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„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
(Karl Mannheim)

217 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Delegacja Samorządu Powiatu Miechowskiego pod „Orłem”.
Od lewej :

Wicestarosta Stanisław Pietrzyk, Radna Regina Siudak i Starosta Mieczysław Bertek.

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

W
N
U
M
E
R
Z
E

ECHO

05/08

str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8

–

Rocznica konstytucji 3 maja
Echa z Urzędu i Okolic
Echa z Miasta
Echa z Powiatu , Prasa
Racławice 2008, „Jaksa”
Sport
Świerszczyk miechowski

217 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA.
Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po
konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. W Miechowie uroczyste obchody rocznicowe rozpoczęła
tradycyjna msza święta w intencji naszej Ojczyzny. Potem uczestnicy uroczystości przemaszerowali wokół Rynku i złoŜyli wiązanki
kwiatów pod pomnikiem z Orłem powstańczym. Dalsza część
uroczystości odbyła się w Starostwie Powiatowym.
Po okolicznościowym wystąpieniu, Mieczysław Bertek tradycyjną doroczną nagrodą Starosty Miechowskiego uhonorował
ks. Prałata Jerzego Gredkę, proboszcza Parafii Miechów za skuteczne chronienie przed zgubnym działaniem czasu lokalnego
dziedzictwa kulturowego i jego niestrudzoną popularyzację. Szczególnie docenione zostały wysiłki proboszcza o zachowanie w jak
najlepszym stanie dla potomnych pamiątek po Zakonie BoŜogrobców, w tym zabytkowego kompleksu kościelno-klasztornego.
W części artystycznej uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych z KsiąŜa Wielkiego w strojach epoki odtańczyli poloneza. Spotkanie
zakończyła wspólna przekąska przy szwedzkim stole na dziedzińcu Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia za rok.

Okiem kamery.

Gmina Miechów

Liceum Ogólnokształcące
z Dyr. Zygmuntem DroŜdŜem

Szkoła Podst. W Jaksicach
z dyr. Haliną Piskorz

PO

Solidarność

Szpital im. Św. Anny

Zespół Szkół Nr 1
z dyr. Marzeną Samborską

SłuŜby mundurowe

Kombatanci

Zespół Szkół Nr 2
z dyr. Marią Paschek

Zespół Szkół w KsiąŜu W.
z dyr. Mirosławą Malmon

Dzieci reprezentujące szkoły
z terenu gminy i miasta Miechów

PSL

ZHP

PiS

Starosta i laureat 2008r.

Cech Rzemiosł RóŜnych

SLD

Polonez w Starostwie

Obserwując uwaŜnie przebieg uroczystości nasuwa się kilka ciekawych spostrzeŜeń. PowaŜnie jak przystało na okoliczności
zachowały się partie polityczne, organizacje i instytucje. RównieŜ współorganizator czyli władze powiatu spisały się bez zarzutu.
Szkoły średnie stawiły się na uroczystościach w reprezentatywnych delegacjach z dyrekcjami na czele. Na tym tle rzucał się w oczy
kompletny brak wszystkiego co ma związek z samorządem gminnym. Samą gminę „reprezentowali” : orkiestra gminna,
wiceburmistrz i dwoje młodych ludzi. Ze szkół gminnych i miejskich obecna była jedynie szkoła z Jaksic ze swą dyrektorką na czele.
Pardon, jeszcze jakieś grupki dzieci z niewiadomych placówek pośpiesznie złoŜyły wiązaneczki kwiatów.

ECHA Z URZĘDU
URZ DU
Absolutorium ad 2007r.
Na sesji 24 kwietnia Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Miechowa jednomyślnego skwitowania z działalności finansowej
gminy Miechów w roku 2007. Wszyscy radni zaśpiewali w jednym chórze z burmistrzem. śaden radny nie miał pytań ani
zastrzeŜeń do polityki finansowej i inwestycyjnej gminy w minionym roku. Po prostu eldorado na ziemi. Co za szczęście
mieszkać w tak wspaniale rządzonej gminie. Tak trzymać panowie!

Nowe boisko.
Po kilkumiesięcznym leŜakowaniu z pompą otwarto wreszcie nowe boisko ze
sztuczną trawą przy SP nr 1. Natychmiast teŜ młodzieŜ szkolna rozpoczęła na nim
intensywne harce z piłką. Na inwestycję wyłoŜono z kasy gminy ponad 300 tys. zł.
Jak informuje Urząd : nawierzchnia boiska wykonana została z trawy syntetycznej
monofilowej wypełnionej suchym piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2-0,8mm
w ilości 15kg/m2 oraz granulatem gumowym SBR granulacji 0,5-2,5mm w ilości
20-22kg/m2. Jest to niezbędne aby „źdźbła” trawy pozostawały w pionowej
pozycji. Tego typu nawierzchnia wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych,
głównie regularnego zraszania nawierzchni i „czesania” sztucznych igiełek
specjalnymi urządzeniami. Warto zobaczyć co się dzieje w czasie uŜytkowania
boiska przez uczniów miechowskiej szkoły. Unoszące się z podłoŜa obłoczki kurzu
są zasysane przez dziecięce płuca i wywołują napady niekontrolowanego kaszlu.
Czy regularne wdychanie pokaźnych ilości pyłów pochodzenia kwarcowego nie jest
groźne dla zdrowia młodych ludzi powinni rozstrzygnąć specjaliści. Poddajemy tą
sprawę pod rozwagę rodzicom i władzom gminnym.

Wyprawa do Belgii.

Herv - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1

Radni miechowscy w Belgii

(zdj.–serwis int. Gminy Miechów)

Na stronach internetowych gminy czytamy : W dniach 29 kwietnia – 3 Maja 2008r delegacja szkolno-samorządowa z Miechowa
gościła w miasteczku partnerskim Herve w Belgii. W skład delegacji szkolnej weszli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1: pani
dyrektor szkoły- Anna Gawin, koordynatorka wymiany i tłumaczka języka francuskiego - Wioletta Midro, nauczycielki Dorota Regucka
i Halina Kabza oraz 20 uczniów z klas szóstych. Współpraca między S.P. nr 1 w Miechowie a Szkołą Podstawową z Herve- Battice
trwa juŜ 8 lat. Samorządowcy miechowscy gościli w Ambasadzie u Konsula DroŜdŜa – Polaka.
Komentarz : we wrześniu 2000r. w ratuszu w Herv, Burmistrzowie Andre Smeets i Włodzimierz Mielus podpisali umowę
o współpracy partnerskiej miast Herv i Miechów. KaŜdy moŜe się z nią zapoznać bo jej tekst wisi w UGiM. Wypada się tylko
cieszyć, Ŝe ta współpraca nabrała konkretnego wymiaru i miechowska młodzieŜ mogła pojechać do Belgii. Niestety były to wyłącznie
dzieci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Gdyby Burmistrz miał więcej klasy, to miast mijać się z prawdą
(współpraca między S.P.nr 1 w Miechowie a Szkołą Podstawową z Herve- Battice trwa juŜ 8 lat!), dorabiając w ten sposób
ideologię do faktu, Ŝe to wyłącznie młodzieŜ z „Jedynki” poleciała do Belgii, powinien otwarcie objaśnić ten fakt. A tak pozostał
niesmak wynikający z faktu, Ŝe burmistrz wyraźnie faworyzuje szkołę, której przez kilka lat dyrektorował. Pan Jerzy DroŜdŜ Konsul
Generalny RP w Królestwie Belgii to nie tylko Polak ale takŜe były mieszkaniec Miechowa - wspaniały człowiek i patriota.

Konkurs języka angielskiego.
29 maja, w Gimnazjum nr 1 w Miechowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów. Konkurs ten
organizowany jest corocznie od 2000r. Współorganizatorem konkursu jest Szkoła Języków Obcych pana Jarosława Hajka, który
wraz z małŜonką opracował i przygotował pytania dla uczestników konkursu. Pan Jarosław przewodniczył takŜe konkursowemu jury.
Pierwsze 4 miejsca w konkursie zdobyli przedstawiciele gospodarzy czyli Gimnazjum nr 1. Najlepszym okazał się Dawid Śmigielski.
Kolejne miejsca zajęli Natalia Grzywnowicz, Anna Bijak i Agnieszka Krochmal. Na 5-tym miejscu uplasowała się Agnieszka
Piwowarska ze Słomnik. W konkursie wzięło udział 45 uczniów szkół gimnazjalnych.

Osiedle Sikorskiego na gazie.
JuŜ niedługo takie obrazki jak obok przejdą do historii. Koks, węgiel czy miał
mieszkańcy osiedla Gen. W. Sikorskiego będą sobie mogli oglądnąć tylko w
telewizji. Trwa bowiem intensywna akcja gazyfikacyjna w/w osiedla. Wszędzie
wykopy i świeŜo ruszana ziemia a pod nią nowa gazowa infrastruktura. Wszystko
wskazuje na to, Ŝe najbliŜszą zimę mieszkańcy spędzą w dobrze ogrzanych
mieszkaniach. MoŜe być tylko „nieco” droŜej bo ceny gazu kroczą nieustannie do
góry. TakŜe prognozy co do ich dalszego kształtowania są więcej niŜ niepokojące.
Pytani mieszkańcy osiedlowych bloków nie wiedzą co ich czeka w razie awarii
nowego systemu grzewczego. Znając jednak zapobiegliwość burmistrza moŜemy
ich chyba uspokoić. Poza tym starzy górale twierdzą, Ŝe najbliŜsza zima będzie
wyjątkowo łagodna.

ECHA Z MIASTA
Inwestycje powstają jak grzyby po deszczu …
# Pojałowice. 5 maja uroczyście otwarto Centrum Energii Odnawialnej. Niestety
w wersji skrojonej przez Burmistrza Świerczka. Jak czytamy na oficjalnej stronie
gminy Miechów „CEO zostało wyposaŜone w maszyny i urządzenia demonstracyjne
do produkcji taniej, czystej energii”. Rzeczywiście to co uruchomiono w Pojałowicach
to niestety tylko zakład demonstracyjno – pokazowy. Wydajność zainstalowanych
maszyn i urządzeń to ok. 50 kg. brykietów na godzinę. W wersji planowanej przez
pomysłodawcę projektu, poprzedniego Burmistrza Włodzimierza Mielusa ta
wydajność miała sięgać 500 kg. na godzinę. Tak więc w jego wersji miała to być
fabryka brykietów aby rolnicy, i nie tylko, mogli w przyszłości paliwo brykietowe
potraktować jako powaŜną alternatywę dla paliw tradycyjnych czyli szybko
droŜejącego gazu, węgla, oleju czy elektryczności. Tylko wtedy byłby praktyczny
sens wydania znacznych pieniędzy gminnych na taki zakład bo produkująca czyste
paliwo fabryka sama zarabiałaby na swoje utrzymanie i amortyzację. Niestety stało
się inaczej. CEO będzie jedną z atrakcji turystycznych naszej gminy. Dobre i to. Pozostaje jednak niedosyt, Ŝe chęć tylko
demonstracji i zabłyśnięcia przegrała z praktycznością , zdrowym rozsądkiem i chłodną kalkulacją.
# Miechów. Kolejna strategiczna inwestycja wzbogaciła pejzaŜ naszego miasta.
Nowy obiekt, jak przystało na jego charakter, został zlokalizowany na uboczu,
w dyskretnym miejscu, z dala od bloków mieszkalnych. Od 23 kwietnia nowy szalet
miejski, czy jak kto woli „toaleta wolnostojąca”, stała się atrakcją naszego miasta.
Burmistrz tak reklamuje nowy przybytek : toaleta wyposaŜona jest w urządzenia ze

stali kwasoodpornej typu spłuk na podczerwień, baterię dozującą ciepłą wodę,
przepływowy podgrzewacz wody, pisuar, umywalkę oraz inne niezbędne urządzenia
sanitarne. Jest ona takŜe podpięta do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
i elektrycznej. Po prostu cud techniki XXII wieku! Szczególnie cieszą się mieszkańcy
bloku przy ul. Wesołej 2, pod oknami którego działa prewet. W razie awarii
domowej ubikacji będą mogli za głupią złotówkę skorzystać z dobrodziejstwa
nowego przybytku. Na koniec kilka słów o kosztach. Formalnie w gminnym budŜecie
przeznaczono na ten cel 70 tys. zł! Jak nas jednak informuje zaprzyjaźniony
urzędnik gminny koszty całej operacji (montaŜ, podłączenie energii elektrycznej,
wody, kanalizacji, roboty ziemne) mogą okazać się znacznie wyŜsze.

Szkoła specjalnej troski (c.d.)

#

W poprzednim numerze zamieściliśmy tekst pisma radnego Rady Miejskiej w Miechowie Mirosława Włodarczyka do przew.
tejŜe rady Andrzeja Chmielewskiego. W piśmie tym radny prosił swego przewodniczącego o podjęcie działań zmierzających do
wyjaśnienia sygnalizowanych mu przez wyborców nieprawidłowości w funkcjonowaniu miechowskiego gimnazjum. Pan
Przewodniczący Rady zamiast spełnić prośbę radnego, osobiście przekazał mu pisemną „odpowiedź” na jego pismo, spłodzoną
przez Dyrektora Gimnazjum panią Joannę Nowak. Aby pokazać technikę pana przewodniczącego i pani dyrektor poniŜej
przedstawimy kilka domniemanych nieprawidłowości w piśmie do przew. RM i „odpowiedzi” na nie w piśmie pani dyrektor szkoły.
•
Radny : W Gimnazjum utworzono stanowisko Wicedyrektora ds. administracyjnych niezgodnie z arkuszem organizacyjnym …
Odp. Dyr. : Dlaczego w Pana ocenie stanowisko wicedyrektora ds. administracyjnych jest niezgodne z arkuszem organizacyjnym ?
•
R. : Na jednym stanowisku Sekretarza szkoły są zatrudnione 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.
Odp. Dyr. : Na jakiej podstawie Pan twierdzi, Ŝe na stanowisku sekretarza Gimnazjum są zatrudnione 2 osoby na pełnych etatach ?
•
R. : Wypłacany jest dodatek funkcyjny osobie nieuprawnionej. Utworzono stanowisko Starszej Woźnej z kierowniczym
dodatkiem funkcyjnym, która wykonuje czynności i obowiązki naleŜące do wicedyrektora ds. administracyjnych.
Odp. Dyr. : Które czynności i obowiązki wykonywane przez Starszą Woźną ma teŜ w przydziale swych obowiązków wicedyrektor ds.
administracyjnych ?
•
R. : W normalnych godzinach pracy woźnych są im zlecane prace zastępcze za nieobecne koleŜanki i za to wypłaca im się
godziny nadliczbowe. I tak pani, która przebywa w pracy 8 godzin ma zapisane, Ŝe przepracowała np. 12 godzin !
Odp. Dyr. : Czym róŜni się naliczanie wypłat za zastępstwa dla sprzątaczek w gimnazjum od tych wypłat w innych szkołach ?
•
R. : Dyrektor Gimnazjum zaniechała terminowego wyegzekwowania naleŜności przyznanych szkole z tytułu prawomocnego
wyroku sądowego za przywłaszczenie mienia szkoły przez poprzedniego Dyrektora Gimnazjum.
Odp. Dyr. : Proszę o udowodnienie, Ŝe zaniechałam wyegzekwowania naleŜności finansowych przyznanych szkole z tytułu
prawomocnego wyroku sądowego za przywłaszczenie mienia szkoły przez poprzedniego dyrektora Gimnazjum nr 1 w Miechowie.
I tak dalej i tak dalej w tym stylu. Pismo pani dyrektor jest adresowane bezpośrednio do cyt : „radnego z Nasiechowic”.
Komentarz : Szanowny Panie Przewodniczący Chmielewski. Czy Panu po prostu zwyczajnie nie jest wstyd, Ŝe tak w tej gminie
traktuje się Pana i Radnych kierowanej przez Pana Rady Miejskiej? Radny Włodarczyk prosił pana aby wykorzystał pan obecność
w szkole kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej do wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości. A co pan zrobił? Zadowolił
się pan kuriozalnym pismem samej zainteresowanej czyli dyrektor gimnazjum. Radny prosił pana o interwencję i informację a
doczekał się steku pytań, które niczego mu nie wyjaśniają. Jeśli juŜ pan godzi się Ŝeby pana i pańskiej funkcji nie szanowano to
przynajmniej nie przenoś pan tego obyczaju na wybranych demokratycznie przedstawicieli społeczności gminy i miasta Miechów.
Sprawa jest dalej nie załatwiona, bo Radny ma prawo, ba obowiązek, prosić swego przewodniczącego Rady o interwencję i powinien
od niego dostać satysfakcjonującą odpowiedź. Nie przystoi panu panie przewodniczący Andrzeju Chmielewski rola listonosza.

#

Jak donosi „GW”, z zebranych przez wizytatorów Małopolskiego Kuratorium Oświaty informacji wynika, Ŝe w Małopolsce w 36
klasach gimnazjalnych nie przerobiono lektur, których znajomość była niezbędna do zaliczenia sławnego juŜ zadania nr 32
w gimnazjalnym teście humanistycznym (patrz str. 5). Niestety na tej niechlubnej liście znalazły się 2 klasy Gimnazjum nr 1 im.
Macieja Miechowity w Miechowie. śeby było ciekawiej szkole tej dyrektoruje od ponad roku pani magister polonistyki.

Miechów znów moŜe mieć p osła!
W udzielanych prasie wywiadach Zbigniew Ziobro zadeklarował, Ŝe wystartuje z listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu
Europejskiego. Jeśli zdobędzie mandat europosła (powszechne jest przekonanie, iŜ jest pewniakiem), to wszystkie znaki na niebie
i ziemi wskazują na to, Ŝe Miechów znów będzie miał swego przedstawiciela w Parlamencie. Na zwolnione przez Ziobrę w Sejmie
miejsce wejdzie tzw. pierwszy rezerwowy z listy PiS w okręgu nr 13 czyli niejaki Zbysław Owczarski. Jeśli wyrazi na to zgodę.
Znając zaangaŜowanie Pana Wicemarszałka w sprawy rodzimej ziemi miechowskiej nie mamy wątpliwości, Ŝe to uczyni. W wyborach
samorządowych w 2005r. Pan Zbysław pokazał klasę zdobywając mandat radnego Sejmiku Wojewódzkiego otrzymując 12 476
głosów i przez kilka miesięcy w Sejmiku dzierŜąc nawet buławę wicemarszałkowską. W wyborach do Sejmu w 2007r. zdobył w całym
13 okręgu krakowskim juŜ tylko 1 614 głosów i nie uzyskał mandatu poselskiego. Został za to tzw. pierwszym rezerwowym.

ECHA Z POWIATU, PRASA, INTERNET
Internet dla kaŜdego
4 kwietnia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyło się spotkanie
poświęcone budowie „Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej” na terenie województwa
małopolskiego Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin powiatu miechowskiego, na terenie
których sieć ma powstać i dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Spotkanie otworzyli członek
Zarządu Powiatu Dariusz Marczewski i informatyk starostwa Ireneusz Patyk. Główne załoŜenia
projektu omówili pracownicy firmy "Infostrategia" w Krakowie - Katarzyna Mróz i Jacek Ziebura.
Organizacja spotkania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa małopolskiego
miała na celu przybliŜenie załoŜeń technicznych, a takŜe organizacyjnych oraz korzyści
wynikających z rozszerzenia juŜ istniejących sieci w powiecie miechowskim. Projekt zakłada
zapewnienie do końca 2011 r. moŜliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla 90%
gospodarstw domowych, 100% instytucji publicznych i przedsiębiorstw w Małopolsce.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
W Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyła się XII w tej kadencji sesja Rady
Powiatu. Głównym tematem obrad było sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu
miechowskiego za 2007r. i absolutorium dla Zarządu Powiatu za ten okres. Po złoŜeniu przez
radnych interpelacji, pośród których dominowały sprawy związane z siecią dróg powiatowych,
sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budŜetu i dokonania powiatu - w formie prezentacji
multimedialnej - obejmujące działania z zakresu oświaty, pomocy społecznej, słuŜby zdrowia,
administracji publicznej, transportu i łączności oraz pozyskanych środków pozabudŜetowych
przedstawił wicestarosta Stanisław Pietrzyk. Radni po zapoznaniu się z opiniami RIO
w Krakowie i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie wykonania budŜetu za 2007r.
jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.

Nowy Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Decyzją Zarządu Powiatu Miechowskiego, w wyniku zakończenia procedury naboru na
stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, został wybrany na to stanowisko
Jerzy Muszyński. Jako wieloletni pracownik na szczeblu kierowniczym jednostek administrujących drogami
oraz były zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w ostatnich latach, posiada wymagane
kwalifikacje i doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do kierowania Zarządem Dróg w Miechowie.

Z PRASY LOKALNEJ - „Polska” – Zadanie nr 32,

Kurator out.

# 23 kwietnia, uczniowie pisali coroczny test humanistyczny w ramach egzaminu kończącego gimnazjum. Wynik punktowy tego
egzaminu, jest bardzo istotny dla dalszej edukacji dziecka. Z testu, o którym mowa, moŜna było maksymalnie „zarobić” 50 pkt.
NajwyŜej punktowanym w teście było oznaczone nr 32 zadanie, które wyceniono na 16 punktów. śeby jednak zdobyć punkty za
odpowiedź na to zadanie trzeba było znać 2 lektury : „Syzyfowe prace” S. śeromskiego i „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego.
Niestety w niektórych szkołach nie przerobiono w/w lektur. Uczniom, którzy stracili nie ze swojej winy punkty na pytaniu 32
z nakazu MEN kuratoria mają wydać na tą okoliczność specjalne zaświadczenia. Jednak juŜ wiadomo, iŜ krakowskie licea nie będą
tych zaświadczeń honorować. Mimo tych niepomyślnych wydarzeń rodzice dziwnie spokojnie zareagowali na zaistniałą sytuację. Np.
do małopolskiego kuratorium wpłynął tylko jeden protest w opisywanej powyŜej sprawie. Jego autorem jest ojciec gimnazjalistki,
samorządowiec z Miechowa. 15 maja o słynnym juŜ zadaniu nr 32 debatowali posłowie komisji edukacji. Niektórzy chcą nawet
powtórzenia całego testu dla garstki tych uczniów, którzy z nie swojej winy nie przerobili 2 feralnych lektur. Przeciwny temu
pomysłowi jest przew. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko (19 maja podał się do dymisji), który stwierdził: „Mówimy
o lekturach i o krzywdzie. Ale mówmy teŜ o tym, Ŝe 10% absolwentów gimnazjum to prawie analfabeci”. Wg MEN problem testu
dotyczy 5 tys. uczniów z 200 szkół – na pół miliona zdających.
# Jak donosi GK minister edukacji Katarzyna Hall, na wniosek wojewody małopolskiego Jerzego Millera odwołała
z zajmowanego stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty Józefa Roztworowskiego, który został kuratorem w 2006r.
z rekomendacji PiS. Pod koniec kwietnia został rozpisany konkurs na nowego kuratora. Komisja, złoŜona z przedstawicieli : ministra
oświaty, wojewody, sejmiku wojewódzkiego i związków zawodowych wskaŜe nowego kandydata na zarządcę małopolskiej oświaty.
Bezpłatny anons : przewodniczący PO w powiecie miechowskim oświadcza, Ŝe miechowska organizacja podziela opinię Pana
Wojewody Małopolskiego dotyczącą oceny pracy osób na stanowiskach kuratora i jego zastępców, która zaowocowała ich wymianą.
Z ostatniej chwili : ze względów formalnych, okres naboru chętnych na stanowisko kuratora, przedłuŜony został do 10 czerwca.

Z KRAJU
„Polska” - nie liberalizujemy prawa, porządkujemy je po Ziobrze.
Prof. Andrzej Zoll, były Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawił wyniki pracy zespołu ekspertów powołanego
do opracowania propozycji nowelizacji prawa karnego, któremu szefuje. NajwaŜniejsze z nich to ; zaostrzenie
kar grzywny i ograniczenia wolności, wydłuŜenie do 2 lat czasu pracy na cele społeczne i podwyŜszenie kary
w przypadku tzw. wyroku łącznego (za róŜne przestępstwa). Ponadto eksperci chcą reformy pracy tzw. sądów
24 godzinnych, które okazały się niewypałem. W wywiadzie dla GK prof. Zoll pracę swojego zespołu traktuje
jako zadanie posprzątania po min. Z. Ziobrze. Pan profesor wręcz twierdzi, Ŝe „ten minister był nieszczęściem
dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. To osoba, która chciała coś zrobić, a nie za bardzo znała kodeks karny.
Poprawiliśmy po nim błędy jak np. taki, Ŝe 15-latki mogą być karane za normalny gwałt, ale ze szczególnym
okrucieństwem juŜ nie. Uwzględniliśmy teŜ zmiany nakazane przez wyroki Trybunału Konstytucyjnego”.

„Gazeta Wyborcza” - nie matura lecz chęć szczera …
Sejmowa speckomisja badała, ile trwały kursy, po których moŜna było za czasów rządów PiS awansować na oficera. Np. w Biurze
Ochrony Rządu moŜna było zostać oficerem po 11 dniach kursu, w SłuŜbie Kontrwywiadu Wojskowego (kierowanej przez Antoniego
Macierewicza) po 17 dniach, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po 1 miesiącu. Komisja ustaliła, Ŝe w SKW, choć kurs
formalnie trwał 17 dni, to dziennie kursanci szkolili się zaledwie 1 godzinę! Tak więc faktycznie przyszli oficerowie u Macierewicza
otrzymywali szlify po zaledwie 17 godzinach szkolenia !!! Jest to absolutny rekord świata. W takim ekspresowym tempie
„wyszkolono” i awansowano 46 oficerów BOR, 20 oficerów ABW i 50 oficerów SKW. W BOR w czasach PiS zwolniono 240 osób więc
musiano uzupełnić braki kadrowe. W ABW, rządzonym przez Bogdana Święczkowskiego, gdzie kurs trwał na papierze 30 dni,
kursanci nie mieli obowiązku być na nim obecni! I tak najszybszy awans zaliczył niejaki prokurator z Katowic Grzegorz Ocieczek,
który do ABW przyszedł w 2006r. jako szeregowiec a opuścił go w 2007r. jako pułkownik. W SKW Macierewicza oficerami zostawali
prawicowi dziennikarze, harcerze i straŜnicy leśni. Przyśpieszonych awansów nie da się cofnąć. Dlatego komisja zaproponowała, Ŝeby
tych wszystkich oficerów po błyskawicznych kursach objąć programem dodatkowego doszkalania. Po prostu trzeba tym ludziom dać
szanse udowodnienia, Ŝe mogą pełnić oficerskie funkcje w tych waŜnych dla Państwa instytucjach.

RACŁAWICE
RAC AWICE 2008 – WYBORY CHŁOPA
CH OPA ROKU
Tegoroczne Święto Ludowe w Racławicach było najbardziej okazałe ze wszystkich dotychczasowych i wyrosło na największą
imprezę wiejską w Polsce. Taka jest zgodna opinia uczestników, którzy tłumnie przybyli pod pomnik Bartosza. Tysiące samochodów
i nieprzeliczone rzesze uczestników były najlepszym tego dowodem. Rząd reprezentował Minister Rolnictwa Marek Sawicki.
Nie zabrakło takŜe wielu polityków aktualnych i byłych róŜnej maści. Rywalizacja o zaszczytny tytuł Chłopa Roku była niezwykle
zacięta. Jak kaŜdy mógł zobaczyć przeciąganie liny, ubijanie piany z białek czy karmienie uroczej krakowianki z zawiązanymi oczami
wcale nie było łatwe. Ostatecznie tytuł ten pojechał aŜ do województwa Podlaskiego, do gospodarstwa Witolda Grunwalda.
Tak masowa impreza to doskonała okazja dla przedsiębiorców, samorządowców i działaczy róŜnych organizacji do pokazania ,
zareklamowania swej działalności i swych osiągnięć. Dziesiątki podmiotów skorzystały z tej okazji i zaprezentowały się przed tak
liczną widownią. Szczególnie okazale wypadły stoiska kół gospodyń wiejskich z gmin naszego powiatu, których ozdobą byli ich
wójtowie z dumą prezentujący osiągnięcia „swoich” pań. To zasługa Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa, którego
znaczna pomoc finansowa pozwoliła przedsiębiorczym gospodyniom zaprezentować pełnię swoich talentów głównie kulinarnych.
Dzięki nim olbrzymia część uczestników święta mogła zdegustować znakomite miechowskie wyroby. Swojska kiełbasa, salceson,
kaszanka, sałatki i ciasta cieszyły się niebywałym powodzeniem. Pogoda dopisała, a wójtowi Racławic Adamowi Samborskiemu
naleŜy się pochwała za świetną organizację imprezy. Kto nie był niech Ŝałuje. Do zobaczenia za rok.

Racławice 2008 w obiektywie kamery.

Widok z Kopca Kościuszki

Stoisko gospodarzy

Minister Sawicki degustował …

MłodzieŜ w drodze pod Kopiec

Do ataku wiedzie kosynier M. Bertek

Koła gospodyń smacznie wystawiały

dyskutował z paniami…

3 stoiska gminy Miechów

działaczami i samorządowcami

Kolejny wyjazd szkoleniowy „Jaksy”.
W dniach 9 – 11 maja członkowie Miechowskiego
Stowarzyszenia Gmin „Jaksa” odbyli kolejny wyjazd szkoleniowy
do miejscowości Wysowa. Jak zwykle obok rutynowych zajęć
polegających m.in. na zapoznawaniu się z miejscowymi
osiągnięciami z zakresu agroturystyki, ekologii i ochrony
środowiska naturalnego oraz spotkaniami z tubylcami, wolne
chwile poświęcono na zwiedzanie przepięknych okolic połoŜonej
w uroczej kotlinie, miejscowości Wysowa.
Uczestnicy wyjazdu z terenu naszego powiatu wrócili bogatsi
o nową wiedzę i kolejne doświadczenia, które będą im pomocne
w dalszej działalności Stowarzyszenia.

Cerkiew od 1975 Kościół Katolicki

Baza wypadowa w Wysowej.

Poranek na hali.

SPORT

- „Orlik 2012” nie dla Miechowa.

Ta makieta obok to niestety nie jest projekt kompleksu sportowego w naszym mieście.
Choć mógłby być bo gminy Charsznica i Racławice juŜ znalazły się na liście wojewódzkich
inwestycji sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. ZałoŜeniem
programu Orlik jest udostępnienie społeczeństwu moŜliwości aktywnego uprawiania sportu.
WiąŜe się to z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów
sportowych, przeznaczonych do masowego uŜytku, zarządzanych głównie przez
samorządy. Projekt przewiduje powstanie kompleks dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz
boisko wielofunkcyjne. Przewidywana jest budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz
ewentualnie placu zabaw. Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia działki wynosi
ok. 3 000 m2. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać bezpieczny i łatwy dojazd do
obiektu (dzieci i młodzieŜ mogą bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu
usytuowanego na osiedlach, czy przy szkole). Zatrudnienie trenera środowiskowego ma na
celu profesjonalne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienie
bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie (w szczególności dzieciom i młodzieŜy). Oto szczegóły projektu. Boisko
piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 28 x 57 m) ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami o wysokości 5 m oraz
boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m ogrodzone do wysokości 4 m.
Boiska są wyposaŜone w niezbędny sprzęt sportowy, to jest: boisko piłkarskie – bramki o wymiarach 2 x 5 m, chorągiewki
przegubowe do zaznaczania naroŜników boiska, boisko wielofunkcyjne – stalowe kosze do piłki koszykowej (regulowane na
wysokość), siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupach. Ze względu na bezpieczeństwo uŜytkowników osprzęt jest mocowany do
podłoŜa w tulejach. Na terenie zlokalizowano takŜe budynek sanitarno-szatniowy i ewentualnie plac zabaw. Wstępny koszt budowy
kompleksu na który składa się : opracowanie dokumentacji adaptacyjnej, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie
nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa), wykonanie ogrodzenia, zakup sprzętu sportowego na trwale
mocowanego do podłoŜa, wykonanie oświetlenia, wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego - wynosi około 1 mln. zł. Rzeczywisty
koszt budowy znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakończeniu procedury
przetargowej i wyłonieniu wykonawcy kompleksu. Zakładane źródła finansowania : Kwota środków budŜetowych przeznaczona
na realizację tych zadań wynosić będzie 333 tys. zł., nie więcej jednak niŜ 33 % wartości kosztorysowej. Inne środki : Regionalne
Programy Operacyjne, BudŜety Marszałków Województw, Fundusz Rozwoju Wsi, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz,
Programy Współpracy Transgranicznej. Kwota innych środków przeznaczona na realizację tych zadań wynosić będzie 333 tys. zł.,
nie więcej jednak niŜ 33 % wartości kosztorysowej. Środki własne wnioskodawcy : udział własny wnioskodawcy moŜe być
pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac
wykonanych w wyŜej wymieniony sposób wymaga złoŜenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru budowlanego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca.
W indywidualnych przypadkach dopuszcza się
inny montaŜ finansowy środków własnych wnioskodawcy i innych środków.
Komentarz : czytając załoŜenia projektu „Orlik 2012” narzuca się następująca konstatacja : za sumę ok. 300 tys. zł. wyłoŜoną
z gminnego budŜetu nasze miasto mogłoby się wzbogacić nie tylko o jedno boisko ale o cały kompleks sportowy (patrz wyŜej). Taki
kompleks aŜ się prosi o lokalizację na os. Sikorskiego. Jest miejsce, jest największy kompleks szkolny (ok. 1 000 uczniów) i kilka
tysięcy ludzi w blokach mieszkalnych. Czy potrzebne jeszcze inne argumenty? Chwała burmistrzowi, Ŝe powstało nowe boisko
szkolne na które gminę widocznie było stać. Nasuwa się tylko refleksja : czasem lepiej dwa razy pomyśleć przed podjęciem decyzji
skutkującej powaŜnym wydatkiem z gminnej kasy. TakŜe mądrości i wyobraźni od swych wybrańców oczekują wyborcy.

Piłka noŜna
Trwa czarna seria piłkarzy MKS „Pogoń”. Miechowska druŜyna przegrała 7 kolejnych spotkań
tracąc 22 bramki i zdobywając 4. Tym sposobem miechowianie wylądowali na 14 miejscu w tabeli.
A oto dokumentacja tej czarnej serii : 19.04 – 0:3 w Śledziejowicach, 26.04 – 1:2 z Wieczystą w Krakowie,
03.05 – 0:4 z Borkiem w Miechowie, 10.05 – 0:2 z Bronowianką u siebie, 17.05 – 0:4 w Skawinie, 21.05 – 0:3
z Wawelem w Miechowie i 24.05 – 3:4 w Kocmyrzowie. Do końca sezonu jeszcze 3 rundy.
Dodatkową atrakcją spotkania z „Borkiem” był niezwykle Ŝywiołowo reagujący trener gości
Jacek Piszczek (zdj. 1) oraz czarnoskóry pomocnik Pape Drame (zdj. 2).
10 maja MKS „Pogoń” poniosła kolejną poraŜkę 0 : 2 na własnym obiekcie tym razem z druŜyną
Bronowianka Kraków, trenowaną przez b. wychowawcę Pogoni Juliana Łopatę. Osłabiona brakiem 4
zawodników z podstawowego składu (Paweł Oleksy, Marcin Piwowarski, Przemysław Ślusarczyk i Adrian
Kowalczyk) miechowska „Pogoń” straciła 2 bramki i kolejne punkty. Wielka szkoda bo druŜyna
„Bronowianki” zaprezentowała bardzo przeciętny poziom i zapewne Pogoń w pełnym składzie nie
powinna mieć kłopotów z jej pokonaniem. Mimo poraŜki miechowska młodzieŜ stawała dzielnie
i momentami nawet uzyskiwała przewagę w polu. Mogła nawet zdobyć bramkę ale strzał Krzysztofa
Szumca z rzutu wolnego wylądował na poprzeczce.
Bardzo dobrze spisuje się w wiosennej rundzie druŜyna „Jaxa”
z Jaksic. 11 maja wygrali kolejny mecz tym razem z
„Kapitolem” Racławice 5:0. W rundzie wiosennej „Jaxa” wygrała
wszystkie mecze i z dorobkiem 30pkt. zajmuje 2-gie miejsce w
swej grupie klasy „C”. Piłkarze z Jaksic strzelili na wiosnę 20
bramek tracąc tylko 6. Na lewym zdjęciu jedna z licznych
sytuacji pod bramką racławiczan. Na prawym zdjęciu w górze na
rękach zawodników Prezes klubu Zenon Czekaj.
W kolejnych spotkaniach ligowych „Jaxa” zremisowała w Czaplach z liderem rozgrywek „Olimpią”
1 : 1 i wygrała w KsiąŜu Wielkim z rezerwami „Jastrzębca”. Na zdjęciu obok piłka w siatce
„Olimpii” po strzale Bartłomieja Ordysa z rzutu karnego. Wszystko wskazuje na to, Ŝe
z taką formą piłkarze z Jaksic będą w przyszłym sezonie głównym pretendentem do awansu.
Pozostałe druŜyny z terenu powiatu miechowskiego grają ze zmiennym szczęściem.
W klasie „A” Spartak Wielkanoc z dorobkiem 26pkt. zajmuje 14 miejsce w tabeli swojej grupy.
W klasie „B” Jastrzębiec KsiąŜ Wielki jest na 4 miejscu (36pkt.), Zryw Przesławice jest 8 z dorobkiem 24pkt., Nidzica Słaboszów jest
10 mając 16pkt. a tabelę zamyka Northstar Miechów z dorobkiem zaledwie 7 pkt. Jeśli sympatyczni amatorzy z Miechowa nie
powiększą swego dorobku punktowego w ostatnich 2 meczach to czeka ich degradacja do niŜszej klasy rozgrywkowej.
W klasie „C” praktycznie zapewniony awans do wyŜszej klasy ma druŜyna Olimpii z Czapel Wielkich. Jaxa Jaksice – 2m., StraŜak
Przybysławice – 3 m., Kapitol Racławice – 6m.,7 i 8 są Błękitni Falniów i Spartak Charsznica a ostatni Jastrzębiec II.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Świat wg kiepskich NieRDzennych.
Niezbyt skomplikowaną, filozofię wyznają kiepscy nierdzenni (w skrócie
nrd) mieszkańcy naszej ziemi miechowskiej. Nrdowcy od zawsze byli znani
z teorii, u podstaw której legło kilka prymitywnych dogmatów : podział ludzi
na 2 kategorie swoi i obcy, walka o władzę usprawiedliwia kaŜde świństwo
i kłamstwo, do kaŜdego świństwa i kłamstwa da się dorobić odpowiednią
teorię i ideologię (cel uświęca środki), zasady etyki i moralności obowiązują
tylko przeciwników. Tak było a jak jest. Po załapaniu się gdzie niegdzie do
koryta, kiepscy nrdowcy miechowscy teorię moralności Kalego wywindowali na
poziom niebotyczny. Zmodyfikowali takŜe nieco swoje poglądy. Teraz „władza”
jest nietykalna! Oczywiście np. gminna bo jest nasza, powiatową i krajową
moŜna dalej kopać bo „nie nasza”. Ich nowe układy są oczywistą
oczywistością a kaŜdego kto myśli inaczej chcą ud…ić bo wydaje im się, iŜ
teraz mają ku temu moŜliwości. I propaganda sukcesu ciągle ta sama od 1917
roku. Prawda jakie to proste? W walce o stołki i miejsce przy korycie kiepscy
gotowi są nawet na konszachty z diabłem czyli z tak oficjalnie znienawidzoną
przez nich lewicą. Szczytem obłudy jest zamustrowanie w swoje szeregi b.
członków PZPR, w tym szkolonych w Moskwie! PoniewaŜ jeden z miechowskich
kiepskich ma podobno na składzie buławę proponuję, aby od czasu do czasu
mocno nią stuknął w głowę własną lub najbliŜszego towarzysza partyjnego.
Czasem pomaga. Oczywistą oczywistością jest fakt, Ŝe wdawanie się
w polemikę z nrdowcem to tak jakby kopać się z osłem. Mimo, Ŝe lubię to miłe
zwierzę a sam jako były futbolista teŜ potrafię mocno kopnąć nie piszę się na
takie zawody. Na koniec przepraszam wszystkie osły, nawet te najbardziej
owłosione z Palestyny rodem, za paralele z miechowskimi enerdowcami. JPJ

Haker od siedmiu boleści.
W 195 numerze „Wieści Miechowskich” znajdujemy doskonałe uzupełnienie zamieszczonego powyŜej artykułu. Traktuje on
o jednym z opisanych w tym artykule osobników, najgłośniej ryczącym i tupiącym nóŜkami. Pani red. M. Kopeć informuje swych
czytelników o swoich doświadczeniach z tym najaktywniejszym z nrdowców. Przez wrodzoną galanterię Pani Redaktor zwie GO
„Niewidzialnym Redaktorem”. „Nie moŜe być zgody na manipulacje tych, którzy mają ambicję sięgać po władzę, a politykę, choćby
tę lokalną, zamieniają w kółko wzajemnej adoracji” – czytamy w „Wieściach”. I dalej jest charakterystyka postępowania owego
niewidzialnego hakera – komuś, dla kogo liczą się tylko sami swoi, trudno jest zrozumieć postępowanie innych, bo nie ma szacunku
do pracy innych ten, kto sam nic dobrego nie robi. Kto ceni tylko miernotę i tych, którzy myślą tak jak On, kto sugeruje innym
nieetyczne postępowanie, ani słowem nie wspominając o wątpliwej etyce własnego środowiska. Kolejne konstatacje dotyczą braku
odwagi i odpowiedzialności za słowa i czyny. Brakiem klasy jest pisanie pod pseudonimami, firmowanie swoich poczynań przez
członków rodziny aby tylko w papierach wszystko grało czy uczynienie ze spłodzonej „prasy” bojówki politycznej w walce o lokalne
wpływy i synekury. Czymś ewidentnie chorym jest poświęcenie się pasji knucia intryg i szukania haków na rzeczywistych czy
wyimaginowanych „wrogów”. TakŜe z tych powodów najmniejszy choćby okruch władzy w rękach ludzi tego pokroju jest szkodliwy.
Jednak po chrześcijańsku tym biednym ludziom naleŜy się zwykła odrobina współczucia i wiary w to, Ŝe moŜe z czasem dotrą do nich
oczywiste prawdy. Dlatego nie ma większego sensu miotanie im piachem po okularach czy szarpanie za brodę. Całkowicie zgadzamy
się z tezą WM, Ŝe na bezradne, bezzasadne i prymitywne ataki chorych z nienawiści i zawiści osobników, którzy brak rzeczowych
argumentów pokrywają pluciem wokoło jadem, nie naleŜy reagować. Po co takiego dostrzegać a tym samym dowartościowywać.
NaleŜy pozostawić GO w swoim Ŝałosnym świecie z niezachwianym przekonaniem, Ŝe cały ten świat kręci się wokół JEGO osoby.

Disce Joanna !
Wieś Poradów swoją historią sięga czasów zaboru rosyjskiego. Do dnia dzisiejszego zachowało się jedynie kilka budowli z tego
okresu, które otaczają dawną posiadłość dworską. Dwór zbudował na przełomie XIX i XX wieku Kazimierz Saski. Bywał w nim
Stefan śeromski, kuzyn Marii Saskiej. Tam teŜ napisał Wierną rzekę. MoŜe gdyby te fakty były znane dyrekcji miechowskiego
gimnazjum to z większą estymą potraktowałaby autora równieŜ Syzyfowych prac. (czyt. str. 4).

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (15)
# Liczne i znane z urody mieszkanki gminy Smarkiewicze - Owczary, które niecierpliwie czekają na zmianę stanu cywilnego swojego
wójta, będą musiały uzbroić się w dodatkową dawkę cierpliwości, choć wszystko wydaje się być na dobrej drodze. I jeszcze jedna
niezbyt pomyślna wiadomość dla w/w pań. Ich wójt wyraźnie traci na urodzie. Trudno jednoznacznie ocenić czy to wina
niesportowego trybu Ŝycia, czy nadmiaru wszelakich obowiązków czy teŜ po prostu czas jest dla niego mało wyrozumiały. Póki co
Sosenka publicznie i do protokołu oświadczył, Ŝe krąŜące po gminie uporczywe plotki na temat jego rzekomych licznych związków
pozamałŜeńskich nie mają nic wspólnego z faktami. Owszem okazaną panią, z którą się go uporczywie kojarzy, zna ale tylko jako
koleŜankę, której czasem coś naprawia np. samochód czy zlewozmywak. Taki z niego po prostu niespotykanie dobry człowiek.
W świetle tych oświadczeń pogłoski o jego pozamałŜeńskiej progeniturze są bezpodstawne. I tyle. Ta oficjalna deklaracja, mimo
braku badań DNA, powinna uciąć wszelkie spekulacje, chyba, Ŝe oficjalny sprawca narodzin zechce zabrać głos. Trudno sobie choćby
tylko wyobrazić aby osoba na tak znaczącym stanowisku jak wójt, ciesząca się zaufaniem i poparciem notabli samorządowych
i kościelnych, oficjalnie karmiła swych wyborców łgarstwami. Wprawdzie liczni malkontenci, ale gdzie ich nie brakuje, dopatrują się
podobieństwa wójta do córki koleŜanki ale jak się bardzo chce coś zobaczyć to się i widzi. My pozostajemy przy wersji oficjalnej.
# Do naszej redakcji wpłynęło zapytanie czy nie podejmiemy się zorganizowania wycieczki do gminy Smarkiewicze – Owczary.
Naszym czytelnikom tak spodobał się tamtejszy folklor urzędniczy i obyczajowy, Ŝe chętnie zobaczyliby na własne oczy to, o czym
tylko mogą przeczytać. Deklarujemy, Ŝe jak uzbieramy wystarczającą ilość chętnych to taka wycieczka dojdzie do skutku. Co
ciekawsze aby do minimum ograniczyć jej koszty będzie to wycieczka piesza. Tak więc jej uczestnicy nie będą uiszczać Ŝadnej
opłaty. Zostaną tylko zobowiązani do przelania na papier swych wycieczkowych spostrzeŜeń. Najciekawsze opublikujemy.

Poczta – czyli od Was do nos
PoniewaŜ przeczytałem w waszym Echu kilka tekstów o burmistrzach Miechowa chcę was poinformować o śmiesznej
historii, która się wydarzyła u nas w Kalinie Wielkiej. W 2-gą niedzielę stycznia odbywało się w naszej remizie
straŜackie zebranie sprawozdawcze. Na naszym zebraniu jak zwykle był obecny wójt gminy Słaboszów Zbigniew Kita.
W trakcie zebrania do sali wszedł jakiś drobny człowieczek co spowodowało przerwę w zebraniu. Myśmy gostka nie
znali ale pan wójt spytał przybysza czego pan wiceburmistrz szuka na naszym zebraniu. Jak się okazało zastępca
burmistrza Miechowa pomylił Kaliny i zamiast do Kaliny Małej(gmina Miechów) zjawił się w Kalinie Wielkiej (gmina
Słaboszów). Po wyjściu gościa śmiechu było co niemiara a ja spytałem wójta jak to jest, Ŝe ponad rok po wyborach
nowe władze Miechowa nie znają terenu swojej gminy i czy czasem juŜ naszej Kaliny nie przyłączyli do Miechowa.
Wójt uspokoił nas, Ŝe wszystko jest po staremu. Pozdrawiam Marek

