzeczywistością.

PROGRAM (przepisane dosłownie z plakatu wyborczego)
1.

Opracuję strategię rozwoju gminy, która będzie jawna, powszechnie akceptowana i w sposób
przejrzysty realizowana
2.
We wszystkich działaniach będę bezwzględnie przestrzegać prawa
3.
Zadbam o bezpieczeństwo
4.
Poprawię jakość edukacji i opieki zdrowotnej
5.
Wybuduję hale sportowe, basen, korty tenisowe, boiska sportowe
6.
Rozwinę turystykę, wykorzystując historyczne i przyrodnicze walory Ziemi Miechowskiej
7.
Będę rozwijać miechowską wieś – nowoczesne, ekologiczne rolnictwo, przetwórstwo, usługi
okołorolnicze
8.
Zadbam o środowisko naturalne
9.
Zmodernizuję infrastrukturę drogową
10.
Będę działać na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy – pozyskując inwestorów krajowych i
zagranicznych – wesprę lokalnych przedsiębiorców, wykorzystując fundusze unijne
PowyŜsze zadania zrealizuję wykorzystując szansę, jaką tworzą nowe fundusze europejskie.
KRZYSZTOF ŚWIERCZEK

CREDO (przepisane dosłownie z agitki wyborczej)
12 listopada. Dzień szczególnie waŜny dla kaŜdej lokalnej społeczności. W tym dniu po raz kolejny
będziemy decydować o kształcie lokalnej władzy, weźmiemy nasze losy i losy naszych rodzin we własne
ręce. Wiem, Ŝe obserwując polską scenę polityczną, mamy prawo być zdezorientowani i zmęczeni. Tak
wiele się dzieje, Ŝe chwilami – nawet interesujący się polityką obywatel – bez ujmy dla siebie moŜe
powiedzieć – coraz mniej rozumieć ... Mimo wszystko naleŜy pamiętać, Ŝe jest to decyzja waŜna i nasz
udział w jej podejmowaniu jest gwarantem, Ŝe mamy wpływ na bieg lokalnych spraw. Postanowiłem
postawić się do Państwa dyspozycji i – w przypadku akceptacji mojej kandydatury – słuŜyć Gminie i
Miastu Miechów, pełniąc funkcję Burmistrza. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i
społeczne oraz osiągnięte w tej dziedzinie rezultaty dają mi poczucie, Ŝe jestem właściwie przygotowany
do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Moja decyzja wynika takŜe z faktu, Ŝe duŜa część miechowian ma
juŜ dość układów, nieudolności, niegospodarności, kłótni i łamania prawa. Miechów zasłuŜył na lepszą
władzę. Powiedzmy razem : „dość niejasnym układom, podejrzanym interesom, klikom i koteriom.
Powiedzmy dość „szarej sieci”, krępującej rozwój naszej małej Ojczyzny”. MoŜe być lepiej – musi być
lepiej! Musi być skuteczniej, gospodarniej i uczciwiej. Miastu i Gminie potrzebna jest przejrzysta
władza, a mieszkańcom jest potrzebne poczucie współuczestniczenia w jej Ŝyciu. Jestem o tym głęboko
przekonany. PoniewaŜ ubiegam się o funkcję Burmistrza, składam deklarację, Ŝe zamierzam
konsultować wszystkie strategiczne decyzje. Obiecuję pełną informację o funkcjonowaniu samorządu.
Nasz rozwój musi być zaplanowany – najwyŜszy czas po wielu latach błądzenia po omacku opracować
strategię rozwoju Miasta i Gminy we wszystkich obszarach. Wyborco, liczę nie tylko na Twoje poparcie,
ale przede wszystkim na współudział w realizacji tych strategii. Nowa kadencja samorządu to potęŜne
wyzwanie wynikające z moŜliwości pozyskania potęŜnych środków unijnych. Musimy uporządkować
finanse i przygotować się do wykorzystania tych środków – one mogą i muszą zmienić nasze Miasto i
Gminę.
Mieszkańcy Gminy i Miasta, liczę na Wasz głos.
Obiecuję, Ŝe będzie to głos :
na TAK dla rozwoju,
na TAK dla uczciwości,
na TAK dla naszej lepszej przyszłości.

Krzysztof Świerczek

-5-

INWESTYCJE. START w nową kadencję 2006 – 2010.
Pyt : Jak ocenia Pan sytuację finansową gminy?
Odp : „Źle… Nie obejdzie się bez kredytów, tym bardziej, Ŝe na projektowanie nowych inwestycji
muszą być pieniądze” – K. Świerczek dla prasy. "Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i
społeczne oraz osiągnięte w tej dziedzinie rezultaty dają mi poczucie, Ŝe jestem właściwie
przygotowany do pełnienia zaszczytnej funkcji Burmistrza" ( z ulotki wyborczej).
Nowa Rada Miejska ustaliła wynagrodzenie nowego Burmistrza na 9 tys. zł!
Zastępca Burmistrza teŜ bierze swoje. Diety radnych - ok. 12 tys. zł. miesięcznie!
Łącznie nasi wybrańcy kosztują nas ok. 300 tys. zł. rocznie ! Poprzedni
Burmistrz na starcie w 1998r. zarabiał 2 700zł. Po 8 latach pracy doszedł do
7 800zł. wynagrodzenia. ZadłuŜenie miechowskiej gminy na koniec roku 2006 nie
przekroczyło 30% wartości budŜetu. Dopuszczalny próg zadłuŜenia to 60%. Wiele
gmin w Polsce zazdrości nam takiego wskaźnika. Jeśli mimo to nowy Burmistrz
tak źle postrzega sytuację finansową gminy i publicznie deklaruje drastyczny
spadek inwestycji, to czy nie powinien oszczędności zacząć od siebie i radnych ?
Jeśli nie wie jak finansować miechowskie inwestycje niech idzie po naukę do
mądrzejszych. Na naukę nigdy nie jest za późno! PoniŜej jak finansował
inwestycje gminne Burmistrz Włodzimierz Mielus.

Quo vadis ?

W latach 2003-2006 gmina Miechów była w ścisłej czołówce krajowej!

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NA INWESTYCJE GMINNE.
Wydatki Majątkowe ze środków zagranicznych jako % wydatków majątkowych ogółem.
miejsce w Polsce w
poszczególnych latach
rok
rok
rok
rok
2002 2003
2004
2005

miasto pow.

województwo

%

40

9

1

Miechów

małopolskie

90,62

4

5

2

13

23
17

18
22

2
5
6
55
3

2
3
4
5
6
7

Janów Lubelski
Międzyrzecz
Nidzica
Lesko
Brzesko
Włoszczowa

lubelskie
lubelskie
warmińsko - mazurskie
podkarpackie
małopolskie
świętokrzyskie

88,63
88,34
87,35
85,30
84,07
82,20

51

20

Białogard

zachodniopomorskie

62,91

Ranking gmin – dotacje z funduszy UE na koniec 2006r. - MAŁOPOLSKA
Miejsce w
województwie
1
2
3
5
7
8
23
35
44
64
72
75
79
100

Gmina

Wartość funduszy na
1 mieszkańca (w zł./os.)

Przyznane dofinansowanie
(w tys. zł.)

MIECHÓW

641,4

12 795,0

Koszyce
Jordanów
Charsznica
Pałecznica
Gołcza
Niepołomice
Proszowice
Skała
Słomniki
Niedźwiedź
Olkusz
Klucze
Wolbrom

514,4
467,0
459,5
420,0
417,6
212,5
163,9
123,2
83,9
64,3
60,8
52,1
2,5

2 930,6
2 390,2
3 581,5
1 567,4
2 640,2
4 656,8
2 667,1
1 176,7
1 140,3
432,4
3 060,6
779,7
59,7

Dane – „Wspólnota” nr 1/2007 „Rzeczpospolita” nr 21/2007

„We wszystkich działaniach będę bezwzględnie przestrzegać prawa” ( Krzysztof Świerczek)
Pyt. (WM) : Kolejną Pańską decyzją było przywrócenie na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 Andrzeja
Gugały. Czy to nie była decyzja przedwczesna? 16 stycznia Sąd Apelacyjny w Krakowie wyda wyrok przeciwko
niemu ( prawomocny wyrok skazujący juŜ zapadł - red.).
Odp : W momencie podejmowania decyzji nie wiedziałem o apelacji. Chciałem tylko jak najszybciej usunąć
konflikt prawny, kiedy pełniący obowiązki dyrektora wykonywał swe czynności 3,5 roku zamiast 6 miesięcy.
Gdybym wiedział o apelacji mógłbym zaczekać. Jeśli będzie ona skazująca to sprawa sama się wyjaśni.
Kom : Szanownemu Panu Burmistrzowi udało się w jednej wypowiedzi dwa razy rozminąć z prawdą a swymi
działaniami naruszyć prawo! Decyzją Burmistrza W. Mielusa Andrzej G. został ponownie zawieszony w
czynnościach dyrektora szkoły 15 marca 2004r. a pełniącym obowiązki został wyznaczony Adam Pituch. W
odpowiedzi na odwołanie Andrzeja G. od tej decyzji, Komisja Dyscyplinarna przy Wojewodzie Małopolskim
oddaliła protest zawieszonego dyrektora i zadekretowała, Ŝe okres zawieszenia ma trwać do czasu
zakończenia wobec Andrzeja G. postępowania karnego w sprawie , za którą został zawieszony w
obowiązkach. Werdykt ten zatwierdziła Komisja Dyscyplinarna przy MEN. Tak więc zgodnie z decyzją
w/w komisji dyscyplinarnych pan Burmistrz Świerczek nie miał prawa przywracać zawieszonego
dyrektora! JuŜ 21 grudnia 2006r. podczas rozmowy z panem Adamem Pituchem, burmistrz dowiedział się, Ŝe
na 16 stycznia jest wyznaczony termin rozprawy apelacyjnej Andrzeja G. CzyŜ nie moŜna było wtedy
wstrzymać się z decyzją ? Po co po fakcie uciekać się do prymitywnych kłamstewek. Czy nowy burmistrz
musiał natychmiast zacząć „nadrabiać stracony czas” i zrobić dobrze koledze ze wspólnego bloku wyborczego i
chóru parafialnego? I na koniec pytanie : ile te błędy włodarza miasta i decyzje personalne podjęte przez
niezgodnie z prawem przywróconego dyrektora będą kosztować nas podatników i jak odbiją się na
funkcjonowaniu szkoły?
Ciekawostki :
- miechowskie gimnazjum w jeszcze jednej dziedzinie przoduje w Polsce. Mimo upływu ponad 5 miesięcy od
rozpoczęcia roku szkolnego komitet rodzicielski praktycznie nie funkcjonuje gdyŜ jego szef nie znalazł czasu
aby zwołać zebranie rodziców. Obowiązki Przewodniczącego pełni sam burmistrz Krzysztof Świerczek a jego
prawą ręką w Komitecie jest wicekurator Andrzej Markiewicz !.Non comment.
- kolejna prawa i sprawiedliwa decyzja Pana Burmistrza. Mianował pełniącą obowiązki Dyrektora Gimnazjum
Nr 1 panią Joannę Nowak, mimo iŜ ta nie spełnia warunków formalnych aby pełnić funkcję dyrektora szkoły.
Jej zastępcą został Jacek Jurkowski (j.w.). Obydwoje natychmiast po wyborach samorządowych „na wszelki
wypadek” zapisali się na kursy zarządzania w oświacie. Kolejni prorocy ?!
Felieton - Burmistrz czy marionetka?
śyję na tym świecie juŜ dość długo i wydawało mi się, Ŝe nic mnie juŜ nie zdziwi. Wybór pana Świerczka na
burmistrza przyjąłem ze smutkiem, ale spokojnie. Zasmuciło mnie, Ŝe społeczeństwo nasze uwierzyło w
program oparty na kłamstwie i obietnicach nie do spełnienia. Zasmuciło mnie, Ŝe Miechów będzie tracił czas na
przyuczenie nowej ekipy rządzącej. To są jednak nieuniknione koszty demokracji. UwaŜałem Burmistrza za
rozsądnego człowieka, który teraz siądzie i zacznie się uczyć. Tymczasem podjął pan Burmistrz decyzję
pozbawioną wszelkich racjonalnych podstaw (długo myślałem jak to delikatnie nazwać). Przywrócenie w
bardzo nagłym trybie, wbrew prawu, skazanego juŜ byłego dyrektora gimnazjum, na niespełna trzy tygodnie
przed rozprawą apelacyjną moŜna jedynie uzasadnić próbą wywarcia wpływu na wynik rozprawy.
Potwierdzało by to natychmiastowe odwołanie oskarŜyciela posiłkowego w tej sprawie, przedstawiciela
miechowskiego gimnazjum. O chęci obrony byłego dyrektora świadczy równieŜ fakt, Ŝe pan Burmistrz będąc
wspólnie z dwoma kolegami z PiS w Radzie Rodziców Gimnazjum nr 1, skutecznie sparaliŜował działanie
tego gremium Jest to kolejny ukłon w stronę byłego dyrektora, który po otrzymaniu wyroku skazującego
(przypominam - rok i trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za, mówiąc delikatnie, niewłaściwe
rozporządzanie prowizją za ubezpieczenie uczniów) oczekuje rozstrzygnięcia w kolejnej sprawie. Tym razem
były pan dyrektor odpowie za niewłaściwe rozporządzanie funduszami Rady Rodziców.
Co powoduje, Ŝe pan Burmistrz pierwszą waŜną decyzją pomaga przestępcy? Wspólne śpiewanie w
parafialnym chórze niewiele tłumaczy, choć moŜe warto się zastanowić skąd były dyrektor z pensją
nauczycielską miał pieniądze dla obrońcy, który zasłynął jako obrońca Kulczyka. Nie śmiem podejrzewać
Burmistrza o kierowanie się w sprawach publicznych prywatnymi animozjami. Jeśli odrzucić tę hipotezę, to
nasuwa się myśl, Ŝe pan Świerczek zachował się jak dziecko, które dostało nową zabawkę i nie bacząc, Ŝe pora
spać, próbuje ją do białego rana. To jednak teŜ nie pasuje mi do działań osoby racjonalnej jaką do tej pory jawił
się Dyrektor szkoły nr 1. Szukając logiki w tej decyzji, która kompromituje Burmistrza na samym początku
jego urzędowania właściwie jest tylko jedno wytłumaczenie : Pan Burmistrz został do tej decyzji
przymuszony. Dla kogo pan Burmistrz kłamał mówiąc, Ŝe nie wie o sprawie, o której w Miechowie wiedział
kaŜdy ? Wierzę, Ŝe wyjaśni się to juŜ niebawem.
AFM

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Prorok z Gimnazjum Nr 1 ?!
16 stycznia Sąd Okręgowy w Krakowie zatwierdził wyrok sądu 1-szej instancji skazujący Andrzeja G.
byłego dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Miechowie na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na
2 lata oraz 1 500zł. grzywny. B. dyrektor ma zwrócić przywłaszczone pieniądze szkole i Radzie Rodziców
oraz zapłacić koszty zastępstwa procesowego szkoły i kary finansowe na rzecz Skarbu Państwa oraz opłaty
sądowe. Razem ponad 17 tys. zł. Wyrok jest prawomocny. Ciekawostka : b. dyrektora bronił znany adwokat
prof. Jan Widacki. To nie koniec kłopotów byłego dyrektora. Jak donosi prasa lokalna teraz jego sprawą zajmie
się Komisja Dyscyplinarna przy Wojewodzie Małopolskim, która oprócz kwestii związanych z
przywłaszczeniem pieniędzy rozpatrzy zarzut o zakup 854 litrów paliwa do dyrektorskiego samochodu z
funduszy Rady Rodziców. Ma takŜe rozpatrzyć zarzut uchybienia godności zawodu nauczyciela w związku z
wywieszeniem przez byłego dyrektora w swym gabinecie ukazu carskiego o następującej treści : „ Podwładny
powinien przed obliczem przełoŜonego mieć wygląd lichy i durnowaty tak, by swoim pojmowaniem istoty
sprawy, nie peszył przełoŜonego”. MoŜe to i dowcipne ale kaŜda facecja powinna mieć swój czas i miejsce. Jest
to po prostu jeszcze jeden przyczynek do dyskusji jak pan G. pojmował pełnienie funkcji dyrektora placówki
oświatowej.
Na sesji Rady Miejskiej w 2003 roku, zawieszony w czynnościach dyrektor
miechowskiego gimnazjum wołał dramatycznie z trybuny : " tej obrzuconej błotem
koszuli nikt mi juŜ nie wypierze". Prorok czy co ?! Wobec niemoŜności przywrócenia
dyrektorskiej koszuli nieskalanej bieli proponujemy zbiórkę pieniędzy na nowa koszulę
wśród gimnazjalistów wg sprawdzonych przy okazji zbiórek na sztandar wzorów. Znana
miechowska hafciarka zaprzyjaźniona z dyrekcją szkoły (hobby - nauczanie), za drobną
opłatą zobowiązała się zahaftować nową koszulę. Preferowany motyw pawia.
Andrzej bez koszuli

Na mieście mówią …
•

w wyścigu do stanowiska 1-szego Sekretarza Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie prowadzi Markus
przed AFM oraz babcią z osiedla Sikorskiego. TuŜ za nimi o pół basa Dorota H.
• Zbigniew H. znany Prawdziwek i Satyryk (w skrócie PiS), szykuje się do objęcia b. waŜnej posady
gminnej.
• prominentny działacz wiodącej siły narodu Andrzej M. rozpoczyna tworzenie centrów edukacyjnych w
kaŜdej wsi. Uwaga sołtysi! Zapisy chętnych juŜ po Ŝniwach.
• nowe władze gminy planują rozmnoŜenie szkół gimnazjalnych. Powód : propagowanie dobrych
wzorców zarządzania w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. Proponujemy 34 gimnazja. Po jednym dla
kaŜdego sołectwa.
StraŜnicy na start.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa RM Jarosław Florek zaapelował do
Burmistrza Świerczka o zdecydowane zwiększenie liczby straŜników miejskich i
ich dozbrojenie. Burmistrz podzielił stanowisko radnego. I słusznie. Miechów
powinien być lepszy od Texasu, który takŜe ma tylko jednego StraŜnika. Nam
Chuck Norris nie podskoczy!
Nowy golibroda
W naszym mieście grasuje nowy golibroda.
Specjalność trzebienie miejskiego drzewostanu.
AŜ strach pomyśleć co się stanie jak dotrze do
Gawrońca! Znana dendrolog miechowska
Dorota H. ,wzorem lat poprzednich, juŜ zbiera
podpisy pod petycją do Burmistrza o
unieszkodliwienie nowego szkodnika. Ciekawe
ile wypielęgnowanych drzew przeŜyje?
Humor polityczny
• - Jasiu jak ty moŜesz palić papierosy, przecieŜ jesteś dopiero w 3 klasie.
- A pan Lepper jak był w trzeciej to palił. - No tak ale on był pełnoletni
• Co nam pokazali prezydenci? Jaruzelski - jak mamy nie rządzić; Kwaśniewski - jak mamy rządzić;
Wałęsa - Ŝe kaŜdy moŜe rządzić; Kaczyński - Ŝe jednak nie kaŜdy.

