NR 12/07
12/07

ECHO MIECHOWA
Zadaniem inteligencji jest opisywanie i krytykowanie (Karl Mannheim)

Biuletyn informacyjny
Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity
WYDANIE ŚWI
WIĄTECZNE
WI TECZNE

Adresy : koresp. - echomiechowa@interia.pl Stowarzyszenie - http://miechowita.freebox.pl
Naszym czytelnikom
składamy Ŝyczenia
pełnych pokoju
świąt BoŜego
Narodzenia
i szczęśliwego
Nowego Roku
oraz
owocnych refleksji nad
faktem, Ŝe Bóg stał się
człowiekiem i odtąd
zawsze jest z nami.
Jest z nami, gdy się
cieszymy i płaczemy,
gdy pracujemy
i odpoczywamy
a nawet wtedy, gdy
grzeszymy...

W
N
U
M
E
R
Z
E

ECHO
12/07

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

2
3
4
5
6
7
8

-

Echa gminne
Szopka
Szopka
Szopka
Szopka
Echa z powiatu
Świerszczyk miechowski

Zaproszenie : Redakcja zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub pomysł na artykuł prasowy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi pocztą materiałami.

ECHO MIECHOWA
ISSN 1898-0716
Wydawca : Stowarzyszenie

Im. Macieja Miechowity
Adres Redakcji : ul. Targowa 6

32-200 Miechów
Tel : 607 – 060 - 969
echomiechowa@interia.pl
http://miechowita.freebox.pl

ECHA GMINNE
Polowanie z nagonką.
W ciągu rocznego urzędowania w gminie poznaliśmy juŜ wiele „przymiotów” Burmistrza Krzysztofa
Świerczka. Nie wiedzieliśmy, Ŝe zdradza takŜe zamiłowania myśliwskie. Teraz juŜ wiemy.

Nowy rewir łowiecki burmistrza K. Świerczka
Krzysztof Świerczek jest członkiem partii pt. Prawo i Sprawiedliwość. Jej przywódca Jarosław Kaczyński, juŜ w latach
dziewięćdziesiątych stworzył doktrynę, która w tej partii obowiązuje do dziś a brzmi ona „ teraz k…. MY” w skrócie TKM.
Po działaniach sądząc burmistrz Miechowa jest nieodrodnym synem tej partii. Wraz ze swymi miechowskimi towarzyszami
partyjnymi opracował prymitywną ale skuteczną metodę mającą pozwolić na obsadzenie jak największej liczby stanowisk
gminnych przez członków i zwolenników jedynej słusznej do niedawna formacji politycznej. Zastosowano ją po raz pierwszy
w miechowskim Gimnazjum. Kilka dni po swej inauguracji burmistrz usunął kierującego szkołą niesłusznego Adama Pitucha
a na jego miejsce wprowadził człowieka z wyrokiem, którego teŜ się pozbył po 3 tygodniach. Aktualnie szkołą zawiaduje
osoba słuszna z nadania miejscowej władzy. W ten sposób „odzyskano” Gimnazjum. Następny w kolejce był Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Ośrodkiem tym przez kilka lat kierowała osoba, która sprawdziła się na dość niewdzięcznym odcinku
gminnych zadań własnych. Na jej nieszczęście w tymŜe ośrodku jest zatrudniony jeden z bliskich kumpli obecnego burmistrza
i jego partyjnych doradców. Aby go usadowić na kierowniczym stanowisku trzeba było się pozbyć aktualnego kierownika. Po
kontroli miejscowych urzędników pojawiła się więc kontrola z województwa (patrz numery 5 i 7 „Echa”). Mimo braku
sensownych zarzutów burmistrz wykorzystał fakt kontroli do usunięcia Edyty Greli ze stanowiska. Na opróŜnionym tym
sposobem stołku natychmiast ulokował swego kolegę. Jak ten się spisuje dowiemy się zapewne po kolejnej kontroli ale tej nie
naleŜy się rychło spodziewać. Opisany powyŜej mechanizm jest w trakcie realizacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Tam
równieŜ szefuje niesłuszna kierowniczka - Regina Siudak. Tam równieŜ ryje ten sam szkodnik a na wynik jego „pracy” juŜ
czeka kolejny towarzysz partyjny, lekarz - swojak, imiennik pana burmistrza. Cała historia miała swój początek tuŜ po
wyborach do władz Starostwa Powiatowego w Miechowie. Radna Rady Powiatu Regina Siudak nie poparła frakcji PiS, która
chciała przejąć władzę w powiecie. I właśnie od tego czasu i od tego zdarzenia zaczęły się podchody. Na początku roku pani
Siudak zdecydowała o podwyŜkach dla podległego jej personelu. Wynikało to wprost z postanowień odnośnej ustawy
sejmowej. Wypłatę podwyŜki naleŜnej takŜe kierowniczce GOZ wstrzymał burmistrz Świerczek. RównieŜ nie wypłacił jej
nagrody, o którą wnioskowała Rada Społeczna usatysfakcjonowana wynikami pracy kierownik ośrodka w 2006 roku.
Burmistrz jednak miał odmienne zdanie na temat jej pracy. JuŜ w lipcu na posiedzeniu Rady Społecznej stwierdził, Ŝe
otrzymuje sygnały o złym funkcjonowaniu placówki. Jednak nie potrafił sprecyzować Ŝadnych zarzutów. Miał je przedstawić
w ciągu miesiąca – nie przedstawił ich do dzisiaj. Zamiast tego w miesiącu sierpniu zlecił szczegółową kontrolę działalności
miechowskiego GOZ. Kontrola trwała 3 dni. Po jej zakończeniu burmistrz znów obiecał, Ŝe z wynikami kontroli zapozna prasę
niezwłocznie po ich otrzymaniu. RównieŜ do dnia dzisiejszego tego nie zrobił. Najbardziej zainteresowana wynikami kontroli
kierowniczka ośrodka miała okazję zapoznać się z nimi dopiero 5 grudnia. Nieco bardziej łaskawy był pan burmistrz dla
przewodniczącego Rady Społecznej radnego Zenona Czekaja. Jemu juŜ w październiku dano tylko do wglądu protokół
z kontroli. 5 grudnia na spotkanie do miechowskiego UGiM burmistrz wezwał niechcianą panią kierownik (mimo iŜ była na
zwolnieniu lekarskim) oraz członków Rady Społecznej GOZ w celu zapoznania ich z wynikami przeprowadzonej w sierpniu
kontroli. Jak ustaliła reporterka GK Magdalena Uchto stało się to w ponad 2 miesiące po tym, jak wyniki w/w kontroli
znalazły się w posiadaniu gminy! Wszystko wskazuje więc na to, Ŝe termin został starannie dobrany. Jaki był przebieg tego
spotkania wiemy tylko z relacji jego uczestników bowiem burmistrz wyprosił za drzwi panią Uchto. R. Siudak przyznaje, Ŝe
kontrolujący znaleźli pewne zastrzeŜenia dotyczące pracy GOZ. Przewodniczący Rady Społecznej oraz jeden z jej członków
twierdzą, Ŝe uwaŜnie zapoznali się z zarzutami i nie znaleźli Ŝadnych powaŜnych uchybień tylko same drobiazgi. Gminna
władza zapowiedziała, Ŝe ok. 12 grudnia ma się odbyć kolejne spotkanie w sprawie GOZ Miechów. Czy opinia publiczna pozna
wreszcie zarzuty pod adresem kierownictwa ośrodka zdrowia ? Wszak w czasie kampanii wyborczej ten sam Krzysztof
Świerczek mamił ludzi w agitce wyborczej : obiecuję pełną informację o funkcjonowaniu samorządu!
Lek. med. Regina Siudak współtworzyła Gminny Ośrodek Zdrowia. Była obecna juŜ podczas uzgodnień na etapie jego
budowy. Potem kompletowała załogę i niezbędny sprzęt. Jak twierdzi ówczesny włodarz gminy Włodzimierz Mielus
poradziła sobie z tymi zadaniami świetnie. Ośrodek za zarobione pieniądze we własnym zakresie ciągle doposaŜa swoje
gabinety. Dotychczas nie było zastrzeŜeń do działalności finansowej GOZ, ani do oferty i jakości wykonywanych usług.

Minął roczek.
Burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek skończył roczek urzędowania. Z tej okazji ujawnia GK swoje przemyślenia
dotyczące jego rocznego pobytu w UGiM. Generalnie myślał, Ŝe będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Niestety tak nie było.
Jedyny sukces jaki wylicza to wykonanie boiska o sztucznej nawierzchni. Za sukces poczytuje sobie takŜe zabezpieczenie
finansowe dla kontynuacji kilku projektów jak remont kotłowni K2, rekultywacja wysypiska śmieci czy budowa Centrum
Energii Odnawialnej w Pojałowicach. Jak widać pan burmistrz ma duŜe poczucie humoru o które go nie podejrzewaliśmy. Ale
po kolei. Remont kotłowni K2 deklarował zakończyć na początku grudnia. I co? Klapa. Przerwał prace przy rekultywacji
wysypiska śmieci - w 2008r. gmina zapłaci gigantyczną karę ok. 2 mln. zł! Centrum w Pojałowicach zgodnie z projektem
miało być oddane w maju 2008r. I co? Na razie klapa i to w świetle kamer telewizyjnych. Szczytem przewrotności jest
przechwalanie się finansowaniem zadania wojewódzkiego (ulica Racławicka – 500tys. zł!) i jednoczesne ubolewanie, iŜ tak
mało udało się wykonać w tym roku dróg gminnych. Pan burmistrz Ŝałuje takŜe, Ŝe zajęty nieustanną pracą nie miał czasu na
promocję swych poczynań. Panie burmistrzu niech pan się nie martwi. To wszystko co pan nawywijał zarówno w Ŝyciu
publicznym jak i prywatnym tylko w ciągu tego jednego roku przyniosło panu szeroki rozgłos takŜe poza granicami naszej
gminy. AŜ strach pomyśleć co to będzie jak tymi samymi środkami będzie się pan dalej promował. Tylko Miechowa szkoda.

SZOPKA GMINNA.
OSOBY : Król Sosenka, Anioł, Diabeł,
Marszałek Rady, Rycerz zbrojny,
śyd, Ułan, Chór pachołków, Stary
Król, Diablica .

Anioł :
Za górami, za lasami, w polskiej krainie
Narodził się nowy król w maleńkiej
mieścinie.
Uzyskał wielkie poparcie
Bo chwyty stosował czarcie.
Jego dzieje chcemy przedstawić
Aby dusze błądzące zbawić
A gawiedź zabawić.
Zacni gospodarze siadajcie
Historyi wysłuchajcie.
Bo w tym cała jest sztuka
śeby z zabawy płynęła nauka

Marszałek rady :
Jako Rady Marszałek śmiało się wnoszę
I o krzesło dla Króla Sosenki proszę.
Jako drzewiej bywało tak i dzisiaj będzie
Niech Król Sosenka na tronie usiądzie.

Król Sosenka :
Usiędę, usiędę
Ale czuwał będę.
Och ja nieszczęsny cóŜ uczyniłem
Wygrałem wybory, rodzinę straciłem.
Moi dawni kamraci gdzieŜ się podziewacie,
Czemu na ratunek mi nie przybywacie?
Na mą biedną głowę sypią się kłopoty
A na dworze nie ma ludzi do roboty.
Dworzanie w popłochu na boki pryskają
Bo śabusia z Maliną popalić im dają.
Nie da się strawić mego frasunku
Bez odrobiny zacnego trunku.

Diabeł

(tańczy i wywija widłami)

:

Jestem diabeł z piekła rodem
Mam ogon, widły i czarną brodę.
Łeb kudłaty, pysk niewyparzony
Do roboty niezdarzony.
Wcieleń róŜnych mam bez liku
spotkasz wszystkie w miesięczniku.
Gdy Starosta mi podskoczy
To mu piachem między oczy.

Diabeł

(mówi do Króla)

:

Dobrze mi znane twe skłonności obie
Masz pełny garniec i pofolguj sobie.
TakŜe się znajdzie jakowaś dwórka
Najlepsza kurka z twego podwórka.
(podaje trunek, Sosenka wypija i przewraca oczyma.)

Anioł

(wchodzi cichutko i mówi płaczliwym głosem):

JuŜ ja cię Królu opuścić muszę
Bo diabeł opętał twą chorą duszę.
A ja naiwna cię promowałam,
Starego króla obgadywałam.
Teraz bez reszty chuć tobą włada
Całe królestwo juŜ o tym gada.
Za nic rodzinę miałeś i dziatki
Upokorzenie i płacz ich matki.
Smutki zatopić chcesz w okowicie
i nie przepuścisz Ŝadnej kobicie.
Rodzinie swojej szczędziłeś chwili
A w obcym domu dziecię ci kwili.

Sosenka :
Uderz się w piersi wątły aniele
Prawdy w twych słowach niemało wiele.
Ty Ŝeś z rodziną na mnie napadła
Taki był koniec naszego stadła.
Hej pachołcy przybieŜajcie
W pęta białkę zakuwajcie!

Pachołki

(śpiewają)

:

My jesteśmy radne ludki
Hopsasa, hopsasa
Pod Sosenką nasze budki
Hopsa, hopsasa
Mamy chwytne małe łapki
Hopsasa, hopsasa
Sprytne minki zmienne czapki
Hopsasa, hopsasa.
Gdy juŜ kabzy napełnimy
Oj tak, tak oj tak, tak
To Sosenkę pogonimy
To nasz znak, to nasz znak.

Pachołki (chórem) :
Hej Aniele precz ze sceny
Bo my tutaj cię nie chcemy.
Niech no rycerz tu się stawi
Z opozycją się rozprawi.

Rycerz :
Jestem mały Rycerz zbrojny
Powracam z wyborczej wojny.
W siły swoje juŜ zwątpiłem
Więc Sosence ustąpiłem
Za obiecane posady
Sekretarza i Marszałka Rady.
Władco kłamliwy
W obietnicach rychliwy
Nieudolnie królujesz
Słowa nie dotrzymujesz.
Zemsta moja cię nie minie
Pośmiewiskiem będziesz w gminie.

Sosenka :
Przybądź diable na wezwanie
Na Rycerza ukaranie.

Diabeł :
Precz maluchu nie wygraŜaj
A na słowa więcej zwaŜaj!
Jak za mocno pofolgujesz
To ułana miecz poczujesz.

Ułan :
Jam ułan zbrojny
TeŜ wracam z wojny.
Mało dobrze się sPiSałem
No i posłem nie zostałem.
Niebiosa mnie nie poparły
Anioły maskę mi zdarły.
Trzy lata miną zabiorą stołek
Zostanę sam jako w płocie kołek.
Królu Sosenko słuŜę ci radą
A ty mnie nagródź za to posadą.

Sosenka :
Cny ułanie szczery druhu
Ty podnosisz mnie na duchu.
Nie rozumiem co się dzieje
Wiatru nie ma tron się chwieje.
Niech tu zaraz śyd się zjawi
I kabałę mi postawi.

śyd :
Jam śyd mądry niesłychanie
Za pieniądze zmieniam zdanie.
Cny Sosenko za twe dutki
Wnet odpędzę z czoła smutki.
Jeśli długo chcesz panować
Moją Salcię masz dotować.
Choć się w siołach burzą kmiecie,
Wszędzie dziury, wszędzie śmiecie,
Choć lud sądzi Ŝeś jest rurą
W mej Gazecie zawsześ górą.
MoŜesz na mnie liczyć snadnie
Chyba, Ŝe ci budŜet padnie.

Sosenka :
Wierny śydzie mój kudłaczu
Ty nie zmuszasz mnie do płaczu.
Pisz tak dalej będzie kasa
Choć mnie kopie inna prasa.
Niech pachołki me się stawią
Swego pana czym zabawią.

Pachołek 1 : (śpiewa na melodię „Krakowiaczek
jeden…” i nerwowo podnosi rękę)
A Szaraczek jeden
Miał kombajnów siedem
śeby nie głosować
Jeździł je kupować.

Opozycja :
Chłop potęgą jest i basta
Oddzielimy wieś od miasta.
Wypędzimy precz tyrana
I zrobimy z chłopa Pana.

Chór Ŝeńców gminnych :
Plon niesiemy plon
Przed Sosenki tron.
Kmieciom konta przewietrzymy
Swoją „dolę” powiększymy

Pachołek 2 :

( śpiewa na melodię „Tanie dranie” )

My jesteśmy tanie dranie
Dranie tanie niesłychanie
Jak się tłusto posmaruje
To się dobrze zagłosuje.

Chór pachołków:
Na Sosenki zawołanie
Pójdziem za nim tak jak w dym
ChociaŜ mamy swoje zdanie
Lecz się nie zgadzamy z nim.

Anioł :
Jak szedł Stary Król na wojnę
miał za sobą hufce zbrojne.
Jak trza teraz toczyć walki
zakładają damskie halki.

Stary król :

Obiecanki i cacanki
Opuściły chłopy szranki.
Za trzy roki nowe wkroczy
Trza ludowi spojrzeć w oczy.

Źle się rządzisz mój króliku
Błędów robisz wciąŜ bez liku.
Z mych pomysłów jawnie kpiłeś
Sam nic dotąd nie zrobiłeś.
JuŜ nie cuchnie z Komarowa
Na osiedlu szkoła nowa.
Z całej Polski się zjeŜdŜali
Pompy ciepła podziwiali.
Bez wytchnienia pracowałem
Mnóstwo kasy pozyskałem.
Ty zaś kary wielkie płacisz
Bo do pracy się nie kwapisz.
Nie czas teraz na głupoty
Weź się ostro do roboty.
Zamiast stękać i biadolić
Spróbuj ludzi zadowolić.

Sosenka :
Źle oceniasz moje rządy
Zbyt pochopne twoje sądy.
Teraz moje panowanie
Co rozkaŜę to się stanie.

Śmierć :

Diablica :

Wędrowałam przez bezdroŜe
AŜ znalazłam cię nieboŜę.
Na Ŝyczenie opozycji
Dopadłam cię tu w Galicji.
Ja za RIO robić nie chcę
Ale kosą cię połechcę

Za twe grzechy, za twe zbytki
Chodź do piekła boś ty brzydki.

Wszyscy chórem :
Za uwagę dziękujemy
Zdrowia szczęścia winszujemy
Bądźcie zdrowi i weseli
Jako w niebie są anieli
NA TEN NOWY ROK.

ECHA Z POWIATU
Strefa ekonomiczna w KsiąŜu Wielkim !
Władze powiatu miechowskiego podjęły działania przyciągające inwestorów na teren
swej jednostki. Zarząd Powiatu na czele ze starostą Mieczysławem Bertkiem
spotkał się z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego, który
w Małopolsce zarządza specjalną strefą ekonomiczną o powierzchni prawie 300 ha.
Dyrektor Działu Promocji i Marketingu Krystyna Sadowska i specjalista Rafał
Skrzypczyk przyjechali rozpoznać ofertę inwestycyjną powiatu, która moŜe
zainteresować klientów KPT, poszukujących terenów inwestycyjnych w północnej
części województwa. Jest nią prawie 7 hektarów w Wielkiej Wsi w gminie KsiąŜ
Wielki przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Niegdyś funkcjonowało tam
Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół. Goście posiłkując się mapą powiatu,
wysłuchali wyjaśnień pracowników starostwa dotyczących lokalizacji terenu, jego
uzbrojenia, dostępności do szlaków komunikacyjnych i przebiegu planowanej
w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu. Interesowali się takŜe skalą bezrobocia i potencjałem zawodowym w powiecie.
W Wielkiej Wsi powiat dysponuje w sumie ponad 200 ha w większości o przeznaczeniu rolnym. Zarówno gospodarze jak
i krakowscy wysłannicy twierdzili, Ŝe docelowo moŜe to być szczególny atut inwestycyjny powiatu. Dzisiejsze spotkanie, które
miało charakter konsultacyjny, na razie zaowocuje umieszczeniem oferty inwestycyjnej powiatu na stronach www.
Krakowskiego Parku Technologicznego. Niewykluczone, Ŝe rozpoczęta współpraca w niedalekiej przyszłości doprowadzi do
utworzenia w powiecie nowych firm i miejsc pracy. Rozmowy zakończyła wizja lokalna w Wielkiej Wsi.

Kolejna droga powiatowa gotowa !
12 grudnia po raz trzeci w przeciągu minionych dwóch miesięcy dokonano otwarcia
kolejnego zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej - trzeciego i ostatniego
wykonanego w ramach projektu ,,UdroŜnienie systemu komunikacyjnego Powiatu
Miechowskiego" współfinansowanego ze środków ZPORR. Nową nawierzchnię o długości
10.363 km uzyskał odcinek Bukowska Wola – Janowice. Po stronie miechowskiej wykonano
4.353 km drogi, zaś w gminie Słaboszów ponad 6 km. Koszt całkowity tych prac wyniósł
2.878.240 zł, w tym udział powiatu 909.170.000 zł. Symboliczną wstęgę na granicy gmin
Miechów i Słaboszów przecinali starosta, wójt Słaboszowa i burmistrz Miechowa. Oddanie
tego odcinka zamknęło 1-szy etap modernizacji dróg w powiecie przy wsparciu unijnym.
Zakończone prace przyniosły poprawę standardów jezdnych i bezpieczeństwa ruchu na aŜ 17.319 km dróg w czterech
gminach. Ogólna wartość projektu wyniosła 6.356.000 zł, w tym udział powiatu miechowskiego - 2.137.000 zł.

Wizyta posłów PO w Miechowie
10 grudnia Pizzeria Pana Muszyńskiego przy ul. Mickiewicza nie mogła
pomieścić chętnych chcących wziąć udział w spotkaniu z posłami Platformy
Obywatelskiej Jarosławem Gawinem i Jerzym Fedorowiczem. Wraz
z nimi przy stole prezydialnym zasiadł takŜe Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego Marek Sowa. W obecnym parlamencie nie ma posła z ziemi
miechowskiej więc pozwólcie, Ŝe to my będziemy Waszymi reprezentantami
w Sejmie obecnej kadencji – zadeklarował J. Gowin. Obecni oklaskami
przyjęli tę deklarację. Spotkanie miało formułę – pytanie odpowiedź.
Włodzimierz Grudzień i Jerzy Gładysz pytali o plany PO dotyczące
wprowadzenia ułatwień dla drobnych przedsiębiorców. J. Gowin
zapowiedział powstanie specjalnej komisji sejmowej ds. poprawienia
i uproszczenia nieŜyciowych przepisów prawa. Marian Kajdas
zasygnalizował dyskryminację mieszkańców miechowskiej wsi przez władze
gminy. Posłowie podzielili obawy dyr. Szpitala J. Ostrowskiego w sprawie
problemów z zatrudnieniem lekarzy po wprowadzeniu od 1 stycznia nowego
systemu pracy. Wójt Marek Szopa prosił o interwencję w ministerstwie
Oświaty w związku z brakiem w budŜecie Państwa środków na stołówki
szkolne. Na zakończenie posłowie zadeklarowali, Ŝe co najmniej raz w
kwartale będą się spotykać z mieszkańcami naszego miasta. BieŜące sprawy polecili zgłaszać miejscowym strukturom
Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy do biura PO w Miechowie ul. Targowa 6 – dyŜury członków Zarządu : środa,
piątek od godz. 18-tej. Kontakt telefoniczny tel : 607-060-969 (Przew. w Powiecie Miechowskim) .

Sport - Sukces miechowskich Gimnazjalistów.
W dniu 11 grudnia w hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w
Miechowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej
chłopców w ramach Powiatowej Gimnazjady MłodzieŜy. Piąty
raz z rzędu tytuł Mistrza Powiatu wywalczyli młodzi
siatkarze
Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. Chłopcy systematycznie trenują pod
okiem nauczycielki wychowania fizycznego Ewy Pituch. Zawody
zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” działający
przy miechowskim Gimnazjum. Prezesem klubu jest pani Marta
Szarek. Puchary i dyplomy dla najlepszych druŜyn ufundowało
Starostwo Powiatowe w Miechowie.
Skład zwycięskiej druŜyny: Krupa Adrian, Zieliński Radosław,
Biernacki Dawid, śurowicz Michał, Pieczara Maciej, Kadeja
Wojciech, Podyma Mateusz.
Kolejne miejsca w mistrzostwach zajęły zespoły ze szkół w : KsiąŜu
Wielkim, Gołczy, Dziaduszycach i Charsznicy.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Słowo Burmistrza droŜsze niŜ złoto.
Na przełomie maja i czerwca odbywały się zebrania wyborcze do Komitetów Osiedlowych naszego miasta. Na jednym z
nich Burmistrz Świerczek ujawnił swoje zamiary inwestycyjne na rok 2007 (patrz nr 6 „Echo”). PoniewaŜ mamy koniec roku
zweryfikujmy słowność burmistrza. Spuszczamy łaskawą zasłonę milczenia na kilkanaście innych obiecanek a powiedzmy
tylko o jednej ale za to powaŜnej sprawie. Na w/w zebraniu burmistrz zadeklarował, Ŝe 7 grudnia (sic!) w osiedlowej kotłowni
K2 zapłonie gaz. Rok się kończy a gaz nawet nie został do osiedla doprowadzony! To co na temat sprawy mają do
powiedzenia mieszkańcy osiedla nie nadaje się do druku. Swoją opinię będą mogli wyrazić najpóźniej za 3 lata. My
komentujemy to inaczej : słowo Burmistrza Świerczka jest tak ulotne jak gaz, który juŜ od kilku tygodni miał być spalany w
kotłowni K2. Mamy dobrą radę dla mieszkańców : módlcie się o łagodną i krótką zimę bo obecne urządzenia do spalania
węgla w kotłowniach osiedlowych mogą nie wytrzymać bardziej intensywnej pracy. Wtedy Pan Burmistrz rozgrzeje Was
ciepłym słowem i stekiem kolejnych obietnic bez pokrycia. 5 grudnia Burmistrz Świerczek skończył roczek (urzędowania) i
powinien juŜ być wydawało by się powaŜnym chłopcem. No cóŜ widocznie niektórzy dojrzewają wolniej.

Halo tu Smarkiewicze –Owczary. (10)
Nowonarodzone dziecię w aktualnym związku Wójta Sosenki chowa się zdrowo i przybiera na wadze. TakŜe nowa wybranka
wójta gminy Smarkiewicze-Owczary czuje się dobrze a najnowsza jeszcze lepiej. Natomiast porzucona Ŝona znów jest
ciągana po gabinetach trzeciej władzy i nie tylko. Porządek musi być! Nie ma to jak wierność, miłość bliźniego, uczciwość,
rzetelność, wyrozumiałość i przyzwoitość. Wesołych Świąt panie Wójcie.
Ja się wcale nie chwalę – ja po prostu niestety mam talent! (tekst piosenki)

Interpelanci czy interpalanci ?
Na sesji RM jej przewodniczący polecił dokładnie pouczyć radnych co to jest „interpelacja”. Pseudo
naukowy wywód na polecenie burmistrza przygotował gminny radca prawny. Chyba solidnie odrobił lekcję
bo nawet zajrzał do słownika polsko - łacińskiego! Radni wysłuchali uczonego wywodu wydawałoby się z
uwagą i zgodnie z programem sesji zgłosili kolejne swoje interpelacje. Niestety nie spełniały one
standardów jakie wytyczył im burmistrz. Teraz włodarz gminy zastanawia się nad przyczynami takiego
stanu rzeczy. Oto jego hipotezy : albo radni mają gdzieś pouczenia burmistrza albo puszczają je mimo
uszu albo nie rozumieją co się do nich mówi. Myślimy, Ŝe wszystkiego po trochu. Panie i panowie radni
poprawcie się! Słuchajcie swego burmistrza bo on wam płaci za waszą „pracę”. A definicja przedmiotu jest
bardzo prosta.
Interpelacja – zapytanie urzędowe skierowane do władz administracyjnych (Słownik Wyrazów
Obcych – PWN Warszawa 1999r).

Na miechowskim Rynku
stanęła okazała sosenka

Prezent na
gwiazdkę.
W miechowskim Urzędzie coraz lepsze warunki płacowe. Jeszcze na listopadowej sesji RM, odpowiadając na pytanie
jednego z radnych, Burmistrz K. Świerczek stanowczo odŜegnał się od zamiaru podniesienia uposaŜeń swym pracownikom.
Teraz, jak donoszą nasze wiewiórki, dzięki stanowczej interwencji pani dyrektor Urzędu jednak zdecydował się na ten krok.
PodwyŜka ma wynieść od 200 do 400zł. Skąd fundusze na ten prezent gwiazdkowy? Niektórzy twierdzą, Ŝe kochająca swych
podopiecznych, czyli urzędników, pani dyr. Malinowska zrezygnowała z części swego uposaŜenia. Złośliwcy, a gdzie ich nie
ma, utrzymują, Ŝe środki na podwyŜki pochodzą z „zawalonych” inwestycji 2007 roku. Nic to! W 2008 będzie lepiej.
R E B U S ŚWIĄTECZNY

Echa dziwne i ciekawe.
Najlepszy wicekurator Małopolski po 1989 roku został wreszcie
doceniony. 27 listopada w krakowskim LO przy placu na
Groblach małopolski kurator Józef Rostworowski wręczył
swemu zastępcy Andrzejowi Markiewiczowi Medal Komisji
Edukacji Narodowej. Znany z sumienności pan Andrzej, mimo iŜ
był tradycyjnie niesłychanie zapracowany znalazł chwilę by
odebrać zaszczytne odznaczenie. To pewne, Ŝe nowa opcja
polityczna zarządzająca Małopolską doceni zasługi i wiedzę tego
zasłuŜonego pedagoga i wychowawcy miechowskiej młodzieŜy.
Wraz z wicekuratorem zostali odznaczeni pani Krystyna Gamrat, nauczycielka
Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie – Złoty KrzyŜ Zasługi i pani Irena
Warchala, prezes ZNP w Miechowie – Srebrny KrzyŜ Zasługi.

Pinus silvestris

Rozwiązanie : Sosenka na bani

Poczta – czyli od Was do

nos
Chcemy się z wami podzielić informacją o jednej niewielkiej inwestycji
burmistrza Świerczka. Od lat zabiegamy u władz gminnych o solidną
utwardzoną drogę do naszych kilku domów w Poradowie. Po wyborach na
burmistrza pojawiła się nadzieja na wykonanie drogi. Na naszą wyboistą
drogę nawieziono duŜo jakiejś dziwnej masy smołowo-kamiennej. Teraz juŜ
wiem,
Ŝe
jest
to
materiał
uzyskany
przy
remoncie
nawierzchni
asfaltowych. Po prostu zerwana wierzchnia warstwa przed połoŜeniem nowej
nakładki. Nasza nadzieja na lepszy dojazd teraz zmieniła się we
wściekłość bo przywieziony materiał zwalono na pobocze w małych kupkach.
Jakiemuś cymbałowi nie przyszło do głowy Ŝeby to co przywieźli rozesłać
na powierzchni drogi. Tak więc teraz jest jeszcze gorzej niŜ przed tym
zakichanym remontem. Zwałowany materiał ograniczył pas drogi zdatnej do
przejazdu do 1.5 m. Jak ten nowy burmistrz tak robi wszystkie remonty to
broń nas Panie BoŜe. Niech juŜ lepiej nic nie robi. Przesyłam zdjęcie
naszego jedynego dojazdu do domu. Wesołych Świąt.

