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Od redakcji.
Do rąk a raczej komputerów naszych wiernych
czytelników trafia właśnie 10-ty numer „Echa”.
To mały jubileusz naszej redakcji. Dziesięć
miesięcy to okres, w którym wiele zdarzyło się
w naszej małej powiatowo – gminnej
ojczyźnie.
Zgodnie
z
przyjętą
formułą
miesięcznika staraliśmy się w miarę wiernie ale
i w lekkiej formie informować i komentować
poczynania rządzących naszymi samorządami.
W „Echu” mogliście znaleźć wieści dziwne
i
ciekawe,
niesmaczne
i
bulwersujące,
komentarze powaŜne i uszczypliwe. Ktoś
powie, Ŝe skupiamy się na krytyce rządzących.
Tak, to zamierzone działanie poniewaŜ
bezkrytycznych apologetów władze zawsze
mają na pęczki a my nie lubimy chodzić w
zaprzęgu. !0 miesięcy To takŜe dobry czas na
pierwsze refleksje i podsumowania oraz czas
na przemyślenia Waszych, Drodzy Czytelnicy,
uwag, recenzji i propozycji dotyczących
przyszłości naszego biuletynu.
Tą drogą dziękujemy czytelnikom a szczególnie
tym, którzy zainspirowani naszymi artykułami
nadsyłają
nam
ciekawą
korespondencję.
Prosimy o dalszą współpracę. Na zakończenie
wiadomość : odpowiadając na postulaty
czytelników,
władze
Stowarzyszenia
im.
Macieja Miechowity postanowiły rozwaŜyć
moŜliwość wydawania „Echa” takŜe w formie
drukowanej gazetki.
śyczymy zdrowia, pomyślności i pogody ducha.
Do zobaczenia w następnym numerze !
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Zaproszenie : Redakcja zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub pomysł na artykuł prasowy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi pocztą materiałami.
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ECHA Z POWIATU
Figurka Matki Boskiej wróciła na swoje miejsce.
W 1963 roku, jako ostatni rocznik, zdawałem egzamin maturalny w ówczesnym budynku miechowskiego liceum przy ul.
Racławickiej. Wtedy ze swej niszy na frontonie budynku wspomagała nas Matka Boska. Jeśli mnie pamięć nie myli, w roku
1971 lub 1972, podczas remontu budynku szkoły, cichaczem późnym wieczorem, zrzucono figurę. Na szczęście nie odniosła
ona przy tym powaŜniejszych obraŜeń. Zaopiekował się nią ks. prałat Stanisław Wesołowski. 1 października, dzięki
inicjatywie pani dyrektor Marzeny Samborskiej i władz starostwa figura opiekunki szkoły wykonana w 1935 roku wróciła na
naleŜne Jej miejsce. Perfekcyjną renowację 2 metrowej postaci oraz jej ponowne umieszczenie w niszy budynku wykonali
pracownicy zespołu krakowskiego artysty rzeźbiarza Jana Funka. Uroczystość ponownego odsłonięcia i poświęcenia
zabytkowej figury z udziałem ks. biskupa Kazimierza Ryczana 26 października br.
JPJ

O 13.30 figura wyruszyła w drogę

i pod czujnym okiem władz

dotarła na miejsce przeznaczenia.

Starostwo nagradza pedagogów
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Starosta Mieczysław Bertek i Zarząd Powiatu spotkali się z wyróŜniającymi się
pedagogami szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, prowadzonymi przez powiat. Starosta złoŜył Ŝyczenia
dyrektorom, a za ich pośrednictwem wszystkim nauczycielom zatrudnionym w powiatowej oświacie. W tym roku tradycyjne
Nagrody Starosty Miechowskiego za zasługi w pracy pedagogicznej, twórczy wkład w kształcenie i wychowanie młodego
pokolenia oraz zaangaŜowanie na rzecz szkoły i środowiska otrzymali: Tomasz Jędrychowski i Małgorzata Kopeć (LO
Miechów), ElŜbieta Koprowska (ZS Nr 1 Miechów), Zofia Piechowicz i Jolanta Soczówka (ZS Nr 2 Miechów), Witold
Kozłowski (ZS KsiąŜ Wielki), Urszula Łojewska (Bursa Szkolna), Anna Kędra (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Miechów) i Maria Kluza (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zagorzyce). Wraz ze starostą nagrody wręczał Leonard
Mazur, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. W imieniu uhonorowanych nauczycieli za nagrody podziękowała Jolanta
Soczówka. Okolicznościowe spotkanie zakończył występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ZS Nr 2 w Miechowie.

Brawo Mirów !
Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieŜowych działające przy Zespole Szkół
im. W.Witosa w KsiąŜu Wielkim odniosło znaczący sukces o zasięgu wojewódzkim. W
organizowanym przez Zarząd Oddziału Małopolskiego w Krakowie XXIII Jesiennym Rajdzie Kół
PTSM w Suchej Beskidzkiej w dniach 28- 30 września br. 7 -osobowa druŜyna ze swą
opiekunką Wiolettą Kozłowską zdobyła I miejsce i puchar prezesa towarzystwa. Sukces to tym
większy, Ŝe szkolna druŜyna pokonała 10 druŜyn z Małopolski. Co złoŜyło się na sukces?
DruŜyna SKPTSM zwycięŜyła w konkurencjach sprawnościowych i konkursach: piosenki
góralskiej, plastycznym i krajoznawczym. Z sukcesu oprócz uczniów cieszy się szczególnie
opiekunka SK Wioletta Kozłowska. - Mam nadzieję, Ŝe nasze koło liczące obecnie prawie 30
osób po tym sukcesie zwiększy swą liczebność. Dyrektor szkoły w zamku na Mirowie, Mirosława Malmon nie kryje radości z
udanej promocji organizacji i szkoły, co w czasach mocnej edukacyjnej konkurencji ma istotne znaczenie. Wszak
zagospodarowanie wolnego czasu młodzieŜy jest priorytetem w działaniach pedagogicznych. Zwycięska młodzieŜ ze swą
opiekunką nie spoczęła na laurach. W miniony weekend jako jedyna reprezentacja Małopolski wzięła udział w XXXII
Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim z okazji 750 - lecia lokacji Miasta Krakowa.

Starostwo szkoli.
W dniu 3 października br. pomiędzy Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
a Starostwem Powiatowym w Miechowie zostało podpisane porozumienie dot. współpracy przy realizacji przedsięwzięć
podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności poprzez działania Punktu Konsultacyjnego dla Mikro,
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pierwszym efektem podjętych ustaleń jest uruchomienie w budynku starostwa przy ul.
Racławickiej 12 Punktu Konsultacyjnego przy MISTiA zlokalizowanego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa,
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy. Konsultant MISTiA raz w miesiącu (a w razie potrzeby częściej) będzie
spotykał się z lokalnymi przedsiębiorcami, by słuŜyć fachową poradą nt. źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorczości, w
tym z funduszy unijnych. Do zadań punktu będzie naleŜała organizacja sesji informacyjnych na terenie powiatu nt. funduszy
operacyjnych dla przedsiębiorstw w okresie 2007-2013, a takŜe pomoc przy organizacji szkoleń, seminariów i konferencji.

Nowe zatoki parkingowe.
1. Parking na ul. Racławickiej przy Starostwie wyraźnie odbija
od reszty wyremontowanej ulicy. W tym miejscu wspólna
inwestycja województwa i gminy pozostała niedokończona. A
kierowcy klną jak szewcy pokonując wysoki próg oddzielający
jezdnię od parkingu. 2. Nakładem ok. 300 tys. zł. Starostwo
Powiatowe wykonało ok. 60 m. zatokę parkingową.
Zatoka przy przedszkolu na ul. Powstańców ucywilizowała znacząco ruch na ulicy, szczególnie w dni targowe. BRAWO!

ECHA GMINNE
Czy gmina Miechów zapłaci 1,8mln. zł. kary ?
Na sesji Rady Miejskiej 29.10.2007r. radny Mirosław Włodarczyk zadał to pytanie burmistrzowi Świerczkowi.
Jednak mimo niemal półgodzinnego burmistrzowskiego trucia ani on ani zebrani na sesji nie otrzymali sensownej odpowiedzi
na to arcywaŜne pytanie. Trudno bowiem za takową uznać czytanie projektu inwestycyjnego dot. zamknięcia wysypiska
śmieci oraz wygłaszanie truizmów, Ŝe w latach 2002, 2003 nasze wysypisko działało nielegalnie i za tą działalność została
właśnie naliczona przedmiotowa kara. TakŜe prymitywna próba zrzucenia winy na innych za własną, delikatnie rzecz
nazywając, niekompetencję, jest dla tego samorządowca charakterystyczna. A prawda jest zupełnie prosta, wręcz banalna.
Burmistrz W. Mielus w projekcie budŜetu na rok 2007 zapisał środki na kontynuowanie inwestycji na wysypisku w kwocie
ponad 4 mln. zł. K. Świerczek, po objęciu władzy w gminie, zmienił m.in. ten zapis i na prace przy wysypisku przeznaczył
zaledwie 20 tys. zł! Po tym prostym zabiegu odtrąbił w prasie, Ŝe w roku 2007 zadłuŜenie gminy będzie nie 33% (jak
zaplanował Mielus) ale tylko 23%. W tym momencie jeszcze nie działo się nic bardzo złego i nieodwracalnego bo moŜna było
zachować choćby pozory kontynuowania inwestycji. A co robi burmistrz Świerczek? śeby nie było wątpliwości, Ŝe zawiesza
kontynuację procesu inwestycyjnego ogłosił to publicznie, występując do Starostwa o prolongatę terminu zakończenia
inwestycji. A co by się stało gdyby nieprzerwanie, nawet wolno i nieudolnie, były kontynuowane prace na wysypisku zgodnie
z projektem. Pewnie ukończenie tej inwestycji znacznie by się opóźniło i z tego tytułu gmina mogłaby się narazić na kary
rzędu nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu tyś. zł. Ale nigdy wysokość tych kar nawet nie zbliŜyłaby się do gigantycznej kwoty
2 mln. zł! A tak za niekompetencję gminnej władzy zapłacimy wszyscy bo uszczuplenie gminnego budŜetu o tak
pokaźną kwotę znacząco ograniczy moŜliwości absorpcji środków unijnych w latach 2007 – 2013.

UKŁAD ! ?
Jak wynika z ustaleń „GK”, w Miechowie kwitnie jedyny w Polsce układ
współpracy między częścią lokalnych działaczy SLD (dawniej PZPR) a członkami PiS
i to zarówno na szczeblu powiatu jak i gminy. Szef powiatowego SLD wicestarosta
S. Pietrzyk uwaŜa, Ŝe członkowie SLD, którzy współpracują z PiS powinni się
dobrze zastanowić czy są we właściwej partii. Ma na myśli radnego Pawła
Osikowskiego, który mimo Ŝe zdobył mandat startując z listy lewicy od samego
początku gra w jednej druŜynie z PiS-em. Osikowski twierdzi, iŜ nigdzie w statucie
SLD nie jest zapisany zakaz koalicji z PiS. Czy posądzanie go o koniunkturalizm
polityczny jest zasadne okaŜe się teraz gdy nastąpiła zmiana opcji rządzącej w
Polsce. Stanisław Pietrzyk uwaŜa, Ŝe to, co wyprawiają jego koledzy partyjni jest
Burmistrz(PiS), Poseł(SLD) i działacz(SLD)
ewenementem w skali krajowej. Twierdzi, Ŝe ten chory układ funkcjonuje takŜe
w miechowskiej gminie gdzie ludzie lewicy wspierają PiS i w zamian za to dostają pracę. Wg wicestarosty fakty świadczą
jednoznacznie o istnieniu tego nieformalnego układu. Burmistrz Miechowa K. Świerczek (PiS) zapewnia, Ŝe nie zatrudnia
ludzi z klucza lewicy tylko na podstawie konkursów ale nie widzi nic złego we współpracy z lewicowymi radnymi.
Komentarz: i kto teraz ten „układ” rozbije skoro nie ma juŜ u władzy pogromcy układów J. Kaczyńskiego ?

Podchody w Radzie Miejskiej
Szef klubu „Samorządny Miechów” Jerzy Muszyński wyrzucił z klubu 2 radnych Piotra Kulera (przew. komisji rewizyjnej)
i Mirosława Kucharskiego (wiceprzewodniczącego RM). KrąŜy kilka wersji na temat przyczyn relegowania z klubu
prominentnych radnych lewicy, którzy swe funkcje zawdzięczają właśnie poparciu swego byłego juŜ klubu. „Echo” stosując
paralele matrymonialne postara się przybliŜyć czytelnikom kulisy powyŜszych zmian. Wraz z wyborami zakończył się okres
narzeczeństwa dwóch komitetów wyborczych (PiS oraz Samorządny Miechów) i ich szefów Krzysztofa Świerczka i Jerzego
Muszyńskiego. Zawarte po wyborach małŜeństwo tychŜe podzieliło między swojaków funkcje i stołki w Radzie Miejskiej.
JednakŜe wg Muszyńskiego małŜeństwo nie zostało do końca skonsumowane bo partner obiecał w posagu kilka stanowisk
w Urzędzie Gminy i Miasta. Poszło głównie o stanowisko sekretarza gminy. Burmistrz zamiast wywiązać się z obietnicy
wyborczej musiał załatwić stołek koleŜance partyjnej z Krakowa. Po utworzeniu całkiem nowego stanowiska „Dyrektora
Urzędu” funkcja sekretarza tegoŜ stała się zupełnie zbędna. Tak więc wg drugiej strony burmistrz okazał się wiarołomcą i były
koalicjant ochłódł w miłości. Jak wszyscy wiemy od miłości do nienawiści tylko jeden krok. PoniewaŜ radni Piotr Ku. i Mirosław
Ku. nadal bezkrytycznie we wszystkim wspierali burmistrza i przestali słuchać szefa klubu musieli ponieść karę. Tylko czy to
dla nich kara? Oni kochali i nadal będą kochać swego burmistrza a on odwzajemni ich uczucie. Nie bezinteresownie!

Moralność Kalego czyli wiarygodność towarzyszy partyjnych
Na przedwyborczym spotkaniu w MDK niedoszły poseł Zbysław Owczarski ganił władze powiatu m. in. za
rozrzutność. Stwierdził, Ŝe utworzono specjalne stanowisko dla Dariusza Marczewskiego, które kosztuje 100
tys. zł ! Oczywiście łŜe jak bura suka, jak mówi L. Dorn, bo nie 100 tylko 60 tys. a poza tym stanowisko pt.
„płatny członek zarządu” jest zgodne z obowiązującymi przepisami samorządowymi. Jakoś nie koli w oczy tegoŜ
Owczarskiego, Ŝe jego kolega partyjny burmistrz Świerczek stworzył stanowisko dla partyjnej koleŜanki, radnej
sejmiku wojewódzkiego Marii Malinowskiej. Malinowska kosztuje nie mniej niŜ Marczewski a jeśli chodzi o
przydatność obojga to nie ma Ŝadnego porównania. Odkąd Marczewski pełni funkcję członka zarządu powiatu
zaczął się zmieniać image starostwa. Profesjonalna i skierowana do klientów urzędu strona internetowa, nowy
punkt informacyjny, szkolenie urzędników, profesjonalne załatwianie interwencji w terenie, aktywna współpraca z
młodzieŜą - to tylko niektóre (na razie) widoczne gołym okiem dokonania młodego samorządowca. Jeśli chodzi o
panią dyrektor Malinowską to jedynym jej widomym znakiem działalności są permanentne zmiany lokalizacji
poszczególnych stanowisk i urzędników. Standardowym i codziennym pytaniem klienta UGiM w punkcie
informacyjnym jest : gdzie dzisiaj urzęduje pani M czy pan S. Za tą swoją „cięŜką i odpowiedzialną” pracę pani dyrektor kosi
miesięcznie ok. 5,5 tys. zł!!! Jeśli do tego doliczyć 2 300 zł. diety radnego Sejmiku wojewódzkiego to jakoś moŜna przeŜyć do
pierwszego. Jest jeszcze inny aspekt tej sprawy. W obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów, dz. U. nr 146, z
dnia 2 sierpnia 2005r. „w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich” nie figuruje stanowisko pt. „dyrektor
urzędu gminy”. Stanowisko to dla swojej koleŜanki partyjnej stworzył pomysłowy Dobromir czyli burmistrz Miechowa. Tak
więc jesteśmy jedynym urzędem gminnym w Polsce posiadającym dyrektora! W przeszłości o naszej gminie czasem było
głośno z róŜnych powodów teraz pod rządami obecnej opcji mamy szansę na stworzenie pierwszego w kraju Kabaretu
Samorządowego. O innych dokonaniach w przeszłości obecnej pani dyrektor UGiM juŜ wkrótce.

PROSTO Z MIASTA
Echa z Gimnazjum

Niedokończone inwestycje czyli tak krawiec kraje jak mu materii staje.

• Inwestycje w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie, prowadzone z duŜym zacięciem: wymiana stolarki okiennej i budowa
ogrodzenia obiektu utknęły w martwym punkcie i to tuŜ przed nadchodzącymi chłodami. Powód – zabrakło środków.
Na przedwyborczych spotkaniach kandydat Świerczek grzmiał o niedogrzaniu budynków Gimnazjum i tragicznym losie
marznącej młodzieŜy. JuŜ jako burmistrz Świerczek „umył ręce” i nakazał szkole wykonanie inwestycji z własnych środków.
Nowa dyrekcja gimnazjum polecenie wykonała jak umiała. Wymieniła tyle okien w szkole na ile wystarczyło własnych
pieniędzy. Reszta poczeka na lepsze czasy. Natomiast z własnej juŜ inicjatywy postawiła kawałek zwykłego płotu siatkowego
obok boiska szkolnego. Te przysłowiowe „drzwi do lasu” mogą słuŜyć np. za siatkę do chwytania nisko przelatujących ptaków
np. kaczek. Dla poprawienia własnego samopoczucia i błyśnięcia przed pozostałymi szkołami, nowa dyrektorska trójca
zafundowała sobie po laptopie (oczywiście do celów dydaktycznych - wreszcie trzeba się technik informatycznych nauczyć).
Nowy autorski pomysł i oczko w głowie Pani Dyrektor - Świetlica Szkolna miała być miejscem gdzie młodzieŜ będzie spędzała
wolny czas. Jednak zgodnie z logiką i przewidywaniami świetlica świeci pustkami a nowa Pani „świetliczanka” dwoi się i troi z
robotą opiekuńczo-wychowawczą czyli sprzedawaniem obiadów. Inne „inwestycje” to kolejna transza szafek szatniowych i
monitoringu, który nie wiedzieć dlaczego straszy sinym światłem przez okrągłą dobę. I to wszystko rozpoczęto w jedyne pół
roku! Szkoda, Ŝe niczego nie udało się sensownie skończyć. Ale do końca kadencji jeszcze ho ho. Niepokoi całkowity brak
entuzjazmu do szukania i pozyskiwania środków na szkolne wydatki. Hala sportowa stoi pustawa ( nie licząc kolejnych,
chwilowych harców Gminnego Koordynatora ds. Wszelakich), sklepik szkolny otwierany sporadycznie, innych źródeł
pozyskiwania środków się nie szuka. Po prostu od 9 do 15 i fairant. Nuda. Ale po co szukać, przecieŜ Burmistrz swój chłop obiecał - to „ podaruje budŜet”, Ŝe starczy na wszystko. Jeśli juŜ mowa o pieniądzach, to na dokończenie choćby wymiany
okien pewnie by starczyło, gdyby ulubieniec Pana Burmistrza, Wicekuratora i Pani Dyrektor – podwójny laureat nagrody
Ministra Sprawiedliwości - Andrzej G., wywiązał się z obietnicy , Ŝe do dnia 16 lipca przekaŜe część przydzielonej mu przez
sąd „nagrody” na rzecz Gimnazjum. Prawdopodobnie się jednak nie wywiązał – bez jakiejkolwiek reakcji ze strony w/w
przyjaciół mimo Ŝe prawo ich do takowej zobowiązuje. Jak nam donoszą gimnazjalne wiewiórki, Andrzej G. podobno
postanowił oddać dług w naturze. Znów częściej jest widywany w wiadomym gabinecie gdzie intensywnie doradza. PoniewaŜ
w sprawach destrukcji jest sprawdzonym specjalistą to i na efekty pewnie nie trzeba będzie długo czekać.
• Nagrody za dobrą pracę czyli jak zrobić Ŝeby zarobić a się nie narobić? Dotarły do nas informacje jak nowa
Dyrekcja ( od września trzyosobowa) radzi sobie z organizacją pracy. Większość spraw administracyjnych i „papierkowych”
rozdziela między nauczycieli i Starszą Woźną , a wygospodarowany wolny czas przeznacza na „dorabianie” do pensji (juŜ i tak
z niemałym dodatkiem funkcyjnym). Państwo Dyrektorstwo przydzieliło sobie stałe godziny nadliczbowe (mimo Ŝe obejmują
ich zniŜki pensum), naruszając tym samym art. 3 ust 4 wytycznych burmistrza Miechowa z dnia 3.04.2007 r. Mało tego.
Przydzielają sobie, jakie tylko się da, zastępstwa doraźne za nieobecnych kolegów nauczycieli. Za te nowatorskie pomysły na
koszenie kasy, jeden z wicedyrektorów otrzymał ostatnio nagrodę od swej szefowej czyli Pani Dyrektor. W tym świetle
uzasadnienie nominacji do nagrody osiągnięciami dydaktyczno – wychowawczymi jest po prostu amoralne. Skąd taka
pazerność? CzyŜby nie wierzyli w pięcioletnią kadencję i chcieli wycisnąć z macierzystej szkoły ile się da ?
• Słów kilka o działalności pisarskiej pani dyrektor gimnazjum. !2 października grupa uczniów Gimnazjum pobiła jednego
ze swych kolegów w drodze z budynku szkoły do busa. Oburzony rodzic poszkodowanego ucznia zaŜądał od szkoły wyjaśnień.
JuŜ po 2 (słownie : dwóch) tygodniach pani dyrektor przesłała na ręce ojca poszkodowanego ucznia kuriozalne pismo, w
którym informuje, Ŝe w tym roku szkolnym dyrekcja podjęła szereg działań mającym zapewnić uczniom bezpieczeństwo. W
świetle tego co się stało zakrawa to na kpiny. Następnie ubolewa nad opieszałością policji w wyjaśnianiu całej sprawy
i informuje o karach porządkowych nałoŜonych na winnych zajścia. W konkluzji pisma zwraca się z cyt „gorącą prośbą”,
uwaga, aby rodzice pomogli w pilnowaniu swych dzieci w czasie ich przechodzenia ze szkoły do autobusu! Czysta poezja!

Władza nagradza nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej to doroczna okazja do podziękowania pedagogom za ich ponad przeciętne wyniki w pracy
z młodzieŜą szkolną. W tym roku nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa otrzymali : Halina Kabza, Krystyna
Kunzik, Urszula Stawiarska (SP nr 1), Barbara Kowalczyk, Lucyna Piec (SP nr 2), Iwona Czekaj (SP Nasiechowice),
Lidia Nowakowska (Przedszkole nr 2) i Ewa Kowalczuk (Gimnazjum nr 1). Tegoroczne nagrody to ok. 2 600zł. na głowę.

Echa wyborów - megalomania czy zwykła hucpa ?!
Szpital im. Św. Anny uzyskał ponad 6 mln. zł. na modernizację Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni, powiat
miechowski otrzymał dotację w wysokości ponad 5 mln. zł. na modernizację dróg powiatowych w Racławicach, Słaboszowie i
Gołczy. Wyremontowano ulicę Racławicką w Miechowie. Rozpoczęto budowę oczyszczalni w gminie Gołcza oraz wybudowano
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gołczy. Wyremontowano zabytkową kaplicę w Pojałowicach a Parafia Grobu BoŜego otrzymała
wsparcie finansowe na renowację zabytkowych fresków. Jak myślicie dzięki komu spłynęła na nasz powiat taka lawina
wszelakiego dobra? Jeśli nie wiecie tzn. Ŝe nie czytaliście wyborczej agitki kandydata PiS na posła Zbysława Owczarskiego
lat 44, Ŝona Anna, 2 dzieci, radny Województwa Małopolskiego. Sam osobiście z właściwą sobie skromnością przyznaje się do
sprawstwa tej manny, która spadła na miechowszczyznę. CzyŜ moŜna nie kochać takiego kandydata? A jednak okazało się,
Ŝe moŜna. „Ciemny lud to kupi” twierdził ideolog Prawa i Sprawiedliwości niejaki Jacek Kurski. Okazało się, Ŝe w Miechowie
niewiele tego „ciemnego ludu” o czym świadczy mizerny wynik niedoszłego posła i byłego wicemarszałka. Na pocieszenie
pozostał mu fakt, Ŝe dzięki równie mizernym rezultatom kolegów z listy partyjnej jest tzw. pierwszym rezerwowym. Oznacza
to, Ŝe w razie utraty mandatu przez jednego z 5-ciu towarzyszy partyjnych z okręgu nr 13 (np. prawomocny wyrok
skazujący, dobrowolna rezygnacja z mandatu lub zgon) nasz bohater moŜe znaleźć się w Sejmie na Wiejskiej. AŜ brakuje
wyobraźni co wtedy będzie mógł załatwić dla swego ukochanego powiatu. MoŜe będzie miał okazję.

WYBORY, WYBORY, WYBORY …

Czy takŜe z ubóstwem umysłowym ?

15 października w Miechowskim Domu Kultury pojawili się krakowscy kandydaci PiS na senatorów Leszek
Długosz i Andrzej Kramarczyk aby wesprzeć miejscowego posła in spe tej partii Zbysława Owczarskiego
(na zdjęciu poniŜej). Zapowiadał się rutynowy partyjny piknik z udziałem przedstawicieli miejscowej prasy.
Jednak przez nieuwagę partyjnych porządkowych na sali znalazła się osoba, która
okazała się główną atrakcją spotkania. Po wystąpieniu Leszka Długosza na scenę
wkroczyła Anna Świerczek, Ŝona burmistrza Miechowa Krzysztofa Świerczka
(PiS). Spytała piosenkarza czy dobrze przemyślał swoją decyzję o kandydowaniu z listy
PiS i opowiedziała w skrócie swoją historię. – Rok temu, przed wyborami
samorządowymi, teŜ byłam zwolenniczką tej partii. Chodziłam po wsiach i
mieście, rozdawałam ulotki, namawiałam do głosowania na mojego męŜa, a
więc na PiS. Ale po wyborach mąŜ postanowił zmienić sobie Ŝonę. Musimy się
zastanowić, jakich ludzi wybieramy. Gdzie ich uczciwość? Zawiodłam się na tej
partii (cyt. za „GK”). Na te gorzkie słowa zareagował były juŜ bard z Piwnicy pod
Baranami Leszek Długosz, który wystąpił tym razem w roli piewcy chamstwa
odsyłając panią Annę do psychiatry! . Oczywiście uniemoŜliwiono Jej kontynuowanie
wystąpienia. Sprawozdanie
z opisanego powyŜej spotkania ukazało się w prasie
lokalnej 17 października. W tym to dniu wcześnie rano znani miechowscy aktywiści PiS,
wraz z rodzinami (nazwiska znane redakcji), odwiedzili niemal wszystkie miejskie
punkty sprzedaŜy prasy i wykupili w nich cały nakład „Gazety Krakowskiej”! Skąd my znamy te metody !?

Specjalnie dla tych, którzy zostali pozbawieni prasy wywiad, którego „GK” udzieliła Anna Świerczek.
Co Panią skłoniło do tak desperackiego wystąpienia na spotkaniu PiS ?
- Świat mi się zawalił, gdy dowiedziałam się o zachowaniu męŜa. Nie ma ono nic wspólnego z zasadami
głoszonymi przez PiS – uczciwością, lojalnością, poszanowaniem rodziny. Nikt z kolegów męŜa, którzy są w tej
partii, nie pomógł ani dzieciom, ani mnie. Były tylko wyzwiska i straszenie.
I postanowiła Pani wywołać aferę na wiecu wyborczym ?
- Nie, tak jak kaŜdy miałam prawo zabrać głos.
„Powinna się Pani udać do psychiatry” – zabolały Panią te słowa Leszka Długosza ?
- Kobiety, które spotyka to co mnie, przeŜywają załamania nerwowe. Mój mąŜ był dla mnie wszystkim. Kiedy
był dyrektorem szkoły, jeździł na konferencje, chodził na róŜne spotkania, to ja zajmowałam się domem. Nie
Ŝałowałam tego, bo przez 17 lat mnie nie skrzywdził. Był dla mnie autorytetem, a dla dzieci bardzo dobrym
ojcem. Nie wiem co go zmieniło. Chyba polityka. Po takim ciosie moŜna się załamać. Nie będę komentować tych
słów pana Długosza.
Czuje się Pani upokorzona zachowaniem publiczności w domu kultury ?
- Nie jestem upokorzona ale zaskoczona. Nie pozwolono mi powiedzieć tego co chciałam. To chyba nie świadczy
źle o mnie ale o innych. Znam tych, którzy są kolegami męŜa. I dlatego chciałam przestrzec i uświadomić
wszystkich, Ŝe musimy wybierać ludzi uczciwych, mających honor i ambicję. A niestety niektórzy tacy nie są.
Nie lubi pani partyjnych kolegów męŜa ?
- Oni mnie skrzywdzili. Nie zainteresowało ich, w jakiej znalazłam się sytuacji. Stanęli murem za męŜem.
Na kogo będzie Pani głosować ?
- Jeszcze nie wiem, ale na pewno nie oddam głosu na miechowskiego kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Komentarz : Ciekawe czy mieszkańcy Miechowa posłuchają apelu Pani Anny Świerczek.

I PO WYBORACH
Sądząc po wynikach wielu miechowian posłuchało apelu pani Anny Świerczek (czyt. wyŜej) i nie
zagłosowało na kandydata PiS Zbysława Owczarskiego (wynik w Miechowie – 652 głosy). TakŜe inni
kandydaci z terenu powiatu miechowskiego nie zdobyli poselskiego mandatu w okręgu wyborczym nr 13.
Najlepsze wyniki uzyskali reprezentanci PSL : Stefan Nowak (2 310) i Adam Domagała (1 957).
Wybory w okręgu wyborczym nr 13 wygrała Platforma Obywatelska - 47,35%, PiS – 34,43%, LiD –
9,67%, PSL – 4,18%. Frekwencja - 61,38%. Małopolskę będzie reprezentować 13 posłów : Gowin
Jarosław, Raś Ireneusz, Fedorowicz Jerzy, Matusik-Lipiec Katarzyna, Gibała Łukasz, Krupa
Jacek, Ryszka Andrzej (PO), Ziobro Zbigniew, Wassermann Zbigniew, Terlecki Ryszard,
Adamczyk Andrzej, Osuch Jacek (PiS), Widacki Jan (LiD).
W kraju zwycięŜyła Platforma Obywatelska RP – 41,51% - 209 posłów, PiS – 32,11% - 166 posłów, LiD –
13,15% - 53 posłów, PSL – 8,91% - 31 posłów. Frekwencja – 53,88%.

PODZIĘKOWANIA
PODZI KOWANIA (ogłoszenie płatne).
W imieniu członków miechowskiej Platformy Obywatelskiej składam serdeczne podziękowania
mieszkańcom Miechowa za oddanie głosów na nasze ugrupowanie. Jednocześnie dziękuję za
nadesłane gratulacje i Ŝyczenia.
Jan P. Janus – Przewodniczący PO RP w Powiecie Miechowskim.

Wyniki wyborów w Miechowie :
1. PO - 35,81%, 2. PiS - 33,26%, 3. LiD - 18,41%, 4. PSL - 12,01%, 5. PPP - 1,45%, 6. LPR
- 1,23%, 7. PPK - 1,09%, *. Samoobrona - 0,74%

SPORT
Wyścig kolarski „Miechów - Jesień 2007”
29 września MDK Miechów zorganizował zawody rowerowe dla wszystkich. Zawodnicy ścigali się w terenie i na szosie.
Pogoda dopisała więc impreza była bardzo udana a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za swój wysiłek. PoniŜej wyniki:
Teren : (bez podziału na kat. wiekowe) : 1.Kamil Kozioł 2.Tomasz Stefański 3.Jacek Kozioł
Szosa 15 km
kategoria młodzieŜ (do 18 lat) 1. Paulina Belica
2. Norbert Belica
kategoria dorośli (pow. 18 Lat) 1. Henryk Nowak 2. Maciej Grudniewicz 3. Tomasz Belica
Szosa 30 km
kategoria młodzieŜ : 1. Kamil Kozioł 2. Grzegorz Kawa 3. Maciej Kania
kategoria dorośli : 1. Jacek Kozioł 2. Marcin Durman 3. Janusz Masłowski

Gimnazjum – mistrzostwa powiatu w piłce noŜnej

Zbiórka uczestników

Otwarcie mistrzostw

Narada opiekunów

30 października w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Miechowie walczyli uczniowie szkół gimnazjalnych o tytuł mistrza
powiatu miechowskiego w piłce noŜnej. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” działający
przy Gimnazjum nr 1 w Miechowie. Pani Prezes Marta Szarek osobiście monitorowała przebieg zawodów a panowie Piotr
Król, Marek Podyma, Dariusz Skrzyniarz i Paweł Podyma odpowiadali za organizację i sprawne przeprowadzenie
imprezy. W tym roku o tytuł mistrza powiatu ubiegało się 7 druŜyn, które organizatorzy podzielili na 2 grupy rozgrywkowe.
Grupa I : KsiąŜ Wielki, Miechów, „Omega” Miechów i Charsznica oraz grupa II : ZDZ Miechów, Kozłów i Gołcza. Po rozegraniu
eliminacji do półfinałów awansowały KsiąŜ Wielki, Miechów, Gołcza i Kozłów. Z półfinałów zwycięsko wyszły zespoły z Gołczy
(wygrana 4:2 z Miechowem) oraz KsiąŜa Wielkiego (wygrana z Kozłowem 5:1). W finale zespół Gołczy zwycięŜył 1 : 0 KsiąŜ
Wielki a w meczu o 3-cie miejsce chłopcy z miechowskiego gimnazjum pokonali swych rówieśników z Kozłowa 4 : 2. Najlepsi
otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez UKS „Spartakus”. Do zobaczenia za rok.

Runda jesienna na finiszu
1

Proszowice

10

27

9-0-1

43-10

Juvenia P.

10

27

9-0-1

32-15

3

Wanda

10

21

7-0-3

29-18

4

Polonia Więcławice

10

20

6-2-2

37-19

5

Jastrzębiec

10

16

5-1-4

25-16

6

Wierzbowianka

10

13

4-1-5

24-27

7

Nidzica

10

12

3-3-4

26-25

8

Płomień Kościelec

10

12

4-0-6

17-24

9

Zryw P.

10

12

4-0-6

25-35

10

Pogoń W.

10

9

3-0-7

28-36

11

Victoria S.

10

4

1-1-8

14-39

12

Northstar

10

3

1-0-9

14-50

2

Piłkarze wszystkich klas rozgrywkowych kończą rundę jesienną
rozgrywek i szykują się do zimowej przerwy. Na finiszu odbyło się
kilka ciekawych pojedynków, które będą miały wpływ na ostateczną
kolejność w niŜszych klasach rozgrywkowych.
W krakowskiej VI lidze MKS „Pogoń” na jedną kolejkę przed
końcem rundy zajmuje przedostatnie 15 miejsce z dorobkiem
zaledwie 6 pkt. i stosunkiem bramek 10 – 43.
W 1-szej grupie krakowskiej A klasy na 2 kolejki przed
zakończeniem rundy jedyny przedstawiciel powiatu miechowskiego
Spartak Wielkanoc zajmuje 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 10
pkt. i stosunkiem bramek 26 – 36.
Obok tabela IV grupy krakowskiej klasy „B” .

Walne w „Pogoni” ?

B. prezes i były trener miechowskiej druŜyny i ciągle jeszcze przew. komisji rewizyjnej klubu Julian Łopata za,
pośrednictwem członka tejŜe komisji K. Szymanka, przekazał na ręce Prezesa MKS „Pogoń” Mariana Sokoła pismo do Zarządu
klubu o następującej treści : Na zebraniu w dniu 10.10.2007r. Komisja Rewizyjna na podstawie §19 pkt. 1 Statutu Miejskiego
Klubu Sportowego Pogoń w Miechowie zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Proponowany termin zebrania
na dzień 16.11.2007r. godz. 17 – pierwszy termin, godz. 17.30 – drugi termin. W związku z powyŜszym Komisja prosi o
ustalenie terminu zebrania a Zarządem Klubu celem omówienia spraw związanych z organizacją Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków Klubu. Ze sportowym pozdrowieniem. Pod pismem figurują 3 podpisy Julian Łopata – przewodniczący oraz
Krzysztof Szot i Krzysztof Szymanek członkowie. Do wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej.
Komentarz : odnajdujemy §19 w Statucie Klubu. Brzmi on : Zawiadomienie o Walnym Zebraniu powinno być wysłane na 14
dni przed terminem jego odbycia. Tajemnicą autora pisma jest jak na podstawie tego paragrafu moŜna zwołać cokolwiek.
Natomiast §18 Statutu stanowi : NajwyŜszą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie moŜe być
zwyczajne – zwoływane raz do roku po zakończeniu roku kalendarzowego, albo nadzwyczajne – zwoływane w ciągu 30 dni z
inicjatywy Zarządu, Rady Sponsorów, Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków Klubu. Tak
więc zgodnie ze Statutem pismo pana Łopaty et consortes naleŜy traktować jako podjęcie inicjatywy zwołania walnego
zebrania. Dlaczego zatem w pierwszej części tego pisma komisja „zwołuje” zebranie czyli robi coś do czego nie ma delegacji?
Zgodnie z przepisami Zarząd klubu ma 30 dni na odpowiedź na inicjatywę komisji rewizyjnej. Co zatem ma się wydarzyć 16
października i przede wszystkim gdzie tego nie wiemy. Domyślamy się, Ŝe moŜe wchodzić w rachubę jedynie siedziba klubu.
O dalszym ciągu tych przedziwnych manewrów w następnym numerze.

ECHA RÓśNE
RÓ NE
Parlamentarzyści w Miechowie.
Na zaproszenie Rady Powiatowej Platformy Obywatelskiej RP 3 października przybyli
do naszego miasta : senator Jarosław Gowin i poseł Jacek Krupa oraz kandydat do
Senatu RP prof. UJ Andrzej Wysocki. Spotkanie miało charakter otwarty więc
kilkudziesięciu przybyłych na spotkanie mieszkańców pytało parlamentarzystów o
sposoby na : brak nowych miejsc pracy w powiecie, skłócenie lokalnej społeczności czy
nadmiernie rozbuchane kontrole utrudniające pracę przedsiębiorcom. Jarosław Gowin
zgodził się z tezą, Ŝe państwo nic nie robi aby pomagać obywatelom i stwarzać im
warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Oświadczył, Ŝe Platforma idzie do władzy po to
aby zerwać z obecnie obowiązującym stylem uprawiania polityki i sprawowania władzy.
9 października znów gościliśmy małopolskich samorządowców i parlamentarzystów.
Na spotkanie w pizzerii pana Muszyńskiego na ul. Mickiewicza przybyła ponad setka
mieszkańców naszego miasta. Senator RP Jarosław Gowin (lider kandydatów listy PO
w okręgu nr 13 w wyborach do Sejmu) przybliŜył załoŜenia programowe swego
ugrupowania i filozofię ew. przyszłego sprawowania władzy w państwie. B. marszałek
województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, kandydujący do Senatu RP został bardzo
ciepło przyjęty przez znajdujących się na sali samorządowców. B. Burmistrz Mielus
podziękował mu za decyzję o przyznaniu gminie Miechów 13 mln. zł. na oczyszczalnię
ścieków, wójt Jan śebrak za, jak to określił, „strumienie pieniędzy”, które spłynęły do
powiatu i do gminy Charsznica. TakŜe wicedyrektor miechowskiego szpitala Jan
Na ręce marszałka złoŜył podziękowania za ponad 6 mln. zł. na inwestycje szpitalne.
Jak zwykle prawdziwą furorę zrobił Jerzy Fedorowicz. Kandydat na posła był juŜ jako
aktor kilkakrotnie na występach gościnnych w miechowskim MDK i z wieloma obecnymi jest na ty. Poruszał problem
narkotyków i uŜywek wśród młodzieŜy. Goście byli zachwyceni miechowską gościnnością i zapowiedzieli swoje kolejne wizyty
po wyborach. Z roli gospodarza spotkania doskonale wywiązał się członek zarządu powiatu Dariusz Marczewski.

Wspólne inwestycje w 2008 roku.
24 października odbyło się posiedzenie Zarządu
Powiatu poświęcone omówieniu wspólnych, z udziałem
gminy Miechów, działań w zakresie inwestycji
drogowych w 2008r. W związku z tym w posiedzeniu
Zarządu
uczestniczyli
przedstawiciele
samorządu
gminnego. Specjalistycznych wyjaśnień i komentarzy
udzielał Jerzy Muszyński, wicedyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych
w
Miechowie.
Priorytetem
będzie
modernizacja ul. Warszawskiej, na którą powiat uzyskał
środki rządowe. Inwestycja oszacowana na 1.180 tys. zł
w połowie będzie finansowana z budŜetu centralnego,
zaś drugą połowę solidarnie po 295 tys. zł pokryją oba samorządy. W tej kwestii podpisano juŜ wcześniej stosowne
porozumienie. W ramach tych prac ul. Warszawska zyska m.in. nowa nakładkę asfaltową od ul. Partyzantów do obwodnicy E7 i chodnik od ul. Matejki do skrzyŜowania z ul. Warszawską. Władze miejskie zaproponowały, aby przy okazji tej inwestycji
wykonać takŜe zadanie dodatkowe, tj. nowy chodnik przy tej ulicy, na odcinku od wjazdu na parking do ul. Głowackiego
(koszt inwestorski opiewa na ok. 120 tys. zł). Rozmówcy ustalili, Ŝe o realizacji tego nieplanowanego zakresu robót zdecydują
oszczędności pozostałe z wykonania prac podstawowych przy modernizacji ul. Warszawskiej. Wicestarosta S. Pietrzyk omówił
przygotowania do złoŜenia przez powiat dwóch duŜych wniosków drogowych do MRPO, obejmujących w 2008r. modernizację
ciągów komunikacyjnych: Miechów- Charsznica-Jelcza-do granicy powiatu, KsiąŜ Wielki-KsiąŜ Mały - Zaryszyn oraz Miechów –
Tunel – Kozłów - Marcinowice. Na tych szlakach teŜ znajdują się odcinki dróg będące w zarządzie gminy Miechów. Dla
członków Zarządu Powiatu waŜna była odpowiedź na kluczowe pytanie - czy samorząd Gminy Miechów będzie partycypował w
tych inwestycjach, bowiem wsparcie finansowe jest atutem przy punktowaniu wniosków na szczeblu wojewódzkim. Burmistrz
Krzysztof Świerczek wyjaśnił, Ŝe na przyszły rok gmina ma juŜ określone znaczne zobowiązania finansowe do realizacji i nie
byłaby w stanie podołać kolejnym obciąŜeniom finansowym. Zadeklarował jednak otwartość na współfinansowanie wspólnych
zadań drogowych na 2009r. W dalszej części spotkania wymieniono uwagi o potrzebie modernizacji ulic Piłsudskiego
i Partyzantów, zwłaszcza budowie brakujących chodników. Odrębną uwagę poświęcono koniecznemu i niezwłocznemu
remontowi ul. Targowej, jedynej drogi dojazdowej do starostwa, będącej w gestii miasta. Do sfinalizowania tej sprawy, ze
względu na niewielkie obecnie środki budŜetowe, miasto powróci wiosną przyszłego roku. W rozmowach sygnalizowano takŜe
problem braku miejsc postojowych w centrum Miechowa. Pierwsze efekty wspólnych działań zobaczymy w 2008r.

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE - K. Świerczek woli fotel burmistrza !
Łączymy się w Ŝalu z mieszkańcami Miechowa z powodu odmowy aktualnego burmistrza Świerczka,
objęcia fotela sejmowego po posłance Bubulance (PiS), która odeszła od Nas do pracy w Krajowej
Radzie Radiofonii i Telewizji. Nasz dzielny burmistrz nie dał się skusić odprawą w wysokości 30 tys.
zł. „Wybieram pracę w samorządzie lokalnym” - oświadczył niestety. Rozumiemy decyzję burmistrza
bo teŜ umiemy liczyć. Te same pieniądze, które otrzymałby jako poselską odprawę wyrwie
z naszych kieszeni na swą burmistrzowską gaŜę w ciągu zaledwie 3 miesięcy a cała kadencja
obecnego burmistrza będzie nas kosztowała ok. 440 000 zł. (słownie : czterysta czterdzieści
tysięcy złotych). Jest to prawie 1,5% rocznego budŜetu naszej gminy!
Miechowianom tą drogą składamy wyrazy współczucia.
podatnicy

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Geniusz znad Miechówki
Niewykluczone, Ŝe jesteśmy świadkami narodzin nowego geniusza. W ostatnich wyborach samorządowych na stanowisko
burmistrza Miechowa kandydował, i to z powodzeniem, niejaki Krzysztof Świerczek (dyplom WyŜszej Szkoły Pedagogicznej
w Kielcach, studia wyŜsze magisterskie - zaoczne na Wydziale Humanistycznym w zakresie historii specjalność nauczycielska
z wynikiem dostatecznym). I oto po niespełna roku urzędowania pan Świerczek nabawił się tytułu inŜyniera. Kto nie wierzy
niech sprawdzi na stronie internetowej UGiM Miechów gdzie stoi tak : 26 października w Krakowie został podpisany list
intencyjny o współpracy między UGiM Miechów reprezentowanym przez mgr inŜ. Krzysztofa Świerczka, burmistrza Gminy
i Miasta Miechów a Katedrą Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
reprezentowaną przez prof. dr hab. inŜ. Wacława Serugę. Porozmawiali jak inŜynier z inŜynierem o współpracy naukowej
i dydaktycznej, której celem jest zacieśnienie związków między teorią i praktyką projektową, szczególnie waŜnych wobec
współczesnych wyzwań zrównowaŜonego rozwoju. I wszystko jasne. Oczywiście dla inŜynierów.

Samorządowcom ku przestrodze (8) – wiadomość z ostatniej chwili
Nowa wybranka wójta gminy Smarkiewicze-Owczary K.Sosenki powiła mu potomka płci niewieściej. Tak więc nowa komórka
rodzinna choć bez urzędowego certyfikatu rozwija się szczęśliwie ku chwale gminy i jej władz a na poŜytek społeczności
lokalnej. My jednak nie polecamy innym pójścia w ślady tego pana. Ludzie na poziomie i mający aspiracje przewodzenia
społecznościom lokalnym nie powinni zachowywać się jak nieopierzone i nieodpowiedzialne młodziki. A dobrym obyczajem
jest aby postępowaniem uczciwego człowieka kierowała głowa a nie inne części ciała.

Jaki jest koń kaŜdy widzi (ludowe).
Rozstrzygnięcie konkursu HIW - 2
W 2-giej edycji pytanie konkursowe brzmiało : kogo przedstawia zdjęcie oraz kiedy i gdzie zostało
wykonane. Nadesłane odpowiedzi jak np.: burmistrz z zastępcą po doŜynkach czy burmistrz z kolegą w
drodze do domu po doŜynkach w Szczepanowicach są niezupełnie właściwą odpowiedzią, która miała
zawierać opis konkretnego zdjęcia a nie własne spostrzeŜenia z doŜynek. Prawidłowa odpowiedź brzmi:
„ zdjęcie 2 kukieł rodzaju męskiego, wykonane przy drodze do Szczepanowic w dniu doŜynek gminnych”.

Znaki drogowe w Świerkolandii.

Przewodniczący RM łasuch ?
W poprzednim numerze napisaliśmy o przew. RM A. Chmielewskim, Ŝe jest łasuch na koszt gminy. ”Wszelakie słodycze
kupujemy za własne pieniądze. Zakupione produkty są takŜe przeznaczone na poczęstunek dla petentów odwiedzających
członków prezydium Rady” twierdzą sami zainteresowani czyli przewodniczący i jego zastępca. Informację pierwotną
otrzymaliśmy drogą korespondencyjną od jednego z takich petentów, widocznie nie dość intensywnie częstowanego. Tak więc
z przesłanego wyjaśnienia wynika, Ŝe przewodniczący moŜe i łasuch ale za własne pieniądze. I o to chodzi.

Fraszka na pewnego burmistrza : Zawsze gotów do zalotów.
Poczta – czyli od Was do nos
Szanowna Redakcjo! Przesyłamy ten list na wasz mail bo wiemy, Ŝe u was pracuje pan Jan Paweł Janus,
który był opiekunem hali sportowej przez ostatnie 4 latach kiedy corocznie wynajmowaliśmy halę. Chcemy
poinformować o tym jak po czterech latach współpracy między naszą grupą sportowo-rekreacyjną a Gimnazjum
potraktowała nas teraz dyrekcja szkoły. Nadmieniamy, Ŝe przez te 4 lata nie było Ŝadnych zastrzeŜeń co
do naszej grupy (ok. 20 chłopa wraz z dziećmi) i zawsze płaciliśmy w terminie. We wrześniu jak co roku
poszliśmy do sekretariatu z podaniem o podpisanie umowy na odpłatny wynajem hali w tym sezonie. Prawie
3 tygodnie nasz kolega kolędował w sekretariacie szkoły bo mimo wcześniejszego umawiania się nie mógł
się spotkać z wicedyrektorem Jackiem Jurkowskim, który teraz załatwia formalności. Gdy wreszcie doszło
do spotkania usłyszał, Ŝe decyzję w tej sprawie musi podjąć pani dyrektor. Gdy wreszcie koledze udało
się dostać przed oblicze dyrektorki usłyszał, Ŝe szkoła nie jest zainteresowana wynajmem hali
w niedzielę bo nie ma kto tych zajęć pilnować. Tak więc w niedziele hala stoi pusta a my mieszkańcy
Miechowa i nasze dzieci musimy wynajmować halę w Charsznicy i dojeŜdŜać na zajęcia. Czy tu kogoś nie
po........!? To dla kogo w końcu jest ta jedyna w naszym mieście hala czy tylko dla uczniów a wieczorami
i w wekendy ma stać pusta? Czy to jest w porządku? Czy szkola jest tak bogata, Ŝe rezygnuje z dochodów
za wynajem? Panie Janus niech nam pan coś pomoŜe w tej sprawie.(adres do wiadomości redakcji)
Od redakcji: Na wstępie wyjaśnienie. Od 3 września 2007 roku nie pełnię juŜ funkcji administratora hali
sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Miechowie. Aktualnie jestem na stanowisku szkolnego woźnego. Jako powód
przeniesienia mnie na nowe stanowisko pracy podano, uwaga, likwidację mojego dotychczasowego stanowiska
ze względów organizacyjno - ekonomicznych. Pani Dyrektor Gimnazjum wielokrotnie publicznie twierdziła,
Ŝe moje stanowisko jest sztucznym tworem i jest zbyteczne. Jak te Jej przemyślenia brzmią w zderzeniu
choćby z Waszymi tegorocznymi doświadczeniami oceńcie sami. Zapewne nie pocieszy Was fakt, Ŝe nie
jesteście jedyną grupą, która musiała przenieść się do Charsznicy. Waszą sprawą obiecuję zainteresować
panów radnych oraz pozostałe lokalne tytuły prasowe.
Komentarz : W latach 2003 – 2006 kiedy byłem odpowiedzialny za funkcjonowanie hali sportowej sprzedano
1730 godzin najemcom. W ten sposób z naszej hali skorzystało 15 590 ćwiczących, którzy za wynajem hali
zapłacili 40,5 tysiąca zł. Jak na zbędnego pracownika całkiem niezły wynik!
Jan Paweł Janus – woźny

