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Biuletyn informacyjny
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity

„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”

Miechowa

(Karl Mannheim)

Radni Rady Miejskiej mają zamiar powołać komisję śledczą
w celu wyjaśnienia spraw związanych z rzekomymi
nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Miechowie. Brawo!
(O sesji Rady Miejskiej czytaj na stronach 3 i 4)

TO JESZCZE NIE KOMISJA ŚLEDCZA

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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str.8 – Świerszczyk miechowski

ECHA Z POWIATU
Dotacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rokrocznie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznaje w formie dotacji pomoc materialną dla szkół
i placówek kształcących w zawodach, dla których właściwym jest minister do spraw rolnictwa, rozwoju wsi
i rynków rolnych, w ramach zajęć praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie
kształcenia zawodowego. W 2007 roku powiat miechowski złoŜył wniosek o udzielenie takowej pomocy
szkołom spełniającym stawiane przez ministerstwo wymagania. Dzięki uzyskanej dotacji placówki oświatowe
powiatu miechowskiego zostały doposaŜone w pomoce dydaktyczne za kwotę ponad 370 tys. Zespół Szkół Nr
2 w Miechowie uzyskał w ramach wsparcia 2 spawarki elektryczne, spawarkę TIG oraz półautomat spawaln.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zagorzycach otrzymał sprzęt niezbędny do kształcenia w zawodzie kucharz małej
gastronomii. Technikum technologii Ŝywności przy Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wzbogaciło się o spektrometr bliskiej
podczerwieni, refraktometr cyfrowy, oraz zestaw komputerowy wraz z kserokopiarką. Zespół Szkół w KsiąŜu Wielkim otrzymał nowy
ciągnik Zetor 6441 Proxima oraz opryskiwacz. Z pewnością forma uzyskanej pomocy pozwoli w/w placówkom na wydatne
podniesienie jakości oferowanego kształcenia, na czym skorzysta przede wszystkim ucząca się tam młodzieŜ.

Powiatowa oświata w 2007r.
Na spotkaniu z dyrektorami szkól, dla których organem prowadzącym jest Starostwo
Powiatowe w Miechowie posumowano działania władz powiatu na niwie oświatowej w 2007r.
„W ubiegłym roku na działania oświatowe pozyskaliśmy ze środków pozabudŜetowych ponad
804.000 zł w ramach róŜnorodnych programów rządowych. Dzięki tym pieniądzom został
m.in. zakupiony sprzęt do kompleksowego monitorowania niektórych szkół i placówek
oświatowych, pomoce dydaktyczne, pozyskano kolejne pracownie komputerowe,
prowadzono działania edukacyjne, współpracowano ze szkołami z zagranicy, prowadzono
pomoc psychologiczną” poinformował dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu
miechowskiego Leonard Mazur, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. W spotkaniu uczestniczył Dariusz Marczewski,
członek Zarządu Powiatu. WyraŜono przekonanie, Ŝe zdobyte doświadczenia i efekty będą impulsem do podejmowania następnych
działań na rzecz uzyskania kolejnych środków. Obecnie w związku z ogłaszanymi naborami wniosków na programy ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego szkoły prowadzone przez powiat dokonują analizy potrzeb w zakresie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych i pomocy dydaktycznych. Omówiono równieŜ kwestie zbliŜającego się naboru do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/09 oraz prognozy dotyczące liczby moŜliwych do utworzenia oddziałów tych klas.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej
W związku ze zbliŜającą się 145. rocznicą Bitwy Miechowskiej w starostwie odbył się tradycyjny Powiatowy
Konkurs Wiedzy Historycznej nt. tego wydarzenia, które miało miejsce 17 lutego 1863r. Pytania testowe
obejmowały takŜe waŜniejsze fakty dotyczące Powstania Styczniowego. W konkursie uczestniczyło 80
uczniów z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i druŜyn harcerskich z powiatu miechowskiego. Prace
oceniało jury złoŜone z pedagogów lokalnych szkół. Rywalizacji w zakresie wiedzy historycznej towarzyszy
konkurs plastyczny nt. bitwy o Miechów. Zwycięzcy konkursów zostaną nagrodzeni i wyróŜnieni w czasie
uroczystości w Miechowskim Domu Kultury poświęconej obchodom kolejnej rocznicy tragicznej bitwy.

Powiat miechowski właścicielem „Medyka” !
Nieruchomość przy ul. Sobieskiego 8 w Miechowie (wcześniej siedziba Studium Medycznego
zwana „Medykiem”), z której korzysta obecnie Zespół Szkół Nr 1 stała się własnością powiatu
miechowskiego. Trwające od dłuŜszego czasu rozmowy pomiędzy Zarządami powiatu
miechowskiego i województwa małopolskiego zostały uwieńczone podpisaniem dzisiaj
w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie aktu notarialnego, na mocy którego powiat zakupił
potrzebny budynek na prowadzenie działalności oświatowej. Ze strony Województwa
Małopolskiego dokument podpisali członkowie Zarządu - Wojciech Kozak i Marek Sowa, zaś
ze strony Powiatu Miechowskiego - starosta Mieczysław Bertek, członek Zarządu Dariusz
Marczewski i skarbnik Teresa Florek. Aktualnie w nabytym budynku młodzieŜ i słuchacze
uczą się w: Technikum Technologii śywności dla Dorosłych, Technikum kształcącym
w zawodzie technik technologii Ŝywności, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Policealnej kształcącej w zawodzie
technik rachunkowości i opiekun w domu pomocy społecznej. Pozyskanie przez powiat nowej nieruchomości (wcześniej będącej
w uŜyczeniu) wyeliminowało uciąŜliwy dwuzmianowy system nauki w ZS Nr 1, najliczniejszej szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej
przez powiat. DuŜym atutem jest sala gimnastyczna umoŜliwiająca planową realizację zajęć z wychowania fizycznego.

1-sza sesja w nowym roku.
20 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyła się
pierwsza w 2008 roku sesja Rady Powiatu. Głównymi tematami, poruszanymi
podczas prac, było funkcjonowanie pomocy społecznej oraz stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu.
Podczas multimedialnych prezentacji problematykę tych zagadnień przybliŜali przedstawiciele
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii
zajęciowej oraz miejscowej StraŜy PoŜarnej i Policji. W toku prac przyjęto wszystkie
zaplanowane w porządku obrad uchwały m.in. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
powiatu miechowskiego na lata 2008-2011, dla zadań przewidzianych do współfinansowania ze
środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zatwierdzono roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyraŜono zgodę na zaciągnięcie poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację oraz wymianę kotłowni w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza
27 w Miechowie oraz dokonano zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu św. Anny w Miechowie.
Tradycyjnie sesję zakończyły odpowiedzi starosty na zgłoszone interpelacje.

Zmiany w Radach Społecznych
Z dniem 30 stycznia Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 30.08.1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej, zwolnił z obowiązku pełnienia funkcji przedstawicieli wojewody
małŜeństwo Annę i Zbysława Owczarskich. Nowymi przedstawicielami wojewody zostali : w Radzie
Społecznej przy Szpitalu Św. Anny - wójt gminy Charsznica Jan śebrak a w Radzie Społecznej przy
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miechowie - Zbigniew Mucha, b. wiceburmistrz gminy Miechów.

SESJA
SESJA 31.01.2008 -

czyli

teatrzyk 1,5 aktora …
W ostatni dzień stycznia odbyła się kolejna sesja
miechowskiej Rady Miejskiej. MoŜna by ją raczej nazwać
teatrzykiem półtora aktora bo 60% czasu jej trwania zajęły
monologi Burmistrza Krzysztofa Świerczka a raczej mętne
wywody, które niczego nie wyjaśniały. Dzielnie sekundował
mu przewodniczący Andrzej Chmielewski. Mimo upływu roku
czasu ciągle jego sposób „procedowania” sesji, pełen pomyłek,
cofanek, przeprosin i pustosłowia zapewni mu trwałe miejsce
w galerii miechowskich samorządowców. Potwierdza się stara
prawda, Ŝe im mniej ktoś ma do powiedzenia tym dłuŜej
i namiętniej peroruje. Ale ad rem.
Interpelacje radnych – oświetlenie boiska przy SP nr 1
i udostępnienie go mieszkańcom miasta, sprawa prolongaty
pozwolenia na uŜytkowanie budynku MDK (Florek), ochrona,
dozór i administracja budynku remizy w Nasiechowicach
(Belica), apel o kontynuację budownictwa komunalnego –
propozycja adaptacji budynku po byłej SB (Więcławek),
oświetlenie ul. Powstańców za skrzyŜowaniem z E-7 i apel
o zaprzestanie uprawiania antypromocji miasta (Sztuk),
sprawa remontu nawierzchni drogi WęŜerów – Pojałowice
(Kajdas), po raz 4-ty Ŝądanie wyjaśnień w sprawie organizacji
przetargów na dowóz dzieci do szkół gminnych (Mielus).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami w stylu opisanym na wstępie. Przebiła się informacja
o zakończeniu powaŜnej gminnej inwestycji – połowy schodów
z małego rynku na ul. Podzamcze za całe 10 tys. zł! W planie
kolejne powaŜne inwestycje - remonty schodów – w pierwszej
kolejności na skarpie naprzeciw BPH.
Sprawozdania komisji problemowych RM ze swej rocznej
działalności. Wynika z nich niezbicie, Ŝe działały. Gdyby ich
skuteczność
liczyć
czasem
prezentacji
dokonań
to
bezapelacyjny prymat dzierŜy radny Florek, którego
półgodzinne
sprawozdawanie
wprawiło
zebranych
w niekłamany podziw dla jego wytrwałości i niezwykle
powaŜnego potraktowania swoich obowiązków. Tak trzymać.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ujawnił, Ŝe wbrew licznym
prześmiewcom komisja ta działała. Poza tym zadał kłam tym
sceptykom, którzy zarzucali mu brak posiadania umiejętności
podstawowej dla ludzi odpowiedzialnie piastujących powaŜne
funkcje samorządowe. Chodzi oczywiście o umiejętność
czytania. Radnego Kajdasa zaciekawił brak w sprawozdaniu
Komisji Rolnictwa informacji ile jeszcze wąwozów jest do
zasypania w rodzinnej wsi przewodniczącego tej komisji.
Podejmowanie uchwał przebiegało sprawnie aŜ do projektu
uchwały nr 8 o zatwierdzeniu planu inwestycji gminnych na
lata 2008 – 2013. Wtedy to radny Jerzy Muszyński ujawnił
chytrą, choć prymitywną, sztuczkę pana burmistrza. OtóŜ
projekt przedmiotowej uchwały, zgodnie ze statutem
gminnym, radni dyskutowali na przedsesyjnych komisjach
stałych RM. Ale nie był to projekt toŜsamy z tym, który został
przedstawiony na sesji! Tylko dwie komisje kończące cykl
przedsesyjnych spotkań komisji, na 5 minut przed
rozpoczęciem pracy, otrzymały zmieniony plan przyszłych
inwestycji.
Przedstawiciel
burmistrza
skwitował
to
oświadczeniem, Ŝe nastąpiły „drobne zmiany kosmetyczne”.
Ale trudno było uznać np. wiceprzewodniczącemu Rady
Zenonowi Czekanowi za kosmetykę, przesunięcie inwestycji
drogowej w jego wsi z roku 2008 na rok 2009. Przewodniczący
RM Andrzej Chmielewski zaproponował więc aby Rada
pracowała nad projektem, który radni poznali na komisjach.
Na to nie chciał się zgodzić uchwałodawca czyli burmistrz
i zaproponował wycofanie tego projektu z programu sesji. Tu
powinien nastąpić naturalny kres przepychanek i sprawa
podjęcia
uchwały
stałaby
się
bezprzedmiotowa
ale
przewodniczący zarządził konsultację z radcą prawnym. Po co
Bóg raczy wiedzieć. Panie Andrzeju niech się pan nie leni
i postudiuje ustawę o samorządzie gminnym oraz statut
gminy. To 2 podstawowe dokumenty regulujące procedury na
sesji i powinien pan je znać jak mantrę a nie tylko z widzenia.
Ciekawą teorię na temat powodów zmiany przedmiotowej
uchwały ma radny Marian Kajdas. OtóŜ jest w posiadaniu
wiedzy, Ŝe na kilka dni przed sesją burmistrz odbył poufne
spotkanie z grupą „właściwych” radnych, którzy przedstawili
mu swoje „postulaty” dotyczące inwestycji w ich okręgach
wyborczych. Podobno były takŜe rozmowy na temat budŜetu
i absolutorium dla burmistrza. Do sprawy wrócimy.

… i polowanie z nagonką c.d.
Kalendarium kontroli w miechowskim GOZ :
♦

16-20 sierpień 2007r. – kontrola w GOZ prowadzona
przez wynajętego przez burmistrza audytora.
♦ 8 październik 2007 – wyniki kontroli otrzymuje burmistrz
Świerczek.
♦ początek grudnia 2007 – Rada Społeczna GOZ i jego
kierownictwo słyszy z ust burmistrza pierwsze wyniki
kontroli.
♦ 2 stycznia 2008 – kierowniczka otrzymuje protokół
pokontrolny.
Do dnia dzisiejszego Burmistrz Świerczek nie zaznajomił
radnych Rady Miejskiej z wynikami kontroli w GOZ Miechów.
W numerze 12 pisaliśmy o polowaniu z nagonką, które
urządził Burmistrz Miechowa. Zwierzyną łowną jest Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie Regina Siudak.
Zgodnie z przewidywaniami polowanie nie przebiega po myśli
głównego łowczego a uŜyta przez niego amunicja okazuje się
ślepymi nabojami. Oto kolejna odsłona łowów, która miała
miejsce na styczniowej sesji Rady Miejskiej. Pani Siudak
postanowiła stanąć twarzą w twarz ze swym prześladowcą
i publicznie odpowiedzieć na stawiane jej „zarzuty”. Według
zgodnej opinii obserwatorów ta publiczna konfrontacja
wypadła dla burmistrza tragicznie i obnaŜyła znaczną część
arsenału jego sztuczek w dąŜeniu do celu, którym jest
usunięcie krnąbrnej kierowniczki i prawdopodobne osadzenie
na stołku kolejnego kumpla.
Regina Siudak publicznie dała wyraz swemu oburzeniu
niegodnymi metodami stosowanymi przez burmistrza. Za
takowe uwaŜa nieprawdziwe informacje, które Świerczek
przedstawił prasie. „Wnioski pokontrolne są niezgodne
z prawdą i podwaŜają mój autorytet. Posądzanie mnie
o czerpanie korzyści finansowych jest naruszeniem moich dóbr
osobistych na co absolutnie nie pozwolę” – mówi kierowniczka
miechowskiego GOZ-u. Pani Regina przypomina, Ŝe kontrola
nie wykazała uchybień dot. funkcjonowania ośrodka
w zakresie: leczenia pacjentów, terminowości płacenia składek
ZUS, zasadności wydatkowania pieniędzy oraz prawidłowości
przeprowadzania przetargów. Stwierdza, Ŝe w protokole
pokontrolnym znalazły się fałszywe zarzuty pod adresem
zarówno kierownictwa jak i personelu ośrodka. Pani kierownik
pokazała dokumenty świadczące o nieprawdziwości zarzutu
stawianego księgowej GOZ (posługiwanie się kartą kredytową
1 stycznia). RównieŜ oskarŜenie kierowniczki o osiąganie
zysku w celu zapewnienia sobie nagrody jest absurdalne. To
Rada Społeczna GOZ wysoko oceniła wyniki pracy pani Siudak
na stanowisku szefa ośrodka i wnioskowała o przyznanie jej
nagrody. „Nie wolno pomawiać ludzi widząc w nich tylko
potencjalnych złodziei i oszustów” – stanowczo stwierdziła
pani Siudak. Na zakończenie dowiedzieliśmy się o wykazie
nowoczesnego sprzętu, który w ciągu kilku lat zakupiono dla
placówki z własnych środków. W obliczu wyŜej przytoczonych
faktów wyraz swemu oburzeniu dali sołtysi naszej gminy. Za
bulwersujące uznali oni sposób przeprowadzenia kontroli
i ujawnianie jej wyników. OskarŜają burmistrza o działania
zmierzające do obsadzenia kolejnego stanowiska kolegą
z klucza partyjnego. Szefowa gminnych sołtysów Mirosława
Krzywda i sołtys Brzuchanii Jan Podyma zadeklarowali, Ŝe
nie pozwolą na zwolnienie kierowniczki miechowskiego
ośrodka bo uwaŜają, Ŝe działania burmistrza prowadzą do
niszczenia tego co dobrze funkcjonuje. A co na to główny
sprawca całego zamieszania, który z posępną miną i ze
spuszczoną głową wysłuchał gromów spadających na jego
głowę. Nie miał nic na swą obronę. CzyŜby ruszyły go
wyrzuty sumienia? Nic z tych rzeczy. „Nie pozwolę Ŝeby osoby,
które mnie pomawiają były bezkarne. Savoir-vivre powinien
obowiązywać na obradach” – tylko tyle miał do powiedzenia
K. Świerczek po zakończeniu dyskusji. Savoir-vivre i wysokie
normy etyczne powinny obowiązywać przede wszystkim
wysokiego rangą urzędnika samorządowego i nie tylko na sesji
ale takŜe w Ŝyciu codziennym. A tak po prostu okazuje się, Ŝe
król jest nagi !!! NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe postulowana
przez radnych Komisja śledcza wyjaśni meandry
burmistrzowskiego polowania na kierownika GOZ.
PS. Pewien myśliwy tak się zapamiętał w ściganiu
zwierzyny, Ŝe przez pomyłkę strzelił sobie w stopę !!!

ECHA Z SESJI 31.01.2008
Sołtys potęgą jest i basta
Burmistrzowi Świerczkowi wydawało się, Ŝe wymyślił sposób
łatwy, szybki i przyjemny na zatwierdzenie ustalonego z
grupą „właściwych” radnych (patrz strona 3), wieloletniego
planu inwestycyjnego dla gminy Miechów na lata 2008 –
2013. Radni na przedsesyjnych komisjach dyskutowali nad
szczegółową rozpiską WPI i uzyskała ona pozytywną opinię.
Radny Kajdas postawił tezę, Ŝe na sesję RM pan burmistrz
przygotował jednak inną wersję, powstałą po poufnej
„konsultacji” z radnymi z GTW (Grupa Trzymająca Władzę).
Burmistrz
był zmuszony uznać priorytety tych radnych,
twierdzi radny, w obliczu zbliŜających się waŜnych wydarzeń
np. uchwalenie budŜetu, absolutorium i musiał IM zrobić
dobrze. Tym samym równieŜ musiał innym radnym zrobić źle.
Próbując choć w części uwiarygodnić ten projekt, podrzucił go
na 2 ostatnie komisje stałe tuŜ przed ich rozpoczęciem. Na
pytanie radnego Muszyńskiego, prowadzącego obrady owych
2 komisji, przedstawiciel burmistrza uspokoił radnych, iŜ są to
konieczne poprawki. Bomba wybuchła na sesji bo wbrew
przewidywaniom uchwałodawcy, czyli burmistrza, niektórzy
radni zadali sobie trud przestudiowania owego poprawionego
projektu WPI. Dziwnym trafem zmiany na gorsze
(przesunięcia realizacji inwestycji w czasie) dotknęły okręgi
wyborcze radnych wiejskich spoza GTW. Po ujawnieniu tych
faktów przez Radnych Czekaja i Kajdasa rozpętała się
nawałnica. „To niedopuszczalne” oświadczył radny Jerzy
Muszyński a radny Jerzy Sewioł, sołtys wsi Szczepanowie
podliczył kwoty planowanych zadań inwestycyjnych w
podziale na tereny miasta i wsi (34 sołectwa!). I wyszły mu
liczby bardzo niepokojące. W roku 2008 inwestycje w mieście
– 17 mln. zł. na wsi 2 mln. zł. W roku 2009 odpowiednio 17
mln. - 370 tys. w roku 2010 miasto 17 mln. wieś 570 tys. w
roku 2011 jest tylko łączna suma 5 mln. nie wiadomo na co, a
w roku 2012 4 mln na miasto 300 tys. na wieś. Te dane
wprawiły sołtysów w osłupienie bo nie byli świadomi jaką
przyszłość dla terenów wiejskich zaplanował burmistrz
Świerczek. Sołtys Jan Podyma podniósł, Ŝe sprawy które mają
zasadnicze znaczenie dla rozwoju gminy w najbliŜszych latach
nie były konsultowane z przedstawicielami wsi a sołtys Marian
Kajdas do walki z wiatrakami porównał starania o środki na
inwestycje drogowe na terenach wiejskich. Burmistrz podjął
próbę obrony przed tym zmasowanym atakiem przytaczając
dane z 2007 roku, w którym kwoty na inwestycje wiejskie
były wyŜsze od tych przeznaczonych na tereny wiejskie.
I wyszedł na dudka bo radny Kajdas przypomniał, Ŝe to
zasługa poprzedniego burmistrza, którego niektóre inwestycje
wiejskie obecny burmistrz jedynie zapłacił. Nie przekonały
takŜe sołtysów burmistrzowskie opowiastki o zakupie 5 ton
ciemnej masy na zimno (CMZ) do łatania dziur w drogach ani
zapewnienia o corocznych staraniach o fundusze na budowę
dróg dojazdowych do pól. Ostre kontrowersje wokół WPI
spowodowały, Ŝe sam burmistrz wycofał swój projekt spod
obrad Rady Miejskiej. Ciekawe na jakie kompromisy
zdecyduje się teraz i czym spróbuje przekonać radnych
wiejskich pan Świerczek. Sołtysi zapowiadają, Ŝe sami wezmą
się za sporządzenie wieloletniego planu inwestycyjnego, który
odzwierciedlałby fakt, iŜ w gminie Miechów 40% mieszkańców
mieszka na terenach wiejskich.

Złotousty samorządowiec :
”Trzeba mieć odwagę
marzyć …”
Aby czytelnikom przybliŜyć nieco styl,
treść,
swadę
i
klasę
wypowiedzi
pierwszego samorządowca miechowskiego
prezentujemy garść jego wypowiedzi tylko
z ostatniej sesji :
• nasza świadomość jest zmienna
• nasza świadomość zmienia się z dnia na
dzień
• nasza świadomość nie jest na tyle duŜa
Ŝebyśmy mogli z tego skorzystać
• kosmetyka naszej świadomości z grudnia na Ŝyczenie jest
na tyle
• wobec świadomości naszej, która była większa w styczniu
niŜ w grudniu
• na fali świadomości naszej ze stycznia a nie z grudnia

• w momencie nawet dzisiaj nie do końca jesteśmy świadomi
• trzeba mieć odwagę marzyć
• jeśli pojawią się szanse to będziemy się zastanawiać czy je
wykorzystać czy nie
• jeśli pojawią się szanse to będziemy obradować nad tym
• realność wykonania jest taka a nie inna
• w styczniu powstało wiele dokumentów, z których w grudniu
nie mogliśmy skorzystać
• będziemy czynić starania ku temu aby zrealizować zadania,
bo dobrze, Ŝe jest ich więcej a nie mniej
• bo bo bo czasami słyszało się zarzuty, Ŝe Ŝe jest właśnie
mało ambitny
• budŜet jeszcze nie podpisany a udziały mogą całkowicie
wypaczyć nasze moŜliwości
• trzeba być, świadomym, Ŝe zarówno budŜet jak i dokumenty
będą ewaluować
• jeszcze raz podkreślam, Ŝe są to dokumenty, które będą
ewaluować
• chcę powiedzieć w zakresie państwo wiecie problem
zasadniczy
• bo bo szkoda papieru jeśli przyjmujemy to dokumenty które
zostały przyjęte skserujemy
• chodzi o to Ŝebyśmy nie psuli papieru
• są to środki poniesione
• niestety drogi w kaŜdym roku się psują
• pogoda jest taka, Ŝe grunt zamarza i odmarza i coraz więcej
jest tych dróg i reagujemy na nie
• liczymy na duŜą ilość kamienia z toru drugiego
• przedstawię szacunkowe wyliczenia bez wiedzy
• długo oczekiwane legitymacje sołtysów myślę, Ŝe Ŝe
pozwólcie państwo legitymacje są waŜne i oficjalne
• jeszcze tylko jedno zdanie … (i tu nastąpił 9 minutowy
bełkotliwy wykład o niczym)
Przekupiliśmy znajomego 6-klasistę aby napisał dla nas
standardowe wypracowanie - napisz opowiadanie, w którym
znajdą się powyŜsze zdania. Biedził się nad tym zadaniem
kilka dni aŜ wreszcie poznaliśmy efekty jego pracy. Uczeń
przyznał się, Ŝe był zmuszony korzystać z pomocy rodziców.
Oto to wypracowanie.
Wysoka Rado !
Truizmem jest stwierdzenie, Ŝe nasza
świadomość jest zmienna ba nasza świadomość zmienia się
z dnia na dzień ale niestety nasza świadomość nie jest na tyle
duŜa abyśmy mogli z tego korzystać zawsze i wszędzie. Na
szczęście kosmetyka naszej świadomości z grudnia na
Ŝyczenie jest na tyle zaawansowana, Ŝe wobec świadomości
naszej, która była większa w styczniu niŜ w grudniu moŜemy
Ŝeglować na fali świadomości naszej ze stycznia a nie
z grudnia. W momencie nawet dzisiaj nie do końca jesteśmy
świadomi, Ŝe trzeba mieć odwagę marzyć i jeśli pojawią się
szanse to będziemy się zastanawiać czy je wykorzystać czy
nie, ba jeśli pojawią się szanse to będziemy nad tym
obradować choć realność wykonania jest taka a nie inna
poniewaŜ w styczniu powstało wiele dokumentów, z których
w grudniu nie mogliśmy skorzystać ! Obiecuję, Ŝe będziemy
czynić starania ku temu aby zrealizować zadania, bo dobrze,
Ŝe jest ich więcej a nie mniej. Mówię to dlatego bo bo bo
czasami słyszało się zarzuty, Ŝe Ŝe jest właśnie mało ambitny
mój program. (oklaski!). Chcę wam z całą stanowczością
oświadczyć, Ŝe budŜet jeszcze nie podpisany a udziały mogą
całkowicie wypaczyć nasze moŜliwości. Dlatego trzeba być
świadomym, Ŝe zarówno budŜet jak i dokumenty będą
ewaluować. Jeszcze raz podkreślam, Ŝe są to dokumenty,
które będą ewaluować i chcę powiedzieć, Ŝe w zakresie
państwo wiecie jest to problem zasadniczy. Nie będę wam
moich przemyśleń dawał na piśmie bo bo szkoda papieru
a jeśli przyjmiemy to dokumenty które zostaną przyjęte
skserujemy. Chodzi o to Ŝebyśmy nie psuli papieru. Bo
zakupy papieru są to środki poniesione. Malkontentów chcę
uświadomić, Ŝe niestety drogi w kaŜdym roku się psują.
Pogoda jest taka, Ŝe grunt zamarza i odmarza i coraz więcej
jest tych dróg i reagujemy na nie. Na szczęście liczymy na
duŜa ilość kamienia z toru drugiego przy peronie pierwszym.
Ile będzie tego kamienia przedstawię szacunkowe wyliczenia
bez wiedzy jaki to materiał. Teraz pokaŜę wam długo
oczekiwane legitymacje sołtysów. Myślę, Ŝe Ŝe pozwólcie
państwo uronić łzę bo legitymacje są waŜne i oficjalne. Na
zakończenie jeszcze tylko jedno zdanie ( i tu nastąpił 9-cio
minutowy bełkotliwy wykład o niczym – owacje).
Ewaluować – oszacowywać (Słownik PWN – 1999r.) – red.
Ewoluować – zmieniać się (Słownik PWN – 1999r.) – red.

PISZĄ
PISZ O NAS, O WAS, O NICH
• dziennik „Polska” – stawia gminę
Miechów za przykład dla Polski.
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 - pisze dziennik "Polska".
Rząd chce w ten sposób zachęcić do inwestowania
w ekologiczne źródła energii. Dziś 95 proc. energii pochodzi
w Polsce ze źródeł nieekologicznych - przede wszystkim
z węgla. Tymczasem kilka dni temu Komisja Europejska
formalnie zobowiązała kraje Unii, by do 2020 r. 20 proc.
energii pochodziło w nich ze źródeł odnawialnych.
W większości krajów zachodnich jest tak juŜ teraz.
Na przykład w Szwecji aŜ 2/5 energii pochodzi z biomasy
(czyli trocin, słomy lub np. gnojowicy), energii wiatrowej,
słonecznej, wodnej i podobnych źródeł przyjaznych
środowisku. "Pracujemy z Bankiem Ochrony Środowiska nad
szczegółami
proekologicznej
oferty
kredytowej.
Nie wykluczamy nawet, Ŝe poŜyczki mogą być bezzwrotne" powiedział "Polsce" Eugeniusz
Postolski,
wiceminister
gospodarki. Rząd zamierza na razie skupić się na promowaniu
najtańszych metod pozyskiwania energii. W Polsce to cały
czas biomasa. Kocioł o mocy 16 kW, w którym spala się
słomę lub trociny, kosztuje ok. 5 tys. zł i jest w stanie ogrzać
150-metrowy dom. Ogrzanie i dostarczenie ciepłej wody do
takiego domu kosztuje rocznie nie więcej niŜ 4 tys. zł. 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 urzędach gmin pojawią się ulotki, z których mieszkańcy
dowiedzą się m.in., ile kosztuje wybudowanie i eksploatacja
ekologicznego kotła. Stosunkowo tanio moŜna ogrzać dom
energią słoneczną. Instalacja kolektorów dla 4-5 osób
kosztuje około 10 tys. zł. Niewielki dom jednorodzinny moŜna
teŜ ogrzać, stawiając wiatrak, który kosztuje 25 tys. zł.
O wiele mniej popularne, z powodu swej ceny, są inne
technologie stosowane powszechnie na Zachodzie, np. pompy
cieplne. Nic dziwnego, skoro koszt zainstalowania takiego
urządzenia do ogrzania domu sięga 100 tys. zł. W tej chwili
przedsiębiorcy najchętniej korzystają z energii wiatrowej. I to
na coraz większą skalę, choć elektrownia o mocy 1 MW razem
z masztem i montaŜem kosztuje ok. 1,5 mln euro - czytamy
w dzienniku "Polska".

• „Gazeta Krakowska” o 15 tys. solarów.
Włodzimierz
Mielus
aktualny
Prezes
Związku
Międzygminnego „Gazociąg” z siedzibą w Proszowicach a w
latach 1998 - 2006 burmistrz gminy i miasta Miechów, juŜ
w 2006 roku szeroko rozpropagował akcję szukania chętnych
do montowania na swych domach baterii słonecznych.
Aktualnie do „Gazociągu” wpłynęło ok. 15 tys. wniosków o
ew. dofinansowanie tego typu inwestycji a cały projekt
opiewa na kwotę ok. 140 milionów zł ! Ze względu na swój
wyjątkowy charakter i wielkość jak dotychczas nie „załapał”
się do Ŝadnego unijnego programu. Ale Mielus nie traci
nadziei. Nadal puka do wszystkich moŜliwych drzwi w kraju
i zagranicą by dostać pieniądze na swój projekt. Aktualnie
jest szansa w Programie Operacyjnym „Infrastruktura
i Środowisko” na lata 2007 – 2013, który uzyskał juŜ
akceptację Komisji Europejskiej. W kraju projekt będzie
wdraŜał Instytut Paliw i Energii Odnawialnej z Warszawy. Jak
tylko zostanie ogłoszona rekrutacja miechowski projekt
zostanie zgłoszony do priorytetu Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – działanie
„Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”. Pan Prezes
zamierza takŜe szukac środków na dofinansowanie w
programie „Leader” gdzie na jedno zadanie moŜna otrzymać
do 25 000zł. Włodzimierz Mielus jako burmistrz Miechowa
zasłynął w całym kraju z odwaŜnego wdraŜania nowatorskich
rozwiązań związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem

energii ze źródeł odnawialnych. Do Miechowa ciągnęły
pielgrzymki naukowców, studentów i turystów z całego kraju
aby oglądać takie urządzenia grzewcze jak pompy ciepła czy
palniki na ziarno. Mieszkańcy naszej gminy umieją liczyć i nie
brakło
chętnych
do
kupna
ekologicznych
instalacji.
Pierwszymi były kolektory słoneczne słuŜące do pozyskiwania
ciepłej wody. JuŜ w 2004 roku na gminnych gospodarstwach
pojawiły się charakterystyczne czarne płyty kolektorów. Ich
właściciele musieli wyłoŜyć z własnej kieszeni 50% kosztów
inwestycji. Resztę dofinansowano z programu „SAPARD”. Jak
twierdzi jeden z pionierów ekologicznych rozwiązań sołtys wsi
Brzuchania Jan Podyma, koszt instalacji solarów zwrócił mu
się w ciągu 2 lat! śyczymy panu Włodzimierzowi aby jego
starania o pieniądze na dofinansowanie montaŜu
instalacji
solarnych
w
kilkunastu
tysiącach
gospodarstw domowych z 30 gmin województwa
małopolskiego zostały uwieńczone powodzeniem.

• „Wieści Miechowskie” o poszukiwaniu
Ojca Chrzestnego w powiecie.
Pani Małgorzata Kopeć miała nieszczęście być na
konferencji prasowej zwołanej przez niejakiego Andrzeja
Markiewicza – radnego powiatu miechowskiego. Traktujemy
to wydarzenie w kategorii nieszczęśliwych zdarzeń gdyŜ Jej
obecność na tym briefingu zaowocowała artykułem w
najbardziej opiniotwórczej gazecie lokalnej a to z kolei stało
się powodem napaści (na szczęście tylko telefonicznej) w/w
członka partii PiS. Ale oddajmy głos „Wieściom”.
„A. Markiewicz w telefonicznej rozmowie zarzuca mi
manipulację i dowolną interpretację jego własnych słów,
wypowiedzianych 17 grudnia na konferencji prasowej,
domagając się zdecydowanych działań z mojej strony” –
pisze redaktor M. Kopeć w 188 numerze WM. Na w/w
konferencji radny wyposaŜył przybyłych dziennikarzy w swe
spisane tezy, które odczytał podczas spotkania. Stoi tam :
… Pan Starosta przyznał się, do świadomego działania
niezgodnego z prawem, do działania skandalicznego, które
do tej pory kojarzyły mi się z bohaterami filmu „Ojciec
chrzestny” a nie z organami samorządu „ - koniec cytatu.
Radny, który powyŜsze opinie wypowiadał w imieniu Klubu
Radnych Powiatu PiS, uwaŜa jednak, Ŝe być moŜe tak
napisał, ale … powiedział inaczej, Ŝe kojarzy mu się film
a nie bohaterowie. Redaktor Kopeć przypomina radnemu,
Ŝe inkryminowane spotkanie nagrała na dyktafon. CóŜ
z tego skoro Andrzej M. twierdzi, iŜ na jego dyktafonie
nagrało się co innego! A zatem panie radny byliśmy chyba
na dwóch róŜnych konferencjach – konkluduje redaktor
WM. Ostatecznie radny wycofuje się łaskawie z zarzutów
pod adresem redaktor ale na przyszłość prosi o autoryzację
KAśDEJ swojej wypowiedzi. Powiało wielką polityką. Na
zakończenie artykułu redaktor Małgorzata Kopeć bije się
w piersi i stwierdza, Ŝe zgodnie z intencją Radnego (przez
duŜe „R”) Andrzeja Markiewicza pozostaje jej tylko
przeprosić za to, Ŝe : - radny zwołał konferencję prasową,
na której mówił, co sam chciał powiedzieć, - zapisał swoje
przemyślenia, Ŝeby o niczym nie zapomnieć i wręczył je
dziennikarzom, - nie pamięta co powiedział. Przeprasza
takŜe Pana Radnego (przez duŜe „P” i duŜe „R”) za to, Ŝe : zacytowała jego własne słowa, - Ŝe konferencja jest po to,
Ŝeby ją relacjonować, - Ŝe juŜ nie ma cenzury, - Ŝe
poprosiła o opinię przedstawiciela starostwa, a tezy Pana
Radnego nie okazały się jedynymi słusznymi. A juŜ całkiem
na koniec niezwykle dobrze wychowana Pani Redaktor
Małgorzata Kopeć przeprasza Pana Radnego za swoje oraz
„Wieści Miechowskich” istnienie. Czysta poezja !
Pani Redaktor! Albo pani dyktafon jest niesłusznej marki,
nieautoryzowany przez ABW albo Panu Radnemu dyktafon
wpadł do wanny (znana przypadłość sprzętu polityków PiS)
i zaczął mówić od rzeczy (dyktafon nie radny). Poza tym
czy pani nie słyszała o czymś takim jak rozdwojenie jaźni?
W przypadku niektórych „polityków” moŜna nawet mówić
o roztrojeniu czy wręcz rozstrojeniu jaźni. U wielu to juŜ
nieuleczalne ! MYśleliśmy, Ŝe juŜ wszelkie granice absurdu
i śmieszności zostały przekroczone a podobne do wyŜej
opisanych sytuacje moŜna jeszcze tylko spotkać w gminie
Smarkiewicze – Owczary. Po lekturze Pani artykułu widzimy
jasno jak bardzo byliśmy w błędzie. Za Pani przykładem My
równieŜ przepraszamy. ZA CAŁOKSZTAŁT.

STOWARZYSZENIE GMIN „JAKSA”
Kolejny wyjazd szkoleniowy
Prezes Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin „Jaksa” Włodzimierz Mielus zorganizował w dniach 8 – 10 luty kolejny wyjazd
szkoleniowy. W wyjeździe wzięli udział członkowie Stowarzyszenia i osoby zamieszkałe na terenie miechowskiej LGD (Lokalnej Grupy
Działania). Wyjazd szkoleniowy został zrealizowany na trasie : Miechów – Koszyce – Wiślica – Śladków Mały – Kurozwęki – Ujazd –
Miechów. Zadaniem wyjazdu było zapoznanie uczestników szkolenia z moŜliwościami zagospodarowywania obiektów turystycznych
i rekreacyjnych. Członkowie „Jaksy” poznali równieŜ zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych i budową
tras rowerowych. W czasie szkolenia zapoznano się równieŜ z procedurami pozyskiwania środków finansowych na w/w
przedsięwzięcia oraz z wykorzystywaniem środków na inwestycje w programie tzw. „Małych Grantów”.
Największe zainteresowanie uczestników wyjazdu wzbudziła egzotyczna hodowla wraz z mini zoo w miejscowości Kurozwęki z takimi
zwierzętami jak strusie i bizony, które moŜna juŜ tylko zobaczyć w ZOO. PoniewaŜ na trasie autokaru znalazło się kilka atrakcyjnych
miejscowości, uczestnicy łącząc poŜyteczne z przyjemnym zwiedzili wiele atrakcyjnych obiektów (vide zdjęcia poniŜej) : Muzeum
Regionalne w Koszycach, Kolegiatę w Wiślicy, jezioro Chańcza, wspomniane juŜ Kurozwęki czy ruiny zamku w Ujeździe.

Kolegiata w Wiślicy

Bizony lubią błocko …

Jezioro Chańcza (k. Staszowa)

i pachnące polskie sianko

Mini zoo w Kurozwękach - Baktrian

Dzik jest dziki, dzik jest zły …

Koszyce - Muzeum
Ujazd - Zamek
Relaks
Stowarzyszenie przygotowuje kolejne szkolenia w terenie. Do zobaczenia.

OGŁOSZENIE
OG OSZENIE
Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa organizuje
w dniach 26.02.2008 – 21.03.2008 bezpłatne
warsztaty rękodzieła ludowego i rzemiosła.
Na zajęciach będzie moŜna się nauczyć ręcznego robienia ozdób metodą tradycyjną oraz metodą
origami – kwiaty, pająki, kartki okolicznościowe, palmy wielkanocne - z bibuły, płótna, kartonu, suchych
traw, kwiatów i innych materiałów. Na warsztatach zapoznamy Państwa równieŜ z decoupage - metodą
zdobienia przedmiotów. Zajęcia we wtorki i piątki od godz. 1700 do 2000 w budynku przy ul. Tagowej 6.
Informacje w siedzibie „Jaksy” przy ul. Targowej 6/3 lub telefonicznie pod nr tel. 041- 383-49-43,
codziennie w godz. od 800 do 1700 . ZAPRASZAMY !!!

ECHA RÓŜNE
RÓ NE
Komisja śledcza w Miechowie !

• Niejasne
procedury
i
ramy
czasowe
dotyczące
przeprowadzonej kontroli.
• Brak odpowiedzi na zarzuty kierownictwa GOZ pod adresem
organu kontrolnego i zasadności zaleceń pokontrolnych.
• Zarzuty ze strony radnych i sołtysów o brak obiektywizmu
burmistrza (sesja RM 31 stycznia 2008r.).
• Brak jakichkolwiek skarg pacjentów na działalność
gminnego ośrodka zdrowia.

Jak juŜ informowaliśmy w echach z sesji Rady
Miejskiej, radni wyrazili potrzebę powołania doraźnej
komisji śledczej, która dokładnie wyjaśni wszystkie
sprawy związane z funkcjonowaniem miechowskiego
Gminnego Ośrodka Zdrowia pod rządami pani dyrektor
Reginy Siudak. Pytanie podstawowe : Czy Rada Miejska
moŜe powołać Komisję Śledczą ds. skontrolowania
działalności kierownika G O Z ?
• Rozdział VI, § 13 pkt 1 – Rada Miejska jest organem
stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
• Rozdział VI, § 15 pkt 5 – Do wewnętrznych organów Rady
naleŜą doraźne komisje do określonych zadań.
• Rozdział VI, § 16 pkt 3 – W czasie trwania kadencji Rada
moŜe
powołać
doraźne
komisje
do
wykonywania
określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
(uwaga : podkreślenia redakcji)

Skład osobowy komisji. W pracach komisji powinni wziąć
udział radni mający wiedzę na temat zasad i przepisów
funkcjonowania instytucji samorządowych. RównieŜ aby
uniknąć zarzutu stronniczości i niereprezentatywności kaŜdy
klub czy koło radnych powinno mieć w niej swego
przedstawiciela. Do pracy z komisją powinien takŜe zostać
oddelegowany przedstawiciel burmistrza. Kierując się
powyŜszymi kryteriami zasadny wydaje się następujący skład
komisji : Jerzy Muszyński (Koło Radnych „Samorządny
Region Miechowski”, kompetencje - burmistrz kadencji 19941998), Włodzimierz Mielus (Klub Radnych „Nasza Gmina”,
kompetencje – burmistrz w latach 1998 – 2006), Paweł Wilk
(Klub Radnych „Razem dla Miasta i Gminy Miechów”,
kompetencje – samodzielny urzędnik gminny). Jako
przedstawiciel burmistrza najbardziej kompetentną i pomocną
komisji osobą byłaby skarbnik gminy Janina Piech.
Taki skład byłby gwarancją profesjonalizmu oraz rzetelności,
kompetencji i wiarygodności wszelkich ustaleń komisji.

Tak więc odpowiedź na pytanie o umocowanie
prawne komisji brzmi zdecydowanie TAK !
Przesłanki do powstania w/w komisji :
• Diametralnie róŜne oceny zarządzania GOZ-em organu
załoŜycielskiego czyli burmistrza Gminy i Miasta Miechów,
Rady Społecznej GOZ i kierownictwa GOZ.
• Burmistrza nie poinformował organu kontrolnego gminy
czyli Rady Miejskiej o fakcie zlecenia kontroli, jej wynikach
i zaleceniach pokontrolnych. Utajnienie przed radnymi
i członkami Rady Społecznej dokumentów z kontroli.

Nareszcie pokaŜą klasę !
Znany z zamiłowania do stołówek szkolnych radny powiatowy
Andrzej M. boleje nad stratą stołówki przy bursie szkolnej. Jak
podpowiadają nasze wiewiórki, zapewne od września ruszy stołówka
przy miechowskim gimnazjum i SP 2 na os. Sikorskiego. Znów
będzie gdzie dobrze i tanio zjeść. Pan Andrzej wraz ze swym
kolegą, radnym wojewódzkim Zbysławem O. powinni być tam
honorowymi konsumentami. Wszak pełne wyposaŜenie tejŜe
stołówki zakupione przez obydwu naszych prominentów i obecnego
burmistrza od lat zalega w gimnazjalnych piwnicach. Ośmielamy się
przypomnieć, iŜ obiecali to panowie rodzicom, którzy na nich
głosowali. Wielokrotnie powtarzali, Ŝe to proste i łatwe
a jednocześnie bardzo potrzebne. To juŜ chyba ten właściwy czas
aby Panowie pokazali klasę i uwiarygodnili się w oczach wyborców.
PROPONOWANY PROJEKT WNĘTRZA STOŁÓWKI

Pracownicy proszą - dyrekcja odpowiada.
Z inicjatywy przełoŜonej personelu technicznego gimnazjum starszej woźnej Marii Banaś, 18 stycznia na ręce dyrektora Gimnazjum
Joanny Natalii Nowak zostało złoŜone następujące pismo z podpisami pracowników obsługi : Zwracamy się do Pani Dyrektor
z uprzejmą prośbą o rozwaŜenie moŜliwości podwyŜki wynagrodzeń dla pracowników obsługi naszej szkoły. Prośbę swoją
uzasadniamy tym, Ŝe w ciągu ostatnich kilku miesięcy mocno poszły w górę ceny Ŝywności i usług a szykują się jeszcze podwyŜki cen
energii elektrycznej. Tak więc realna siła nabywcza naszych wynagrodzeń znacznie się obniŜyła i mamy trudności z utrzymaniem
naszych rodzin. Stąd nasza prośba. JuŜ 31 stycznia pani Banaś otrzymała następującą odpowiedź : W odpowiedzi na pismo
pracowników niepedagogicznych szkoły z dnia 18.01.2008r. informuję, Ŝe stosowne decyzje podejmę po otrzymaniu uchwały z UGiM
w Miechowie przyznającej podwyŜki dla pracowników niepedagogicznych. Komentarz : to bardzo niepedagogicznie, pani dyrektor,
opowiadać bzdury o jakichś „uchwałach UGiM” pracownikom niepedagogicznym. Od tego im pieniędzy a pani renomy nie przybędzie.

SPORT - Gimnazjum –

ferie na sportowo.
Nauczyciele z UKS „Spartakus” przy Gimnazjum nr 1 w Miechowie zorganizowali 3 dniowe ferie na sportowo.

• W dniu 28 stycznia 2008 roku na hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Miechowie
zorganizowany został Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. W zawodach wzięło udział
czterdzieści dziewcząt, w tym zaproszona druŜyna z Charsznicy pod opieką pani Ewy
Przeworskiej- Gryc i pana Marcina Banacha . Mecze rozgrywane były systemem „kaŜdy
z kaŜdym.” Pierwsze miejsce zajęła pierwsza druŜyna z Gimnazjum nr 1 z Miechowa
w składzie: Stokłosa Justyna, Raj Marlena, Stawiarska Małgorzata, Stokłosa Małgorzata,
Soczówka Agnieszka, Nowak Małgorzata. Drugie miejsce zajęła druga druŜyna z Gimnazjum
w Miechowie, a trzecie druŜyna z Gimnajum w Charsznicy. Na zakończenie Turnieju wszyscy
uczestnicy otrzymali słodkie nagrody. Organizatorem turnieju była pani Jolanta Napora.
• RównieŜ 28 stycznia Prezes UKS Marta Szarek zorganizowała i przeprowadziła turniej Tenisa Stołowego dla uczniów Gimnazjum.
Rozgrywki przeprowadzono w kategorii dziewcząt i chłopców systemem kaŜdy z kaŜdym. Wyniki dziewcząt : 1. Katarzyna Cegła 2.
Joanna Broś 3. Dominika Broś. Wśród chłopców : 1. Mateusz Cegła 2. Mateusz Soczówka 3. Łukasz Kozioł.
• 29 stycznia Piotr Król i Podyma Marek byli gospodarzami Turnieju Piłki NoŜnej Halowej, a 30 stycznia Podyma Paweł
i Dariusz Skrzyniarz Turnieju Koszykówki. W turnieju piłkarskim rywalizowało 8 druŜyn. ZwycięŜyli „Dominatorzy” (Marcin
Łojewski, Kamil Adamus, Filip Dziadzio, Maciej Pieczara, Michał Massalski, Damian Kluza), którzy w finale pokonali „Fafiki” 1 : 0.
W turnieju koszykówki rywalizowało 5 druŜyn. Najlepsi okazali się „FKS” przed „The bile” i „Trzystu”.
• 29 i 30 stycznia zajęcia sportowe dla uczniów Gimnazjum zorganizowała Ewa Pituch. We wtorek grano w siatkówkę (4 druŜyny)
a w środę w badmintona ok. 20 dzieci.

• ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI

Schody, schody, schody …

Ledwie rok się zaczął a burmistrz Miechowa juŜ moŜe się pochwalić nową
kolejną powaŜną inwestycją miejską - wyremontował „połówkę” schodów
prowadzących z małego rynku na ulicę Podzamcze. Jak widać na zdjęciu (1)
miejska „połówka” juŜ dobrze słuŜy niektórym bywalcom okolicznych
sklepów. Górną część zejścia wykonała Poczta Polska. PoniewaŜ
burmistrzowi dobrze wychodzą inwestycje na pionowych ciągach pieszych
podpowiadamy 2 kolejne (na mniejszych fotkach). Jest jeszcze jeden
pozytywny aspekt przedmiotowej inwestycji - teraz chcący kupić pieczywo
w popularnej piekarni na ul. Sienkiewicza nie będą juŜ musieli wędrować
szlakiem chlebowym (patrz nr 8 EM). Wystarczy tylko po zejściu na
Podzamcze, po dyskretnym rozejrzeniu się na boki, wykonać cichcem zwrot
prze lewe ramię i juŜ jesteśmy pod sklepem! Dziękujemy panie burmistrzu w imieniu licznych klientów znakomitej piekarni.

Komisja śledcza
PoniewaŜ sprawa powołania komisji śledczej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w zarządzaniu Gminnym Ośrodkiem Zdrowia wydaje
się być przesądzona, redakcja Świerszczyka nie zgadza się z redakcją EM w sprawie składu osobowego komisji. Nasi kandydaci to :
Piotr Kuler (przew. Komisji Rewizyjnej, niekwestionowany znawca tematyki zarządzania i finansowania przedsiębiorstw) –
oczywisty kandydat na przewodniczącego komisji, Józef Szarek (znany pływak i znawca struktur samorządowych, ekspert od
kombajnów rolniczych i medycznych oraz bezbłędny czytacz kierunków wiatru), Andrzej Rydzewski (ekspert od korupcji w słuŜbie
zdrowia). Z ramienia burmistrza naszą murowaną kandydatką jest Maria Malinowska (Dyrektor ds. wszelakich i ekspert od spraw
finansowych). Taki skład to gwarancja, Ŝe … nic nie zostanie wyjaśnione. I o to chodzi !!!

Wiarygodność burmistrza

Będziemy bezpieczniej jeździć …

Rok czasu trwało zbieranie materiałów do reklamówki UGiM
- „Meritum”. Na jednej ze stron (brak numeracji) czytamy :
„Przeprowadzono
remont
dróg
…
oraz
na
ulicach
Przemysłowej i Łukasińskiego”. Na zdjęciach dwa fragmenty
ulicy Łukasińskiego po „remoncie”. Zdj. 1 – wkurzony
właściciel przydroŜnej posesji wsypał do kilkunastu dziur po
pół wiaderka kamienia. Zdj. 2 – Widok nawierzchni od strony
ul. Warszawskiej „po remoncie”. Nawet poŜałowano na
„remont” sławnej burmistrzowskiej CMZ czyli „Ciemnej Masy
na Zimno” (czyt. obok).
Włodarz naszej gminy wymyślił
nową ulicę Przemysłową! Takowej nie było i nie ma w naszym
mieście. Informujemy pana burmistrza, Ŝe „Przemysłową”
zwą miejscowi odcinek drogi we wsi Nasiechowice.

… z co najmniej dwóch powodów : 1. Pan Burmistrz zarządził
intensywne prace remontowe na miejskich ulicach. Prace te
polegają na łataniu dziur i wyłomów w jezdniach tzw.
„Ciemną Masą na Zimno” (w skrócie CMZ), której nasz
włodarz zakupił całe 5 ton ! Jak widać na załączonym obrazku
prowadzone tą metodą prace są juŜ wyraźnie widoczne,
w niektórych miejscach 2-gi rok! 2. Odpowiadając na
postulaty Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej, burmistrz powiększył o 100% skład osobowy
StraŜy Miejskiej! W konkursie na straŜnika wystartowały dwie
osoby. Kiedy dowiedzieliśmy się, iŜ jedną z nich jest kobieta
uznaliśmy konkurs za rozstrzygnięty. I nie pomyliliśmy się.
Nowym straŜnikiem miejskim została pani Mariola Regucka
absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej Akademii
Świętokrzyskiej.
Liczymy
na
zdecydowaną
poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców i ocieplenie wizerunku StraŜy.

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (12)
Bijemy się w piersi. Zafascynowani nietuzinkową osobowością wójta Sosenki, w relacjach z gminy Smarkiewicze - Owczary
zupełnie pomijaliśmy członków jego ekipy. Okazuje się, Ŝe nie tylko wójt jest ozdobą tej jednostki samorządowej. Nie pisaliśmy
dotąd np. o gminnym gimnazjum, sławnym szeroko z powodu nowatorskich praktyk organu zarządzającego czyli gminy oraz
aktualnych dokonań wypromowanej przez wójta na stanowisko dyrektora szkoły Natalii Kawon. A było to tak. Z początkiem roku
wójt gminy Sosenka w pośpiechu powierzył stanowisko dyrektora gimnazjum człowiekowi skazanemu za przestępstwo pospolite,
którego rządy trwały kilkanaście dni. Od tego momentu zaczyna się błyskotliwa kariera jednej z nauczycielek panny Kawon.
W ekspresowym tempie odbyła odpowiednie przeszkolenia, dostała niezbędne papiery i „wygrała konkurs” na dyrektora placówki.
PoniewaŜ w kilka dni trudno nauczyć się przepisów i aktów prawnych obowiązujących w oświacie oraz zarządzania specyficznym
zakładem pracy jakim jest szkoła, faktycznie placówką rządzą Ŝyczliwi doradcy, kumple wójta z tej samej partii. Za priorytet uznali
zemstę na pracownikach szkoły związanych z poprzednią ekipą samorządową i ustawienie swojaków. Pani Kawon bezrefleksyjnie
wykonuje wszystkie polecenia doradców firmując je swoim nazwiskiem zgodnie z zasadą : jak Pan kaŜe sługa musi. Wspólne
działania wójta, doradców i samej pani dyrektor zaowocowały czystkami kadrowymi i diametralną zmianą filozofii zarządzania szkołą.
Pierwsze efekty w postaci znacznego obniŜenia efektów nauczania oraz wzrostu kosztów utrzymania placówki juŜ się pojawiły. Ale
nic to. Pan wójt swojemu człowiekowi nie da zginąć. Kasa gminna stoi dla gimnazjum otworem. Nowa dyrekcja szkoły pracowników
pedagogicznych i personel techniczny traktuje jak śmiecie. Wyjątkami są nowo przyjęci i „swojacy”, nowo awansowani, donosiciele
i lizusy. Tak więc stworzono swojską atmosferkę rodem z filmów Barei. Zastępca pani Kawon niejaki Jacenty Odwyk, zwany
pieszczotliwie przez uczniów orangutanem, nie chce być gorszy od szefowej. Pewnego ranka wpadł do pomieszczenia woźnych
z okrzykiem : wszędzie w szkole jest PYŁ !!! PrzeraŜone panie rzuciły się do swoich rewirów na poszukiwania. Nie znalazły ani pyłków
kwiatowych, ani pyłu gwiezdnego ani nawet kurzu. Poszukiwania trwają a sprawę wyjaśnia specjalna komisja pod kierownictwem
pani M. Kapusty, „przełoŜonej” personelu sprzątającego.
Mieszkanki gminy Smarkiewicze – Owczary są załamane. Powód - wójt Sosenka nadal jest Ŝonaty! Kolejna rozprawa rozwodowa
nie przyniosła przystojnemu wójtowi upragnionej wolności. A wszystko z winy jeszcze aktualnej
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małŜonki. Swoją zgodę na uwolnienie wójta od swej osoby uzaleŜniła od uznania przez Sosenkę,
Ŝe rozkład ich poŜycia małŜeńskiego nastąpił z jego winy. Na to oczywiście nie mógł wyrazić
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zgody urokliwy samorządowiec. Bo czyŜ to jego wina, Ŝe jest tak uroczym, pięknym i niezwykle
Wydawca : Stowarzyszenie
atrakcyjnym męŜczyzną, za którym szaleje cała Ŝeńska populacja gminy ?! W tym przypadku
Im. Macieja Miechowity
naleŜy tylko obwiniać Matkę Naturę za Jej szczodrobliwość. To Ona dość nieopatrznie wyposaŜyła
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naszego wójta tak niezwykle chojnie. I teraz chłop musi z tym Ŝyć !
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