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Biuletyn informacyjny. Realizacja
zadań statutowych Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity.

ECHO
MIECHOWA

CZYM SIĘ ZAJMUJĄ RADNI ?!

„Pismo” grupy radnych (str. 3).

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

POśEGNANIE Z TARGAMI ?!

Burmistrz Miechowa robi wszystko aby zniszczyć
ekologiczną wizytówkę naszego miasta (str. 6).

BURMISTRZ ZARABIA 11 TYŚ. ZŁ. !!!

NOWE BIURO POSELSKIE W MIECHOWIE.
MIECHOWIE.

Za tą cięŜką harówę naleŜy mu się chyba te
głupie 11 tysiaków no nie ?! (str. 3).

Posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec otwarła swoje
biuro poselskie w Miechowie (str. 2).

Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy
wszystkich, którzy
mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
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str.8 – Świerszczyk miechowski

ECHA Z POWIATU
III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie terytorialnym.
29 maja w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Sobieskiego odbył się pod patronatem Starosty
Miechowskiego III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W konkursie
brały udział miechowskie szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2,
Liceum Ogólnokształcące oraz gimnazja powiatu miechowskiego. Uczniowie biorący udział
oceniani byli pod względem teoretycznym i inscenizacyjnym przez jury w składzie:
przewodnicząca komisji Maria Wiechniak-Małek - starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Krakowie, Dariusz Marczewski - członek Zarządu Powiatu Miechowskiego, Beata Szarek
- polonista Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie, Ewa Dela - nauczyciel Gimnazjum w Charsznicy,
Ewa Kałuzińska - Rada Rodziców. Decyzją jury w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrali
uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie, natomiast w kategorii gimnazja pierwsze miejsce
przypadło uczniom Gimnazjum w Racławicach.

Zlot Kawalerów Orderu Virtuti Militari.
30 maja, z okazji 214 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Racławicami oraz 63 rocznicy
zakończenia II wojny światowej, Racławice były miejscem tradycyjnego Zlotu Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari. U stóp pomnika Bartosza Głowackiego zebrali się szefowie
róŜnych formacji wojskowych z Małopolski na czele z dowództwem Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Krakowie, kawalerowie Orderu VM, poczty sztandarowe, przedstawiciele
samorządów, uczniowie z klas wojskowych i delegacje szkół małopolskich mających za
patrona Tadeusza Kościuszkę oraz harcerze. Gości witał wójt Gminy Racławice Adam
Samborski. Uczestnicy zlotu wzięli udział w uroczystej Mszy św. odprawionej przez kapelana
VI Brygady Desantowo-Szturmowej oraz Apelu poległych. Następnie przy wtórze salwy
honorowej, pod pomnikiem Bartosza złoŜono kwiaty. 15 obecnych na uroczystości kawalerów
orderu odebrało z rąk szefa WSzW w Krakowie płk Krzysztofa Konrada specjalne medale
przygotowane na tę okazję. Zlot zakończył występ orkiestry wojskowej i Ŝołnierski obiad.

Laptop, projektor i monitor dla Policji.
4 czerwca Zarząd Powiatu przekazał sprzęt audiowizualny - Komendzie Powiatowej
Policji w Miechowie. To efekt realizacji wcześniejszej deklaracji władz powiatu o pomocy na
rzecz miechowskich policjantów, którzy prowadzą w ramach prewencji spotkania z uczniami
w szkołach róŜnego szczebla w powiecie miechowskim nt. bezpieczeństwa. - Doceniliśmy
dotychczasowe efekty pracy naszej Policji na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie,
w tym działania chroniące młodzieŜ przed zagroŜeniami cywilizacji. Dlatego Zarząd Powiatu
jednomyślnie zdecydował o zakupie na rzecz tutejszej Komendy niezbędnego sprzętu
elektronicznego - powiedział starosta Mieczysław Bertek, ofiarując nowy sprzęt komendantowi
miechowskiej jednostki nadkom. Bogusławowi Słupczyńskiemu. - Multimedialny przekaz jest
bardzo skuteczny, bo dociera do odbiorcy w 70 % - odpowiedział szef Policji miechowskiej,
dziękując za kolejne, tym razem elektroniczne dosprzętowienie jednostki.

Bursa szkolna ma nowe zaplecze kuchenne.
Po trwającej kilka tygodni adaptacji pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Miechowie
oddano do uŜytku nowe zaplecze socjalno - kuchenne. Jego specyfika polega na tym,
Ŝe w nim się nie gotuje posiłków tylko je serwuje w systemie kateringu, trzykrotnie w ciągu
dnia . W skład zaplecza weszły: jadalnia i wydawalnia posiłków, szatnia dla personelu oraz
odnowiony korytarz i klatka schodowa. Inwestycja kosztowała powiat prawie 35.000 zł. Nowy
węzeł Ŝywieniowy zastąpił poprzednią nierentowną stołówkę zlokalizowaną poza obrębem
bursy, przy ruchliwej drodze wojewódzkiej. Historię inwestycji przypomniała E. Piwowarska,
dyrektor bursy. Starosta Mieczysław Bertek powiedział, Ŝe Ŝywienie młodych mieszkańców
bursy poprzez katering przede wszystkim obniŜyło jego koszty. - Całodniowe, dowoŜone
wyŜywienie kosztuje 12,30 zł (uczeń płaci 8 zł, resztę dopłaca powiat). Nowa jadalnia moŜe
równocześnie pomieścić 25 osób. W przyszłości nowa stołówka będzie równieŜ przydatna dla
schroniska młodzieŜowego, które planuje się uruchomić w miechowskiej bursie.

Biuro poselskie Katarzyny Matusik-Lipiec w Miechowie.
W Miechowie rozpoczęło działalność biuro poselskie posłanki Katarzyny Matusik-Lipiec.
Otwarcia biura przy ul. Wesola 8/21, w asyście członków miechowskiej Platformy, dokonała
7 czerwca osobiście krakowska parlamentarzystka wraz z męŜem Grzegorzem. Był
zwyczajowy tort i szampan bezalkoholowy. „Niechaj biuro dobrze słuŜy mieszkańcom powiatu
miechowskiego. Dzięki niemu problemy miechowskiej społeczności i ew. prośby o interwencje
bez zbędnej zwłoki znajdą się na moim biurku” – zadeklarowała Pani Poseł. W biurze dyŜury
pełnią członkinie miechowskiego Koła nr 1 Platformy Obywatelskiej RP, asystentki Pani Poseł Małgorzata Zapart i Ewa Mielus.

Biuro zaprasza we wtorki w godz. 15 – 17.

XIV Sesja Rady Powiatu
Głównym tematem sesji była sytuacja na wsi i w rolnictwie powiatu miechowskiego oraz sytuacja na rynku pracy.
Informacje nt. złoŜonych wniosków i pozyskanych środków przez rolników powiatu z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 przedstawił z-ca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolskiego Oddziału
Regionalnego Marcin Bielówka. Zasady działania Agencji Rynku Rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
omówił dyrektor Oddziału Terenowego w Krakowie Bogusław Wiśniewski. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach Marek Kwiatkowski przedstawił moŜliwości w udzielaniu pomocy dla rolników w postaci szkoleń, wypełniania
dokumentacji wnioskowej o pomoc ze środków unijnych. Zadeklarował zwiększenie zatrudnienia w biurze Oddziału Doradztwa
Rolniczego w Miechowie o specjalistę w zakresie programów rolno – środowiskowych. Drugim tematem była informacja dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie o sytuacji na rynku pracy. Anna Frączkiewicz przedstawiła informację o środkach
finansowych pozyskanych na aktywne zwalczanie bezrobocia w latach 2004 – 2008. Zofia Piechowicz z-ca dyrektora Zespołu Szkół
nr 2 podsumowała realizację programu "Socrates Comenius" jego załoŜenia i efekty. Na zakończenie Sesji Radni podjęli uchwały
w związku z sytuacją na wsi i rolnictwie oraz rynkiem pracy powiatu. Zarząd Powiatu został upowaŜniony do podpisania umowy
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na termomodernizację budynków
będących własnością powiatu.

ECHA Z GMINY
65 rocznica mordu w Nasiechowicach.
4 czerwca minęła 65 rocznica pacyfikacji wsi Nasiechowice, Sławice i Pojałowice.
Przy obelisku na zbiorowej mogile w nasiechowckim lesie odbyły się uroczystości
związane z uczczeniem pamięci ofiar faszystowskiego mordu w 1943 roku. Uroczystą
mszę świętą w intencji pomordowanych mieszkańców Nasiechowic i okolicznych wsi
odprawił proboszcz parafii Nasiechowice ks.Marian Pozierak w asyście proboszcza
z Pstroszyc ks. Krzysztofa Gadowskiego. W uroczystościach wzięły udział rodziny
i sąsiedzi poległych, reprezentacja miejscowych szkół, mieszkańcy Nasiechowic
i okolicy, goście z Miechowa, organizacje kombatanckie oraz przedstawiciele
samorządu gminnego z burmistrzem oraz powiatowego z przew. Rady Stanisławem
Krawcem. StraŜacy zaciągnęli honorowe warty, poczty sztandarowe oddały hołd
ofiarom a goście złoŜyli wiązanki kwiatów.

Burmistrz Świerczek zarabia prawie 11 tys. zł. !!!
Na sesji Rady Miejskiej 24 czerwca radni zgodzili się podwyŜszyć pensję burmistrza z 9 tys. zł na 10 tys. 720 zł. ! Jak
dowiedział się na sesji Mirosław Włodarczyk, jedyny radny, który głosował przeciw podwyŜce, o podniesienie poborów Burmistrza
Świerczka wnioskowała Skarbnik Gminy i Miasta Miechów Janina Piech. Przepytywana na tą okoliczność jako uzasadnienie
przytoczyła fakt, Ŝe Pan Burmistrz otrzymał od Rady Miejskiej absolutorium za 2007 rok więc naleŜy mu się za to nagroda. AŜ strach
pomyśleć ile juŜ zarabiałby burmistrz Miechowa gdyby radni kwitowali go z półrocznych dokonań budŜetowych. Jak to łatwo szasta
się społecznym groszem. Schemat jest prosty. Burmistrz jako pracodawca pani skarbnik podnosi jej pensję za dobre sprawowanie.
Pani skarbnik odwdzięcza się burmistrzowi wnioskiem do Rady o podniesienie mu pensji. Rada Miejska, ta sama która skwitowała
finansowo burmistrza za rok ubiegły, wyraŜa zgodę na podwyŜkę. Pełna idylla. A ty głupi podatniku bul i gęba w kubeł skoro sobie
taką władzę samorządową wybrałeś! Burmistrz cięŜko pracuje to mu się naleŜy te głupie 11 tys. zł.

Próba odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Grupa 8 radnych Rady Miejskiej w Miechowie złoŜyła do biura Rady wniosek o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady
Miejskiej Andrzeja Chmielewskiego. Sama forma i treść w/w pisma składającego się z 2 kartek (jedna maszynopis, druga pismo
odręczne) jest tak prymitywna i niechlujna (patrz
strona 1 „Echa”), iŜ nasuwają się dwa podejrzenia:albo pisma
te spłodził uczeń szkoły podstawowej - dziecko któregoś
z sygnatariuszy albo jest to autorskie wypracowanie radnych
oddające ich poziom intelektualny. Powaga sprawy nakazuje
przyjąć drugą hipotezę. Tym bardziej, Ŝe wśród podpisanych
znajdujemy lekarza, pielęgniarza, samodzielnego urzędnika
samorządowego, absolwenta WSR i przedsiębiorcę. Radny
Marian Kajdas uwaŜa, Ŝe forma w jakiej złoŜono wniosek
urąga przyzwoitości i obraŜa całą Radę Miejską. „Nawet w
aptece mieli trudności z odczytaniem tego wniosku” –
stwierdził dowcipnie radny. Co piszą wnioskodawcy :
A. Rydzewski, M. Kucharski, R. Chwastek, T. Belica,
M. Adamus, P. Wilk, J. Podsiadło i J. Szarek ?
# Radni wnioskują o odwołanie „Przewodniczącego Rady
Gminy” (zgodnie z ustawą gmina Miechów ma Radę Miejską i Przewodniczącego Rady Miejskiej) na podstawie artykułu 19 Statutu
Gminy i Miasta Miechów. śeby było śmieszniej Statut gminy nie zawiera Ŝadnych artykułów tylko poszczególne paragrafy.
Mniejszymi literkami, czyli chyba juŜ po napisaniu całości, dopisano : oraz ustawy o samorządzie gminnym. I teraz wniosek nabrał
sensu.
# Absolutnie kuriozalne jest uzasadnienie wniosku : PoniewaŜ został powołany nowy Klub Radnych zgodnie z zasadami demokracji
największy klub powinien desygnować Przewodniczącego Rady w Miechowie - pisownia oryginalna – oraz brak współpracy
z wiceprzewodniczącymi RM. Jeszcze ciekawiej zabrzmiały wypowiedzi dla prasy wiceprzewodniczącego RM Mirosława
Kucharskiego - tego od braku współpracy i najprawdopodobniej spiritus movens całej sprawy. OtóŜ radny wbrew temu co wydumał
i podpisał zaprzeczył jakoby we wniosku znalazło się sformułowanie o powstaniu nowego klubu radnych. Kompletny kabaret!!!

Jednak ten kabaret kosztuje nas podatników kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie!
Komentarz : wśród „członków nowego klubu” lub jak kto woli „klubu wrogów Chmielewskiego” prym wiodą radni PiS ale są takŜe
członkowie PO i SLD. Wszystkich ich łączy atencja do miłościwie nam panującego burmistrza z PiS. Jest tajemnicą poliszynela, Ŝe to
ON był cichym inspiratorem próby zwasalizowania Rady Miejskiej. Przyczyny niechęci do przewodniczącego RM są bardzo róŜne. Np.
jeden z adwersarzy ma pretensję, Ŝe nie wypłacono mu diety w pełnej wysokości. Fajne towarzystwo sobie wybraliście !
Dokonana na sesji RM dnia 24 czerwca próba odwołania A. Chmielewskiego się nie powiodła. Komisja skrutacyjna pod wodzą radnej
Marii Sztuk wyliczyła, Ŝe do powodzenia zamachu na przew. RM zabrakło jednego głosu. Mimo ostrych interwencji samego
burmistrza oraz współwnioskodawcy M. Kucharskiego, radca prawny potwierdził werdykt Komisji. Kolejnym poszkodowanym z tego
powodu był radny Paweł Wilk, który wykosztował się na nowy garnitur. Miał w nim zadebiutować jako nowy przewodniczący.

Echa z sesji.
# Ślubowanie złoŜył nowy radny Józef Tochowicz z Komitetu Wyborczego „Ziemia Miechowska”. Będzie pracował w komisji
oświaty, sportu i turystyki oraz w komisji porządku publicznego. śyczymy owocnej działalności.
# Radni upowaŜnili burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości 1 400 000zł! ZadłuŜenie gminy ma szansę mocno wzrosnąć.
# Rada wydzierŜawiła na 20 lat Caritas Diecezji Kieleckiej nieruchomość przy ul. Szpitalnej (hospicjum). Sprzeciw: tylko radny Wilk.
# Radni są oburzeni stanem placów targowych na terenie naszego miasta. Przeszkadzają im fruwające po całym mieście papiery
i opakowania. WróŜy to wynajmującym wzrost opłaty targowej. Oby tylko rajcy nie wylali dziecka z kąpielą.
# Co jest najwaŜniejsze do zrobienia w mieście wg znanego społecznika radnego Andrzeja Rydzewskiego? Pilne zamontowanie
wentylatora na Sali obrad Rady Miejskiej i ustawienie kwietników na terenie miasta. Rzeczywiście!
# Władze miasta planują urządzenie galerii handlowej na dolnej pierzei Rynku. Ponoć mają juŜ inwestora.

OstrzeŜenie ?!
„Nie zgadzamy się aby środki publiczne były marnowane na skutek niegospodarności i błędnych decyzji inwestycyjnych, a nasze
pytania zbywane arogancją i półprawdami. Oczekujemy, by osoby sprawujące władzę z mandatu społecznego były kompetentne
i odpowiedzialne, by nie zapominały o etyce i kodeksie moralnym. Coraz więcej zaleŜy od samorządów, ale większe kompetencje to
takŜe większa odpowiedzialność” – stwierdził prezes Stowarzyszenia „Samorządny Region Miechowski” Jerzy Muszyński.
Komentarz : Pan Prezes, rajca miejski, mówi rzeczy zacne i oczywiste. RównieŜ oczywisty jest adresat przedstawionej przez Prezesa
diagnozy. My równieŜ nie zgadzamy się ze sposobem sprawowania władzy przez obecne władze Miechowa. Nie zgadza nam się tylko
jedno. Politykę inwestycyjną i finansową gminy w roku 2007 (absolutorium) zaaprobowała jednogłośnie Rada Miejska.

ECHA Z MIASTA
Dni Miechowa ad 2008 – impresje.
W dniach 13-15 czerwiec nasze miasto święciło kolejne Dni Miechowa. Gros imprez odbywało się na Miejskim Stadionie. Piwo,
i nie tylko, lało się strumieniami jak zawsze na obiekcie sportowym w Miechowie. Było coś dla duszy i coś dla ciała. Zawiodła pogoda.

Wóz godny burmistrza.

Murawa boiska obficie podlana piwem …

czyli coś dla dorosłych …

coś dla dzieci ..

i coś dla ducha czyli MDK.

Zmęczenie dawało się we znaki.

Nadzór nad całością v-ce burmistrz
i przew. Komisji Oświaty RM.

Zmarnowana idea, zmarnowane pieniądze.
Z wielką pompą Burmistrz Świerczek odtrąbił otwarcie tzw. Centrum Energii Odnawialnej we wsi
Pojałowice. Analiza tego co zostało zrobione skłania do smutnej refleksji, Ŝe paręset tysięcy zł.
naszych pieniędzy zostało faktycznie wyrzucone w błoto! 30 czerwca gośćmi Stowarzyszenia im.
Macieja Miechowity byli przedstawiciele firmy Ekologiczne Systemy Transportowe Sp.z o.o. Panowie
ci przywieźli próbki brykietów i pelet ze słomy i słonecznika, które są produkowane przy pomocy
maszyn skonstruowanych przez ich firmę. Porównanie produktów firmy EST i produktów
z Pojałowic wypadło dla miejscowych Ŝenująco. JuŜ po kilkunastu dniach magazynowania Pojałowicki
„brykiet” nabiera wilgoci, puchnie i zaczyna się rozłazić na pojedyncze słomki. Brykiet firmy EST jest
twardy jak kamień i prawie nie absorbuje wilgoci. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? OtóŜ
Burmistrz Świerczek chcąc zaoszczędzić na maszynach kupił zabawkę do produkcji czegoś co tylko
jest podobne do prawdziwych pelet i brykietów. Za mało rozdrobniona słoma (właściwie tylko pocięta
na sieczkę!), za małe ciśnienie zgniotu i inne parametry pracy agregatu, to przyczyny fatalnej jakości
wyrobu finalnego. W konsekwencji palenie pojałowickim „brykietem” to tak jak palenie pogniecioną
słomą. Brykiet EST podczas palenia zachowuje się podobnie do węgla tzn pali się umiarkowanym płomieniem a potem długo Ŝarzy
się na ruszcie ciągle oddając ciepło. Urządzenie do produkcji takich brykietów i pelet o wydajności 250 kg/godz. zamierzał
zainstalować w Pojałowicach burmistrz Mielus. Niestety burmistrz Świerczek zafundował nam bardzo drogą zabawkę.

Konspiratorzy za społeczne pieniądze.
„Miastu i Gminie potrzebna jest przejrzysta władza, a mieszkańcom jest potrzebne poczucie współuczestniczenia w jej
Ŝyciu. Jestem o tym głęboko przekonany. Składam deklarację, Ŝe zamierzam konsultować wszystkie strategiczne
decyzje. Obiecuję pełną informację o funkcjonowaniu samorządu”. Wiecie kto to powiedział? Tak zgadliście. Te obietnice
padły w czasie kampanii z ust ówczesnego kandydata na burmistrza Miechowa Krzysztofa Świerczka. A jak realizacja powyŜszych
zapowiedzi wygląda w praktyce? Z ostatniego wydania „WM” dowiadujemy się, Ŝe ta zacna i opiniotwórcza gazeta dołączyła do grona
prasy, którą obecne władze gminy i miasta Miechów wpisały na cenzurowane. Serdecznie witamy. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni
raz Burmistrz Świerczek prezentuje filozofię, którą postaramy się poniŜej opisać. Wg burmistrza wybory rządzą się swoimi prawami
a chcący się przypodobać kandydat obiecuje i plecie co mu ślina na język przynosi. Jeśli wybory skończyły się pomyślnie dla pana
burmistrza to wcale to nie oznacza, Ŝe jako urzędujący szef samorządu gminnego musi pamiętać o wszystkich dyrdymałach, które
wygadywał w kampanii. Liczy się efekt! Drodzy wyborcy! Zrobiliście swoje, wybraliście mnie do rządzenia to teraz buzia w kubeł
i słuchać oraz podziwiać mnie, Waszego wybrańca. śeby zaś wyborcom nie poprzewracało się w głowach od nadmiaru informacji,
takowe będą dozowane przez wybraną władzę. Ta wie najlepiej co jest dla miechowian dobre. Prawda jakie to proste?

PRASA, INTERNET
Prasa lokalna – „Orlik 20012 w Małopolsce”
Jak przypomina „GW - Kraków” Premier Donald Tusk obiecał zbudować boisko w kaŜdej gminie. W Małopolsce w ramach
programu „Orlik 2012” ma ich powstać 49. śaden z samorządów nie ma jeszcze pozwoleń na budowę. Cztery samorządy mają juŜ za
sobą ogłoszenia o przetargu na budowę kompleksów sportowych w ramach „Orlika”. Wśród nich połowa to gminy z terenu naszego
powiatu – Racławice i Charsznica. W Racławicach przewidziano budowę pierwszego boiska w naszym województwie. Sejmik
województwa postanowił przyznać gminie Racławice pierwszej pieniądze, gdyŜ to najmniej zaludniona gmina Małopolski. Z tego teŜ
powodu wójt Samborski musi wyłoŜyć tylko 15% kosztów budowy a nie 33% jak przewiduje projekt. Tak więc dokumentacja została
sporządzona przetarg rozpisany i … na razie nie ma Ŝadnego odzewu. Po prostu Ŝadna firma nie zgłosiła się do przetargu, który ma
być rozstrzygnięty do 18 czerwca. Mamy nadzieję, Ŝe juŜ po wakacjach racławicka młodzieŜ wybiegnie na nowe boisko.

Kłótnia o gaz na os. Gen. Sikorskiego.
Burmistrz Miechowa K.Świerczek, w tajemnicy przed prasą, zaplanował spotkanie z mieszkańcami osiedla Sikorskiego. Jednak
prasa na spotkaniu była i dzięki temu mamy wiadomości z pierwszej ręki. Jak donosi „Polska – Gazeta Krakowska” oraz „Wieści
Miechowskie” mieszkańcy osiedla im. Gen. W.Sikorskiego obawiają się, Ŝe przejście osiedlowych kotłowni na opalanie gazem
spowoduje znaczące uszczuplenie ich portfeli. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie miało rozwiać to właśnie spotkanie z władzami
miasta, które bez konsultacji z najbardziej zainteresowanymi czyli mieszkańcami, uszczęśliwiły ich gazową kotłownią. Jednak róŜne
padające na zebraniu cyfry rzucane przez mieszkańców, burmistrza czy prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” były
całkowicie rozbieŜne. Wg wyliczeń gminy w najbliŜszym sezonie grzewczym opłaty wzrosną o 13%. Prezes s-pni Bogdan Pawela
przestrzega przed 50% wzrostem opłat a do reszty skołowani mieszkańcy nadal nie wiedzą ile naprawdę zapłacą. Mieszkaniec osiedla
pan K.Łyczko stwierdził, iŜ to niepojęte aby władze planując tak powaŜną inwestycję (całkowity jej koszt to 1mln. 400 tys. zł.) nie
przeprowadziły rachunku kosztów jej eksploatacji. „Trzeba było wszystko uzgodnić z ludźmi a nie stawiać nas teraz w takiej sytuacji
– mówił oburzony Henryk Leks – niech pan opanuje sytuację w tym mieście, bo sprawy skończą się w prokuraturze. To pan ma stać
na straŜy ładu i porządku, jeśli chce pan doczekać się następnej kadencji”. Racji burmistrza usiłował bronić Przew. Rady Miejskiej ale
bez widocznych efektów. Po ponad 2-godzinnej „dyskusji”, która przypominała przysłowiowe przelewanie z pustego w próŜne,
większość mieszkańców uznała, Ŝe kontynuowanie tego kabaretu nie ma sensu i opuściła Urząd z uczuciem niedosytu informacji. To
był po prostu stracony czas – komentowali wychodzący uczestnicy spotkania.

Nowy kurator oświaty w Małopolsce
25 czerwca odbył się konkurs na małopolskiego kuratora oświaty. Komisja konkursowa spośród 12
kandydatów wybrała Artura Dzigańskiego. Nowy kurator ma 36 lat z czego 13 przepracował w oświacie.
Z wykształcenia polonista od 2002 roku dyrektor IV Prywatnego Liceum w Krakowie. śonaty ma 7 letniego
syna Filipa. Jestem człowiekiem, który wie, czego chce. Potrafię negocjować i budować dobre relacje
z ludźmi. Potrafię teŜ, jeśli potrzeba, walnąć ręką w stół – mówi o sobie nowy kurator. Wśród
najpilniejszych zadań w najbliŜszym czasie Artur Dzigański wymienia : wzmocnienie nadzoru wizytatorów
nad szkołami oraz zbudowanie prawdziwej współpracy pomiędzy kuratorium a Okręgową Komisją
Egzaminacyjną. Wojewoda Miller pytany czego oczekuje od nowego kuratora odparł, Ŝe nie daje mu
Ŝadnych wytycznych, bo wierzy, Ŝe sam świetnie będzie umiał pokierować małopolską oświatą.

Z kraju - „Newsweek” – Praworządność wg PiS
Była szefowa warszawskiej Prokuratury Okręgowej ElŜbieta Janicka latem 2007 roku dostała specjalny telefon do szyfrowanych
rozmów z najwaŜniejszymi osobami w rządzie PiS. Taki sam telefon miał Zbigniew Ziobro, zastępcy ministra sprawiedliwości
nadzorujący prokuraturę, Mariusz Kamiński – szef CBA, Bogdan Święczkowski – szef ABW i ówczesny premier Jarosław Kaczyński. To
był specjalny model aparat „Nokii”, do którego była przylepiona karteczka z nazwiskami i numerami osób z rządu, słuŜb specjalnych i
prokuratury - innych posiadaczy takiego aparatu. Janicka dostała ten aparat w związku ze śledztwem w sprawie afery korupcyjnej w
ministerstwie rolnictwa kierowanym przez Andrzeja Leppera. Tak więc dopiero podczas prac komisji śledczej ds. nacisków wychodzą
na jaw fakty jak bliska była współpraca nadzorującej bezpośrednio śledztwa pani Prokurator Okręgowej z ministrem Sprawiedliwości.
W tych kontaktach pominięto nawet zwierzchniczkę Janickiej czyli szefową prokuratury Apelacyjnej. Po prostu ręczne sterowanie!

„nSport" - Kolejny klub zdegradowany z ekstraklasy!
Jedna z czołowych polskich druŜyn klubowych zakończonego sezonu piłkarskiego Korona Kielce została
zdegradowana o jedną klasę rozgrywkową, za udział w aferze korupcyjnej. Tak więc w nadchodzącym sezonie
kielczanie nie zagrają w nowej Ekstraklasie ale w 1-szej lidze. Decyzję taką podjął Wydział Dyscypliny PZPN.
Oprócz degradacji klub z Kielc ma zapłacić 70 tysięcy złotych kary grzywny. Do sezonu w pierwszej lidze
(dawna druga liga) piłkarze Korony przystąpią z minus siedmioma punktami na koncie

„Dziennik”– Kaczyńscy.
„Dziennik” zamieszcza ciekawe zestawienie cytatów z braci
Kaczyńskich dot. Premiera Kazimierza Marcinkiewicza.
Pokazują jak zmieniał się stosunek PiS do byłego premiera:
# Jarosław Kaczyński (27 września 2005 r.):
Kandydatem na premiera, który jest całkowicie kompetentny
i przygotowany, jest Kazimierz Marcinkiewicz. To człowiek, do
którego mamy stuprocentowe zaufanie.
# Jarosław Kaczyński (21 marca 2006 r.): Marcinkiewicz
jest oceniany dobrze i nie ma takiego planu, Ŝe miałby ustąpić
i być przez kogokolwiek zastępowany.
# Jarosław Kaczyński (8 lipca 2006 r.): Jestem dumny,
Ŝe miałem udział w tym, Ŝe Marcinkiewicz został premierem.
# Lech Kaczyński (10 lipca 2006 r.): - Podziękowałem
premierowi za bardzo dobre wyniki w rządzeniu przez osiem
i pół miesiąca. Mam dziś podstawy, by przyjąć dymisję.
# Jarosław Kaczyński (30 lipca 2006 r.): - Nie będę
krytykować mojego poprzednika. Działał w trudnych
okolicznościach i duŜo zrobił.

# Lech Kaczyński: (27 maja 2008 r.): - Kazałem
wyrzucić Marcinkiewicza z rządu.
Przemysław Gosiewski na pytanie radia „Zet” kto wymyślił
Marcinkiewicza na premiera odpowiada : Nie wiem, nie było
mnie przy tym, byłem wtedy w Kielcach.

Prosto z Wiednia – EURO 2008

Dwaj szalikowcy – prezydenci Austrii i Polski
Przepytywany przez dziennikarzy w temacie występu naszej
reprezentacji na EURO 2008 Pan Prezydent Lech Kaczyński
stwierdził, Ŝe najbardziej w polskiej druŜynie podobał mu się
bramkarz Artur Borubar i napastnik Pereiro. No comment.

ECHA RÓśNE
RÓ NE
Targi Ekologiczne/Dzień Dziecka.
1 czerwca odbyły się VI Miechowskie Targi Ekologiczne. Impreza tak smutna jak reklamujący ją
plakat. Jedynym parlamentarzystą, którego organizatorom udało się ściągnąć był
Jan Musiał poseł Platformy Obywatelskiej z Tarnowa. Burmistrz - zapowiadacz, był tak
zawstydzony tym faktem, Ŝe nawet nie podał nazwiska dzielnego posła. Sama organizacja pod
zdechłym azorkiem. Nawet prelekcje puszczono z taśmy. Wystawcy spoza terenu powiatu
miechowskiego w liczbie kilkunastu, byli zdegustowani mizerią organizacyjną i brakiem
zainteresowania ich ofertami. Zarówno na inaugurację targów jak i w czasie ich „trwania”
okazała scena świeciła pustką. Dopiero niezawodne miechowskie dzieciaki wniosły na nią trochę
oŜywienia. I tak naprawdę był to festyn z okazji Dnia Dziecka a Targi Ekologiczne okazały się
pretekstem do jego organizacji. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iŜ Burmistrz
Świerczek dopnie swego i zniszczy imprezę, którą wymyślili i wypromowali w całej Polsce jego
poprzednicy i która miała szansę być sztandarowym produktem identyfikującym nasze miasto.

Było pustawo i smutno.

Targi „olali” oficjele …

Jak co roku dopisali stali bywalcy.

i wystawcy.

Targi toną a orkiestra gra.

Konferencja Satelitarna
XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP-14) odbędzie się
w dniach16-17 października w Zakopanem. Konferencji patronują : Województwo Małopolskie, Prywatna WyŜsza Szkoła Ochrony
Środowiska Radom, Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych Kraków, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Burmistrz Miasta Zakopane. Pierwszy dzień konferencji to sesja plenarna z udziałem krajowej śmietanki naukowej specjalizującej się
w problemach związanych z ekonomicznymi aspektami energii ze źródeł odnawialnych. Poranna część drugiego dnia konferencji
będzie poświęcony przeglądowi dokonań w sprawie rozwoju źródeł energii odnawialnej w Polsce i Europie. Natomiast końcowa
2 godzinna część popołudniowa drugiego dnia będzie poświęcona prezentacji osiągnięć w temacie Odnawialnych Źródeł Energii
w Polsce. W tej właśnie części kilkunastominutową prelekcję pt „Centrum Energii Odnawialnej w Pojałowicach” wygłosi
znany propagator idei OZE Burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek. Będzie ostatnim prelegentem. Mamy nadzieję, Ŝe mimo
wieczornej pory nie będzie mówił do pustej sali i obecni poznają sylwetkę znanego miechowskiego ekologa (patrz materiał wyŜej).

Święto Patrona Gimnazjum.
13 czerwca Dyrekcja miechowskiego gimnazjum zorganizowała coroczne obchody święta patrona szkoły Macieja Miechowity. Było
mnóstwo gości (3 szt.) i uczniów (ok. 100szt.). Były okolicznościowe mowy i tradycyjne, skromne nagrody dla uczniów i nauczycieli

Kameralna uroczystość.

Nagrody dla uczniów, (starannie dobranych…)

i wychowawców.

Podziękowania dla radnego Mirosława Włodarczyka.
Pracownicy obsługi placówek oświatowych podległych gminie Miechów pragną tą drogą serdecznie podziękować
radnemu Mirosławowi Włodarczykowi za Jego udaną interwencję na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca br
w sprawie wypłaty podwyŜek dla w/w pracowników. Jego poprawka do odnośnej uchwały, zaakceptowana przez Radę
Miejską spowoduje, Ŝe pracownicy obsługi placówek oświatowych otrzymają podwyŜszone uposaŜenia nie od miesiąca
maja (jak zakładała uchwała) lecz od 1 stycznia 2008r. Podziękowania składamy takŜe na ręce radnych(5 osób), którzy
opowiedzieli się w głosowaniu za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez radnego Włodarczyka.

SPORT
Herosi z Miechowa – V Bieg o Puchar Rzeźnika
17 maja, o wschodzie słońca czyli o godz. 3.50, wystartowali zawodnicy do 5-tej juŜ edycji „Biegu Rzeźnika” - najtrudniejszego
jednodniowego biegu górskiego w Polsce. Jego organizatorem są bracia Mirosław i Jarosław Bienieccy z klubu OTK „Rzeźnik” z
Warszawy. Trasa tej morderczej 75 km. wyprawy podzielona jest na 5 etapów, na końcu których znajdują się punkty regeneracyjne.
Etap

Początek

Koniec

Długość

I

Komańcza

Przełęcz śebrak

16,7 km

II

Przełęcz śebrak

Cisna

14,9 km

III

Cisna

Smerek

19,5 km
15,2 km

IV

Smerek

Berehy Górne

V

Berehy Górne

Ustrzyki Górne

Razem

8,9 km
75,2 km

Trasa biegu prowadzi czerwonym szlakiem z Komańczy do Ustrzyk
Górnych. W tym roku spod kościoła w Komańczy wystartowało 120 druŜyn.
Tylko 70 z nich osiągnęło metę. Miechowscy herosi Andrzej Śliwiński i
Eugeniusz Poręba zajęli 8 miejsce pokonując trasę w czasie 11godz.
56min!!! Wprawdzie stracili do zwycięzców ponad 2 godziny ale ostatni
zawodnicy przybiegli na metę w 5 godzin po miechowiakach. „Sama silna
wola nie wystarczy aby ukończyć bieg. Niezbędny jest jeszcze
systematyczny trening i twardy charakter” – mówi Andrzej Śliwiński. To był
3-ci start miechowian w Bieszczadach. Za rok znów wystartują.

A. Śliwiński i E. Poręba w masywie Chryszczatej

(zdj. A. Śliwiński)

Miechowska dwójka wbiega na metę

Piłka noŜna – koniec sezonu – tabele, komentarze.
VI LIGA
1. Skawinka
2. Śledziejowice
3. Borek
4. Lotnik Krys.
5. Jordan Zakl.
6. Wieczysta
7. Pogoń S.
8. Górnik II W.
9. Piast W.
10. Wawel
11. Zieleńczanka
12. Bronowianka

60pkt.
59
56
55
51
49
43
41
36
32
32
28

13. Pogoń M.

18

14. Sokół K.
17
15. Wiarusy I.
14
16. Szreniawa Koszyce

bramki 58 – 16
68 – 31
71 – 35
54 – 28
54 – 31
50 – 40
56 – 41
32 – 39
45 – 54
34 – 47
40 – 52
36 – 40

24 – 74
35 – 70
24 – 83
wycofała się

Mistrzostwo VI Ligi Krakowskiej wywalczył zespół ze Skawiny, który wraz ze
zdobywcą 2-giego miejsca druŜyną ze Śledziejowic awansował do IV ligi. Do
niŜszej klasy spadają druŜyny Szreniawa Koszyce i Wiarusy Igołomia. Jedyny
przedstawiciel powiatu Miechowskiego w tej klasie rozgrywkowej MKS POGOŃ
z Miechowa w 28 spotkaniach zdobyła zaledwie 18 punktów. Pozwoliło jej to
na zajęcie bezpiecznego 13-go miejsca w tabeli i w przyszłym sezonie nadal
będzie występować w tej klasie rozgrywkowej. Miechowski zespół ma bardzo
słabe tyły. Stracił aŜ 74 bramki co daje przeciętną ponad 2,5 bramki na jeden
mecz! Z drugiej strony zespół z Miechowa dysponował najmniej groźnym i
bramkostrzelnym atakiem. Zdobyte 24 gole świadczą o tym, Ŝe tylko w
niektórych spotkaniach miechowianie trafiali do siatki przeciwnika. Z tej
króciutkiej analizy wynika, Ŝe zarówno działaczy jak i zawodników MKS czeka
wiele pracy podczas tegorocznych wakacji. Pod warunkiem, Ŝe chcą nadal
grać w VI lidze. A powiatowe miasto chyba ma taką ambicję.

Klasa „A”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Błękitni M.
Zelków
Grębałowianka
Hutnik II
Niedźwiedź
Dragon
Skała
Michałowianka
Partyzant
Milenium
Bibiczanka
Kosynierzy
Tonianka

Klasa „B”
63pkt. bramki 71-46
60
78-49
58
76-40
56
83-40
50
70-48
49
69-53
40
52-62
39
46-56
38
59-60
38
63-74
36
47-65
33
43-56
32
42-61

14. Spartak W.

30

59-79

15. Sportowiec
16. Tramwaj II

28
18

32-59
35-77

1. Proszowice
2. Juvenia P.

61pkt. bramki
52

92 – 16
59 – 31

3.

Jastrzębiec KsiąŜ W.

42

62 – 29

4.
5.
6.
7.
8.

Polonia W.
Wanda Nowa H.
Płomień K.
Wierzbowianka
Pogoń W.

41
40
34
30
23

73 – 39
49 – 38
49 – 45
50 – 53
50 – 71

21
20

44 – 83
54 – 63

9. Zryw P.
10. Nidzica S.
11.

12.

Victoria S.

Northstar M.

8

24 – 93

7

25 - 76

W zakończonych rozgrywkach klas „A” i „B” druŜyny z terenu powiatu miechowskiego grały ze zmiennym szczęściem. Spartak
Wielkanoc obronił się przed spadkiem do klasy „B”. Awans do VI ligi wywalczyli piłkarze z Modlnicy. W klasie „B” najwyŜszą lokatę
uzyskał Jastrzębiec. Jesteśmy przekonani, Ŝe w kolejnym sezonie zawodnicy z KsiąŜa Wielkiego skutecznie włączą się do walki
o awans do klasy „A”. Pozostałe druŜyny z powiatu okupują końcówkę tabeli. Sympatyczna druŜyna Northstar z Miechowa
w przyszłym sezonie będzie występowała w najniŜszej klasie rozgrywkowej. Awansowali bezkonkurencyjni piłkarze z Proszowic. JPJ

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Wiedza i kompetencje.
Na dzień 4 czerwca, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Ryszard Chwastek zwołał spotkanie
z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie gminy Miechów. Urząd Gminy i Miasta reprezentował
niezawodny Wiceburmistrz Wojciech Pengiel, znany ze swych sportowych wyczynów na Podhalu. Dyskusję
zdominowały sprawy sportu i turystyki w kontekście ew. pomocy finansowej Urzędu dla organizatorów szkolnych
i młodzieŜowych imprez sportowych oraz plany władz gminnych dot. inwestycji w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną
na terenie naszej gminy. PoniŜej niektóre poruszane na spotkaniu sprawy.
# Jak corocznie problem z uruchomieniem miejskiego basenu przy ul. Konopnickiej. Pan Pengiel poinformował, Ŝe jeszcze nie
zorganizowano przetargu na obsługę basenu (przypominamy mamy miesiąc czerwiec i solidne upały). Nie odpowiedział jak się to ma
do faktu, Ŝe w pomieszczeniach basenu juŜ szarogęsi się osobnik, który prowadził kąpielisko w ubiegłym roku a remont obiektu
prowadzi znana na powiatowym rynku usług budowlanych firma byłego dyrektora Gimnazjum.
# Nowe boisko przy SP nr 1, mocno reklamowane jako plac gry dla całej młodzieŜy miechowskiej, chętnym do korzystania z niego
spoza szkoły, jest wynajmowane odpłatnie! O tym skandalicznym fakcie pan Pengiel dowiedział się od uczestników spotkania.
Obiecał zająć się sprawą. Jak więc widać Burmistrz Świerczek podzielił młodzieŜ na gminną i powiatową. Ta pierwsza ma za darmo ta
druga płaci. Kolejny przykład – Stowarzyszenie Sportowe „Jaksa” (własny sprzęt, darmowe szkolenie siatkarskiej młodzieŜy) nawet
nie zostało zaszczycone odpowiedzią na swą prośbę o umorzenie naleŜności za wynajem hali sportowej dla celów szkoleniowych.
# Wręcz beznadziejnie wygląda sprawa budowy krytej pływalni w Miechowie. JuŜ 12 października 2005 roku, ówczesny Burmistrz
Włodzimierz Mielus w obecności Starosty Miechowskiego Mieczysława Bertka przedstawił multimedialną prezentację koncepcji
budowy krytej pływalni w naszym mieście. Koncepcja ta uzyskała pozytywne recenzje licznie zebranych przedstawicieli organizacji,
nauczycieli wf i związków sportowych oraz władz powiatu. W swej kampanii wyborczej K. Świerczek mamił wyborców : wybuduję
hale sportowe, basen, korty tenisowe, boiska sportowe. Teraz ustami swego wice poinformował zebranych, Ŝe budowa
pływalni stoi pod duŜym znakiem zapytania. Przyczyna : poprzednia ekipa władz gminnych zostawiła finanse jednostki w bardzo złym
stanie (sic!). Jako kolejną przyczynę braku działań w sprawie budowy pływalni przytoczył „fakt”, Ŝe Unia Europejska daje
dofinansowanie na tego typu inwestycje tylko miastom o statusie uzdrowiska! Skąd on to wziął? Jednak prosił aby nie tracić
nadziei bo obecna ekipa władz JUś wykonała badania geologiczne terenu pod przyszłą inwestycję. Zorganizowała takŜe trochę
kabaretowy konkurs na wstępny projekt pływalni, który kosztował gminę niemałą kasę i z którego nic nie wynikło. Nadal więc liczne
grupy miechowian będą spotykać się na pływalni w pobliskim Wolbromiu i CZEKAĆ NA SPEŁNIENIE OBIETNIC WYBORCZYCH.
# Na zakończenie spotkania nieoceniony WiceŚwierczek nie potrafił powiedzieć nic konkretnego na temat kwot na jakie mogą liczyć
organizatorzy gminnych imprez. Tak więc tradycyjnie błysnął wiedzą i kompetencją w sprawach dot. działalności samorządu.
Z ostatniej chwili : Burmistrz odmówił pomocy finansowej UKS „Spartakus” na organizację wakacyjnych zajęć dla młodzieŜy.

J.P.Janus na tropie Pis

Manneken Pis
Brawo radni !

Powiatowy szef Platformy Obywatelskiej w Miechowie Jan Paweł Janus ma
osobliwe hobby. W chwilach wolnych od odpowiedzialnej pracy na niwie gminnej
oświaty zajmuje się studiami historycznymi nad korzeniami partii politycznych.
Badania te nie są finansowane przez Instytut Pamięci Narodowej kierowany przez
Janusza Kurtykę. Po przeprowadzeniu drobiazgowej kwerendy wszelkich
dostępnych praźródeł i materiałów traktujących o historii partii pt. „Prawo i
Sprawiedliwość” JPJ doszedł do jednoznacznego wniosku, Ŝe źródeł powstania
PiS-u nie naleŜy szukać ani na wybrzeŜu, ani na salonach czy podwórkach
śoliborza tylko w stolicy UE Brukseli ! Tam to nasz dzielny szperacz znalazł
pierwowzór partii braci K. To słynny Manneken Pis jest u źródeł powstania
tej partii politycznej. Doszukiwanie się fizycznych podobieństw sympatycznego
chłopca do przywódców owej partii są zupełnie nieuprawnione.

Manneken Pis

# Przed głosowaniem nad podwyŜszeniem uposaŜenia dla Burmistrza, ten w ostatnim słowie prosił radnych, aby nie zapamiętali się
w miłości do niego i nie przyznali mu pensji jeszcze wyŜszej niŜ proponowana w odnośnej uchwale. Po tej prośbie burmistrz opuścił
salę obrad. Radni spełnili prośbę szefa samorządu. Radny Włodarczyk nawet był przeciw podwyŜce! CzyŜby nie kochał?
# Po rozmowach z przyjaciółmi z Belgii oraz uczestnikami lotu naszych orłów gminnych do Herv wyszło na jaw, Ŝe przedstawiciele
naszego gminnego samorządu potwierdzili w całej rozciągłości krąŜące po Europie stereotypy o Polakach. Belgowie z podziwem
opowiadali o moŜliwościach i wyczynach szefostwa wycieczki w zakresie degustacji miejscowych trunków. Rzeczywiście kaŜdy
obiektywny obserwator musi przyznać, Ŝe w tych klockach są nieźli. Nie chcieliśmy dobijać Belgów wiadomością, Ŝe i tak nie ujawnili
całej gamy swych bogatych moŜliwości. Muszą kilka niespodzianek zostawić na następne wycieczki.

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (16)
# I znów mamy niezbyt pomyślną wiadomość dla licznych i słynących z urody mieszkanek gminy Smarkiewicze – Owczary. Wójt
Sosenka, mimo Ŝe podeptał świętą instytucję rodziny, wykazuje niezwykłą u niego „wierność” swej aktualnej flamie. MoŜe to juŜ
kwestia wieku i poziomu sił witalnych, choć jak wieść gminna niesie ponoć smoli cholewki do kolejnej nauczycielki. W kaŜdym razie
regularnie nawiedza swą obecną wybrankę stosując chytry kamuflaŜ. Kupił sobie znacznych rozmiarów telefon komórkowy i podczas
gdy klucząc, wieczorową porą skrada się do mieszkania swej lubej, wytrwale udaje, Ŝe prowadzi z niego niekończące się rozmowy.
UwaŜa cwaniucha, Ŝe w ten nieskomplikowany sposób zabezpieczy się przed rozpoznaniem przez uwielbiających go wyborców,
szczególnie płci Ŝeńskiej Całe osiedle ma niezłą zabawę obserwując komiczne manewry wójta. Ostrzegamy: takie poczynania są
niezwykle stresujące i jak twierdzi nasz redakcyjny lekarz mogą znacząco wpłynąć na ubytek sił męskich u delikwenta. Radzimy
wójtowi zamiast komórki powiesić sobie na głowie telefon stacjonarny lub przebrać się np. za płetwonurka albo bałwana. Wtedy
będzie miał większą szansę, iŜ nie zostanie rozpoznany. W ogóle nasz dzielny wójt coraz intensywniej zaczął zaglądać do kieliszka.
Po ostatniej, niezbyt dla jego partii pomyślnej sesji rady gminy, w przydroŜnej gospodzie w Szczyrzowie, uchlał się jak świnia wraz
ze swymi sfrustrowanymi radnymi. A potem jak to chłop. Zebrało mu się na amory i ok. godz. 21, mocno chwiejnym krokiem ale
z nieodłączną komórką przy uchu, poŜeglował do swej wybranki. I znów osiedlowe plotkary miały ubaw po pachy. Jeszcze większy
miał jeden z naszych młodych czytelników, który ok. godz. 3.30 (och ci młodzi!) wracał z randki ze swą dziewczyną. Miał wątpliwą
przyjemność podziwiać manewry wójta, który przed świtem, skacowany i w stroju niedbałym, wymykał się od swej narzeczonej.
# Gimnazjum w Smarkiewiczach - Owczarach pasjonuje się burzliwym romansem dyrektorki ze swym zastępcą. Wspólne wyjazdy,
kolacje, zakupy i inne rzeczy, które mający się k” sobie robią we dwoje są na porządku dziennym. No cóŜ obydwoje są stanu
wolnego, obydwoje stosunkowo młodzi i dobrze zarabiający, obydwoje stosunkowo niebanalnej
urody i prezencji. CzegóŜ potrzeba więcej do powstania szczęśliwego stadła? Miłość nie wybiera
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