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Zamiłowanie do drzew, drewna i nie tylko nie pojawiło się nagle …

Lubię drzewa

Lubię drewno

pielęgnować

i nie tylko …

aŜ do skutku !

Jestem łaskawy, młodym daruję – na razie

W numerze :
str 2 – Wieści z powiatu.
str 3 - BudŜet gminy Miechów na 2007r.
str 4 – Prosto z miasta.
str 5 - Echa gminne.
str 6 – Sport.
str 7 – Felieton.
str 8 –Świerszczyk miechowski.
donos : materiał do pielęgnacji.
Zaproszenie : redakcja zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są w posiadaniu ciekawych informacji dot. naszej gminy
i powiatu. Masz pomysł na ciekawy artykuł pisz do nas. Dajemy gwarancję, Ŝe wszystkie teksty będą uwaŜnie czytane.
Najciekawszymi podzielimy się z czytelnikami na naszych łamach.

ECHO POWIATOWE - Izby rolnicze.
W wyborach do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 4 lutego 2007 roku w 182
okręgach wyborczych w głosowaniu wzięło udział 15 296 osób. 404 kandydatów starało się o 289
mandatów w Radach Powiatowych. Średnio na jeden mandat przypadło 1,39 kandydata. Niska
frekwencja wyborcza spowodowana była zmianą ustawy o podatku rolnym, co sprawiło, Ŝe
członkami Izby zostały osoby, które posiadają mniej niŜ 1 ha uŜytków rolnych. Frekwencja w
powiecie miechowskim była nieco wyŜsza niŜ przeciętna wojewódzka. Najwięcej osób poszło do
wyborów w gminie Słaboszów (13,76%) co było 2-gim wynikiem w Małopolsce po Limanowej –
16,9%. Rolnicy wybrali 14 osobową Radę Powiatową na czele której stanął radny powiatowy, rolnik z
Boczkowic gmina KsiąŜ Wielki Marek Boligłowa. Delegatem na zjazd wojewódzki wybrano Bogusława Ziębę z
Biskupic Gm. Miechów. Wszystkim członkom nowej Rady Ŝyczymy owocnych działań.

Skład Rady Powiatu Miechowskiego :

Marek Boligłowa

Bogusław Zięba

BANACH MIECZYSŁAW, BOLIGŁOWA MAREK – Przewodniczący,
CABAJ CZESŁAW, DANIOŁ EWA, DĄBROWSKI GRZEGORZ,
DĄBROWSKI JÓZEF, GURDZIEL HENRYK. JĘDRUCH RYSZARD,
JODŁOWSKI STANISŁAW, PTAK GRZEGORZ, SKUZA JACEK,
STUDZIŃSKI ANDRZEJ, WŁUDARZ ANDRZEJ, ZIĘBA BOGUSŁAW –
Delegat.

WYWIAD - Wiem co mówię …
Panie Słaboń, jako Przewodniczący Rady Gminy Gołcza kadencji 2002 – 2006 zapewne wie Pan wszystko o
polityce gminy w temacie rozwiązania problemu gminnych ścieków. Czy w ramach tej polityki była rozwaŜana
moŜliwość podłączenia gminnej sieci kanalizacji do oczyszczalni w Komorowie ?
Wiem, Ŝe była propozycja Burmistrza Miechowa W. Mielusa idąca w tym kierunku. Miechów chciał przyjmować
nasze ścieki gdyŜ po modernizacji oczyszczalni miał mieć wolne moce przerobowe.
Nowy Burmistrz Miechowa K. Świerczek publicznie zarzucił swemu poprzednikowi, Ŝe nie potrafił się „dogadać”
w sprawie ścieków z władzami gminy Gołcza. Jakie więc było stanowisko samorządu Gołczy w tej sprawie ?
Radni gminni od samego początku byli za pełną autonomią Gołczy w tej sprawie. UwaŜaliśmy za rzecz
nierozsądną zdawać się na łaskę sąsiedniej gminy w sprawie choćby ceny za oddawane ścieki. Dlatego
jednomyślnie postanowiliśmy zbudować własną oczyszczalnię.
I jak z realizacją tego projektu ?
Na gminnej działce tuŜ przy granicy z gminą Miechów jest realizowany
1-szy etap inwestycji, na który pozyskaliśmy dofinansowanie
zewnętrzne ze środków Unii Europejskiej. Gmina będzie je
sukcesywnie spłacać w kolejnych latach.
Czy z perspektywy czasu uwaŜa Pan tą Waszą decyzję za racjonalną
i słuszną ? PrzecieŜ od gołeckiej oczyszczalni do oczyszczalni w
Komorowie tylko rzut kamieniem ?
Biorąc pod uwagę stronę ekonomiczną (konieczność budowy przepompowni do oczyszczalni ścieków w
Miechowie) uwaŜam decyzję „starej” Rady Gminy za racjonalną i godną realizacji. Teraz wszystkie sprawy
związane ze zmodernizowaną oczyszczalnią w Komorowie to na szczęście nie nasz problem!
Od Redakcji : Pozwolenie na budowę oczyszczalni w Gołczy (BA/351/25/2/2004) zostało wydane 2 marca 2004r.
Tak więc Pan Jan Słaboń wie o czym mówi, czego nie moŜna powiedzieć o Krzysztofie Świerczku.

STAROSTWO INFORMUJE - Unia Europejska studentom
Starostwo Powiatowe w Miechowie juŜ kolejny trzeci rok realizuje program stypendialny
dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach działania 2.2 ZPORR pn. ,,Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez programy
stypendialne". Tak jak w latach poprzednich i w tym roku szkolnym powiat poczynił
starania o pozyskanie jak największej ilości środków na dofinansowanie pomocy
stypendialnej dla uczniów swoich szkół. Na ten cel dla powiatu miechowskiego instytucja
wdraŜająca program, tj. Urząd Marszałkowski w Krakowie przeznaczyła 260 tys. zł, co oznacza, Ŝe pomocą
objętych zostało 260 uczniów, którym przyznane zostało stypendium w kwocie 1 tys. zł na rok szkolny. W grudniu
ubiegłego roku Wydział Oświaty, Kultury i Sportu rozpoczął wypłaty pierwszej transzy stypendiów uczniom,
którzy zakwalifikowali się do otrzymania ww. formy pomocy na obecny rok szkolny 2006/07. Od najbliŜszej środy
tj.14 marca rozpoczną się wypłaty drugiej transzy stypendiów.

BUDśET
BUD ET 2007 – czyli na wstecznym biegu !
Ludowe porzekadło głosi: tak krawiec kraje jak mu materii staje. Jednak krawiec krawcowi nierówny , co
widać na przykładzie budŜetu naszej gminy na rok 2007. Poprzedni burmistrz przygotowując budŜet na
bieŜący rok zaplanował w nim inwestycje na kwotę 7 531 000 zł. Znalazły się w nim takie zadania jak :
wysypisko śmieci, budowa kanalizacji sanitarnej, budowa dróg, modernizacja kotłowni na Oś.Sikorskiego,
Wiejski Ośrodek Sportu i Edukacji w Brzuchanii, Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Parkoszowicach i
wiele innych. Nowy Burmistrz ograniczył inwestycje do kwoty zaledwie 3 380 548 zł. drastycznie
zmniejszając zakres rzeczowy wydatków majątkowych. W swojej wersji budŜetu burmistrz Świerczek
zaproponował aby wydać nasze pieniądze na : zapłatę za prace wykonane w roku ubiegłym, budowę szaletu
przy ul. Piłsudskiego i kilka pomniejszych zadań.
Z zadań proponowanych przez swego poprzednika obecny burmistrz pozostawił m.in. „Krajobrazy kulturowe” z
projektu Interreg III B. Dobre i to.
PoniŜej krótkie porównanie propozycji budŜetu na 2007 rok byłego i obecnego burmistrza.
dochody wydatki ogółem wydatki majątk. przychody
zadłuŜenie
35 045 756 zł 7 531 000 zł. 3 600 000 zł. 33.76 %
33 819 275 zł.
Burmistrz Mielus

34 056 823 zł

31 956 946 zł 3 380 548 zł

273 642 zł

22,96 %

Burmistrz Świerczek
Jak zwykle w takiej sytuacji rodzą się pytania o to dlaczego zaplanowano te a nie inne inwestycje? Czy jest to
autentyczna troska rządzących samorządem o zaspokojenie najwaŜniejszych potrzeb gminnej społeczności , czy
teŜ chęć zaspokojenia partykularnych interesów swojego zaplecza politycznego? Porównanie w/w 2 projektów daje
jasną odpowiedź na postawione pytania. W. Mielus przygotował budŜet pro rozwojowy, bazujący na środkach
pozyskiwanych z zewnątrz na preferencyjnych warunkach. Oznaczałoby to, Ŝe większość kredytów i poŜyczek
byłaby umarzana w znacznej części co znacząco obniŜa koszty inwestycji. Burmistrz K. Świerczek przyjął
koncepcję zmniejszenia gminnego zadłuŜenia kosztem cięcia w wydatkach na inwestycje. Tak więc przy
podobnym poziomie dochodów zaplanował niemałą nadwyŜkę budŜetową z naszych podatników pieniędzy.
Ograniczenie inwestycji pośrednio odbije się na dochodach budŜetu. Np. zaniechanie budowy nowych odcinków
kanalizacji to rezygnacja z opłat od nowych uŜytkowników. Pytanie co z wysypiskiem śmieci? Termin
zakończenia rekultywacji upływa z końcem 2007 roku ! W budŜecie K. Świerczka na to zadanie przeznaczono
symboliczną kwotę. Ile będzie nas to zaniechanie kosztowało w przyszłości?!
BudŜet gminny jest matematycznym zapisem oczekiwań, pragnień, potrzeb i aspiracji mieszkańców. Władza
gminna ma je wprowadzać w czyn poprzez realizację przemyślanych i mądrze zaplanowanych inwestycji. Autorski
projekt budŜetu Burmistrza Świerczka na pewno w powyŜszą definicję się nie wpisuje. Jest wyrazem zwycięstwa
ignorancji i demagogii wyborczej nad gospodarnością i myśleniem o przyszłości.
Sztandarowe hasło burmistrza Świerczka w kampanii wyborczej „Nadróbmy stracony czas”, będzie jak widać
realizowane w przedziwny sposób. Zamiast zwiększać tempo inwestycji, szukać dla Miechowa nowych szans
rozwoju – zmniejsza się środki na inwestycje. Co najsmutniejsze rezygnuje się niemal zupełnie z

pozyskiwania środków zewnętrznych – w czym dotychczas gmina Miechów nie miała równych sobie
w Polsce !!! Obrazowo moŜna ująć to tak, jakby na starcie wyścigu jeden z zawodników włączył wsteczny bieg.
Łatwo przewidzieć efekt. Wypada z gry.
Czy gmina Miechów równieŜ „wypadnie z gry” i zaprzepaści szanse, które otwarły przed nami poprzednie lata ?

RADNI pytają – Burmistrz ma głos !
Na kolejnych sesjach RM padło wiele interpelacji. Burmistrz jednak nabrał wody w
usta mimo, Ŝe § 40 pkt 5 Statutu Gminy Miechów stanowi : odpowiedź na interpelacje
jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i
radnego składającego interpelację. CzyŜby pytania m.in. : o dane statystyczne dotyczące
IV raty podatku rolnego, o to czy procedury powołania Pańskiego kolegi A. Gugały na
funkcję Dyrektora Gimnazjum były konsultowane z Małopolskim Kuratorium Oświaty, czy
powołana przez Pana na funkcję po Dyrektora tegoŜ Gimnazjum osoba ma wymagane
ustawą uprawnienia, były za trudne? I oto sensacja!!! Na sesji 28 lutego K. Świerczek przemówił!!! Jego
odpowiedzi były często nie na temat ale grunt, Ŝe został zrobiony dobry początek.
Szanowny Panie Burmistrzu! MoŜesz Pan mieć gdzieś danego radnego i jego wyborców ale przestrzegaj
PRAWA! Wszak jesteś członkiem partii pt. „Prawo i Sprawiedliwość”!

PROSTO Z MIASTA
Gimnazjum - brak
brak wyobraźni czy niekompetencja ?!
10 lutego odbyła się w miechowskim Gimnazjum tradycyjna doroczna zabawa choinkowa. Dla pedagogów i
uczniów był to normalny dzień pracy - odrabiali 4 maja. W tym roku w przygotowania do choinki wkroczyła
nowa po Dyrektor Joanna N. Poleciła wychowawcom klas sporządzić swoiste listy proskrypcyjne. Znaleźli się
na nich uczniowie, którzy stwarzają pedagogom problemy z nauczaniem i zachowaniem. Napiętnowani w
ten sposób uczniowie dostali zakaz wstępu na szkolną zabawę ! Zakazując niektórym uczniom Gimnazjum
wstępu na teren szkoły w czasie normalnego dnia jej pracy Pani po Dyrektor ewidentnie naruszyła prawa uczniów!
Gorzej ! Jak pokazały dalsze wypadki, pani ta wykazała się zupełnym brakiem wyobraźni. Burmistrz, z mocy
ustawy organ nadzorczy gimnazjum, został zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności tej bulwersującej historii.
10 lutego odszedł od nas Konrad, uczeń klasy III . Poszukujący chłopca, który poszedł na
dyskotekę do Charsznicy, znaleźli jego ciało na torowisku kolejowym. Konrad został przez swojego
wychowawcę umieszczony na opisanej wyŜej liście. Nauczyciele widzieli go w sobotę przed szkołą
gdy przyjechali uczestnicy zabawy choinkowej jak i gdy młodzieŜ opuszczała szkolny budynek po
imprezie. Co stało się potem zapewne ustalą odpowiednie organa. Co działo się w umyśle chłopca,
jakie myśli kotłowały się w jego głowie nie dowiemy się nigdy. Myślę iŜ ten straszny wypadek da
wiele materiału do przemyśleń i refleksji dyrekcji oraz wychowawcom młodzieŜy gimnazjalnej.

Gimnazjum – uwaga biją !
7 lutego podczas pauzy między lekcjami, na korytarzu szkolnym, doszło do brutalnego pobicia pierwszoklasisty
Tomka D. Sprawcą pobicia okazał się o rok starszy gimnazjalista Tomasz W w asyście kolegów z klasy. Pobitemu
pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe oraz szpitalne ambulatorium ale i tak Tomek przez tydzień był nieobecny
na zajęciach. !3 lutego kolejny incydent. Ta sama ekipa co poprzednio, tuŜ przed rozpoczęciem zajęć, w szatni
pobiła i skopała innego ucznia Grzegorza Z Te bandyckie wyczyny zaniepokoiły i wzburzyły szczególnie
rodziców uczniów najmłodszych klas. Chcą spotkania z dyrekcją szkoły i Ŝądają natychmiastowego zwołania
Komitetu Rodzicielskiego w celu wspólnego zastanowienia się co dalej robić z tym nabrzmiałym problemem.
Niestety w miechowskim gimnazjum nie funkcjonuje Rada Rodziców. Pełniący obowiązki jej przewodniczącego
Burmistrz Krzysztof Świerczek przez pół roku nie znalazł czasu aby zwołać posiedzenie Rady, uzupełnić jej skład
i pobudzić do normalnego działania. Panie Burmistrzu ! Niech Pan zrobi co do Pana naleŜy aby nasze dzieci były
bezpieczne w gminnej szkole, za którą jest Pan odpowiedzialny! (od redakcji : 22.02.2007r. odbyło się „zebranie
Rady Rodziców” w Gimnazjum. O tym kuriozalnym spotkaniu w następnym numerze.)

Magda Uchto najlepsza w Małopolsce !
10 lutego w Willi Decjusza w Krakowie odbył się nocny bal dobroczynny, na
którym rozdano nagrody i dyplomy najlepszym dziennikarzom Małopolski w
roku 2006. Było to zakończenie V edycji konkursu pt : ”Nagrody Dziennikarzy
Małopolski”. Uroczystą galę prowadziła znana reporterka TVN 24 Brygida
Grysiak. Po 6 godzinnych obradach kapituła konkursowa ogłosiła nazwiska
laureatów. Wśród najlepszych specjalistów pióra znalazła się redaktorka
miechowskiego segmentu "Gazety Krakowskiej" Magdalena Uchto. Uznano ją
za najlepszą w kategorii „Dziennikarz lokalny”. śyczymy sympatycznej
koleŜance aby w ślad za tym wyróŜnieniem poszło takŜe uznanie bardziej
wymierne okazane naszej laureatce przez szefostwo Gazety. Udanych artykułów
Jej nie Ŝyczymy bo dla niej to codzienność.
Na zdjęciu Pani Magda prezentuje dyplom i pamiątkową plakietkę.

Wakacyjne zabawy.
Mieszkaniec naszego miasta Łukasz P. stanie przed sądem za publiczne prezentowanie treści pornograficznych, co
jest zagroŜone wyrokiem do 8 lat więzienia. Publiczna prezentacja polegała na tym, Ŝe w Internecie zamieścił on
zrobiony przy pomocy telefonu komórkowego film z treściami pornograficznymi. Głośna w Miechowie sprawa
dotyczy wybryku grupy młodzieŜy, uczestników wakacyjnego harcerskiego obozu nad Bałtykiem. Spacer nad
brzegiem morza, w trakcie którego raczono się piwem, zakończył się uwiecznionymi na filmie scenami zbliŜeń
seksualnych. „Aktorami” w tym filmie są : uczennica miechowskiego LO i kilku nieletnich uczniów. Organa ścigania
o zaistniałym przestępstwie powiadomił Dyrektor Liceum w Miechowie. „Występy” miechowskiej młodzieŜy 9 i 10
lutego pokazała i to kilkakrotnie lokalna krakowska stacja TV3.

ECHA GMINNE
Zebranie sprawozdawcze OSP Miechów
10 lutego odbyło
się doroczne zebranie
sprawozdawcze miechowskiej jednostki OSP, które
tradycyjnie prowadził senior miechowskich straŜaków
druh Zdzisław Karkowski. Oczkiem w głowie
jednostki jest orkiestra dęta, która w przyszłym roku
obchodzi jubileusz 105 lat istnienia. Od ponad roku
orkiestrę prowadzi jej dyrygent Mirosław Czekaj. Na
kanwie 7 „starych” członków skompletował 18
osobowy zespół, który muzycznie zaprezentował się
wspaniale uczestnikom zebrania. Komisja rewizyjna
nie dopatrzyła się uchybień w działalności Zarządu
i wnioskowała o udzielenie absolutorium, które niemal
jednogłośnie zostało udzielone.
Członek Zarządu. Mirosław Gręda
w mocnych słowach skrytykował Prezesa Mieczysława Szarka i członków Zarządu (czyli m.in. siebie) za to, Ŝe
w 2006r. po raz pierwszy od niepamiętnych czasów nasza
jednostka nie startowała w gminnych zawodach
poŜarniczych i to zarówno w kategorii młodzieŜowej jak i
dorosłych. Stwierdził, a jako członek Zarządu chyba wie co
mówi, Ŝe cyt : „Zarząd się kłóci a cierpi na tym młodzieŜ”. I
dodajmy reputacja jednostki. Bardzo zacna samokrytyka. I
znów druh Gręda w imieniu Zarządu zapewnił, iŜ w
wyznaczonych na 24 czerwca br. zawodach, OSP Miechów
na pewno wystartuje. Mówiono takŜe o konieczności
remontu dachu i zabytkowej wieŜyczki, która grozi
rozpadem Zaszła konieczność uzupełnienia składu Zarządu
gdyŜ naczelnik Grela i skarbnik Robert Maniak złoŜyli
rezygnację z powodu raŜących , ich zdaniem,
nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostki.
Pytany na tę okoliczność Prezes Szarek jednoznacznie
stwierdził, Ŝe obecnie finanse jednostki są w najlepszym
porządku a wszystkie zaległe zapłaty i długi uregulowane. Jednogłośnie wybrano na nowego naczelnika
Czesława Dźwigałę a na jego zastępcę Norberta Grędę syna Mirosława. Tak więc zamiast skarbnika jest nowy
zastępca naczelnika! Obecny na zebraniu Burmistrz K. Świerczek stwierdził, Ŝe kłótnie zdarzają się w kaŜdej
rodzinie więc nie naleŜy ich demonizować. Zapewnił, Ŝe znajdą się fundusze na działalność jednostki i na
mundury dla orkiestry. Tą deklarację straŜacy przyjęli gromkimi oklaskami. Na zebraniu, za sprawą
nieocenionego M. Grędy, poruszono jeszcze jedną wstydliwą sprawę. OtóŜ w minionym roku minęło 125 lat od
daty załoŜenia miechowskiej jednostki StraŜy PoŜarnej. Nad tym wspaniałym jubileuszem Zarząd po prostu
przeszedł po cichu do porządku dziennego (mimo, Ŝe był zobowiązany do zorganizowania obchodów
rocznicowych specjalną uchwała). Tłumaczenie Prezesa, Ŝe na obchody nie było pieniędzy jest po prostu
niepowaŜne. śyczymy sympatycznym miechowskim straŜakom mniej kłótni, zacietrzewienia i politykierstwa
oraz
samych
sukcesów
na
zawodach
gminnych
i
nie
tylko.

Rosną następcy Roberta Kubicy
Jeden ze znajomych zasygnalizował nam, Ŝe na miechowskim rynku niemal w kaŜdy piątek i sobotę odbywają się
prawdziwe wyścigi samochodowe. Wybraliśmy się na Rynek 9 lutego (piątek) późnym wieczorem i mieliśmy
szczęście. Ok. godz 23.30 z ul. Warszawskiej z rykiem silnika wypadł na rynek jasnobeŜowy samochód i z ułańską
fantazją, z piskiem opon i rykiem silnika zrobił rundę wokół Rynku. Za kilka minut pojawił się ponownie i
ponowił swój wyczyn kończąc rundę w ul. Sienkiewicza. W ciągu następnych 20 min. jeszcze dwóch adeptów
ryzykownej jazdy, na szczęście mniej zaawansowanych, nawiedziło Rynek. Ich wyczynom przyglądała się liczna
grupa podejrzanie rozweselonej młodzieŜy, zebranej przy swych stalowych rumakach na parkingu. Pytanie za 2 zł.
co o tej porze porabia nasza dzielna Policja i czy równie sprawnie potrafi posługiwać się samochodem jak nasi
domorośli rajdowcy ?

SPORT
MKS „Pogoń” górą !
W niedzielę 4 lutego, w Hali Sportowej w Charsznicy, odbył się V Halowy Turniej Piłki NoŜnej DruŜyn z
Powiatu Miechowskiego. W turnieju wzięło udział 10 zespołów : "Błękitni" Falniów, "Jaxa" Jaksice, "Kapitol"
Racławice, "Nidzica" Słaboszów, "Northstar" Miechów, "Pogoń" Miechów, "Spartak" Charsznica, "Spartak"
Wielkanoc, "StraŜak" Przybysławice i "Zryw" Przesławice. Jak co roku organizatorem Turnieju jest Zarząd
Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" w Miechowie. Turniej rozegrano w 2 grupach. Zwycięzcy grup stoczyli
pojedynek o zwycięstwo w turnieju a zdobywcy 2 miejsc mecz o 3 miejsce.
Wyniki finałów : mecz o 1-sze miejsce "Pogoń" Miechów - "Spartak" Charsznica 2 : 0
mecz o 3-cie miejsce " "Kapitol" Racławice - "Zryw" Przesławice 3 : 1
Tak więc puchar Prezesa "Pogoni" Miechów Mariana Sokoła został w rękach organizatorów turnieju.

Końcowa tabela turnieju :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

"Pogoń" Miechów
"Spartak" Charsznica
"Kapitol" Racławice
"Zryw" Przesławice
"Spartak" Wielkanoc
"Northstar" Miechów
"StraŜak" Przybysławice
"Nidzica" Słaboszów
"Błękitni" Falniów
"Jaxa" Jaksice

Zwycięska druŜyna : Kamil Gąsior, Szymon Kardasz, Dawid Paczyński, Przemysław Nowakowski, Norbert
Górski, Maciej Nowak, Adrian Kowalczyk, Seweryn Frączyk, Wiktor Sokół, Maciej Owczarski, Rafał
Dudziński. Trener Julian Łopata. Do zobaczenia za rok.
Informujemy, Ŝe "Pogoń" Miechów rundę rewanŜową krakowskiej 6 ligi rozpoczyna 24 marca wyjazdowym
meczem ze "Szreniawą" Koszyce. Natomiast 15 lutego miechowska druŜyna wygrała 6 : 3 sparring z wyŜej
notowanym i bogatszym „Płomieniem” Jerzmanowice.
Badminton - BRĄZOWY MEDAL Miechowskich Gimnazjalistów.
W rozegranych 12 lutego w Niepołomicach Mistrzostwach Województwa w druŜynowym Badmintonie,
prowadzonych w ramach Małopolskiej Gimnazjady MłodzieŜy, bardzo dobrze zaprezentowali się chłopcy,
uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Miechowie, zdobywając III miejsce i brązowy medal.
ZwycięŜyła ekipa Gimnazjum w Niepołomicach przed Gimnazjum w Bolesławiu. W zawodach uczestniczyło
15 druŜyn chłopców i 15 druŜyn dziewcząt, wyłonionych w eliminacjach Powiatowych.
DruŜyna Gimnazjum w Miechowie wystąpiła w składzie : Łukasz Manterys, Piotr Sobierajski, Marceli
dziewcząt , która
wystąpiła w składzie : Aneta Lepiarczyk,
Warchoł. Gimnazjalna druŜyna
Anita Atłas, Aleksandra WyŜykowska. Miechowianki
zajęły
miejsce
IX – XV.

Na zdjęciu najlepsi zawodnicy
województwa Małopolskiego
roku szkolnego 2006/2007
wraz z opiekunami.
Nasi chłopcy : Łukasz Manterys, Piotr
Sobierajski i Marceli Warchoł obok swej
opiekunki Ewy Pituch.

Opiekunem druŜyny i trenerem sekcji badmintona UKS przy miechowskim Gimnazjum jest mgr Ewa Pituch

FELIETON - Dwója z rzetelnych rachunków !
Po wyborach samorządowych nastał czas wyborów sołtysów. Burmistrz Świerczek, jak na dobrego gospodarza
przystało, uświetnia swoją osobą zebrania wiejskie i asystuje przy wyborach. Normalka. Normalną rzeczą jest
równieŜ to, Ŝe Pan Burmistrz na tych zebraniach zabiera głos i przekazuje ludowi swoje uwagi i przemyślenia.
Niestety na tym kończy się normalność. Między innymi Pan Burmistrz epatuje swoich słuchaczy sporządzonym na
tą okazję zestawieniem zatytułowanym : „ Stan finansów Gminy i Miasta Miechów”. I cóŜ my w tym zestawieniu
czytamy? OtóŜ policzone są zobowiązania za 2006r. do zapłaty w roku bieŜącym a to : inwestycje drogowe, dowóz
dzieci do szkół, termomodernizacja Miechowskiego Domu Kultury i inne. Razem 1 587 306zł. 84 grosze. Jest w
inkryminowanym zestawie równieŜ tabela pt : „Spłaty kredytów i poŜyczek”, która to tabela obrazuje
zobowiązania gminy z powyŜszego tytułu w poszczególnych latach do roku 2012. I co teraz z tymi danymi robi
sprytny Burmistrz. OtóŜ dodaje zobowiązania za rok 2006 płatne w tym roku do zobowiązań gminy w latach 2007
– 2012 (dyskretnie pomija się fakt, iŜ niektóre poŜyczki i kredyty będą częściowo umorzone po spełnieniu
określonych warunków) i po tych rachunkach wychodzi mu, Ŝe gmina Miechów jest zadłuŜona per saldo na kwotę
12 794 618 zł.! Porównując planowaną wysokość tegorocznego gminnego budŜetu czyli 34 056 823 zł.. do tak
policzonego „zadłuŜenia” wychodzi ok. 37%. Dla porównania zadłuŜenie miasta Krakowa od 6 lat oscyluje w
granicach 56 – 60%, czyli sięga ustawowej granicy poza którą bezkarnie przejść się nie da. Te burmistrzowskie
wyliczanki miałyby głębszy sens gdyby nasz ambitny Burmistrz postanowił spłacić wszystkie długoletnie
zobowiązania gminne w tym właśnie jednym 2007 roku ! Wtedy takŜe zapłaciłby realnie mniej bo nie naliczono
by odsetek przewidzianych na lata 2008 – 2012, ale zadłuŜenie gminy przestałoby istnieć! Czysta paranoja !
Panie Burmistrzu, przyjmując za dobrą monetę dane, które Pan podaje, w roku bieŜącym gmina będzie miała do
zapłaty 4 420 825,84 zł. Stanowi to zaledwie 13 % gminnego budŜetu. Tak więc nie ma Ŝadnych
merytorycznych przeszkód aby gmina Miechów takŜe w roku 2007 korzystała z dobrodziejstw kredytów czy
poŜyczek niezbędnych do ewentualnego przyjęcia unijnych pieniędzy na dofinansowanie inwestycji
gminnych. Jeśli Pan w to nie wierzy proszę zapytać w Regionalnej Izbie Obrachunkowej bo to właśnie Izba
wyraŜa zgodę na kaŜdą poŜyczkę czy kredyt zaciągany przez gminę. Oczywiście moŜna ignorancję czy zwykłe
lenistwo próbować usprawiedliwiać na róŜne sposoby. Ale prawda i tak w końcu na wierzch wypłynie. To tylko
kwestia czasu, czasu traconego bezpowrotnie!
Wracając do zebrań wiejskich. Rzetelny gospodarz spróbowałby choć poinformować słuchaczy na jakie zadania
przeznaczono środki z poŜyczek i kredytów, które gmina będzie sukcesywnie spłacać przez kilka lat. Wystarczyło
choćby dla przyzwoitości powiedzieć swoim wyborcom o nowych budynkach i urządzeniach na czterech hektarach
gruntu czyli o modernizacji oczyszczalni w Komorowie za ok. 20 mln. zł.!

Komentarz : ”To była potęŜna inwestycja, ale miastu potrzebna. Dotychczasowa oczyszczalnia była

stara i w fatalnym stanie technicznym, nie spełniała wymagań ekologicznych. Od listopada w
Miechowie – Komorowie działa nowoczesna biologiczna oczyszczalnia, spełniająca najwyŜsze
standardy unijne”. (Burmistrz Krzysztof Świerczek dla dziennika „Rzeczpospolita”)
A FM

ŚW
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Informatyk ?!
TuŜ po wyborach nowy Burmistrz na łamach prasy wyraził zdziwienie i ubolewanie z powodu fatalnego, jego
zdaniem, stanu gminnych komputerów, które mają zdecydowanie za mało RAM. Natomiast Przewodniczący RM
A. Chmielewski stwierdził obecność w biurach gminy średniowiecznych komputerów. Zastanawiał się takŜe gdzie
się podziały środki przeznaczane corocznie na komputeryzację UGiM. Te bulwersujące sprawy zlecono do
zbadania Komisji Rewizyjnej, na czele której stoi znany informatyk Piotr Kuler. Jak dowiadujemy się z
przecieków, pan Piotr stosując metodę Hubblea-d’Hondta wyliczył, Ŝe liczba RAM przypadających na jedną
osobo-jednostkę mieści się w dolnej strefie stanów średnich. Raport Komisji wkrótce.
Duch czy sobowtór ?
Były Dyrektor Gimnazjum Andrzej G. znów zapadł na zdrowiu i to w dniu, w którym został skazany. Od 1 lutego
nie jest juŜ pracownikiem szkoły i mimo to nadal choruje. Ale to juŜ zmartwienie ZUS. Nie jest to zapewne
powaŜne schorzenie bo widuje się nagminnie pana G. takŜe w budynku gimnazjum. PoniewaŜ ponoć szkolne
kamery nie odnotowują tego faktu, to chyba duch a nie sobowtór krąŜy po szkolnych korytarzach i dyrektorskim
gabinecie.
Na mieście mówią …
• W wyścigu do fotela gminnego sekretarza nastąpiły oczekiwane przetasowania. Obecnie na czoło stawki
wyskoczył Filip z konopi, synalek babci z osiedla Sikorskiego. A moŜe Burmistrz jak filip z konopi
wyskoczy z jakimś nowym stanowiskiem, choćby Dyrektora Generalnego UGiM, którego nie musi
akceptować Rada ?
• W związku z ogólnopolską akcją „STOP korupcji w SłuŜbie Zdrowia !” Rada Miejska w Miechowie ma
zamiar powołać komisję specjalną do walki z tą plagą społeczną pn. „Pacjent Inwigiluje SłuŜbę” w skrócie
PIS. Wszystkie 3 kluby działające w RM jednomyślnie uzgodniły kandydata na przewodniczącego tej
komisji, znanego przeciwnika łapówkarstwa, lekarza Andrzeja R.
Jeszcze jeden nowy rok …
18 lutego 2007r. Chińczycy świętują początek nowego roku - roku świni. Potrwa aŜ do 6
lutego 2008r. Z okazji nowego roku składamy władzom gminnym Ŝyczenia po chińsku. KaŜdy kto
zna ten język moŜe przeczytać napis na plakietce : niech pieniądze i bogactwa napływają do was.
Sport - Koszykówka
W Radzie Miejskiej powstał zespół koszykówki podobno męskiej (w nawiasie zakres spraw, za które odpowiada
w druŜynie poszczególny gracz czy działacz). Pierwsza piątka to: A. Chmielewski – kapitan (sprawy personalne,
lustracja), J. Szarek – obrotowy (obserwacja kierunku wiatru), R. Chwastek – zmiennoskrzydłowy (aprowizacja),
J. Muszyński – rozgrywający (taktyka, faule) i P. Kuler – center (dyscyplina, symulacje komputerowe). Na ławce
rezerwowych M. Kucharski (rzecznik i orzecznik druŜyny). Obsługa teamu : A. Gugała – (donoszenie sprzętu,
czyszczenie butów, szkolenie mentalne, przepisy). Trenerem zespołu jest A. Markiewicz (rady, porady i narady).
Menager, coach i sponsor zespołu - K. Świerczek (finanse, obsługa i posługa).

Migawki z narad w przerwach meczu
reprezentacji Rady Miejskiej.
Zdj 1 : rozgrywający pokazuje jak
faulować, Zdj 2 : kapitan dodaje otuchy
zawodnikom, Zdj 3 : obrotowy
sprawdza uwaŜnie skąd wieje

Humor polityczny
•
•

Lewica ma serce po lewej stronie a prawica gdzie ? Odp : między Ziobrami.
Jak się witają w Ministerstwie Sprawiedliwości ? - DZIEŃ ZIOBRY! A jak się Ŝegnają ? - DO
WIĘZIENIA!
- Na konferencji prasowej dziennikarka zadaje pytanie Lepperowi : Fama
niesie, Ŝe uŜywa Pan słów, których znaczenia nie rozumie.
- Niech Pani powie tej Famie, Ŝeby pocałowała mnie gdzieś i vice versa !

