01 / 08 / (13)

Echo

Biuletyn informacyjny
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity

„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”

Miechowa

(Karl Mannheim)

Z nowym rokiem raźnym krokiem !

DROGI CZYTELNIKU !
Pracuj tak
jakbyś nie potrzebował pieniędzy
Kochaj tak
jakby nikt nigdy ciebie nie zranił
Tańcz tak
jakby nikt na ciebie nie patrzył
Śpiewaj tak
jakby nikt cię nie słuchał
śyj tak
jakby był raj na ziemi

Niech zawsze będzie praca dla twoich rąk,
Niech w twoim portfelu zawsze będzie moneta,
Niech zawsze świeci słońce w twoim oknie,
Niech przyjaciel zawsze będzie przy tobie,
Niech po kaŜdym deszczu pojawia się tęcza,

Niech Bóg napełni twe serce radością...
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
Całodobowa opieka medyczna

Stołówka w Bursie do likwidacji

TuŜ przed świętami,
w Starostwie odbyło się
kolejne
spotkanie
dotyczące
zapewnienia
całodobowej
opieki
medycznej w powiecie
miechowskim
od
1
stycznia
2008r.
Problemem
jest
brak
odpowiednich środków na finansowanie tego zadania,
lokalizacja bazy świadczącej pomoc medyczną w godzinach
popołudniowych i dniach świątecznych, a takŜe niedobór
lekarzy. W rozmowie uczestniczyli: kierownictwo powiatu,
dyrektor Szpitala św. Anny w Miechowie, kierownicy GOZ
i samorządowcy gminni - burmistrz i wójtowie. - Chcę
podkreślić, Ŝe niezaleŜnie od dalszego rozwoju sytuacji
miechowski szpital będzie udzielał całodobowej pomocy
w kaŜdym przypadku zagroŜenia Ŝycia - oświadczył starosta
Mieczysław Bertek. Dyrektor Marian Tambor przypomniał,
Ŝe szpital jest przygotowany do zapewnienia całodobowej
gotowości szpitala do obsługi diagnostycznej, specjalistycznej
i ratowniczej. Natomiast podstawową pomoc medyczną
w gminach, w myśl zarządzenia prezesa NFZ mają zapewnić
lekarze pierwszego kontaktu pracujący w GOZ. Nie bez
znaczenia dla sprawnej opieki medycznej, jest takŜe nowy
wymiar czasu pracy i odpoczynku lekarzy. Samych lekarzy teŜ
brakuje. Największym kłopotem jest jednak niedoszacowanie
środków. Kierownicy GOZ chętnie przekazaliby swoje środki na
prowadzenie całodobowej opieki medycznej szpitalowi, który by
w ich imieniu tę opiekę zapewniał. Z kolei dla szpitala obecne
środki są nie wystarczające, by to zadanie wykonać prawidłowo.
Sugerowano wsparcie samorządów dla prowadzenia c.o.m. ale
szefowie gmin stwierdzili, Ŝe są ograniczeni przepisami ustawy
o finansach publicznych we wspieraniu działań NFZ. Lekarze szefowie GOZ - zadeklarowali aktywny udział w udzielaniu
przedmiotowej pomocy przy wsparciu miechowskiego szpitala.
W konkluzji narady ustalono, Ŝe podjęte zostaną działania
o zwiększenie środków na realizację opieki całodobowej, o które
naleŜałoby wystąpić do NFZ. Przygotowany zostanie równieŜ
projekt dyŜurów świadczonych w ramach tej pomocy przez
lekarzy rodzinnych z poszczególnych gmin. Niewykluczone, Ŝe
z nowym rokiem w oparciu m.in. o tych lekarzy całodobowa
pomoc medyczna moŜe być realizowana w szpitalu.

Zarząd powiatu, w projekcie budŜetu na 2008 rok, okroił
finanse przeznaczone na utrzymanie bursy szkolnej aŜ o 200
tys. zł. WiąŜe się to z faktem, Ŝe dyrektorka bursy ElŜbieta
Piwowarska otrzymała od Zarządu dyspozycję zamknięcia
stołówki juŜ od początku nowego roku. Władze powiatu
tłumaczą ten krok zbyt wysokimi kosztami funkcjonowania
placówki. Przeprowadzona przez powiat we wrześniu kontrola
wykazała, Ŝe w bursie przebywa 12 uczniów a zatrudnionych
jest tam 20 osób. Natomiast dyrektorka twierdzi, iŜ z bursy
korzysta 23 osoby a stan zatrudnienia to 19 osób. Dla jasności
naleŜy uściślić co kaŜda ze stron rozumie pod pojęciami
„przebywa” i „korzysta”. Z wyjaśnień zainteresowanych wynika,
Ŝe „przebywa” tzn. mieszka, stale rezyduje natomiast pod
pojęciem „korzysta” pani dyrektor rozumie korzystanie z usług
samej stołówki. Zupełnie niezrozumiałym jest twierdzenie
dyrekcji, Ŝe na gotowanych u nich obiadach moŜna zarabiać.
Ciekawe jak to moŜliwe skoro za obiad trzeba zapłacić zaledwie
3,50zł ! Jak wyliczył członek Zarządu Dariusz Marczewski
Starostwo dopłaca do dziennego wyŜywienia kaŜdego ucznia od
30 do 150zł. – w zaleŜności od aktualnej liczby stołujących się
uczniów. Odpłatność dzienna dla młodzieŜy za śniadanie, obiad
i kolację wynosi 8zł. Tak więc w niektóre dni lepiej opłacało by
się zawieźć tych kilka osób na obiad np. do „Hawełki”.
Przeciwko zamknięciu stołówki ostro protestuje radny Andrzej
Markiewicz (PiS). Podobno twierdzi, Ŝe obiady w bursie są
bardzo smaczne. W tym temacie na opinii pana radnego moŜna
polegać. Pani dyrektor ubolewa takŜe nad faktem, iŜ likwidacja
stołówki pociągnie za sobą zwolnienie 4 osób obsługi. Natomiast
Ŝywienie uczniów musiałaby przejąć jakaś firma cateringowa.
A co z innymi smakoszami korzystającymi ze stołówki?

Nowa klatka w ZS nr1
8 stycznia w Zespole Szkół nr 1 w Miechowie została oddana do
uŜytku nowa klatka schodowa, która zastąpiła starą prawie 100
letnią konstrukcję. Uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego
obiektu dokonali Starosta Mieczysław Bertek, Dyrektor
Marzena Samborska i ks. Jerzy Gredka. Koszt inwestycji ok.
200 tys. zł. został pokryty w całości z budŜetu powiatu. Pani
dyrektor liczy na kolejną inwestycję w szkole. Marzy jej się
szklany łączni między dwoma skrzydłami budynku, który
pozwoliłby na komunikację wewnątrz szkoły bez wychodzenia
na zewnątrz. Pan Starosta nie mówi nie.

UWAGA mieszkańcy powiatu miechowskiego !!! WaŜne !!!
Od nowego roku całodobową opiekę medyczną dla mieszkańców naszego powiatu. zapewnia :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TOP MED”
32-200 Miechów ul. Piłsudskiego 12 (naprzeciw restauracji „Turystyczna”).
W ramach całodobowej opieki dyŜury pełnią tam lekarze rodzinni z gmin powiatu miechowskiego. Tam
naleŜy zgłaszać się po pomoc w przypadkach, które nie niosą ze sobą zagroŜenia Ŝycia. Po kontakcie
telefonicznym otrzymacie wstępną wskazówkę co do dalszego postępowania. Po zgłoszeniu się
potrzebującego pomocy do zakładu dyŜurny lekarz pierwszego kontaktu zadecyduje o leczeniu lub
wezwie karetkę pogotowia.

Tel. kontaktowe :

041/ 383 33 11 lub 041/ 383 33 22

Wojewoda Małopolski Jerzy Miller w Miechowie
"Przyjechałem uczyć się od Państwa tutejszych problemów. Chcę usłyszeć, co
u Państwa jest najwaŜniejsze" - takim wyznaniem Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
zachęcił do dyskusji uczestników roboczego spotkania w Starostwie.
Gospodarza województwa witał w imieniu lokalnych samorządowców starosta Mieczysław
Bertek. Partnerami wojewody w rozmowie byli: członkowie Zarządu Powiatu, przewodniczący
rad - powiatu i gmin, burmistrz i wójtowie, dyrektor miechowskiego szpitala i komendanci
powiatowi straŜy poŜarnej i policji. W obradach takŜe uczestniczyli dziennikarze reprezentujący
lokalną i regionalną prasę. W trwającym dwie godziny spotkaniu samorządowcy powiatu
miechowskiego zasygnalizowali wojewodzie najistotniejsze lokalne problemy związane z:
regulacją stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, zadaniami powiatowych urzędów pracy,
słuŜbą zdrowia, oświatą, pomocą społeczną, drogownictwem, rolnictwem i autonomią samorządów szczebla powiatowego
i gminnego. Wojewoda odpowiadał na zadane pytania, wyjaśniał wątpliwości i przedstawiał swój punkt widzenia na poszczególne
kwestie. Zachęcał takŜe do pozyskiwania inwestorów, którzy mają niebagatelny wpływ na rozwój jednostek samorządowych
i lokalnych społeczności. Uwagi i spostrzeŜenia zgłoszone przez samorządowców powiatu miechowskiego znajdą się na zbiorczej
liście wniosków zebranych po wizytach wojewody Jerzego Millera we wszystkich powiatach Małopolski i zostaną wykorzystane
w organizacji narad monotematycznych na szczeblu wojewódzkim.
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czyli KABARET „SAMI SWOI”.
Biedni radni. Coś drgnęło w sprawie CEO w Pojałowicach.
Jedną z nielicznych uchwał jakie na
sesji Rady Miejskiej podjęli radni była
decyzja o nowej wysokości diet dla
siebie.
Dla
zaciemnienia
sprawy
wysokość
zarobków
w
projekcie
uchwały, którą przygotował i firmował
Przewodniczący
Komisji
Oświaty,
Kultury i Sportu radny Ryszard
Chwastek, określono jako procent
wartości tzw. kwoty bazowej czyli
1726,46zł. Wypada zauwaŜyć, Ŝe
wysokość tej kwoty równieŜ ustanawia
Rada Miejska. Tylko 5 radnych nie
zagłosowało za przyjęciem tej uchwały.
I tak od nowego roku miesięczne
zarobki naszych wybrańców będą

wyglądały następująco:
• Przew. Rady Miejskiej – 1 623zł.
• Zastępcy
Przewodniczącego
RM
i przewodniczący komisji – 863zł.
• Zastępcy przewodniczących komisji
stałych Rady – 777zł.
• Zwykli radni (kilku) – 691zł.
(ci w poprzedniej kadencji zarabiali
tylko 400zł.)
W rozmowie z nami Przewodniczący
RM Andrzej Chmielewski podwyŜki diet
dla radnych gminnych uzasadnia tym,
Ŝe
ich
koledzy
w
okolicznych
(porównywalnych co do wielkości)
gminach
mają
znacznie
wyŜsze
uposaŜenia. Nie był natomiast w stanie

odpowiedzieć na pytanie czy radni nie
rozwaŜali całkowitej rezygnacji z diet i pracy
społecznej w Radzie. Wyraźnie za to
podkreślił, Ŝe wysokość jego wynagrodzenia
nie uległa zmianie. Na razie.
Pan burmistrz ogłosił,
Ŝe
zostały
rozstrzygnięte 2 przetargi na zadanie pn.
Budowa
Centrum
Energii
Odnawialnej
w Pojałowicach. Przebudowa budynku na
potrzeby usługowo-produkcyjne brykietów
i pelet ze słomy – zaakceptowana cena
649 850 zł. oraz dostawa linii do produkcji
pelet i brykietów – cena 190 100 zł. Teraz
roboty ruszą z kopyta i do końca maja 2008
koniec zadania, zgodnie z przyjętym
harmonogramem!

Interpelacje.
 Radny Tomasz Belica (PiS) pytał
burmistrza o audyt w miechowskim
ośrodku zdrowia. Chciał wiedzieć : kto go
zlecił
(pytanie
retoryczne),
ile
to
kosztowało i czy inne jednostki podległe
gminie
teŜ
będą
w
ten
sposób
kontrolowane. PoniewaŜ nie uzyskał na
swoje pytania odpowiedzi przywołujemy
pana radnego do porządku. W Waszej
partii nie zadaje się kłopotliwych pytań
liderowi a tenŜe nie uzgadnia swoich
działań z partyjnym planktonem. Ruki pa
szwam – jak mówią towarzysze Moskale.
Czy się innych będzie kontrolowało zaleŜy
od tego ilu jeszcze swojaków czeka na
naleŜne im posady.

• Radny Włodzimierz Mielus dziwi się
ciągle a my dziwimy się jemu. Wytknął
burmistrzowi,
Ŝe
ten
udziela
mu
odpowiedzi na jego interpelacje, na
poziomie szkoły podstawowej (sorry
uczniowie). Przykład : radny Mielus pytał
o szczegóły dotyczące nieprawidłowości
przetargu,
przeprowadzonego
przez
miechowskie gimnazjum na dowóz dzieci
do szkoły i o procedury podpisywania
umów z przewoźnikami i opiekunami.
I co? Nasz ulubieniec W. Pengiel
„odpowiada” ustami pani dyrektor mgr
Joanny Natalii Nowak, Ŝe cyt : „przetarg
na dowóz uczniów naszej szkoły odbył się
według obowiązujących procedur”.

Logika Burmistrza.
PoniewaŜ do końca 2008 roku placówki podstawowej opieki
zdrowotnej muszą być przystosowane do wymogów unijnych
ich modernizacja jest oczywistym priorytetem władz gminy –
oświadczył burmistrz Świerczek. Oprócz miejskiego ośrodka
zdrowia przy ulicy Szpitalnej, obsługującego zdecydowaną
większość mieszkańców naszej gminy i miasta, w naszej
jednostce samorządowej funkcjonują jeszcze dwie placówki :
na os. XXX-lecia PRL i w Nasiechowicach. Na modernizację
osiedlowego
ośrodka
burmistrz
przewidział
pieniądze
w przyszłorocznym budŜecie. Natomiast na ośrodek wiejski
w przyszłorocznym budŜecie gminy nie zapisano Ŝadnych
środków! Logicznie rzecz biorąc są dwie moŜliwości : albo jak
zwykle z logiką burmistrz jest na bakier albo załoŜył
likwidację tego drugiego ośrodka zdrowia. Obawiamy się, Ŝe
moŜe wchodzić w rachubę próba likwidacji bo na sesji
burmistrz
coś
bąkał
o
wizji
lokalnej
radnych
w Nasiechowicach.
Ciekawe co na to radni Mirosław
Włodarczyk i Jacek Podsiadło reprezentujący mieszkańców
Nasiechowic i Dziewięcioł ? Co powiedzą mieszkańcy
okolicznych wiosek juŜ się domyślamy.

Ośmielamy się przypomnieć radnemu
Włodzimierzowi Mielusowi, Ŝe ostatnie
stanowisko
jakie
piastował
obecny
burmistrz
to
właśnie
dyrektor
podstawówki a obecny jego zastępca był
ponoć zdolnym logopedą. To widać,
słychać i czuć.
• Radny
Mirosław
Włodarczyk
burzy
się
i
pyta
dlaczego
zawiadomienie o posiedzeniu komisji
otrzymał 2 dni przed terminem jej
posiedzenia. Nie otrzymał wyjaśnienia.
Panie radny panu się chyba w głowie
przewróciło! Niech się pan cieszy, Ŝe TA
opcja w ogóle do pana jeszcze PiSze.

Koalicyjny dialog_.
Radny
Jerzy
Muszyński
wysłuchawszy
informacji
koalicjanta z PiS-u, czyli burmistrza Krzysztofa Świerczka,
o jego ostatnich przedsięwzięciach skonstatował, Ŝe burmistrz
oto ogłasza, iŜ nie wykona planu inwestycji gminnych w roku
2007, które sam zapisał w budŜecie (3 zadania). Nie ma
sensu przytaczać niezbornych „wyjaśnień” burmistrza, które
oczywiście niczego nie wyjaśniły, takŜe zniesmaczonemu
przewodniczącemu komisji, nomen omen, planowania
i budŜetu. My juŜ od dawna nie dziwimy się takim historiom.
To po prostu 3 x NIE : niekompetencja, niemoc i nieudolność.
Ten sam radny pytał równieŜ co z realizacją kolejnego
zadania czyli rozbudową miechowskiego hospicjum. Zgodnie z
zapisami w budŜecie, w roku 2007 powinien być wykonany
projekt tej inwestycji. Pan burmistrz stwierdził, Ŝe trwają
usilne prace nad uszczegółowieniem projektu technicznego
rozbudowy hospicjum. Jednocześnie uspokoił radnego, iŜ jest
czas do 2012 roku, bo wtedy ma być zakończone zadanie. Te
oświadczenia
nie
zadowoliły
radnego
Muszyńskiego.
Stwierdził, Ŝe będzie to juŜ 4-te niewykonane zadanie
inwestycyjne zapisane w tegorocznym budŜecie. Malkontent ?

Refleksja : Radny Jerzy Muszyński jest przewodniczącym komisji planowania, rozwoju i budŜetu. Jak sama nazwa wskazuje
powinien dbać o planowanie inwestycji, które są niezbędne gminie do jej rozwoju. I dba. Autorską inwestycją pana
przewodniczącego jest projekt rozbudowy miechowskiego hospicjum. Nie negując potrzeby istnienia tej zacnej instytucji trzeba się
jednak zastanowić czy jej rozbudowa jest zasadna a jeśli juŜ to czy ta inwestycja jest na miarę potrzeb i moŜliwości finansowych
gminy Miechów. A co np. z budową krytej pływalni? Poddajemy panu przewodniczącemu pod rozwagę logikę forsowania kolejnych
kosztownych inwestycji kosztem powaŜnego zadłuŜania naszej gminy. Jeszcze niedawno pan radny rozdzierał szaty nad
rozrzutnością poprzedniego burmistrza mimo, Ŝe kaŜda inwestowana przez Włodzimierza Mielusa złotówka była wspomagana drugą
złotówką pozyskiwaną z róŜnych źródeł pozabudŜetowych. Podobno na rozbudowę hospicjum będą jakieś pieniądze z zewnątrz.
Podobno.

Cogito ergo sum – czyli złote myśli Burmistrza.
•
•
•

•

Myślę, Ŝe dobrze wykorzystaliśmy ostanie pół roku na promocję segregacji odpadów. Myśliciel?
Chcemy promować gospodarkę odpadami w sposób promujący segregację odpadów.
Od nowego roku opłata za wywóz pojemnika na śmieci z gospodarstwa indywidualnego będzie wynosiła 10,50zł.
Dotychczas było 6,60zł. Tak więc myślę, Ŝe relatywnie ceny wywozu nie podroŜały. Bo co to jest głupie 60%!
• W Krakowie wywóz 1 pojemnika ze śmieciami od nowego roku będzie kosztował aŜ 22zł. a u nas tylko 10,50zł.
i jeszcze worek plastikowy gratis. Obawiamy się masowego napływu osadników ze stolicy województwa!
• Ogłosiliśmy konkurs na stanowisko straŜnika. Tak więc stan osobowy StraŜy Miejskiej zwiększy się o 100%.
Pojawiły się juŜ pierwsze objawy zimy. JuŜ w tej kwestii zakupiliśmy 5 ton masy na zimno. Ciemnej masy ?

ECHA Z MIASTA
UWAGA ! KONKURS EKOLOGICZNY Z NAGRODAMI !
Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa ogłasza Konkurs na
Najbardziej ekologiczne gospodarstwo. W Konkursie mogą brać udział
mieszkańcy gmin powiatu miechowskiego prowadzący gospodarstwa, w których
zastosowano urządzenia proekologiczne (kolektory słoneczne, oczyszczalnie ścieków,
piece opalane biomasą), prowadzą uprawy lub ekologiczny chów zwierząt. Dla pięciu
najlepszych gospodarstw w kaŜdej gminie przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.
Konkurs trwać będzie do 5.02.2008 r.
Warunki uczestnictwa, regulamin konkursu i Karta zgłoszenia są na stronie internetowej
www.miechowjaksa.home.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia - Miechów ul. Targowa 6.

Leonardo da Vinci w Miechowie - Gmina Miechów pozyskała z funduszy edukacyjnych Unii
Europejskiej 18 578 euro. Wniosek złoŜono w ramach Programu Leonardo da Vinci.
Program Leonardo da Vinci
jest częścią nowego
programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się
przez całe Ŝycie” (Lifelong Learning Programme).
Mimo przyciągającej uwagę
nazwy : „Gminny system
stypendialny dla dzieci uzdolnionych o specjalnych potrzebach
edukacyjnych”, złoŜony projekt
nie ma nic wspólnego
z pomocą finansową czy edukacyjną dla dzieci z naszej Gminy.
Projekt Gminy Miechów złoŜony został w zakresie działań
VETPRO czyli wymiany doświadczeń z partnerem zagranicznym,
nakierowanym dla szkoleniowców, nauczycieli, kierowników
działów kadr, doradców zawodowych, nauczycieli zawodu.
Działania te obejmują organizację jednego lub kilku wyjazdów
szkoleniowych lub warsztatowych do partnerów zagranicznych,
trwających od 1 do 6 tygodni, zakładających stworzenie
programu szkoleniowego, materiału dydaktycznego czy jak
w naszym przypadku programu stypendialnego. W zaleŜności od
zaplanowanych działań kaŜda instytucja biorąca udział
w projekcie musi zdecydować się na wybór określonego
wariantu dofinansowania, który określa równieŜ minimalną
liczbę mobilności czyli wyjazdów zagranicznych, jakie w ciągu
2 lat realizacji projektu kaŜda instytucja biorąca udział
w projekcie musi zrealizować. KaŜda z instytucji moŜe
wnioskować o dowolny wariant dofinansowania w zaleŜności od
tego, ile mobilności będzie mogła zrealizować w ciągu 2 lat.
PoniewaŜ nikt jeszcze, oprócz twórców, nie zna załoŜeń
gminnego projektu, moŜemy się tylko domyślać, Ŝe
w programie weźmie udział 6 – 12 osób, gdyŜ wyjazd dla
jednej osoby moŜe kosztować
1 000 euro plus koszty
administrowania projektem. WaŜne dla gminnej społeczności
edukacyjnej będą więc kryteria naboru do uczestnictwa
w realizacji programu. Znajomość języka niemieckiego,
znajomość
zagadnień
opiekuńczo
–
wychowawczych,
kreatywność w działaniu
i sporo wolnego czasu w pracy
zawodowej. Mamy juŜ na oku paru kandydatów

w otoczeniu władz Gminnych. Jest jeszcze tylko jeden
dodatkowy warunek do spełnienia : w wyniku realizacji projektu
obowiązkowo musi powstać co najmniej jeden wspólny
produkt końcowy (efekt materialny) projektu, opracowany,
stworzony lub zbudowany przez wszystkich uczestników
projektu (grupę projektową), który jest zgodny z propozycją
opisaną we wniosku. Produkt końcowy moŜe składać się na
działania zrealizowane wspólnie przez wszystkich uczestników
projektu lub kaŜdego z osobna, w zaleŜności od koncepcji.
Partnerskie Projekty LdV muszą stworzyć takie produkty
końcowe w wyniku realizacji projektu, które umoŜliwią
późniejsze rozpowszechnianie i dalsze zastosowanie rezultatów
tej współpracy. Jest teŜ jedno niebezpieczeństwo: Wyniki będą
opisane w raporcie końcowym i ich jakość będzie stanowiła
podstawę do wypłacenia II raty środków finansowych.
Wart więc dobrze przeczytać regulamin programu śyczymy
pomyślności w realizacji projektu i pewnie do efektów tych
działań jeszcze wrócimy – za dwa lata? Ciekawostką publikacji
na
temat
pozyskanych
środków
jest
głodna
w spektakularny sukces, wypowiedź wiceburmistrza W. Pengiela
dla Dziennika Polskiego.:„Jest to znaczący sukces,
zwaŜywszy iŜ na ponad 60 zakwalifikowanych przez FRSE
projektów, nasz znalazł się w środku listy. Większość
projektów
dotyczyła
szkolnictwa
wyŜszego,
nasz
szkolnictwa jakim my zawiadujemy. To podwójna
radość.” Z wrodzonej ciekawości sprawdziliśmy ową listę.
Projekt Gminy Miechów jest rzeczywiście na 34 miejscu listy
z tym, Ŝe wiceburmistrz nie zauwaŜył, Ŝe lokata na liście
zaleŜała od kolejności nadanego numeru umowy, a nie od
wartości merytorycznej programu. Znacząca zaś większość
wnioskodawców to szkoły ponadgimnazjalne o profilach
zawodowych a nie uczelnie. Jak zwykle wice bajdurzy co mu
ślina na język przyniesie.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

13 stycznia grała takŜe w Miechowie.

W czasie XVI finału 35 wolontariuszy zebrało ponad 17 tys. zł. najbardziej hojni byli miechowianie dla
uczennicy Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Klaudii Rusek. Jej wynik to 1 600zł! W tym roku fundacja
Jerzego Owsiaka zbierała pieniądze na pomoc dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. BRAWO !!!

Echa Świąt.

Spacerkiem po mieście.

„Echo” patrzy krytycznie na naszą miechowską codzienność jednak
warto
i
naleŜy
odnotowywać
takŜe
fakty
pozytywne.
W
gorącym
okresie
przedświątecznym,
w
czasie,
gdy
w krakowskich urzędach pocztowych ludzie stali w kolejce do
okienka po 40 minut aby kupić znaczek na kartkę, w Miechowie na
poczcie,
uruchomiono
wszystkie okienka tak, Ŝe
w najgorszym razie kolejka składała się z trzech osób. Dzięki temu
nie tylko zyskaliśmy na czasie, ale takŜe klienci byli
w stosunku do siebie znacznie uprzejmiejsi niŜ zazwyczaj. Na
miechowskiej poczcie panował rzeczywiście przedświąteczny
nastrój. Jak się dowiedzieliśmy, od roku miechowskim oddziałem
Poczty Polskiej kieruje nowy, młody naczelnik i jego zasługą jest
nowa organizacja pracy okienek. Brawo, tak trzymać! Gorzej było
z chlebem. W piekarni przy ulicy Targowej w wigilię po godzinie
dwunastej chleb otrzymywały tylko osoby, które się zapisały.
Podobno co 40 minut przywoŜono chleb do Kłosa, ale złośliwi
mówili, Ŝe co 40 minut tylko ogłaszano kolejną dostawę.

Nieoceniony
burmistrz
wymyślił
niekonwencjonalny
sposób na pomnoŜenie inwestycji na drogach gminnych.
Musiał, bo zamiast wykonywać zadania wynikające
z ustawy o samorządzie gminnym mnóstwo pieniędzy
wydał na „cudze” drogowe inwestycje wojewódzkie. A było
to tak. Na miejsce „remontu” podjechał na kogucie
specjalistyczny samochód, dwaj panowie wysypali do
dziury wiadro masy asfaltowej po czym nogami zadeptali
wykrot. I juŜ po robocie! Pytanie: Nowatorski sposób na
zatkanie dziur czy zatykanie ust wyborcom.

ECHA ZNALEZIONE W PRASIE
• w świątecznej „Rzeczpospolitej”
miechowskim Gimnazjum.

o

Red. Rafał Sigiel pisze obszernie o ekologicznych systemach
ogrzewania budynków. Wykorzystywanie tej, jak ją nazywa,
„prawdziwie pozytywnej energii z wnętrza ziemi” to jeszcze
wciąŜ nowinka w naszym kraju. Jedną z przyczyn takiego stanu
rzeczy jest wciąŜ dość wysoki, jak na polskie warunki, koszt
instalacji. W domku jednorodzinnym średniej wielkości (ok. 150
m. kw.) koszty instalacji pomp ciepła (ok. 40 tys. zł.) zwracają
się po ok. 20 latach.
Jednak w przypadku duŜych obiektów uŜyteczności publicznej
oszczędności pojawiają się juŜ po kilku latach. Energia
geotermalna to energia z wnętrza ziemi. Temperatura pod
powierzchnią gruntu wzrasta wraz z głębokością a w samym
jądrze ziemi osiąga ponad 4 500st. Celsjusza! JuŜ jednak na
głębokości 1,5 – 2m pod powierzchnią gruntu jest stała
temperatura kilku stopni, którą moŜna wykorzystać do
ogrzewania budynków. Na zastosowanie takiego modelu
ogrzewania zdecydował się w 2000 roku Burmistrz Gminy
i Miasta Miechów Włodzimierz Mielus, entuzjasta

Pompa ciepła w hali sportowej.
niekonwencjonalnych
źródeł
energii.
Zastosował
je
w nowopowstałym Gimnazjum. - Wykorzystanie energii
odnawialnej w gimnazjum to autorski pomysł ówczesnego
burmistrza miasta Włodzimierza Mielusa. Pod uwagę brane były
równieŜ inne ekologiczne rozwiązania, ale wykorzystanie energii
geotermalnej okazało się najbardziej uzasadnione ekonomicznie
– mówi Jarosław Naziemiec, dyrektor ds. administracyjnych
Gimnazjum nr 1 w Miechowie. Za 260 tys. zł. zbudowano
instalację podziemnych o przekroju 10 cm. wymienników ciepła,
które czerpią energię z ziemi. Zestaw rur o długości 4,5 km Jest
zakopany na głębokości 180cm. pod szkolnym boiskiem,
a serce układu stanowi spręŜarkowa pompa ciepła o poborze
mocy elektrycznej 25kW. Pozytywne wyniki uzyskiwane z 1-szej
pompy
skłoniły władze gminy do zamontowania w szkole
drugiego
układu
geotermalnego
do
ogrzewania
sali
gimnastycznej i kilku sal lekcyjnych. Ten drugi zestaw ma
większą moc i wydajność a kosztował nieco mniej, ok. 200 tys.
zł gdyŜ został wykonany w nowszej technologii w 2002r. Dziś
gimnazjum w Miechowie odwiedzają wycieczki i delegacje
z całego kraju, a dyrekcja szczyci się swymi instalacjami.
Nakłady inwestycyjne poniesione kilka lat temu przynoszą
oszczędności. Instalacja pomp ciepła zwróciła się juŜ w zeszłym
roku. Prąd niezbędny do działania instalacji kosztuje 30 – 35
tys. zł. rocznie. Jest to mniej więcej połowa kwoty, jaką
musielibyśmy wydać tylko na zakup węgla i koksu, gdybyśmy
opalali szkołę tymi paliwami – przekonuje dyr. Naziemiec. Do
kosztów samego ogrzewania węglem naleŜałoby jeszcze
doliczyć wydatki na konserwację urządzeń grzewczych oraz
utrzymanie pracowników odpowiedzialnych za ogrzewanie.
Gimnazjum o podobnej liczbie uczniów i niemal identycznej
kubaturze pomieszczeń do miechowskiego, na ogrzewanie
wydaje 100 – 120 tys. zł. rocznie – dodaje dyrektor Naziemiec.

• w dzienniku „Polska” z 26.01
o
dokonaniach ekologicznych Miechowa.
KaŜdy, kto zechce ogrzewać swój dom biomasą, zbuduje
elektrownię
wodną
lub
wiatrak
produkujący
energię
elektryczną, juŜ wkrótce będzie mógł dostać poŜyczkę od
państwa na preferencyjnych warunkach. Projekt odpowiednich
przepisów przygotowuje Ministerstwo Gospodarki - dowiedział
się dziennik "Polska". Rząd zamierza na razie skupić się na
promowaniu najtańszych metod pozyskiwania energii. W Polsce
to cały czas biomasa. JuŜ teraz w niektórych polskich gminach,
np. w Miechowie w Małopolsce, większość domów ogrzewanych
jest nie węglem, ale ekologiczną biomasą. Stało się tak dlatego,
Ŝe władze gminy przekonały mieszkańców do tej nowości. Rząd
chce wykorzystać przykład Miechowa w akcji promującej takie
rozwiązania w całym kraju.

• w „Gazecie Krakowskiej”
o
miechowskich standardach moralnych.
Społeczeństwo musi wymagać od wybranych
przez siebie władz właściwych postaw moralnych
i etycznych (Anna Świerczek).
9 stycznia ukazał się na łamach GK artykuł Magdaleny Uchto
będący pokłosiem jej rozmowy z Ŝoną Krzysztofa Świerczka,
Burmistrza Gminy i Miasta Miechów. Przypominamy fakty z tej
bulwersującej historii, o których pisała takŜe miejscowa prasa.
Kilka dni po wygranych wyborach samorządowych, nowy
burmistrz gminy i miasta Miechów Krzysztof Świerczek,
w burzliwych okolicznościach wyprowadził się ze wspólnego
domu. Było to dla miejscowych tym bardziej zaskakujące, Ŝe
Ŝona obecnego burmistrza Anna aktywnie uczestniczyła w jego
kampanii wyborczej chodząc wytrwale od wsi do wsi, od domu
do domu, reklamując swego męŜa, dezawuując konkurenta
i rozdając wyborcze materiały. Jak twierdzą obserwatorzy
miechowskiej sceny samorządowej to właśnie swej Ŝonie pan
burmistrz zawdzięcza w duŜej mierze swój wyborczy sukces.
Nie ośmielamy się przypuszczać, Ŝe ma tu zastosowanie stara
maksyma : murzyn zrobił swoje … Jak twierdzi ciągle jeszcze
aktualna Ŝona burmistrza przyczyną odejścia męŜa jest inna
kobieta. No cóŜ, jeśli tak to nie ona pierwsza i zapewne nie
ostatnia. Czasami miłość chadza dziwnymi drogami, zakładając
oczywiście, Ŝe o to zacne uczucie chodzi takŜe w tym
przypadku. Jak dowiadujemy się z artykułu w GK, pani Anna
Świerczek wychowała się w rodzinie, w której wartości moralne
miały istotne znaczenie. Nie miała i nie ma jakichś bardzo
wygórowanych oczekiwań w stosunku do współmałŜonka. Dla
niej po prostu rodzina jest najwaŜniejsza, małŜonkowie powinni
być sobie wierni oraz szanować siebie i swe dzieci. Dlatego
uwaŜa, Ŝe Ŝadna Ŝona i matka nie moŜe stać bezczynnie
i patrzeć jak mąŜ ją zdradza a rodzina się rozpada. O etyce
pracowników samorządowych, do których naleŜy jej mąŜ, mówi
: to my dajemy władzę tym ludziom by oni dawali przykład co
jest dobre a co złe. Ma nadzieję, Ŝe wyborcy bardzo uwaŜnie
obserwują zachowania i postawy moralne osób publicznych
i róŜnych brudów nie pozwolą zamieść pod dywan. Anna
Świerczek jest zbulwersowana faktem, Ŝe „jedna z kobiet”
oskarŜyła ją o nękanie. Zaraz w następnym zdaniu ujawnia kto
to jest ta kobieta mówiąc : skoro mąŜ zostawił mnie dla niej to
chyba miałam prawo z nią porozmawiać. I wszystko jasne. Pani
Anna nie wstydzi się faktu, Ŝe jest oskarŜona o nękanie. UwaŜa,
iŜ dobrze by było aby mieszkańcy naszego miasta wzięli udział
w ew. rozprawie sądowej i posłuchali co w jej sprawie mają do
powiedzenia ci, którzy rządzą z ich wyboru, którzy pośrednio
mają w ten sposób wpływ na losy mieszkańców miasta i ich
dzieci. Dlatego podjęła juŜ pierwsze formalne kroki w celu
zorganizowania manifestacji – pikiety w obronie godności
rodziny. Chce w ten sposób wyartykułować swój sprzeciw
wobec amoralnych postaw jej męŜa, burmistrza Miechowa. Nie
chce publicznie prać domowych brudów ale na swoim
przykładzie pokazać dramat porzuconej Ŝony i matki. Ma
nadzieję, Ŝe jej działania wesprą licznie mieszkańcy miasta.
A co na to druga strona konfliktu. Przepytywany przez
dziennikarkę na powyŜsze okoliczności Krzysztof Świerczek
zaprezentował klasyczną metodę odwrócenia ról. Autorka
artykułu nie usłyszała z jego ust ani jednego zdania
usprawiedliwienia swego postępowania, refleksji czy wyrazów
ubolewania w związku z tym co się stało. Zarzuca Ŝonie, Ŝe
poprzez swoje działania chce wywrzeć presję na wymiar
sprawiedliwości, robiąc z siebie męczennicę. Jak mówi JKM,
burmistrz rŜnie głupa udając, Ŝe nie rozumie o co tutaj chodzi,
o jaką obronę rodziny skoro to ON wychowuje ich wspólne
dzieci. Niesłychane. Pan burmistrz jako katolik ślubował swej
Ŝonie Annie przy ołtarzu dozgonną miłość i Ŝe jej nie opuści aŜ
do śmierci. Tą przysięgę małŜeńską po prostu wyrzucił na
śmietnik i jeszcze ma do małŜonki pretensję, Ŝe ona tego nie
akceptuje! Gratulujemy mieszkańcom gminy Miechów trafnego
wyboru burmistrza. Jednak odradzamy kierowania się
w sprawach rodziny zasadami albo ich brakiem, które
prezentuje Wasz wybraniec. Dla uczciwego człowieka
i chrześcijanina wystarczy tylko, a moŜe aŜ, kierowanie się
prostymi zasadami Dekalogu.

SPORT
MKS „Pogoń” – b. Prezes sprawozdaje
Były Prezes Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Marian
Sokół udostępnił prasie opracowane przez siebie sprawozdanie
z okresu swej działalności, i nie tylko, na stanowisku sternika
klubu. PoniŜej najwaŜniejsze fragmenty z tego opracowania.
• 4.VII.2006r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu wybrano
nowego prezesa Mariana Sokoła oraz zarząd w składzie : Marek
Małkiewicz(wiceprezes), Andrzej Węglarz(sekretarz), Janusz
Paczyński(skarbnik), Tadeusz Babicz, Jerzy Kozioł(członkowie).
• Po sporządzeniu bilansu otwarcia nowy zarząd stwierdził, Ŝe
zadłuŜenie klubu wynosi ok. 70 tys. zł. Jak wynika
z dokumentów były to zobowiązania wobec trenerów, piłkarzy,
przewoźnika i gospodarza klubu. RównieŜ w stosunku do UGiM
klub zalegał z zapłatą ponad 123 tys. zł. za dzierŜawę placów
targowych. Tak więc całkowite zobowiązania finansowe „Pogoni”
na dzień zmiany zarządu wynosiły ponad 200 tys. zł. Ponadto
oprócz w/w zobowiązań pozostały jeszcze niezapłacone
rachunki za telefon, składki dla ZUS i za media – wodę, energię
el. PoniewaŜ z dniem 30 czerwca 2006r. burmistrz rozwiązał
umowę z klubem na dzierŜawę parkingów, jedynym dochodem
pozostała dotacja z UGiM i to wyłącznie na druŜyny
młodzieŜowe.
• W pierwszym miesiącu działalności nowego zarządu z jego
składu odeszły 2 osoby : J. Paczyński i A. Węglarz. Nieco
później ze składu zarządu ubył T. Babicz (wyjazd za
granicę).Tak więc zarząd pozostał w 3 osobowym składzie.
• W 2006r. przeprowadziłem wiele rozmów z kierownikami
miechowskich zakładów pracy. Jednak nie przyniosły one
oczekiwanych efektów finansowych. Mimo to zarząd pozyskał
pewne środki, które pozwoliły na wypłacenie zawodnikom
premii na koniec rundy jesiennej. Ponadto w miarę skromnych
moŜliwości staraliśmy się spłacać mniejsze zaległości.
• Nie remontowany od kilkunastu lat budynek na Stadionie
Miejskim wymaga pilnych inwestycji. Jednak mimo licznych

monitów klub nie otrzymał z kasy miejskiej Ŝadnych środków na
te zadania. Jedynie Urząd Gminy i Miasta sfinansował zakup
2 wiat dla zawodników rezerwowych. Ponadto pozyskano 20
stolików ze schroniska im. Brata Alberta i 2 uŜywane komputery
z Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka. Niezbędne drobne naprawy
wykonywano własnymi siłami.
• Na swą działalność statutową w 2007r. MKS „Pogoń” otrzymał
jedynie dotację z UGiM w wys. 54 tys. zł. Na cały rok !
• Od 1 kwietnia 2007r. gospodarz klubu J. Kozioł został
pracownikiem UGiM a gmina pokrywa rachunki za media.
• Z uwagi na b. mały budŜet zarząd postanowił oprzeć kadrę
1-go zespołu seniorów wyłącznie na swoich wychowankach.
W drugiej części sprawozdania prezes Sokół dzieli się
z prasą swymi gorzkimi przemyśleniami i refleksjami na temat
klubu.
• Analiza działań poprzednich władz klubu pokazuje, Ŝe jedną
z przyczyn powstałego zadłuŜenia były nietrafione decyzje
kadrowe i wadliwie zawierane umowy o pracę. Obecnie osoby,
które nie wniosły do klubu nic pozytywnego w sensie
działalności sportowej, dysponują prawomocnymi wyrokami
sądowymi i klub będzie musiał im wypłacić zaległe pobory.
• Ironią losu jest fakt, Ŝe moi poprzednicy na stanowisku
prezesa nie poczuwają się do jakiejkolwiek winy a jeden z nich
(równieŜ wierzyciel klubu) występuje w roli uzdrowiciela czy
wręcz wybawcy klubu będąc członkiem aktualnego zarządu.
• Nie chcę oceniać pracy poszczególnych członków kierowanego
przeze mnie zarządu. Pozostawiam to ich sumieniu.
Na zakończenie Ŝyczę nowemu prezesowi Ryszardowi
Kołtunowi zrealizowania przedstawionego programu
naprawczego. I oby nie zawiódł się na swych
współpracownikach tak jak to było moim udziałem.

Znów wybory w „Pogoni”.
Powoli zebrania stają się specjalnością MKS „Pogoń”. Dopiero 17 listopada odbyło się „zebranie wyborcze” a juŜ 25 stycznia
mieliśmy kolejne. Oczywiście obydwa otrzymały nazwę WALNE. Na pierwszym z nich na bakier ze Statutem i procedurami wybrano
nowego prezesa Ryszarda Kołtuna oraz zatwierdzono zaproponowany przez nowego prezesa skład osobowy zarządu w składzie :
Ryszard Kołtun, Janusz Paczyński, Jan Perzyński, Andrzej Dudziński, Zbigniew Piwowarski, Julian Łopata, Jerzy Kozioł, Stanisław Kita
i Tadeusz Prokop a takŜe Komisję Rewizyjną w składzie : Marek Małkiewicz, Krzysztof Szymanek i Seweryn Frączyk. 2 miesiące
później R. Kołtun podał się do dymisji a z nim zdymisjonowano cały zarząd. Po czym wybrano „nowego” prezesa czyli Ryszarda
Kołtuna, który tradycyjnie zaproponował „nowy” zarząd w składzie : Ryszard Kołtun, Janusz Paczyński, Jan Perzyński, Andrzej
Dudziński, Zbigniew Piwowarski, Mieczysław Kądziołka, Michał Dyktyński, Andrzej Włudarz, Ryszard Kazieczko i Mariusz Malicki.
Wybrano takŜe nową komisję rewizyjną klubu: Tadeusz Gajos, Andrzej Węglarz i Rafał Dudziński. Novum drugiego zebrania –
niektórych funkcyjnych wybierano zaocznie. Obecny na zebraniu burmistrz Świerczek zadeklarował cyt : pieniądze na niezbędne
remonty, renowacje i utrzymanie obiektu. ”Pogoń” ma od nowego roku nowego grającego szkoleniowca Krzysztofa Szumca, który
trafił do Miechowa z „Płomienia” Jerzmanowice. śyczymy nowym władzom klubu samych sukcesów do następnego zebrania.

Mikołajkowy Turniej Badmintona i Tenisa Stołowego.
15 grudnia w Gimnazjum nr 1 w Miechowie Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” był gospodarzem corocznego turnieju
dla młodych miłośników badmintona i tenisa stołowego. Przybyło ponad 100 uczestników z : Krakowa, Niepołomic, Bolesławia,
Bukowskiej Woli, Charsznicy, Jaksic, KsiąŜa Wielkiego i Miechowa. Najmłodszy uczestnik Jakub Majerski z Bolesławia liczył
zaledwie 8 lat! Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody, puchary, dyplomy i słodycze ufundowane przez Starostwo powiatowe
i Urząd Gminy i Miasta. Rozgrywki przeprowadzono w kilku kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców.
Turniej wzorowo zorganizowały i przeprowadziły Marta Szarek (Prezes UKS „Spartakus”) i Ewa Pituch.

WyróŜnieni

uczestnicy

WYNIKI:
Tenis stołowy :
Dziewczęta (szk. podst.) : Joanna Broś, Dominika Broś,
Patrycja KsiąŜek, ElŜbieta Śliwoń.
Chłopcy (szk. podst.) : Paweł Sobczyk, Roman Portka,
Marcin Manterys, Adrian Soczówka.
Chłopcy (gimn.) : Mateusz Cegła, Łukasz Kozioł,
Sylwester Zięba, Mateusz Zięba.
Badminton :
Chłopcy (szk. podst. kl. I-III) : Grzegorz Fraś, Jakub
Majerski, Michał Zaleśny, Kacper Paluch.
Dziewczęta (szk. podst. kl. IV) : Emilia Jaworska, Kamila
Chytroś, Weronika Kopeć, Weronika Duś.

Biuro – Ewa Pituch

Prezes UKS Marta Szarek

Chłopcy (szk. podst. kl. IV) : Tomasz Henke,
Jakub Trybała, Kamil włosek, Jakub Wojtusik.
Dziewczęta kl. V-VI : Edyta Mietła, Kamila Morawska,
Sylwia Bober, Klaudia Kosmal.
Chłopcy kl. V-VI : Sebastian Malski, Krystian Sum,
Tomasz Fraś, Sebastian Sikora.
Dziewczęta gimn. : Sonia Nocoń, Aneta Lepiarczyk, Anita
Atlas, Paulina Płatek.
Chłopcy gimn. : Damian Malski, Michał Siwek,
Dawid Biernacki, Grzegorz Pajda.

ECHA RÓśNE
RÓ NE
Nowy 2008 rok !

Noworoczny opłatek.

Nowy Rok to międzynarodowe święto przypadające
1 stycznia kaŜdego roku (w kalendarzu gregoriańskim).
W powszechnie przyjętym zwyczaju obchodzenie święta naleŜy
rozpocząć od otworzenia butelki szampana o północy z 31
grudnia na 1 stycznia. Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi
w polskiej tradycji miano Sylwestra. Według współczesnej nauki
Kościoła obowiązkowym jest przez katolików udział w mszy
rozpoczynającej się o północy i odprawianej we wszystkich
kościołach. Nawiązuje to do średniowiecznej genezy tego
święta, kiedy to ludzie wyczekujący końca świata i lękający się
Sądu Ostatecznego mogli odetchnąć z ulgą i podziękować Bogu,
Ŝe się zmiłował, Ŝe to jeszcze nie teraz. Zaraz potem przyszła
teŜ jednak refleksja, Ŝe kiedyś przecieŜ to w końcu nastąpi, Ŝe
trzeba być na to gotowym, bo nikt nie zna dnia, ani godziny.
Stąd właśnie tradycja mszy noworocznych. Na mszach tych nie
wspomina się jednak św. Sylwestra (po północy mamy wszak
juŜ 1 stycznia), tylko Uroczystość Świętej Marii BoŜej
Rodzicielki. Historycznie jednak Święto Świętej BoŜej Rodzicielki
zostało ustanowione przez Kościół na początku XX wieku,
w miejsce Święta Obrzezania i Nadania Imienia Jezus. W swych
kalendarzach
wciąŜ
mają
je
anglikanie.
Zwyczaj
rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia
wprowadził w swej reformie kalendarzowej Juliusz Cezar.
Rzymianie czcili w ten dzień Janusa, boga bram, drzwi
i początków. Wiele języków, w tym angielski i niemiecki
przejęły właśnie od Janusa nazwę miesiąca styczeń (ang.
January). Pierwszym w historii rokiem rozpoczętym 1 stycznia
był, wg obecnej rachuby, 46 r. p.n.e.

W niedzielę 6 stycznia o godz. 10-tej, Mszą Świętą w intencji
Ojczyzny w Bazylice Św. Trójcy OO Dominikanów, rozpoczęło
się tradycyjne noworoczne spotkanie opłatkowe członków
Małopolskiej Platformy Obywatelskiej. Po mszy jej uczestnicy
przeszli do pobliskiej
kawiarni
„Loch
Camelot”
przy
ul.
Św. Tomasza gdzie
łamano się opłatkiem
i
składano
sobie
Ŝyczenia.
W spotkaniu wzięli
udział
ministrowie
Skarbu i Obrony :
Aleksander
Grad
i Bogdan Klich oraz
posłowie
Małopolscy.
Gospodarzem
spotkania
był
Przewodniczący Regionu Małopolskiego PO RP poseł Andrzej
Czerwiński, który w swoim wystąpieniu powiedział : głęboko
wierzymy, Ŝe tradycja dzielenia się opłatkiem i towarzysząca jej
atmosfera wzajemnej Ŝyczliwości, przybliŜy ludzi dobrej woli do
wspólnego budowania lepszej przyszłości naszej Ojczyzny i jej
obywateli.
W spotkaniu wzięła równieŜ udział
9 osobowa
reprezentacja PO z powiatu miechowskiego. Zaprzyjaźniony od
lat z naszym miastem minister B. Klich prosił aby w jego
imieniu pozdrowić i złoŜyć serdeczne Ŝyczenia wszelkiego dobra
mieszkańcom miechowskiego powiatu.

Burmistrz byłym kolegom.
OŚWIADCZENIE. Na 25 stycznia Samorządowy Zespół Edukacji w Miechowie
zaprosił przedstawicieli związków zawodowych działających w miechowskich placówkach
oświatowych na spotkanie z Burmistrzem Gminy i Miasta Miechów. Spotkanie miało na
celu przedyskutowanie i uzgodnienie regulaminu wynagradzania nauczycieli i regulaminu
przyznawania nagród burmistrza. Po zapoznaniu się z przygotowanymi przez burmistrza
projektami w/w dokumentów związkowcy przedstawili wspólne uzgodnione stanowisko w sprawie zmian w tych regulaminach.
NajwaŜniejsze z nich to : podniesienie wysokości kwoty za wychowawstwo klasy oraz podwyŜkę kwoty przeznaczonej na dodatek
motywacyjny. W sprawie 1-go wniosku burmistrz zgodził się zwiększyć wysokość planowanej kwoty za wychowawstwo ale tylko z 50
do 60zł. Natomiast stanowczo sprzeciwił się podniesieniu wysokości dodatku motywacyjnego z 3 do 4 procent kwoty planowanej na
wynagrodzenia dla nauczycieli w br. Nie pomogły nasze argumenty, Ŝe ten 1% to zaledwie roczny wydatek w wysokości niecałych 40
tys. zł. a tylko na wprowadzeniu nowych przepisów o rezygnacji z poboru przez fiskusa 2% składki rentowej w kasie gminy zostanie
ok. 115 tys. zł. W związku ze sprzeciwem burmistrza wszystkie 3 związki odmówiły podpisania protokołu uzgodnienia
przedstawionych regulaminów. Mamy nadzieję, Ŝe działając w dobrze pojętym interesie miechowskich nauczycieli, władze gminy
przemyślą sprawę i zaakceptują nasze postulaty (tekst wspólnego oświadczenia związków zawodowych przekazany prasie
po spotkaniu z burmistrzem). Pod oświadczeniem figurują podpisy przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Związku Zawodowego „Solidarność” i Związku Nauczycieli Rzeczypospolitej Rada Terenowa w Powiecie Miechowskim.
Komentarz : Zapomniał wół jak cielęciem był – to stare przysłowie mogłoby być najkrótszym komentarzem do zachowania
burmistrza Miechowa Krzysztofa Świerczka. No cóŜ punkt widzenia zmienia się niektórym wraz z punktem siedzenia. Pan Świerczek,
który nauczycielskie krzesło zamienił rok temu na fotel burmistrza juŜ zapomniał o swych kolegach ze szkół gminnych. Po
negocjacjach z przedstawicielami związków zawodowych działających w oświacie burmistrz łaskawie zgodził się jedynie na podwyŜkę
dla wychowawców klasowych o 10 zł. Będzie to dodatkowy wydatek z kasy gminy 23 tys. zł. Stanowczo odmówił natomiast
podniesienia z 3 do 4 procent dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Ten jeden procent kwoty planowanej na wynagrodzenia dla
nauczycieli to byłby wydatek ok. 39 tys. zł na rok. Tak więc spełnienie obydwu postulatów związkowców w wersji minimalnej
wymagałoby rocznej kwoty 64 tys. zł. W tym roku wskutek ustawowej zmiany przepisów gmina, jako pracodawca, nie będzie
musiała odprowadzać do kasy Państwa 2 % składki rentowej od zatrudnionych nauczycieli. Te 2 % to w przypadku gminy Miechów
kwota ok. 115 tys. zł. rachunek jest prosty : 115 – 64 = 51. Czyli nawet gdyby burmistrz uwzględnił postulaty związkowców i tak
zostałoby mu w kasie ponad 50 000 zł. Panie Burmistrzu, czy warto robić oszczędności na kolegach nauczycielach ?!
Galeria przetrwa …
Na ostatniej w roku sesji RM burmistrz K. Świerczek
poinformował, Ŝe jest po rozmowach z Marszałkiem
Województwa Małopolskiego w sprawie finansowania przez
Urząd Marszałka w roku 2008 miechowskiej Galerii „U Jaksy”.
Oznajmił, Ŝe obiecano mu kwotę 170 tys. zł. Teraz juŜ
burmistrz zapewne przekona radnych do podjęcia decyzji o
przejęciu przez gminę w/w galerii. Wprawdzie niektórzy radni
mieli wątpliwości i dociekali co będzie z finansami w
następnych latach ale burmistrz uspokoił ich, Ŝe jakoś to
będzie.
Powiat
ustami
członka
Zarządu
Dariusza
Marczewskiego obiecał nadal wspierać placówkę coroczną
kwotą w wysokości 20 tys. zł. jesteśmy przekonani, i
optujemy za tym, Ŝe nowy opiekun tej zacnej instytucji
artystycznej – Gmina i Miasto Miechów – nie będą chciały być
gorsze od obcych i dorzucą jakieś głupie 40 tys. zł. Tak więc
w tym roku Galeria moŜe liczyć na dofinansowanie swej
działalności niebagatelną kwotą 230 tys. zł! Biorąc pod uwagę

fakt, iŜ jest to placówka typowo rodzinna zatrudniająca
2 osoby, za skromną kwotę ok. 20 tysięcy złotych miesięcznie
moŜna od biedy jakoś przeŜyć.

… a stołówka w bursie nie.
Członkowie zarządu w obecności dyrektor miechowskiej Bursy
Szkolnej i naczelnika Wydziału Oświaty zapoznali się
z przebiegiem przygotowań do zmiany formy Ŝywienia w tej
placówce. Od połowy lutego br. posiłki dla uczniów mieszkańców bursy będą wydawane na miejscu w formie
kateringu. Tak więc de facto oznacza to decyzję
o zakończeniu działalności stołówki w bursie szkolnej przy ul.
Sienkiewicza w dotychczasowej formie. Stołówka nie będzie
juŜ przygotowywać samodzielnie posiłków a będą one
dostarczane przez firmę cateringową i serwowane uczniom
w budynku bursy. A co z innymi, „zewnętrznymi”
smakoszami.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI.
MIECHOWSKI.
Apelacyjna tromtadracja

Wigilia pod batem

• Jeden z radnych powiatowych PiS, niejaki Andrzej M. na
konferencji prasowej (sic!) zaapelował dramatycznie :
Apelujemy do mediów i wszystkich środowisk opiniotwórczych o
podjęcie działań uniemoŜliwiających likwidację medycznej opieki
całodobowej!”. Czyli pan radny apeluje do w/w aby nie dąŜyli
do zmiany juŜ obowiązujących przepisów prawnych!
• TenŜe radny na tejŜe konferencji zaapelował (znów)
o zorganizowanie specjalnej debaty na sesji Rady Powiatu
w celu : zdiagnozowania problemów, określenia sposobów ich
rozwiązywania oraz zaplanowania nowych działań i ich
kierunków w temacie realizacji zasad wyrównywania szans
edukacyjnych na terenie powiatu miechowskiego”. Tak więc
wszystko wskazuje na to, Ŝe pan radny JUś przystępuje do
realizacji swego programu wyborczego, którego jedno z haseł
brzmiało : świetlica w kaŜdej wsi! Po odbyciu debaty sprawy
zapewne nabiorą tempa. U nas na Ziemi.

Wigilia to wspólny uroczysty posiłek w gronie rodziny czy
współpracowników, łamanie się opłatkiem i składanie Ŝyczeń.
Tak kaŜe tradycja i tak dzieje się w większości domów czy
zakładów pracy. Jednak zdarzają się wyjątki. W jednej ze szkół
Dyrekcja urządziła z nauczycielami i pracownikami wspólną
wigilię. Na koszta posiłku zarządzono zrzutkę po 10zł.
Bezpośrednia przełoŜona personelu technicznego zdecydowanie
„zaprosiła” pracowników słowami : myślę, Ŝe WSZYSCY złoŜą
się po 10 zet. I miała rację, wszyscy uiścili składkę, a ci, którzy
na wigilię przyszli nie Ŝałowali. Na środku sali lekcyjnej zasiadła
DYREKCJA. Pod ścianami pospólstwo a na stoliku przy drzwiach
szwedzki stół zastawiony przez firmę cateringową. Naczelna
palnęła okolicznościową gadkę wraz
z Ŝyczeniami i ugryzła
opłatek. Za jej przykładem gawiedź skonsumowała opłatek
a niektórym udało się takŜe co nieco skubnąć ze skromnego
stołu. Potem pozwolono się rozejść.

Samorządowcom (i nie tylko) ku przestrodze (11) - czyli historia z morałem.
Okazuje się, Ŝe perypetie w Ŝyciu prywatnym wójta gminy Smarkiewicze-Owczary K.Sosenki nie są wśród członków jego partii
czymś wyjątkowym czy odosobnionym. W gminie Pisówki Górne ostatnie wybory samorządowe wygrał partyjny compadre i imiennik
Sosenki niejaki Krzysztof Limba. Jego ślubna równieŜ cięŜko tyrała na sukces męŜa i ją równieŜ po udanych wyborach nowy wójt
wymienił na nieco nowszy model. Widać u nich w partii taki standard. Nowa wybranka wójta nie jest znowu taka nowa bo rozwódka
(od lipca br.) i z 1-szego małŜeństwa ma całkiem duŜego syna. Mało tego okazało się, Ŝe kilka miesięcy przed wyborami została
przez dzielnego wójta Limbę zapłodniona i nosi pod sercem jego potomka. Gdy w nowym związku na świat przyszła córka, wójt
Limba wymyślił iście szatański plan aby nie podpaść swoim wyborcom. Dogadał się z ex męŜem swojej aktualnej wybranki i zawarł
z nim męską umowę. Ex uznał nowonarodzoną córkę za własną i dał jej swoje nazwisko. Ale poniewaŜ nie jest filantropem to
w zamian Limba zobowiązał się płacić za niego alimenty na jego syna, którego ex miał z obecną oblubienicą wójta a swoją byłą Ŝoną.
śe Limba równieŜ będzie utrzymywał nowonarodzoną było oczywistą oczywistością. A co, wójta na te głupie parę tysięcy miesięcznie
stać. Prawda jakie sprytne ? Polak potrafi. Historia z pozoru banalna, do której jednak odtrącona małŜonka wójta dopisała
zaskakującą poitę. Mając teraz duŜo wolnego czasu zaczęła rozpamiętywać róŜne zdarzenia z nieodległej przeszłości. Przypomniała
sobie narady swego byłego męŜa ze swymi towarzyszami ze sztabu wyborczego. RozwaŜano tam róŜne warianty jak zaszkodzić
rządzącemu wójtowi aby ludzie nie wybrali go na kolejną kadencję. I wymyślono sposób podły ale jak czas pokazał skuteczny.
Kanałami partyjnymi dotarto z odpowiednimi sugestiami do wysokich funkcjonariuszy trzeciej władzy. W efekcie urzędującego wójta
odwiedzili funkcjonariusze ABW i przeprowadzili rutynową kontrolę niektórych dokumentów gminnych. Echa tej wizyty, ubarwione
i rozkolportowane przez lokalne gadzinówki znacząco przyczyniły się do sukcesu Limby. Była jego Ŝona skonstatowała, Ŝe była
świadkiem niektórych rozmów telefonicznych oraz późniejszych rozmów o zmontowanej prowokacji. Swą wiedzą podzieliła się
z organami ścigania a te w ramach działań sprawdzających zabezpieczyły m.in. bilingi z aparatów, z których korzystał wójt w czasie
kampanii wyborczej. Działania prokuratury potwierdziły wiadomości przekazane przez ex Ŝonę. Jeśli sąd uzna dowody zebrane
w trakcie śledztwa, nowego wójta czeka niemiła niespodzianka. MoŜe będzie musiał rozstać się z cięŜko wywalczonym stanowiskiem.
Morał : 1. Podłe postępki wypływają na wierzch jak g… 2. StrzeŜ się wzgardzonej kobiety. 3. Zemsta jest słodka.
Niech byle kołek nie pcha się na stołek! (ludowe)

Poczta – czyli od Was do nos
Szanowna Redakcjo! Dziękuję w swoim i sąsiadów imieniu za waszą interwencję. JuŜ na
drugi dzień po ukazaniu się mojej korespondencji w Echu przyjechała maszyna i
rozrównała leŜący na poboczu materiał. Teraz nawet 2 samochody osobowe mogą się
minąć. Nie wiedziałem Ŝe macie takie chody w urzędzie. Polecam się na przyszłość
Mieszkańcy os. XXX- lecia chcieli
by wiedzieć kiedy wróci na swoje
miejsce kiosk przy bloku Nr 7 .

Zarządca
terenu,
na
czas
prac
remontowych, ustawił go na zieleńcu,
podpartego
na
kilku
cegłach.
Po
wykonaniu prac juŜ nikt nie raczył
doprowadzić terenu choćby do stanu
poprzedniego. Mieszkańcy, z braku
chodnika, wydeptali dokładnie cały
trawnik i tak pewnie juŜ zostanie, a
roztopy
tuŜ,
tuŜ.
MoŜe
ktoś
odpowiedzialny za remonty w Urzędzie
zrobi wreszcie coś w tej sprawie !

Kierowcy przejeŜdŜający ulicą
Bema, zwrócili nam uwagę, Ŝe na
dojeździe do trasy nr 7 juŜ kilka

miesięcy temu wypadła w jezdni
pokaźnej
wielkości
dziura.
Kilku
kierowców juŜ miało z nią niezbyt
przyjemny kontakt. Niebezpieczna jest
zwłaszcza wieczorem lub po obfitych
opadach deszczu. Szkoda Ŝe Pan
Burmistrz juŜ tamtędy nie jeździ. Do
wiosny wyrwa będzie miała z pół metra
głębokości. Mamy juŜ podobno na
stanie trochę masy na zimno. Do roboty
póki objawów zimy jeszcze nie widać.
I po sprawie

! Patrz str 4 „Spacerkiem po mieście”

PrzejeŜdŜający przez nasz Rynek
„obcy” i cudzoziemcy pytają nas,
do czego słuŜą w środku zimy,

„wspaniale”
komponujący
się
z otoczeniem, niebiescy straŜnicy
pilnujący
historycznego
Pomnika
z Orłem. Odpowiadamy bez ogródek:
DO NICZEGO !
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