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

SEZON URLOPOWY W PEŁNI

A śNIWA ZA PASEM !

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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ECHA Z POWIATU
Dodatkowa Sesja Rady Powiatu
14 lipca odbyła się dodatkowa sesja Rady Powiatu w Miechowie. Została
przeprowadzona z powodu zmiany ,,Zasad udzielania i umarzania poŜyczek oraz
udzielania poręczeń, kredytów i dotacji ze środków NFOŚiGW w 2008r." W ich
efekcie uległa równieŜ zmianie kwota dotacji, która moŜe być przyznana na inwestycję
powiatu pn. ,,Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej będących własnością
Powiatu Miechowskiego". Działania te obejmują dwie placówki powiatowe: Dom Pomocy
Społecznej w Miechowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach.
Obecnie wysokość dotacji została zwiększona do 75% kosztów inwestycji. W efekcie daje to
moŜliwość realizacji ww. przedsięwzięcia w całości w bieŜącym roku. W tej sytuacji
bezprzedmiotowa stała się wcześniej podjęta uchwała Rady Powiatu w sprawie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Miechowskiego na lata 2008-09, dla ww.
zadania przewidzianego do współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. O tych wszystkich uwarunkowaniach i
koniecznych zmianach, dla których sesję zwołano, poinformował radnych Czesław Mardaus, naczelnik Wydziału Rozwoju
Gospodarczego. W trakcie obrad podjęto dwie uchwały. Pierwsza upowaŜniła Zarząd Powiatu do zawarcia umowy o zaktualizowaną
dotację z NFOŚiGW na 2008r. oraz uchylenia uchwały dot. WPIPM na lata 2008-09, zaś druga dotyczyła zmian w budŜecie powiatu.
Nowa kwota dotacji, o która będzie starał się Zarząd Powiatu opiewa na kwotę 585.597 zł. Piątkowa sesja, którą prowadził
przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krawiec zawierała wszystkie obligatoryjne punkty. Zgłoszone interpelacje dotyczyły stanu
dróg powiatowych w gminie Kozłów i budowy przyszłej obwodnicy na kierunku wschód - zachód odciąŜającej centrum Miechowa.

Mimo wakacji Zarząd pracuje.
BieŜące funkcjonowanie DPS ,,Dom Kombatanta" w Miechowie to temat
wiodący kolejnego posiedzenia Zarządu, które odbyło się 21 lipca. Omówiono
wdraŜanie nowego regulaminu organizacyjnego ww. jednostki, który zatwierdzono w
lipcu br. O swoich spostrzeŜeniach związanych z działalnością tej placówki mówiła
Helena Kruszec, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie.
Stwierdzono, Ŝe pensjonariusze ,,Domu Kombatanta" mają zapewnioną profesjonalną
opiekę i wszelkie świadczenia zgodnie z obowiązującymi standardami. Przy okazji
rozmawiano o uzyskanych lub jeszcze pozyskiwanych koniecznych standardach
unijnych przez placówki opieki społecznej w powiecie. W dalszej części obrad
rozwaŜano moŜliwość utworzenia w powiecie całodobowego Punktu Interwencji
Kryzysowej (obecnie funkcjonuje tylko o charakterze konsultacyjnym w określonych
dniach tygodnia przy miechowskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej). W
obecności Leonarda Mazura, naczelnika Wydziału Oświaty podjęto uchwały w sprawach: powołania komisji egzaminacyjnej
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach ponadgimnazjalnych i ustalenia
odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Miechowie na rok szkolny 2008/09. Na zakończenie posiedzenia Zarząd
zapoznał się ze sprawami dotyczącymi jednostek organizacyjnych powiatu.

Grunt to zdrowie i … dobre wychowanie.
Wójtowie gmin miechowskich są ostatnio adresatami licznych skarg na jakość całodobowej opieki medycznej w powiecie
miechowskim. Rosnąca lawinowo liczba pacjentów niezadowolonych z obecnego stanu rzeczy zmusiła wójtów gmin naszego powiatu
do omówienia tej sprawy ze Starostą i Dyrektorem Szpitala Św. Anny. Dotychczas odbyły się 2 tury takich rozmów. RównieŜ po raz
wtóry na zaproszenie na spotkanie nie zareagował burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek. W związku z tym rozmowy utknęły
w martwym punkcie poniewaŜ nie moŜna podejmować w tym temacie Ŝadnych działań bez wysłuchania racji największej gminy.
Inicjatorem dyskusji nad funkcjonowaniem opieki całodobowej i jej ewentualnym powrotem do miechowskiego szpitala jest wójt
gminy Słaboszów Zbigniew Kita, który mówi : Obecnie opieka całodobowa odbywa się ze szkodą dla pacjentów i uwłacza
mieszkańcom powiatu. Nie po to szpital ma taki metraŜ i taki sprzęt aby się marnował. 50% populacji powiatu to
mieszkańcy gminy Miechów, dlatego rozmowy bez burmistrza Miechowa nie mają sensu, a burmistrz najwyraźniej nie
ma nic do powiedzenia, bo w przeciwnym razie przysłałby chociaŜ swego przedstawiciela. „Echo” ze swej strony apeluje
do Burmistrza przynajmniej o okazanie dobrej woli i przedstawienie swego stanowiska w tak Ŝywotnej dla pacjentów kwestii.
Chowanie głowy w piasek nie ma sensu a moŜe rodzić róŜnorakie domysły na temat intencji. Wyborcy miechowscy mogą się np.
zacząć zastanawiać czy nie ma jakiegoś związku między niechęcią burmistrza do jakichkolwiek rozmów na temat opieki całodobowej
a faktem, iŜ obecnie takową sprawuje firma TOP MED., której właścicielem jest kolega partyjny pana burmistrza. Poza tym dobry
obyczaj i dobre maniery nakazują odpowiadać na zaproszenia kolegów samorządowców. Szyldy partyjne w tym wypadku nie
powinny mieć Ŝadnego znaczenia. Pilotujący sprawę Wicestarosta Stanisław Pietrzyk deklaruje, Ŝe po raz trzeci wyśle zaproszenie
do K. Świerczka na spotkanie w połowie września. Czas pili bo najlepszy termin na ew. powrót opieki całodobowej na łono szpitala to
początek roku kalendarzowego. Dyrektor Szpitala Św. Anny Marian Tambor wyliczył, Ŝe aby prowadzenie opieki całodobowej nie
naraŜało szpitala na straty, gminy musiałyby ją dotować w wysokości 0,5 zł. na głowę mieszkańca miesięcznie. W przypadku
gminy Miechów w grę wchodzi kwota ok. 10 tys. zł. w skali miesiąca. Panie Burmistrzu Świerczek! CzyŜby 10 tys. zł. było dla Pana
zbyt wygórowaną ceną za świadomość, Ŝe mieszkańcy rządzonej przez Pana gminy mają poczucie właściwej opieki lekarskiej.
PrzecieŜ ta śmieszna dla samorządu kwota to mniej niŜ tenŜe samorząd płaci Panu za właściwe wykonywanie swoich obowiązków!

TOP MED

Gdzie wolałbyś być leczony
w ramach całodobowej
opieki medycznej ?
NAPISZ!

Szpital Św. Anny

ECHA Z GMINY
Złotousty burmistrz oraz jego protegowana czyli samorządność po miechowsku.
9 kwietnia 2008r., radny Mirosław Włodarczyk zwrócił
się do Przewodniczącego Rady Andrzeja Chmielewskiego
z pisemną prośbą o pomoc w otrzymaniu odpowiedzi na
kilkanaście kwestii dotyczących działalności Gimnazjum nr 1
w Miechowie, które zasygnalizowane mu zostały przez jego
wyborców. Przewodniczący RM twierdzi, iŜ pismo to
niezwłocznie
przekazał
Burmistrzowi
Krzysztofowi
Świerczkowi. W normalnie funkcjonującym organizmie
samorządowym odpowiedzialny według ustawy za nadzór nad
funkcjonowaniem gimnazjum podmiot, czyli burmistrz,
spowodowałby aby radny otrzymał zadowalające wyjaśnienia
na przekazane przez wyborców wątpliwości. A jaki obrót
Radny pyta
Dyr. „odpowiada”… a szef rŜnie głupa
sprawa ta przybrała w miechowskim samorządzie gminnym?
Zamiast, jak było Ŝyczeniem radnego, przekazać pismo, kontrolującemu właśnie Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, urzędnikowi
Regionalnej Izby Obrachunkowej, pan burmistrz wziął sprawy w swoje ręce. Pismo radnego przekazał… pani Joannie Natalii
Nowak, dyrektor miechowskiego gimnazjum. Ta zaś wystosowała do cyt :”Mirosława Włodarczyka radnego z Nasiechowic” „odpowiedź”, która nie zawierała Ŝadnych rzeczowych wyjaśnień a koncentrowała się na szeregu pytań do radnego typu : skąd pan
wie Ŝe…, na jakiej podstawie pan twierdzi Ŝe…, dlaczego w pana ocenie…, proszę o udowodnienie Ŝe… itd. itp. To Ŝenujące
wypracowanie dyrekcji przekazano panu radnemu via UGiM 24 kwietnia. Tak więc radny otrzymał „wyjaśnienia” od osoby,
której o to nie prosił i od której z natury rzeczy trudno oczekiwać obiektywnych ocen swych własnych poczynań ! Po
interwencji radnego u Przewodniczącego Rady oraz 24 czerwca na sesji RM, JUś w drugiej dekadzie lipca otrzymał pisemną
odpowiedź pana burmistrza na złoŜone interpelacje z dołączonym do niej (uwaga!) pismem pani dyrektor gimnazjum do burmistrza.
„Odpowiedzi” na interpelacje radnego omówimy później natomiast teraz zajmiemy się pismem pani dyrektor do swego pryncypała.
# W swym piśmie, z dnia 21.04.2008r., pani dyrektor rzekomo ustosunkowuje się do cyt : nieprawdziwych lub wprost
niezrozumiałych zarzutów radnego Włodarczyka. Zawartość pisma po raz kolejny ma się nijak do odpowiedzi na problemy, nie
zarzuty, które nurtują wyborców radnego. To po prostu autopanegiryk chwalący własne dokonania i totalna krytyka działań
poprzednich dyrektorów. Najlepiej opisują to następujące zdania cyt: „Stan szkoły w dniu, gdy obejmowaliśmy (MY – uw. red.)
swe stanowiska, był katastrofalny (podkr. jak w oryginale). Prawie we wszystkich obszarach jej działania panował
nieopisany bałagan”. A fe. Wstydźcie się panowie Gugała i Pituch. śeby słaba kobieta musiała sprzątać waszą stajnię Augiasza. Na
szczęście z dalszej treści pisma dowiadujemy się, Ŝe wszystko juŜ jest OK. a nawet lepiej! Wystarczyło rok czasu Ŝeby ta genialna
dyrektor z zapuszczonej szkółki parafialnej uczyniła nowoczesną i wspaniale funkcjonującą placówkę! IleŜ trzeba mieć tupetu aby
w oficjalnym piśmie zawrzeć tyle półprawd czy zwyczajnych bzdur mających się nijak do rzeczywistości. Będziemy namawiać
poprzednie dyrekcje aby zadały sobie trud zapoznania się z wypracowaniem pani dyrektor i spróbowały ustosunkować się do
zawartych w nim treści. WaŜna uwaga : skoro pan burmistrz zamiast sam odpowiedzieć radnemu, jak nakazuje ustawa i dobry
obyczaj, przekazuje mu kolejne pismo pani dyrektor to znaczy, Ŝe sam czuje się w sprawach gimnazjum niekompetentny i całkowicie
podziela oceny swojej podwładnej. A więc przesyłając radnemu pismo pani dyrektor bez jakiegokolwiek komentarza formalnie je
autoryzował. To oczywista oczywistość.
# Odpowiedzi na interpelacje radnego Włodarczyka to kolejny popis krasomówstwa burmistrza. Oto kilka tego przykładów.
Odpowiadając na zarzut o bałagan organizacyjny podczas otwarcia CEO w Pojałowicach burmistrz pisze cyt : „Panie Radny otwarcie
było częścią składową całej imprezy, która rozpoczęła się o godzinie 15-tej w budynku Urzędu. Wszyscy goście, którzy mieli
uczestniczyć w miejscowości Pojałowice przejechali z budynku Urzędu poniewaŜ to była druga część więc kto nie uczestniczył
w pierwszej części spotkania w Sali konferencyjnej bezpośrednio pojechał na spotkanie w Pojałowicach i jeŜeli prowadzona była część
merytoryczna rozmów i wystąpienia gości się przedłuŜyły to ja nie mogłem przerwać wystąpień”- koniec cytatu. Jasno po polsku
i zrozumiale. Kolejny kwiatuszek z cyklu Ojczyzna polszczyzna w kwestii placów targowych cyt : „JeŜeli jest wiatr to worki, które
pozostawiają sprzedający fruwają po całym mieście, nie sposób tego ujarzmić więc raz myślę, Ŝe wystosujemy stosowną informację
i w ten sposób moŜe zdopingujemy handlujących bo tak nie moŜe być Ŝeby rzeczywiście w centrum miasta zostawiali taki bałagan po
sobie. A juŜ mówiąc niektórzy handlujący warzywami zostawiają nam pół kontenera liści kapusty czy jakichś tam innych rzeczy …”. I
kolejny kwiatuszek dotyczący orkiestr dętych cyt : „Jeśli chodzi o orkiestry dęte tak ustaliliśmy, Ŝe kapelmistrzom 2 orkiestr płacimy
2 razy do roku, natomiast orkiestrom, które występują mamy taki ryczałt za występy i jeŜeli orkiestra dęta z Nasiechowic
występowała 4 czerwca to otrzymała takie same stosowne regulacje jak orkiestra inna, która występuje więc tu nie ma róŜnic, nie
ma podziałów. Natomiast jeśli chodzi o kondycję pozostałych orkiestr dętych to niestety ich kondycja jest taka jaka jest. Jedna
orkiestra z tego co wiem nie gra wcale, jeŜeli będą grać to my traktujemy wszystkich jednakowo”. I na koniec zdanie o przyszłej
trasie S – 7 cyt : „… wykonywana jest w terenie na potrzeby uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, inwentaryzacja
przyrodnicza mająca na celu określenie miejsc występowania ew. kolizji wariantów z gatunkami rzadkimi…”. Myślę, Ŝe po lekturze
wypracowania pana burmistrza prof. Miodek wykręciłby niezłą audycję.
Komentarz : Zgadzamy się w kwestiach poruszonych przez burmistrza. Nie naleŜy przerywać aby dalej jechać bo to niezdrowo.
CięŜko jest ujarzmić fruwające worki ale jak wystosujemy stosowną informację to zniknie pół tony liści kapusty czy jakichś tam
innych rzeczy. KaŜda orkiestra dęta powinna grać tak Ŝeby była słyszalna w gabinecie burmistrza. A jak będzie słyszalna to otrzyma
stosowne regulacje. Rzeczywiście niebezpieczna moŜe być kolizja wariantów z gatunkami rzadkimi bo nigdy nie wiadomo co
z takiej kolizji wyniknie. Do dnia 31 lipca radny Włodarczyk nie doczekał się odpowiedzi na swą interpelację. Liczy na to,
Ŝe elementarne zasady przyzwoitości obowiązują takŜe Burmistrza Miechowa i czeka nadal. I to by było na tyle.

Stara bryka jak nowa - za 120 780zł !.
Na stronie miechowskiego Urzędu Gminy i Miasta moŜna podziwiać potęŜną śmieciarkę
zakupioną w celu wywozu naszych śmieci do Bolesławia k. Olkusza. Nowy sprzęt pracuje juŜ od
początku czerwca b.r. w miechowskim ZGK. Zakupiona śmieciarka to specjalistyczny samochód
cięŜarowy na podwoziu cięŜarówki firmy MAN, przystosowany do zbiórki i wywozu odpadów
komunalnych z terenu Gminy Miechów. MoŜe przyjmować śmieci z róŜnych typów pojemników
i kontenerów a dzięki posiadanej funkcji zgniotu odpadów, samochód moŜe ich jednorazowo
przyjąć na pokład ok. 20 m. sześc. Przewóz stosunkowo duŜej ilości śmieci pozwoli na
racjonalizację rosnących kosztów transportu. UŜywany samochód śmieciarka został zakupiony
w kwietniu b.r. przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w firmie P.U.H. „Komunal Full”
z Sitkówki – Nowiny za kwotę ponad 120 tys. zł.

Obiady dla uczniów.
Burmistrz rozstrzygnął przetarg na dostawę obiadów dla uczniów Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Miechowie. Przetarg
wygrała znana firma cateringowa Zakład Produkcyjno – Handlowy ElŜbiety ZDEB. Od nowego roku szkolnego jeden obiad ucznia
będzie kosztował 4,50zł. a kaŜde chętne dziecko otrzyma posiłek zgodny z wszelkimi normami Ŝywieniowymi. SMACZNEGO !

ECHA Z MIASTA
Gimnazjum – samoocena dyrekcji i ocena RIO.
# W piśmie z dnia 21 kwietnia 2008r. Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Miechowie Joanna Natalia Nowak przekazała swemu
SAMOCHWAŁA
(Autor nieznany. Prawdopodobnie
ukrywa się przed StraŜą Miejską).
Samochwała w szkole stała
I wciąŜ tak opowiadała:
"Zdolna jestem niesłychanie,
Najpiękniejsze mam ubranie,
Moja buzia tryska zdrowiem,
Jak coś powiem, to juŜ powiem,
Jak odpowiem, to roztropnie,
Nawet burmistrz mnie nie kopnie,
Śpiewam lepiej niŜ w operze,
Świetnie jeŜdŜę na rowerze,
Znakomicie muchy łapię,
Wiem, gdzie Wisła jest na mapie,
Jestem mądra, jestem zgrabna,
Wiotka, słodka i powabna,
A w dodatku, daję słowo,
Jestem mądra wyjątkowo:
Moja pycha nieba sięga,
Moja wiedza bardzo tęga
Moja skromność - taka mała,
A ja jestem - samochwała!"

przełoŜonemu czyli Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów własną ocenę funkcjonowania kierowanej
przez nią szkoły. Pretekstem do tego wypracowania była interpelacja radnego M. Włodarczyka (patrz
strona 3). Inkryminowane pismo podpisane przez panią dyrektor Nowak to jeden wielki pean
pochwalny dla działań Dyrekcji Gimnazjum czyli siebie właśnie. To takŜe druzgocąca ocena dwóch
poprzednich dyrektorów. Nawet laika musza zastanawiać widoczne w tekście zaburzenia samooceny
co uwidacznia się w postaci zupełnego braku choćby cienia samokrytyki. Trzeba obiektywnie
przyznać, iŜ równieŜ swoim najbliŜszym współpracownikom pani dyrektor nie szczędzi pochwał.
Reasumując, z pisma pani dyrektor wyłania się taki oto obraz nieszczęsnej szkoły : od momentu jej
otwarcia panował nieopisany chaos i bałagan organizacyjny. W ogóle trudno dociec jakim sposobem
ta biedna szkoła mogła tyle lat funkcjonować i kształcić (z wieloma sukcesami) miechowskie dzieci.
Na szczęście przyszło zbawienie wraz z przejęciem władzy w szkole przez obecną dyrekcję. Zaczęły
się lata pomyślności, ładu, porządku i dyscypliny. W całym piśmie nie znajdujemy ani słowa o
czymkolwiek co by ten panegiryk uwiarygodniało. Jakieś choćby drobne potknięcie czy przeoczenie,
jakieś zwykłe ludzkie niedopatrzenie. Nic z tych rzeczy. Według Dyrekcji TERAZ wszystko w szkole
jest OK. a nawet 2 X OK. Jeśli jest tak wspaniale to dlaczego w tym szkolnym raju zdarzały się
wypadki pobicia uczniów, akty wandalizmu czy łamania podstawowych praw pracowniczych. To są
twarde, udokumentowane i osądzone fakty. Dlatego polemika z wynurzeniami dyrekcji jest zbędna.
Komentarz : Pani dyrektor wykazuje niezwykłą łatwość oraz tupet w ferowaniu ocen cudzej pracy
i zero pokory w spojrzeniu na dokonania własne. Chcemy wierzyć, Ŝe wynika to z ignorancji a nie ze
złej woli i arogancji. Bo jakąŜ wiarygodność mogą mieć opinie nauczycielki języka polskiego, która
przez lata, które teraz poddaje tak miaŜdŜącej krytyce, nie wykazywała Ŝadnego zainteresowania
sprawami organizacyjnymi szkoły. Na koniec polecamy pani Dyrektor Joannie Natalii Nowak
pouczający wiersz pt. „Samochwała”. Przyjemnej lektury.

#

W drugiej dekadzie czerwca, na ręce Dyrektor Gimnazjum nr 1 Joanny Natalii Nowak, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie,
przesłała wystąpienie pokontrolne z doraźnej kontroli przeprowadzonej w szkole. Lektura tego wystąpienia jest poraŜająca.
Wykaz uchybień w gospodarowaniu szkołą zajmuje 4 (słownie : cztery) strony maszynopisu. Kontrola dotyczyła okresu od 2006
roku. Większość zarzutów dotyczy okresu rządów obecnej dyrektor. PoniŜej sygnalny wykaz tylko niektórych nieprawidłowości:
•
naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w związku z:
dokonywaniem zapisów w ewidencji księgowej z naruszeniem unormowań ujętych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, poprzez nie
wprowadzanie, w postaci zapisu, do ksiąg rachunkowych kosztów wyjazdów słuŜbowych z 2006 r. i 2007 r. ujmowanych
w księgach rachunkowych z kilkumiesięcznym opóźnieniem, np. w październiku 2007 r. ujęto delegacje od nr 1 do nr 44 za
okres od stycznia do czerwca 2007 r.,
księgowaniem operacji kasowych na podstawie raportów kasowych, niespełniających wymogów określonych, dla zbiorczych
dowodów księgowych, w art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, Nieprawidłowość tą stwierdzono, przy wszystkich
badanych raportach kasowych
dotyczących wydatków bieŜących: Nr 43/2006 za okres od 22.12.-28.12.2006 r., Nr
3/2007 za okres 15.01.-25.01.2007 r., Nr
8/2007 za okres od 02.03.-06.03.2007 r., Nr 13/2007 za okres od 02.04-

-

12.04.2007 r., Nr 14/2007 za okres od 12.04-12.04.2007 r., Nr 16/2007 za okres od 25.04.-26.04.2007 r.

nieprzestrzeganie unormowań ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wskutek:
braku uregulowań wewnętrznych odnośnie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniŜej 14.000 EURO,
niezgodnie z przepisami określonymi art. 47 ustawy,
zaniechania określenia w umowach zawartych z wykonawcami na dowóz uczniów do gimnazjum w roku szkolnym
2007/2008 maksymalnej wartości zobowiązania, wbrew przepisom art. 85 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

przyznanie z dniem 2 maja 2007 r. i wypłacanie dodatku funkcyjnego dla starszej woźnej, niezgodnie
z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222), zgodnie z którym na ww. stanowisku nie przysługuje taki dodatek,
•
•
•
•

-

nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec kontrahentów w latach 2006 – 2007 …
przeprowadzanie inwentaryzacji niezgodnie z wymogami ujętymi w art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. …
brak naleŜytego nadzoru nad pozyskiwaniem dochodów własnych …
udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów do Gimnazjum w Miechowie w roku szkolnym 2007/2008
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, poprzez:
niezłoŜenie oświadczenia o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy przez członka komisji przetargowej,
zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych ponad 2 miesiące po
zawarciu umów z wykonawcami, czyli z naruszeniem terminu określonego art. 95 ust. 1 ww. ustawy.
I tak przez bite 4 strony !!! Patrz strony RIO w Krakowie - http://bip.krakow.rio.gov.pl/ - menu : działalność
kontrolna izby - podkategoria : wystąpienia pokontrolne w 2008r.
Brawo Pani Dyrektor!

Swoje trzy grosze do tej druzgocącej oceny RIO dołoŜył takŜe Burmistrz, który z mocy ustawy powinien sprawować nadzór nad
gimnazjum. Nie oczekujemy, Ŝe po lekturze wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej pani dyrektor posypie
głowę popiołem (choć w siwym jej do twarzy). Zobaczymy czy i jaka będzie reakcja organów nadzoru Gimnazjum na ustalenia RIO.

UWAGA : omówienie protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej dot.
działalności Burmistrza Miechowa Krzysztofa Świerczka w najbliŜszym numerze !!!

Zmarł Gen. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski .
!3 lipca 2008r. zmarł w Elblągu w wieku 100 lat Generał brygady Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski ps.
„Bolko”, „Grzmot”, „Tysiąc”, „Michałowicz”. Urodził się 29 września 1907 r. z ojca Michała i matki Anieli w
Haliczu. Ukończył gimnazjum w Przeworsku. W okresie nauki naleŜał do harcerstwa, doszedł do funkcji Komendanta
Hufca ZHP. W 1931 r. ukończył w stopniu podporucznika szkołę oficerską w Komorowie – Ostrowii Mazowieckiej. We
wrześniu 1939 r. walczył jako dowódca kompanii 115 PP, a następnie 114 PP 41 Dywizji Piechoty Rezerwowej Grupy
Operacyjnej „Wyszków”. Odznaczony KrzyŜem Walecznych ORAZ uhonorowany następującymi odznaczeniami:
KrzyŜ Virtuti MIlitari V kl.; KrzyŜ Walecznych; Złoty KrzyŜ Zasługi z Mieczami; KrzyŜ Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski; KrzyŜ Armii Krajowej; KrzyŜ Drugiej Obrony Lwowa; medal od papieŜa Jana Pawła II „Pro
Ecclesia et Pontifice”; Honorowe Obywatelstwo Miasta Elbląga, Wolbromia. Odznaki honorowe: ZHP, Polska
Organizacja Wojskowa we Lwowie, Stow. śołnierzy AK w Krakowie. Honorowy Obywatel Miasta Miechowa.

PRASA, INTERNET
Prasa lokalna – BudŜet z gumy
„Dziennik Polski” donosi : Burmistrz Gminy i Miasta Miechów jest niezwykle hojny w wynagradzaniu swoich współpracowników.
Aktualnie, po przyznaniu mu podwyŜki uposaŜenia przez Radę Miejską o 1700zł, burmistrz zarabia 10 720zł! Aby nie mówiono, Ŝe
tylko on ma dobrze burmistrz podniósł pensje wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie. Oczywiście największe
podwyŜki otrzymali najbliŜsi współpracownicy szefa. I tak zastępca burmistrza Wojciech Pengiel i skarbniczka Janina Piech
zarabiają po 6 800zł. a dyrektorka UGiM Maria Malinowska - 6 500zł. Tak więc jeśli zsumować te kwoty to wychodzi nam, Ŝe
nasze orły samorządowe kosztują nas miesięcznie 30 820 tys. zł! To zaledwie 1,5 zł. na głowę kaŜdego mieszkańca gminy Miechów.

Z kraju – prof. Bronisław Geremek nie Ŝyje.
Profesor Bronisław Geremek zginął 13 lipca 2008 roku w wypadku
samochodowym w Wielkopolsce. Zmierzał na ostatnie przedwakacyjne
posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego. Na ręce rodziny profesora
spłynęły kondolencje z całego świata. M.in. wyrazy współczucia przesłał PapieŜ Benedykt
XVI, Przewodniczący Unii Europejskiej, koronowane głowy, liczni politycy i przyjaciele.
21 lipca odbył się pogrzeb zmarłego męŜa stanu. Pogrzeb był wojskowy w asyście
Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Rozpoczęło go odegranie Hymnu państwowego i
Hymnu Unii Europejskiej. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły w Alei ZasłuŜonych na
warszawskich Powązkach wiele znakomitości ze świata polityki oraz chcących Go
poŜegnać Warszawiaków. Nad mogiłą zmarłego przemawiali : Prezydent RP, Premier RP,
Marszałkowie Sejmu i Senatu, byli prezydenci Wałęsa i Kwaśniewski, pierwszy
niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki, b. Metropolita Gdański Tadeusz
Gocłowski, ostatni przywódca powstania w getcie Marek Edelmann, szef Parlamentu
Europejskiego Hans-Gert Pottering, red. Adam Michnik i inni. śegnamy uczonego, ale
przede wszystkim wybitnego polityka, jednego z głównych twórców i bohaterów naszej
polskiej drogi do wolności (L. Kaczyński). Panie Profesorze, dla mnie , dla mojego
pokolenia, dla ludzi, którzy wchodzili w dorosłe Ŝycie w sierpniu roku 1980, byłeś przede
wszystkim nauczycielem (D. Tusk). śegna Cię zasmucona Europa i Twoja wdzięczna
ojczyzna. Cieszyłeś się z tego, co Jan Paweł II mówił na gdańskiej Zaspie : „Nigdy jeden
przeciw drugiemu” (T. Gocłowski w homilii). Nie zdąŜyłem Panu nigdy podziękować.
Sumienie moje Ŝąda aby w majestacie śmierci powiedzieć prawdę, Ŝe w mojej ocenie
Pan był największym z Polaków, największym patriotą. Dziękuję Bogu, Ŝe Pana
poznałem i mogłem Pana podziwiać i uczyć się od Pana (L. Wałęsa). Bronisław Geremek
bardzo mocno był zaangaŜowany w rozwijanie jedności Europy, którą rozumiał jako
najlepsze rozwiązanie dla swego kraju (H-G. Pottering). Odczuwamy rozpacz, gdyŜ
przyszło nam Ŝegnać człowieka niezwykłego (A. Michnik).
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.
Dwie Polski. Mniej więcej w tym samym czasie kiedy samochód prof. Geremka zjechał na lewy pas jezdni, były premier Jarosław
Kaczyński przemawiał w Częstochowie do obficie zebranych przed ołtarzem słuchaczy Radia Maryja. Wymowa tych dwóch wydarzeń
moŜe być symptomatyczna dla polskiej polityki. Umiera człowiek wielkiego formatu i wielkiej mądrości. Ilu podobnych zostało jeszcze
na scenie politycznej? NajwyŜej kilku. Inni to zwykli, nijacy, co najwyŜej sprytni, często odraŜający w metodach zdobywania
i utrzymywania władzy. Kaczyński przemawia do 100- tysięcznego tłumu, podsycając małe ludzkie strachy przed biedą
i marginalizacją. Kaczyński szuka wrogów, bo wie, Ŝe ich identyfikacja i napiętnowanie napędzi mu głosów w wyborach. Kto jest
wrogiem? KaŜdy, kto się nadarzy, byle straszyć nim skutecznie, byle podsycać ludzką małość, głupotę, nienawiść i grać na
prostackich, nacjonalistycznych nastrojach ludzi niewykształconych. Bo Kaczyński, jak Lenin, widzi przyszłość naszego kraju we
władzy ludzi prostych i zacietrzewionych, jak on sam. Skąd w naszym katolickim kraju tyle antysemityzmu, ksenofobii i zwykłej,
bezinteresownej nienawiści do bliźniego. Prof. Geremek powiedziałby : politykiem nie zostaje się po to aby rządzić aniołami, tylko
ludźmi. A ludzie są róŜni – tylko ojczyzna, Polska jest jedna. Profesor był zawsze synonimem spokoju, dystansu, refleksyjności
i rozsądku. Kaczyński modlił się w Częstochowie o Polskę nie wiadomo jaką. Wiadomo tylko, Ŝe jego Polska ma to być Polska Radia
Maryja, w której imperium O. Rydzyka ma być finansowane przez Państwo i Unię Europejską. Pielgrzymi modlili się z jednej strony
by Unia środki na źródła geotermalne przyznała a z drugiej modlili się o osłabienie „wymuszonej i sztucznej” jedności Europy. Modlili
się o jakąś dziwną Polskę, małą pokręconą, izolowaną. Polskę Kaczyńskiego ogrzewaną źródłami O. Rydzyka. Na szczęście jest ta
inna, silna, prawdziwie europejska wizja prof. Geremka, która jak chciał profesor, wszystkich nas pomieści.
(red.)

Znalezione w Internecie.
# Zbigniew Hołdys (w TVN 24) o polityce : pytanie ; jak Pan ocenia obecny i poprzedni rząd. Odp : rząd Tuska działa w ciszy,
wręcz w konspiracji, widocznie chce być oceniany za dokonania. Natomiast rząd Kaczyńskiego to „rząd wrzasku”. Wieczne awantury,
które nie pozwalały mi na rzeczywistą ocenę jego działania.
# Jak skrupulatnie wyliczono kaŜdy Polak dal, poŜyczył lub podŜyrował polskim stoczniom 315 zł. w ciągu ostatnich 10 lat!
# 100 posłów PiS stanęło w obronie immunitetu parlamentarnego posła Z. Ziobry. CzyŜby b. superministrowi zabrakło odwagi?

Z cyklu polityk teŜ człowiek : Tylko ich na chwilę zostawić bez Ŝon !

(fot. K. Miller i S. Kamiński)

ECHA RÓśNE
RÓ NE

W wypływającej z oczyszczalni
ścieków wodzie pływają ryby…

S p a c e r k i e m p o g m i n i e.

… a w gminie ład, czystość i porządek. Jak zwykle.

Słowo Burmistrza ! - (z programu wyborczego K. Świerczka).
Wybuduję hale sportowe, basen, korty tenisowe, boiska sportowe. I jak widać buduje !
Słowo się rzekło i … uciekło !

Słowo się dało i … uleciało !

Kryty basen przy ul. Konopnickiej

Za słowo wzięli i … wyciepnęli !

Boisko sportowe w Parkoszowicach

Burmistrz łaje Pocztę Polską.
# Burmistrz Miechowa wystosował do Generalnej Dyrekcji Poczty Polskiej w Warszawie kategoryczne w treści pismo, w którym
domaga się od pocztowej centrali „pilnego zabezpieczenia w budŜecie państwa instytucji środków niezbędnych na przeprowadzenie
jeszcze w tym roku prac związanych z rewitalizacją budynku poczty w Miechowie … Nieestetyczny wygląd poczty, rozległego budynku
w centrum Małego Rynku, niekorzystnie koresponduje z pozostałą zadbaną zabudową” pisze K. Świerczek.

Jak widać więcej obiektów na Pl. Kościuszki niekorzystnie koresponduje. Czy K. Świerczek złaje równieŜ Burmistrza ?

Filantrop !

Trwa wymiana okien w kompleksie szkolnym na os. Sikorskiego. Roboty wykonuje firma b. dyrektora Gimnazjum
Andrzeja G. Pan Andrzej tak pokochał szkoły, Ŝe podobno wymianę wykonuje za darmo !!! BRAWO !

Koniec pozwoleń na budowę!
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rewolucyjny projekt gruntownej nowelizacji prawa budowlanego i ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Załatwienie formalności będzie trwało krócej m.in. dzięki zlikwidowaniu pozwolenia na budowę.
Co prawda pojawi się obowiązek zgłoszenia inwestycji w celu jej zarejestrowania jednak urzędnik nie będzie juŜ miał prawa oceny
projektu. Sama rejestracja nie potrwa dłuŜej niŜ 30 dni! Dziś na pozwolenie trzeba czekać co najmniej 65dni w praktyce duŜo dłuŜej.

„SPORT”
Polityka i sport.
Na obiektach Klubu Sportowego „Borek” przy u. śywieckiej 13 w Krakowie odbył się Piknik
Dobroczynny zorganizowany przez posłankę krakowską Katarzynę Matusik-Lipiec i władze Koła
Dzielnicy X. W ramach pikniku, oprócz aukcji charytatywnej na rzecz szkoły dla dzieci z wadami słuchu
im. Jana Pawła II odbył się mecz piłkarski pomiędzy małopolskimi platformersami a oldbojami KS
„Borek”. W meczu tym powiat Miechowski reprezentował Przewodniczący w Powiecie Miechowskim Jan
Paweł Janus. PO wygrała 6 : 3 a jedną z bramek z rzutu karnego zdobył przedstawiciel Miechowa.

Snajper Marczewski.
!2 lipca Zarząd Powiatowy miechowskiej Ligi Obrony Kraju zorganizował Turniej Strzelecki z broni
sportowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Miechów w ramach akcji ,,Wakacje 2008". W rywalizacji
wzięło udział 13 druŜyn w trzyosobowych składach reprezentujących samorządy i instytucje z terenu
powiatu miechowskiego. Zespół Starostwa Powiatowego w Miechowie w składzie: Dariusz Marczewski,
Ireneusz Patyk i Jarosław Siółko ,,wystrzelał" 163 punkty i zajął III miejsce. Indywidualnie Dariusz
Marczewski uplasował się na IV miejscu zdobywając 62 punkty. ZwycięŜyli funkcjonariusze KPP w
Miechowie przed druŜyną Cechu Rzemiosł RóŜnych. Panie Darku ostroŜnie z tą Bronią.

Sport to zdrowie
6 lipca odbyła się impreza kolarska „Miechów – Lato 2008” zorganizowana przez MDK.
Wystartowało w niej ponad 30 zawodników i zawodniczek. Wśród najmłodszych
bezkonkurencyjny był Konrad Kacperek, którego tata Włodzimierz zajął 8 miejsce
w wyścigu głównym seniorów na dystansie 55km. Tu zwycięŜył Jan Pajkiert a dyrektor
MDK Marcin Durman był drugi. Nieco za nim, na 13 miejscu przyjechał znany cyklista
wiceburmistrz Miechowa Wojciech Pengiel. Pokonał on trasę z przeciętną szybkością
24.5 km/godz. co pozwoliło mu wyprzedzić tak renomowanych zawodników jak m.in.
Zbigniew Suchodolski czy Józef Tabaka. Jak widać ci zacni dŜentelmeni umieją się
zachować w kaŜdej sytuacji. Prasa podała, Ŝe ambitny pan Wojciech nawet momentami
nadawał ton rywalizacji w peletonie, szczególnie na zjazdach, Zawistni uwaŜają, iŜ
wiceburmistrz uzyskał tak dobry wynik dzięki temu, Ŝe wyścig odbył się na terenie
gminy Gołcza, gdzie rządzi wójt z tej samej opcji politycznej co nasz cyklista. Zadaje to
kłam malkontentom, którzy uwaŜają, Ŝe wiceburmistrz nie zna się na taktyce. Redakcja
składa gratulacje i Ŝyczy sukcesów takŜe w innych dziedzinach, poza sportowych.
Uczestnicy.

(fot. „WM”)

Rewelacja wyścigu.

Przygotowania piłkarzy do nowego sezonu.
Piłkarze MKS Pogoń intensywnie przygotowują się do nowego sezonu na własnym obiekcie. W nowym sezonie druŜyny
seniorów i starszych juniorów będzie trenował Janusz Paczyński. Takie rozwiązanie, Ŝe jedna osoba będzie odpowiedzialna za
szkolenie 1-szej druŜyny i jej bezpośredniego zaplecza wydaje się być optymalnym. Jak nas poinformował wiceprezes klubu
Mieczysław Kądziołka Zarząd zlikwidował wszelkie zaległości finansowe ciąŜące na Pogoni. Wysokość środków potrzebnych klubowi
w skali roku na prowadzenie statutowej działalności sportowej pan Mieczysław szacuje na ok. 80 tys. zł. Jest to b. waŜna deklaracja
gdyŜ jeszcze trzy sezony temu ówczesnemu zarządowi nie wystarczała na roczną działalność kwota ponad czterokrotnie większa!
26 lipca Pogoń rozegrała kolejny sparring w ramach
przygotowania do nowego sezonu z Bronowianką
Kraków. Miechowianie wygrali 2:0. Na zdjęciu
Grzegorz Węglarz strzela 1-szą bramkę dla Pogoni.
Sympatyczny Grzegorz to jeden z większych
talentów, który objawił się w druŜynie juniorów. Jego
powrót do druŜyny jest jej znacznym wzmocnieniem.
Precyzyjne podania Grześka kilkakrotnie otwierały
drogę do bramki napastnikom Pogoni.

Turniej w Jaksicach.
W ramach sprawdzenia stanu przygotowań do nowego sezonu w C klasie Jaxa Jaksice zorganizowała na swym malowniczo
połoŜonym obiekcie turniej piłkarski z udziałem druŜyn z terenu naszego powiatu : „Błękitni” Falniów, „Jastrzębieć KsiąŜ
Wielki, „Jaxa” Jaksice i „Northstar” Miechów. Turniej rozegrano systemem pucharowym. W 1-szym półfinale gospodarze ulegli
druŜynie z Miechowa 2 : 3, a w 2-gim piłkarze z KsiąŜa pokonali Falniów 1 : 0. W meczu o 1 miejsce Jastrzębiec (B klasa) wygrał z
Northstarem (C klasa) 1 : 0. 3 miejsce zdobyła Jaxa (C klasa) po zwycięstwie nad Błękitnymi ( C klasa) 6 : 0. Piłkarze wszystkich
druŜyn wykazali iście wakacyjną formę. DuŜo było niedokładnych podań i niecelnych strzałów. Jak zwykle nie zabrakło jednego
ambicji i zaangaŜowania w grze. Piłkarze z KsiąŜa dość wyraźnie górowali indywidualnym wyszkoleniem technicznym i zmysłem
taktycznym. Widać juŜ wyraźnie planową kilkuletnią pracę szkoleniową. Aktualnie druŜynę trenuje nauczyciel WF w miechowskim
gimnazjum, b. zawodnik miechowskiej Pogoni Paweł Podyma. Pan Paweł pełni rolę grającego trenera. Zdobywcę 2 miejsca
prowadzi pan Józef Buczek. Gospodarze zapowiadają, Ŝe turniej piłkarski przed kolejnym sezonem chcą wprowadzić na stałe do
swego kalendarza działalności. RównieŜ władze gminy Miechów, w osobach burmistrza, wiceburmistrza i wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej, a zarazem Prezesa Jaxy, zadeklarowały pomoc finansową i organizacyjną w organizacji takiej imprezy. Wszystkie
uczestniczące w turnieju druŜyny otrzymały dyplomy i okazałe puchary. Zawody sędziował Jan Paweł Janus (Miechów).

Otwarcie zawodów z udziałem 4 druŜyn.

Zwycięska druŜyna z KsiąŜa Wielkiego.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Taktyka Burmistrza.
Urząd Gminy i Miasta szeroko nagłaśnia konsultacje społeczne dot. planów rewitalizacji m.in. Placu Kościuszki zwanego przez
mieszkańców Małym Rynkiem. Cały teren jest oczywiście własnością gminy. Wstępna koncepcja przebudowy Małego Rynku
przewiduje m.in. likwidację 4 sklepików, które kilka lat temu wybudowano na zachodniej stronie placyku. Sklepy te wybudowali za
własne środki i z błogosławieństwem władz miasta ich obecni właściciele. Trudno się więc dziwić ich niepokojowi o dalszą przyszłość.
Naturalną więc koleją rzeczy udali się z wizytą do gospodarza miasta. A tam kaŜdy z nich usłyszał to co chciał usłyszeć tzn. mętne
obietnice i zapewnienia. Nadal więc nie znają prawdziwych zamiarów władz miasta a dla właścicieli to absolutnie Ŝyciowa sprawa!

Sezon ogórkowy

zaowocował takŜe wysypem wszelkich druków lŜejszego kalibru. W nadmorskich kurortach mało doświadczony
młody Ŝonkoś moŜe nabyć np. „Instrukcję obsługi… Ŝony”. W instrukcji tej znajdujemy wiele ciekawych rad i przemyśleń jak np. :
dodatkowe wyposaŜenie – nabywając Ŝonę otrzymujemy w komplecie
teściową. UŜycie – Ŝonę moŜna wykorzystywać róŜnorodnie, np. niektóre
plemiona afrykańskie uŜywają Ŝon jako wabików w czasie polowania na
krokodyle. U nas panuje fałszywe przekonanie, Ŝe Ŝonę wykorzystywać
moŜna jako tanią siłę roboczą. Badania wykazały, Ŝe taka siła kosztuje
nas fortunę, zdrowie a nierzadko i Ŝycie. Dobre rady producenta – jeśli
Ŝona dostanie histerii naleŜy oddalić się na bezpieczną odległość na ok.
1 dobę. Po tym czasie Ŝona ulegnie samonaprawie i mąŜ moŜe wrócić do
domu. Opakowanie produktu – powłoka Ŝony moŜe wprowadzać w błąd.
Niestety zawartość produktu poznajemy dopiero po jego nabyciu i nie
podlega ona reklamacji. Autor instrukcji nie podaje Ŝadnych adresów
serwisów naprawy produktu pt Ŝona. Odradza jednak korzystanie z usług
przygodnych fachowców jak kominiarz czy listonosz Obok struktura
mózgu lepszej połowy małŜeńskiego stadła wg tejŜe ulotki.

Konkurs, konkurs !!!
Redakcja „Echa” ogłasza konkurs na nazwę dla, jak dotychczas, jedynej
samodzielnej inwestycji Burmistrza Świerczka - miejskiego ustępu wolnostojącego,
wyposaŜonego w urządzenia ze stali kwasoodpornej typu spłuk na podczerwień,
pisuar z baterią dozującą ciepłą wodę, przepływowy podgrzewacz wody, umywalkę
oraz inne niezbędne urządzenia sanitarne. Propozycje nazwy tego cudu techniki XXI
wieku prosimy przesyłać na adres redakcji. Najciekawsze i najdowcipniejsze
propozycje opublikujemy w następnym numerze.

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (16) – adres : smarkiewicze-owczary@interia.pl
# I nadal mamy niepomyślne wieści dla słynących z urody, i nie tylko, mieszkanek gminy Smarkiewicze – Owczary. Wójta Sosenkę,
mimo intensywnych zabiegów, sąd nadal nie uwolnił od prawowitej małŜonki. Doradzamy cierpliwość. W ostatniej dekadzie lipca
w innym sądzie, gdzie Sosenka występuje jako świadek przeciwko w/w małŜonce, równieŜ nie doszło do ostatecznych rozstrzygnięć
gdyŜ nie zjawiła się „nękana” przez wójcinę obecna narzeczona wójta. Tylko milczącą wartę na Sali sądowej pełnił sam wójt,
poniewaŜ na pierwszej rozprawie odmówił składania zeznań przeciwko prawowitej Ŝonie. Wtedy zachował się przyzwoicie. CzyŜby
teraz Ŝałował swojej decyzji? Wszystko wskazuje na to, Ŝe tak. Tylko czy mu zwyczajnie nie wstyd włóczyć się po sądach? Poza tym
sprawy gminne idą swoim trybem. śyczenia imieninowe składali wójtowi dyŜurni klakierzy i hołdownicy. Wszyscy przynosili w darze
alkohol pod róŜnymi postaciami. Nic w tym dziwnego. Wszak ogólnie wiadomo co wójt lubi, oczywiście oprócz płci przeciwnej.
Wójt
gminy
Smarkiewicze
–
Owczary
Krzysztof
Sosenka
rozpisał
przetarg na podmiot,
który będzie promował
i ocieplał wizerunek
gminy. Po pierwszym
etapie w rywalizacji
pozostały m. nn. trzy
podmioty widoczne na
zdjęciach
obok.
Podobno wójt juŜ ma
swojego faworyta na
szefa
wydziału
promocji. My teŜ ale o
ostatecznym
wyniku
przetargu
oczywiście
poinformujemy.

Poczta – czyli od Was do nos
# Podczas prowadzonych na terenie miasta prac remontowych na drogach czasami są odkrywane ciekawe
zabytki z historii Miechowa. Ostatnio natknąłem się przy remontowanym chodniku na ul. Warszawskiej
na przedstawiony obok historyczny wątek z niedalekiej historii naszego miasta. Trudno dociec
dlaczego tego typu „zabytki” jeszcze straszą przechodniów.
Jerzy.
# Kompletnie zeszło na psy wydawane przez Urząd Miasta w Miechowie pisemko pt.
„Meritum”. Jak burmistrzowi nie wstyd firmować taką amatorszczyznę. Jakość
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„fotografii” jest skandaliczna. Jak byłem mały to robiłem lepsze znakomitym
ISSN 1898-0716
aparatem marki „Druh”. Czy urząd nie stać na zakup jakiegoś przyzwoitego aparatu
Wydawca : Stowarzyszenie
i fotografa ?! O tekstach trudno powiedzieć coś dobrego bo tego w ogóle nie da
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się zjeść. Przykład : w numerze czerwiec – lipiec znajdujemy sprawozdanie ze
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styczniowej sesji rady miejskiej ale juŜ 2008r. Ale za to na 3 stronie sam pan
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burmistrz plecie ile to on dobrego zrobił dla miasta. PrzecieŜ widać Ŝe nic !
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