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

W DRODZE NA FRONT !
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

Michał Gamrat - primus inter pares.
Mieszkaniec naszego grodu Michał Gamrat zwycięŜył w prestiŜowym międzynarodowym
konkursie dla studentów kierunków : architektury oraz inŜynierii mechanicznej i lądowej, p.n.
Build Something Student Design Challenge. W konkursie studenci prezentują swoje
umiejętności w technologiach projektowych Autodesk. Miechowianin został laureatem
konkursu w kategorii Animacje 3D. Jury konkursowe wybrało go z grona ponad 200
współzawodników z całego świata! Za zdobycie 1-go miejsca Michał otrzymał wiele cennych
nagród rzeczowych m.in. konsolę do gier Xbox 360 oraz pełną wersję oprogramowania Maya
2008. Filmik komputerowy o przemysłowym Superbohaterze trwa zaledwie 10 sekund ale
Michał pracował nad nim kilka miesięcy. Jurorów zachwyciła niezwykła płynność ruchów
z jaką porusza się bohater. Michał jest studentem krakowskiej AGH i najbliŜsze jego plany
przewidują ukończenie nauki. A potem? Michał zwierzył się reporterom, Ŝe marzy mu się
praca w branŜy filmowej. śyczymy realizacji tych ambitnych planów.

ECHA Z POWIATU
Doroczne Święto Policji
24 lipca przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Miechowie odbyła się
akademia z okazji Święta Policji. W uroczystości wzięli udział m.in. : insp. Andrzej
Szczałba, zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji, szefowie wszystkich
szczebli samorządu terytorialnego, przedstawiciele sądu i prokuratury, komendanci słuŜb
mundurowych, przedstawiciele organizacji i zakładów pracy. Uroczystość prowadził
awansowany na podinspektora Bogusław Słupczyński, komendant miechowskiej jednostki.
Miechowska Policja ma 5 miejsce w województwie z wykrywalnością na poziomie 81,7%.
Wzrasta uznanie lokalnej społeczności dla dokonań miechowskich policjantów, o czym
świadczą listy z podziękowaniami od mieszkańców. Przedstawiciel KWP w Krakowie wraz
komendantem wręczyli 35 awansów na wyŜsze stopnie wyróŜniającym się funkcjonariuszom.
W okolicznościowych wystąpieniach starosta, burmistrz i wójtowie wskazywali na istotny
wkład funkcjonariuszy KPP w Miechowie w utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w mieście
i na terenie powiatu. Święto miechowskiej jednostki zbiegło się z 10 - leciem nadania jej sztandaru.

Powiat miechowski potęgą jest i basta.
Pismo Samorządu Terytorialnego ,,Wspólnota" nr. 29 z lipca br. opublikowało roczny ranking pn.
,,Najbogatsze samorządy". Redakcja wspólnie ze specjalistami od ekonomii, finansów, zarządzania dokonała
kolejnej oceny kondycji budŜetowej polskich samorządów. Rankingowa zamoŜność mierzona jest kwotą dochodów
wpływających do budŜetów jednostek samorządu terytorialnego i dzielona na 1 mieszkańca. Redakcja
przeprowadziła porównania w kategoriach miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, miast powiatowych,
małych miast, gmin wiejskich, województw i powiatów. KaŜdą kategorię oceniono dwustronnie - poprzez najwyŜsze i
najniŜsze dochody. W grupie 25 powiatów o najwyŜszych dochodach za rok 2007 znalazł się powiat
miechowski jako jedyny z Małopolski sklasyfikowany na 19. miejscu z kwotą 876, 47 zł na osobę. W latach 2002- 2006 w
tej samej kategorii nasz powiat plasował się na miejscach pomiędzy 30 a 40. Dla porównania: zwycięski powiat węgorzewski, woj.
warmińsko - mazurskie ,,wykazał się" kwotą 1.276,32 zł na 1 mieszkańca; natomiast w powiecie krapkowickim w woj. opolskim, (15
m. w kat. powiatów o najniŜszych dochodach), na 1 mieszkańca przypadło 412,09 zł. Wysoka lokata to efekt pozyskania przez
powiat miechowski w dwóch minionych latach znacznych środków unijnych w ramach ZPORR na modernizację dróg powiatowych.

Umowa powiatu z PFRON.
7 sierpnia, w siedzibie Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych starosta Mieczysław Bertek wicestarosta Stanisław Pietrzyk i skarbnik Teresa Florek
podpisali z szefami tej jednostki – dyrektorem Tadeuszem Mękarskim i wicedyrektor Magdaleną Nykiel – Kozik
umowę na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego ,,Programu wyrównywania róŜnic między
regionami”. Przekazane przez PFRON w ramach umowy środki wynoszą 86.758 zł.

Modernizacja dróg powiatowych w 2008r. osiągnęła półmetek.
Trwają tegoroczne modernizacje dróg powiatowych z uwzględnieniem finansowania inwestycji po 50% wartości
zadania przez powiat i poszczególne gminy. Przeprowadzony w terenie rekonesans wykazał znaczne zaawansowanie prac lub
ich ukończenie na zaplanowanych odcinkach dróg. W Raszówku gm. Słaboszów zmodernizowano odcinek o dług. 1.303 km. W gm.
Racławice w m. Janowiczki wybudowano zatokę postojową i pobocze bitumiczne o dług. 0.348 km. Jednocześnie rozpoczęto
realizację II zadania, tj. odnowę nawierzchni przy drodze Nieszków-Toporów-Kościejów o dług. 1.275 km. W gm. KsiąŜ Wielki przy
drodze Rzędowice - Łazy odnowiono nawierzchnię na dług. 2.206 km. W gm. Charsznica przebudowano odcinek drogi od Pstroszyc II
do Uniejowa Kolonii o dług. 1.032 km. TakŜe w tej gminie budowany jest chodnik w m. Tczyca o dług. 0.450 km z odnową części
drogi. Natomiast w gm. Gołcza na drodze Skała-Ostrysz-Ulina Wielka zmodernizowano 1 km trasy w Ulinie Wielkiej. W samym
Miechowie trwa zakrojona na duŜą skalę modernizacja centralnej arterii miasta - ul. Warszawskiej w ramach rządowego Programu
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Prace prowadzone są na dług. 1.770 km i obejmują budowę chodników, zatoczek parkingowych,
urządzeń infrastruktury drogowej i oczywiście nowej nawierzchni bitumicznej. W sumie w ramach prowadzonych prac na ww.
odcinkach w br. zostanie zmodernizowanych 9.384 km dróg powiatowych. Wszystkie prace będą ukończone we wrześniu.
NiezaleŜnie od modernizacji dróg powiatowych trwa ich _bieŜące utrzymanie_. ZDP w Miechowie ze środków budŜetu powiatu
prowadzi wycinkę krzaków i przydroŜnych drzew zagraŜających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Systematycznie zbierane są
namuliska, trwają roboty odwodnieniowe. Ścinkę poboczy dzięki zakupionym kosiarkom bijakowym wykonano na dług. prawie 50
km, a renowację rowów na dług. 6.5 km. Utwardzane są pobocza, malowane są przejścia dla pieszych. Wymieniono i uzupełniono
oznakowanie pionowe dróg, w tym przystanków autobusowych. Do końca lipca br. wszystkie ciągi dróg powiatowych zostały objęte
remontem cząstkowym za kwotę ponad 300.000 zł.

Kolektory słoneczne równieŜ w Słaboszowie ?
Włodzimierz Mielus, Prezes Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony
Środowiska z siedzibą w Proszowicach, przekonywał na sesji rady gminy w Słaboszowie do wzięcia udziału
w projekcie instalacji kolektorów słonecznych pilotowanym przez Związek. Jeszcze jako burmistrz Miechowa pan
Mielus rozpoczął przygotowania do wdroŜenia tego projektu na niespotykaną w naszym regionie skalę. Wstępny
akces do udziału w tym przedsięwzięciu zgłosiło ponad 13 tysięcy rodzin z terenów kilkunastu gmin Małopolski !
Jednak dopiero obecnie pojawiła się realna moŜliwość pozyskania na rzecz realizacji inwestycji co najmniej 50%
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Tak więc typowa instalacja proponowana przez Prezesa czyli 2 ekrany
próŜniowe po 2 m.kw. plus zbiornik na ciepłą wodę o pojemności 300l. będzie kosztowała uŜytkownika nie
więcej niŜ 5 000zł ! Taka instalacja zaspokaja zapotrzebowanie na ciepłą wodę 5 osobowej rodziny. Z reakcji
obecnych na sesji wynika, Ŝe chyba równieŜ gmina Słaboszów stanie się beneficjentem programu.

ECHA Z GMINY
Uwaga !!! Wilk atakuje czyli komuno wróć !
Na nadzwyczajnej sesji RM, odbytej 13 sierpnia, wiceprzewodniczący Rady Paweł Wilk (PiS)
wygłosił przemówienie, w którym ostro zaatakował przewodniczącego rady, (cyt. za „DP”): Andrzej
Chmielewski nie panuje nad sprawnym prowadzeniem sesji, dopuszczając do wypowiedzi obraźliwych,
tendencyjnych i godzących w powagę i dobro rady, których najbardziej płodnym autorem jest Jan Podyma.
Wiemy, Ŝe nie moŜe się on pogodzić z wynikami wyborów (samorządowych.-red.), w których mieszkańcy
w sposób jednoznaczny ocenili jego funkcjonowanie jako radnego poprzedniej kadencji. Z dalszej
wypowiedzi dowiadujemy się, Ŝe sołtys Brzuchanii Jan Podyma obraził pana wiceprzewodniczący i jego
klubowych kumpli tym, iŜ ośmielił się publicznie, na sesji RM, skrytykować niechlujną formę wniosku
o odwołanie przewodniczącego rady. Przypominamy; nie był w tym względzie jedyny bo np. radny Marian
Kajdas stwierdził, Ŝe o przeczytanie nabazgranego ręcznie wniosku musiał prosić panią z apteki. I wiele się
nie pomylił bo jak wieść gminna niesie spłodził go (wniosek nie radnego) inny radny PiS, na kolanie, w
swoim gabinecie lekarskim ale nie na druku recepty. Dlaczego więc Wilk gryzie Podymę a nie np. Kajdasa?
Wilk publicznie stwierdził, Ŝe to właśnie opcja, z którą związany był Jan Podyma podejmowała
działania niezgodne z prawem, czego efektem są wyroki sądowe. I na zakończenie swoich, i nie
Wilk szczerzy zęby
tylko swoich, przemyśleń Wilk stwierdza : Nie pozwolę na to, by sołtys obraŜał radnych z terenów wiejskich.
Komentarz : Panie Wilku ! Mimo, Ŝe jest pan pod ochroną (radny) wzywamy pana do publicznej odpowiedzi na poniŜsze pytania :
1. Proszę wyjaśnić z jaką to wg pana „przestępczą opcją” związany był a moŜe nadal jest Jan Podyma ?
2. Jakie wg pana działania niezgodne z prawem podejmował pan Podyma wraz z tą „opcją” ?
3. W jaki sposób sołtys Podyma obraził radnych wiejskich piętnując niechlujstwo i brak profesjonalizmu pana kolegów ?
Parafrazując znane przysłowie moŜna by powiedzieć : Lupus homini lupus est czyli Wilk człowiekowi wilkiem. Warto zauwaŜyć, iŜ
radny Wilk jest kandydatem „swojej opcji” na nowego przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie ! MoŜna sobie wyobrazić jak
ten pan procedowałby obrady sesyjne : pospólstwo, w tym sołtysi, gęby na kłódkę i słuchać co władza ma wam do powiedzenia.
Swoi radni mogliby dowolnie sławić właściwą PARTIĘ i właściwego burmistrza. Inni to się jeszcze zobaczy. Wilk nie wymyślił nic
nowego. To przecieŜ jego kolega partyjny Burmistrz Świerczek bezskutecznie usiłował interwencjami Podymy zainteresować sąd !
Brawo panowie pisiacy! Jak widać i słychać macie niekonwencjonalne pojmowanie DEMOKRACJI !!! SKĄD MY TO ZNAMY ?!
PoniewaŜ radny Wilk jest jeszcze stosunkowo młody chcemy mu przypomnieć, Ŝe dokładnie takie metody kneblowania niewygodnych
ludzi stosowano za nieboszczki komuny! Jeśli one (metody) tak się radnemu PiS podobają to niestety mocno się spóźnił. I na koniec
słów kilka na temat elokwencji radnego. Trzeba przyznać, Ŝe w tym temacie jest on nieodrodnym uczniem swego guru czyli pana
burmistrza. Oto próbka prosto z protokołu sesyjnego : Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana
Jana Podymy z ostatniej sesji Rady miejskiej wyjaśniam : zgodnie z art. 19 Ustawy o samorządzie gminnym i Statutu gminy
Miechów na wniosek co najmniej jednego czwartego, jeden czwartej ustalonego składu Rady Gmina lub Rady Gminy moŜna odwołać
Przewodniczącego Rady. I na zakończenie jeszcze jeden cytat z Wilka : Sołtys Podyma opowiada herezje i robi to pod publikę. Jego
wypowiedzi są tendencyjne i obraźliwe. Nie trzeba uprawiać politycznej hucpy Ŝeby coś zrobić. Radny Wilku ! Oprócz pretensji w
stylu obraŜonej primadonny wreszcie powiedział pan coś rozsądnego co jak ulał pasuje do pana i pańskich kolegów. Masz pan rację!
Weźcie się do roboty i przestańcie uprawiać polityczną hucpę. ZA NASZE PIENIĄDZE! I jeszcze prośba. Niech pan nie rezygnuje ze
stołka w prezydium Rady. Bez pana będzie mniej wesoło. I nie będzie miał, kto gryźć.

Z cyklu - Deklaracje wyborcze Burmistrza Świerczka.
„Będę rozwijać miechowską wieś – nowoczesne, ekologiczne
rolnictwo, przetwórstwo, usługi około rolnicze”.
W ramach „rozwijania miechowskiej wsi” Burmistrz K. Świerczek nie złoŜył w tym roku nawet promesy
na środki z programu „Rozwój wsi” ! Dofinansowanie z tego programu sięgna 75% wartości zadania !

Radny pyta Burmistrz milczy czyli samorządność po miechowsku.
Do dnia 30 sierpnia radny Mirosław Włodarczyk nie doczekał się odpowiedzi od burmistrza na swą interpelację
w sprawie sygnalizowanych przez jego wyborców nieprawidłowości w zarządzaniu miechowskim gimnazjum. Liczy na
to, Ŝe prawo i elementarne zasady przyzwoitości obowiązują takŜe Burmistrza Miechowa i czeka nadal.

Konopie indyjskie w miechowskim ogródku !
Na przełomie lipca i sierpnia policjanci miechowscy zatrzymali dwoje nastolatków z Miechowa. Podczas przeszukania
w pokoju 17-letniej miechowianki znaleziono ok. 70 g. marihuany podzielonej na 1 gramowe działki. 18-letni chłopak
dziewczyny hodował konopie we własnym ogródku i wytwarzał z nich susz. Obydwoje rozprowadzali narkotyk wśród
mieszkańców naszego miasta. W ogródku przedsiębiorczego młodziana policjanci znaleźli 7 krzaków konopi. Policja
Cannabis indica dotarła do kolejnych dwóch osób, które pomagały rozprowadzać narkotyk. Wobec całej
czwórki prokuratura zastosowała dozór policyjny. Grozi im do 10 lat więzienia!

Rowerem po gminie

Cicho i głucho wszędzie …

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

Z okazji ukazania się 200 numeru „Wieści Miechowskich”, redakcja „Echa Miechowa” przekazuje na ręce p.p. Małgorzaty
Kopeć i Wojciecha Szoty wyrazy szacunku i uznania.
uznania. Wykręćcie jeszcze niejeden numer a Wasz profesjonalizm i niezaleŜność
niech nadal będzie przykładem i wzorem dla innych lokalnych pisarzy.

ECHA Z MIASTA
REWITALIZACJA wg Burmistrza Świerczka !
„To Bazylika jest produktem turystycznym. To Miechów korzysta z tego kościoła i ma
mu się podporządkować! „– Dyrektor Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie Maria Malinowska.
Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do Ŝycia, oŜywienie) – działanie skupione na
oŜywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla
nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.
Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w
wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie.
Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki
społecznej, których celem jest doprowadzenie do oŜywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody uŜytkowania i jakości Ŝycia
w rewitalizowanym zespole. Istnieje kilka grup problemów, na których skupia się rewitalizacja miast we współczesnej Polsce :
•
OŜywienie opustoszałych śródmieść, które utraciły swoją rolę jako centra handlowe miast.
•
Poprawa jakości Ŝycia i odtworzenie więzi społecznych w wielkich osiedlach - "blokowiskach".
•
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych lub opuszczonych przez wojsko.
Termin „rewitalizacja” jest obecnie naduŜywany i nazywa się tak kaŜdą większą modernizację.
PoniŜej postaramy się przybliŜyć naszym czytelnikom co pod pojęciem „rewitalizacja” (patrz wyŜej) szykuje w naszym
mieście Burmistrz K. Świerczek. Wszystkie materiały dot. tej miechowskiej rewitalizacji pochodzą z opracowania
sporządzonego na zlecenie burmistrza Miechowa przez Fundację Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą na AGH Kraków.
Koszt opracowania poznamy po naniesieniu ew. poprawek i zatwierdzeniu przez Radę Miejską.
Przygotowany na zlecenie burmistrza projekt rewitalizacji Miechowa w latach 2007 - 2015 przewiduje rewolucyjne
zmiany w architekturze i zagospodarowaniu kilku obszarów miasta. Działania rewitalizacyjne mają objąć : zasadnicze
„przemeblowanie” małego i duŜego Rynku, adaptację na cele mieszkalne dawnej siedziby SB przy ulicy Sienkiewicza oraz remont
Domu Kultury. Logicznie rzecz biorąc dwa ostatnie zadania jest sens rozpocząć choćby dziś. Tylko po co remont budynku nazywać
uczenie i niezgodnie z logiką „rewitalizacją”. Chyba, Ŝe pod tym pozorem chce się wyciągnąć jakieś fundusze zewnętrzne to proszę
próbować. W tym wypadku cel uświęca środki. Natomiast „rewitalizacja” Rynku i Placu Kościuszki to juŜ zwykła megalomania. Chcąc
wypełnić treścią to słowo naleŜałoby np. na Rynku zerwać asfalt i połoŜyć ponownie kostkę brukową a na placu Kościuszki powinna
znów stanąć cerkiew! Tylko, jaki w tym sens? Co myślą niektórzy zainteresowani pan burmistrz mógł usłyszeć na spotkaniu
konsultacyjnym 8 sierpnia. Najbardziej zbulwersowani proponowaną „rewitalizacją” są właściciele 4 sklepików postawionych kilka lat
temu na Pl. Kościuszki a teraz przeznaczonych do wyburzenia! Na ich dramatyczne obiekcje niezrównana dyrektor Urzędu Maria
Malinowska odpowiada w stylu minionej epoki : Ten problem tak naprawdę dotyczy TYLKO czterech osób. Plac Kościuszki objęty
programem rewitalizacji jest własnością gminy. Postawione tam obiekty mają charakter tymczasowy a dzierŜawa jest wznawiana co
3 lata. Koszty poniesione przy ich budowie były świadomym działaniem właścicieli. (cyt. za „DP”). Szanowna dyrektor jak zwykle jest
na bakier z matematyką. Istnienie 4 sklepów to nie tylko Ŝyciowa sprawa 4 ich właścicieli ale takŜe ich rodzin oraz zatrudnionych
tam ludzi i ich rodzin. Ale co to pana burmistrza obchodzi. Reprezentujący projektodawcę niejaki Szymon Kawa po prostu
stwierdził, Ŝe sprawa sklepików po prostu mu „umknęła”. Stanowczy sprzeciw budzi pomysł likwidacji 2 największych parkingów
w mieście usytuowanych na małym i duŜym Rynku. Co w zamian? Władze nie mają Ŝadnego pomysłu mimo, Ŝe miasto juŜ dusi się
z powodu braku miejsc postojowych. MoŜe dojść do tego, Ŝe przyjezdni będą zmuszeni parkować na Targowicy lub np. w Bukowskiej
Woli! Powszechną wesołość wzbudził pomysł masowej budowy kawiarenek. Miechów to nie Kraków, kto w tych lokalach będzie
siedział pytają ubawieni mieszkańcy. Gorącą dyskusję spuentowała dyrektor UGiM w Miechowie Maria Malinowska z Krakowa.
Tonem nie znoszącym sprzeciwu oświadczyła : Pora obudzić to miasto, które zasypia po 16-tej (a pani Malinowska w tym
czasie bryluje w kawiarenkach krakowskich – przyp. red.). Trzeba pomyśleć o turystach, którzy chętnie skorzystają z tego typu
lokali. To Bazylika jest produktem turystycznym. To Miechów korzysta z tego kościoła i ma mu się podporządkować!
Komentarz : Drodzy mieszkańcy naszego staroŜytnego Miechowa. OBUDŹCIE SIĘ! NIE ŚPIJCIE PO 16-TEJ! MARSZ DO
KAWIARENEK! Trzeba było dopiero urzędnika z Krakowa, Przewodniczącej Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, radnej Sejmiku
Wojewódzkiego z PiS, aby uświadomić WAM w jakim grajdole Ŝyjecie! Wybraliście sobie burmistrza to teraz trzeba go słuchać! Buzia
w kubeł, ruki po szwam, jak mówią towarzysze Moskale. Władza najlepiej wie co dla WAS dobre. SKĄD MY TO ZNAMY ?!
Z ostatniej chwili: Burmistrz zaproponował właścicielom sklepików na pl. Kościuszki odstąpienie od zamiaru ich
likwidacji w zamian za zobowiązanie zainteresowanych do zmiany elewacji budynków pod dyktando Urzędu.

Awaria magistrali wodociągowej.
Wieczorem 3 sierpnia na zbiegu ulic Powstańców i Szpitalnej spod asfaltowej nawierzchni
zaczęła wypływać woda. Następnego dnia od rana ekipy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
przystąpiły do usuwania awarii. Zerwano asfalt, zrobiono pokaźny wykop i odkryto dziurę w
stalowej rurze. Po usunięciu awarii i wykonaniu odnośnych testów 5 sierpnia zasypano
wykop. Wskutek awarii niemal na cały dzień zostali pozbawieni wody mieszkańcy osiedla
Sikorskiego, śeromskiego oraz ulic : Powstańców, Ogrodowej, Taborowicza, Piłsudskiego a
takŜe wsi Wymysłów. Awarie mogą się powtarzać gdyŜ miejska sieć wodociągowa została
zbudowana w latach 60-tych ub. stulecia a przez ostatnie 20 lat nie wymieniono w mieście
ani jednego metra starych rur. NajwyŜszy czas wziąć się do roboty!

S p a c e r k i e m p o m i e ś c i e.

W mieście czystość, ład i porządek. Jak zwykle ! Nawet jaskółki w gimnazjum sr… w podstawione pampersy (zdj.4).

Z cyklu - Deklaracje wyborcze Burmistrza Świerczka.
„We wszystkich działaniach będę bezwzględnie przestrzegać prawa”.

Regionalna Izba Obrachunkowa wystawia cenzurę Burmistrzowi Miechowa.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy i Miasta
Miechów ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2005, 2007 i w 2008 r. do dnia kontroli. Ustalenia kontroli
zawarte w dwustronnie podpisanym protokole z dnia 12 maja 2008 r. wykazały wiele nieprawidłowości w gospodarce finansowej.
Na 22 stronach wystąpienia, jak mantra powtarzają się stwierdzenia : naruszenie przepisu ustawy, nieprzestrzeganie
rozporządzeń Ministra Finansów, naruszenie przepisów z zakresu sprawozdawczości budŜetowej oraz nierzetelne sporządzanie
sprawozdań budŜetowych, naruszenie zasady sporządzania sprawozdań finansowych, niezgodność z art. Ustawy itd. itp.
Lektura tego sprawozdania jest przygnębiająca a z jego treści niezbicie wynika, Ŝe pan Burmistrz Świerczek obowiązujące
w naszym kraju prawo traktuje niepowaŜnie. Jak to się ma do szumnych zobowiązań wyborczych o bezwzględnym PRAWA
przestrzeganiu pozostawiamy ocenie wyborców. PoniŜej z konieczności tylko sygnalne zestawienie niektórych grzechów.
 naruszanie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)
 naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w powiązaniu z § 14 ust. 4 rozporz.
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. poprzez sporządzenie bilansu Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie wg
stanu na dzień 31.12.2007 r. wykazując w nim naleŜności i zobowiązania zaniŜone o kwotę 55.161,89 zł. W
związku z powyŜszym nie przedstawiono rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej i finansowej jednostki
 nieprzestrzeganie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r.
 naruszenie przepisów z zakresu sprawozd. budŜetowej oraz nierzetelne sporządzanie sprawozdań budŜetowych
 nieprzestrzeganie unormowań ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)
oraz z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104)
 zaniechanie w 2007 r. przedkładania Skarbnikowi Gminy w celu kontrasygnowania umów zleceń dla … niezgodnie
z unormowaniami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym w powiązaniu z art. 193 i art. 36 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych
 zaciągnięcie zobowiązań w wysokości przekraczającej upowaŜnienie do zaciągania zobowiązań obciąŜających
budŜety lat przyszłych
 brak nadzoru nad terminami rozliczeń i wpłat zebranych przez inkasentów opłat targowych
 zawarcie przez Burmistrza Gminy umów najmu lokali uŜytkowych na okres powyŜej 3 lat bez stosownej uchwały
Rady Miejskiej, co stanowi o niezgodności z art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy o samorządzie gminnym
 nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. przy przeprowadzaniu w 2007 r. przetargów na zbycie nieruchomości w Jaksicach i Komorowie
 nierespektowanie w pełni zasad gospodarki kasowej
 nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
 niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia kontroli co najmniej 5% wydatków jednostek organizacyjnych gminy.
Np. w 2007 r. zaniechano przeprowadzenia kontroli w 5 jednostkach organizacyjnych: Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2
w Miechowie oraz Gimnazjum Nr 1 w Miechowie
 naruszenie postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. przez przyznanie i wypłacanie
dla Dyrektora Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie (Maria Malinowska przyp. red.) wynagrodzenia zasadniczego w
wysokości przekraczającej maksymalne wynagrodzenie wg XVIII kategorii zaszeregowania
 nieprawidłowości występujące przy naliczaniu i wypłacaniu diet dla radnych
 rozliczenie kosztów podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej (6 poleceń wyjazdów słuŜbowych do Rumunii)
 przeznaczanie dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na wydatki
wykraczające poza zakres działań profilaktycznych
 nieprawidłowości w zakresie udzielania dotacji przekazanych w 2007 r. jedn. spoza sektora finansów publicznych
 nierozliczenie się przez Gminę i Miasto Miechów ze środków uzyskanych od Starostwa Powiatowego w 2007 r.
 nieprzestrzeganie przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wystąpienie kończy zestaw 24 wniosków pokontrolnych oraz 35 dyspozycji szczegółowych „ z prośbą o podjęcie
skutecznych działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w ciągu 30 dni”.
CZYTAJ : strona RIO Kraków : http://bip.krakow.rio.gov.pl/ - menu : działalność kontrolna izby w 2008r.
Komentarz : moŜna od biedy zrozumieć, choć nie usprawiedliwić, błędne prowadzenie księgowości czy sprawozdawczości oraz złe
rozliczenie kosztów 6 krotnych wyjazdów do Rumunii. Wiadomo wyjazdy i pobyty za granicą kosztują. Wadliwe rozliczenie to
bezpośrednia wina skarbnika i podległych mu urzędników. Ale naruszenia prawa polegające na nieprzestrzeganiu : ustawy o
zamówieniach publicznych, ustawy samorządowej czy ustawowego obowiązku kontroli podległych zakładów
budŜetowych jest niewątpliwie karygodnymi błędami władzy wykonawczej czyli burmistrza. Faktu przyznania przez
burmistrza swojej towarzyszce partyjnej z PiS czyli dyrektorowi Urzędu zawyŜonego, niezgodnego z przepisami
wynagrodzenia juŜ nawet nie chce się komentować. Tego jeszcze w Miechowie nie było. PiS potrafi !

Znalezione w Internecie.
# Najnowszy sondaŜ CBOS komu ufają Polacy ? 1-sze
miejsce Donald Tusk – 61%, 2-gie miejsce Lech Wałęsa
i Radosław Sikorski – 52%, 3-cie miejsce Marszałek
Bronisław Komorowski i Waldemar Pawlak – 45%, 4-te
miejsce Lech Kaczyński – 32%, 5-te miejsce Ewa Kopacz
i Julia Pitera – 27%, 6-te miejsce Grzegorz Schetyna
i Jarosław Kaczyński.
Listę polityków budzących
wśród
ankietowanych największą nieufność otwiera prezes PiS
Jarosław Kaczyński – 59%, 2-gie miejsce jego brat
prezydent Lech Kaczyński – 52%, 3-cie miejsce szef klubu
PiS Przemysław Gosiewski – 41%, 4-te miejsce Janusz
Palikot – 34%.
# Najnowszy sondaŜ partyjny CBOS : Platforma
Obywatelska – 55%, PiS – 23%, PSL – 6%, SLD – 5%.
# Informacja dla młodzieŜy. 13 sierpnia 1976R. w Polsce
wprowadzono kartki na cukier.

# Lidera SLD pocieszyć naleŜy, Ŝe dziewictwo traci się tylko
raz i wtedy trochę boli. Później spółkowanie choćby
i z Lechem Kaczyńskim to juŜ będzie rutyna – Jerzy Urban
w „NIE”, po głosowaniu nad wetem prezydenta w sprawie
ustawy medialnej.
# Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nazwania
Prezydenta L. Kaczyńskiego „chamem” przez posła PO
Janusza Palikota. To debata o granice wolności słowa.
Prezydent przesłuchując ministra spraw zagranicznych
zachował się po chamsku i nic na to nie poradzę - stwierdził
Palikot. przypomniał, Ŝe „Polityka” opublikowała 16 sierpnia
kopie dokumentów z teczki L. Kaczyńskiego w IPN dotyczące
stanu zdrowia przyszłego prezydenta. Są tam silne środki
psychotropowe, które podaje się w stanach głębokiej nerwicy,
a takŜe osobom chorym na schizofrenię i paranoję. Kancelaria
prezydenta tych doniesień nie skomentowała.

ECHA RÓśNE
RÓ NE
Szlakiem I Kompanii Kadrowej.
Tradycyjnie 7 sierpnia br. ok. godz. 14 na miechowski Rynek wmaszerowała kolumna ponad 400 uczestników XLIII
Marszu (28 po wojnie) Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Historyczną 160 kilometrową trasę z krakowskich Oleandrów do Kielc w
tym roku pokonuje ok. 450 uczestników. Najmłodszy piechur ma 7 lat, a najstarszy 88. Kolumnie ,,kadrówki” towarzyszy 8 konnych
ze Strzeleckiego Oddziału Kawaleryjskiego ,,Beliniak” z Radomia i Krakowskiego Szwadronu Ułanów w mundurach z okresu
międzywojennego. Przed 94 laty Miechów stanowił istotny etap na trasie przemarszu ,,Kadrówki” . Miasto i jego mieszkańcy zapisali
się wtedy złotymi zgłoskami w tworzeniu podwalin niepodległej Polski. Tu przyjęto młodych legionistów zwiastujących wolność, tu
odczytano manifest Rządu Narodowego, tutaj patrole strzeleckie toczyły potyczki z Rosjanami. Kolumnie tegorocznego Marszu juŜ po
raz 10 przewodził Komendant Marszu i Prezes Związku Piłsudczyków Jan Józef Kasprzyk. Pod historycznym obeliskiem z Orłem na
,,kadrowiczów” oczekiwali : młodzieŜ, uczniowie, Ŝołnierze, harcerze, osoby starsze, kombatanci, piechurzy z Wileńszczyzny i Kijowa
oraz władze powiatu i mieszkańcy. Po odegraniu hymnu państwowego komendant Kasprzyk przyjął meldunek a uczestników Marszu
powitał Wicestarosta Miechowski Stanisław Pietrzyk. Uroczystość zakończyło spotkanie z mieszkańcami Miechowa w amfiteatrze
przy grochówce. Uczestnicy marszu rozłoŜyli się na nocleg w budynku hali sportowej i na obiektach sportowych Gimnazjum nr 1.
Rano, na boisku sportowym odbył się apel poranny, podczas którego odmówiono modlitwę i odśpiewano pieśń legionów. Wice
komendant ds. wychowawczych Lucjan Muszyński krótko objaśnił kolejny odcinek marszu z Miechowa do Wodzisławia. Jako
ciekawostkę historyczną przypomniał, Ŝe w roku 1914 podczas postoju w KsiąŜu W., ówczesny wójt tej miejscowości odmówił kwater
Piłsudczykom. Dopiero groźba rozstrzelania zmusiła go do zmiany decyzji. Do zobaczenia za rok. PoniŜej Kadrówka od kuchni.

Komendanci

Biwak na boisku.

Lucjan Muszyński.

Poranny apel.

Przygotowania do wymarszu. Tony bagaŜu.

Pieśń legionów.

Wymarsz na trasę.

Decyzyjność i poczucie estetyki burmistrza.
Wspólnymi siłami powiatu i gminy Miechów prowadzona jest modernizacja ulicy
Warszawskiej. O ile roboty na odcinku E-7 - ul. Podzamcze trwają bez zakłóceń o
tyle prace na odcinku od Rynku do ul. Podzamcze stanęły pod znakiem zapytania.
Mówi Starosta Bertek : „Podczas spotkania z udziałem Burmistrza Miechowa,
omawialiśmy projekt przebudowy ulicy Warszawskiej. Jasno zostało wtedy
określone, Ŝe zamiast przystanku tymczasowego, powstaną miejsca postojowe dla
samochodów. Nie wiem dlaczego nagle K. Świerczek zmienił zdanie”. Na to
stanowczo Burmistrz Świerczek : „Biegnie ona (w/w odcinek ul. Warszawskiej-red.)
wzdłuŜ bazyliki. Dlatego trzeba zadbać o jej estetykę. Jesteśmy za remontem
nawierzchni i budową chodników, ale nie zgadzam się na likwidację przystanku”.
Ostatecznie Burmistrz Świerczek widzi następujące rozwiązanie cyt : „przystanek
„Sporny” odcinek ulicy Warszawskiej.
z namalowaną „Ŝmijką” przenieść powyŜej wjazdu na parking”. Wg Starosty Bertka
to rozwiązanie jest absurdalne. Uzasadnia to tak: „Wielokrotnie obserwowałem tę część ulicy Warszawskiej. Czasami zatrzymują się
tu dwa lub trzy busy jednocześnie blokując wjazd na parking. Nie wyobraŜam sobie jak to będzie wyglądało, gdy przystanek byłby
tuŜ przy Rynku”. Jak widać mała jest szansa aby roboty na „spornym” odcinku ulicy ruszyły w tym roku.
Komentarz: KaŜdy kto chodzi czy jeździ ul. Warszawską na pewno nie raz miał okazję na własnej skórze przekonać się jakie
niebezpieczeństwo stwarzają busy wyjeŜdŜające lub wjeŜdŜające na „przystanek” usytuowany we wjeździe na parking przy północnej
pierzei Rynku. Dlatego logiczne i sensowne były ustalenia obydwu samorządów dot. projektowanej modernizacji odcinka Podzamcze
– Rynek. Zastanawiająca jest nagła wolta burmistrza w tej sprawie. Dlaczego jak niepodległości broni koncepcji przystanku w tym
miejscu? PrzecieŜ 50m. dalej, na Placu Kościuszki jest przystanek dla busów. Argument, Ŝe tylko obecność przystanku zapewni temu
odcinkowi ulicy Warszawskiej właściwą estetykę jest tak śmieszny, Ŝe nie wart komentarza. Nie pierwszy to raz pan burmistrz
raptownie zmienia zdanie w sprawach waŜnych dla Miechowa. Wystarczy tylko przypomnieć to co się działo wokół zaopiniowania
wariantów budowy nowej drogi ekspresowej Kraków – Warszawa na odcinku przechodzącym przez naszą gminę.
Z ostatniej chwili : jest nadzieja na consensus w powyŜszej sprawie. Wszystko wskazuje na to, Ŝe odcinek ulicy naprzeciwko
Bazyliki będzie jednak remontowany według pierwotnego planu. Tak więc tymczasowy przystanek busowo-autobusowy przestanie
funkcjonować od 1 września. Spowoduje to większe uciąŜliwości dla pasaŜerów, szczególnie podróŜujących w kierunku KsiąŜa
Wielkiego, ale za to zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo chodzenia i jeŜdŜenia tym ruchliwym odcinkiem ulicy. Jak nieco złośliwie
stwierdził red. Wojtiuk w DP, moŜe fakt mieszkania w staroŜytnym miechowskim grodzie sprawił, Ŝe trudno u rządzących przebija się
nowoczesny sposób myślenia. Chyba coś w tym jest.

Nowa świecka tradycja !
13 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Miechowie zapadło rozstrzygnięcie w ciągnącej się ponad pół roku sprawie o rzekome nękanie
byłej p.o. Dyrektora i obecnej Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Renaty G. Rzekomą dręczycielką miała być Ŝona
Burmistrza Miechowa Krzysztofa Ś. Sąd nie znalazł podstaw do ukarania Anny Ś. Nie pisalibyśmy o tym zdarzeniu gdyby nie fakt, Ŝe
na rozprawie była nieobecna rzekoma poszkodowana, ale za to wytrwałym statystą był sam burmistrz. Tak więc najprawdopodobniej
13 sierpnia byliśmy świadkami narodzin nowej świeckiej tradycji w naszym mieście. Aby się utwierdzić w tym fakcie będziemy
obserwować czy takŜe na innych rozprawach z udziałem mieszkanek Miechowa będzie na sali sądowej obecny Ojciec Miasta.

„SPORT”

274 mln. złotych kosztowały Polskę przygotowania do olimpiady w Chinach !

Na Olimpiadzie 2008r. Polska zdobyła 10 medali, 3 złote 6 srebrnych i 1 brązowy. KaŜdy więc medal
„kosztował’ 27 mln. zł! DuŜo to czy mało? Dyskusja na temat występu Polaków w Pekinie trwa.
„Dla mnie symbolem dzisiejszego olimpizmu jest ta dziewczynka, która pięknie śpiewała na otwarciu igrzysk, ale Ŝe
miała krzywe zęby, pokazano inną. Wszystko to pozór, wirtualny świat, za którym jest pustka. Za którym nie ma
zwykłego człowieka” (prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – profesor Collegium Civitas).

Pieniądze i sport.
Jeden z wniosków pokontrolnych RIO (patrz str. 5 „Echa”) nakłada na burmistrza Gminy i Miasta Miechów obowiązek
wyegzekwowania od Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” środków pochodzących z nienaleŜnie zatrzymanych przez klub opłat
parkingowych. Zobowiązania finansowe „Pogoni” wobec Urzędu Gminy i Miasta RIO wyliczyło na 140 822zł. !

PIŁKA NOśNA w sezonie 2008/2009.
# 10 sierpnia na boisku w Klimontowie, Piłkarze MKS „Pogoń” Miechów wygrali z miejscową B-klasową Agricolą 7 : 0!
Mecz rozegrano w ramach II rundy Pucharu Polski w okręgu krakowskim. O zaciętości spotkania świadczy fakt, Ŝe gospodarze
kończyli grę w 9 zawodników a Pogoń w 10. Czerwone kartki sędzia rozdawał za niesportowe zachowanie na boisku.

VI liga – 5-te miejsce po 2 kolejkach.
W deszczową sobotę, 16 sierpnia, z udziałem piłkarzy dwóch Pogoni nastąpiła
inauguracja rozgrywek sezonu 2008/2009 w Miechowie. „Pogoń” Skotniki naleŜała
w poprzednim sezonie do grupy czołowych druŜyn krakowskiej VI ligi. Nasi piłkarze
w nowym sezonie pokazali się z dobrej strony. Gdyby, jak zwykle, nie zawiodła
skuteczność w wykańczaniu akcji, juŜ po pierwszej połowie miechowianie powinni
prowadzić kilkoma bramkami. A tak do przerwy był remis !:! a na początku drugiej
odsłony goście zdobyli prowadzenie. Dopiero w dramatycznej końcówce udało się
naszym doprowadzić do remisu. Pogoń wystąpiła pod wodzą nowego kapitana
Rafała Dudzińskiego, który swoje „urzędowanie” rozpoczął niezwykle efektownie
juŜ w 2 minucie meczu zdobywając bramkę. W doliczonym czasie gry mógł on
nawet zapewnić druŜynie zwycięstwo ale nie wykorzystał rzutu karnego.
# W 2-giej kolejce miechowska „Pogoń” wystąpiła na boisku w Wołowicach. Po otwartej i ambitnej grze Miechowianie odnieśli
niespodziewane zwycięstwo 1 :0 nad miejscowym Piastem! Strzelcem jedynej bramki był Maciek Owczarski, który rozegrał b.
dobry mecz i był stałym zagroŜeniem dla bramki rywali. RównieŜ miechowski bramkarz Łukasz Paczyński spisywał się bezbłędnie.
W rozegranej 28 sierpnia 3-ciej kolejce Pogoń podejmowała na własnym
boisku rezerwy 3 ligowej Garbarni Kraków. W grze Miechowian zobaczyliśmy
ciągle te same stare grzechy : olbrzymią nieskuteczność i niefrasobliwość
w defensywie. MoŜna by rzec tradycyjnie w 1-szej połowie spotkania zawodnicy
Pogoni zmarnowali kilka tzw stuprocentowych szans na objęcie prowadzenia. Po
przerwie znów kilkakrotnie nie trafili do bramki. Za to młodzi „Garbarze”
bezwzględnie wykorzystali fakt gapiostwa sędziego i podczas gdy jeden z naszych
leŜał na murawie mocno poturbowany, przeprowadzili szybki atak i strzelili gola.
Potem na raty zdobyli drugiego na co Pogoń juŜ w doliczonym czasie gry
odpowiedziała tylko jednym trafieniem. Tak więc punkty pojechały do Krakowa.
# W 4 kolejce ligowej rozegranej 30 sierpnia MKS Pogoń uległa na wyjeździe zespołowi „Zieleńczanka” z Zielonek aŜ 0 : 4. Do
przerwy gra była wyrównana a Miechowianie tradycyjnie nie wykorzystali kilku doskonałych okazji do zdobycia bramki. Pierwsza
połowa zakończyła się bezbramkowo. Niestety juŜ w 55 min. Pogoń straciła bramkę a potem kolejne, w tym ostatnią w doliczonym
czasie gry. Miechowski zespół kończył mecz w dziesiątkę poniewaŜ na ławce rezerwowych był tylko jeden gracz!!! Tak więc po 4
kolejkach MKS Pogoń ma 4 zdobyte punkty i niestety okupuje dolne rejony tabeli.

Klasa A
Jedyny przedstawiciel powiatu miechowskiego w I grupie krakowskiej A klasy Spartak Wielkanoc po remisie w 1-szej rundzie
z Tonianką u siebie 2:2, przegrał swój drugi mecz z Kosynierami w Łuczycach 1:4. W 3 kolejce rozegranej 27 sierpnia Spartak
przegrał u siebie z MGKS Proszowianka 0:3 i zajmuje 12 miejsce w tabeli. 31.08 Spartak rozegrał spotkanie 4 kolejki u siebie
z Partyzantem Dojazdów. Piłkarze z Wielkanocy odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie # : @, a zwycięską bramkę dla
gospodarzy zdobył głową w 77 minucie, dobrze znany miechowskim kibicom Ryszard Kazieczko.

Klasa B
Piłkarze IV grupy B klasy zainaugurowali rozgrywki. Wyniki zespołów z terenu powiatu miechowskiego : Pogoń Wronin – Jastrzębiec
KsiąŜ W. 2 : 11, Sparta Skrzeszowice – Nidzica Słaboszów 1:3, Olimpia Czaple W. – Zryw Przesławice 6:1.
2 kolejka, wyniki : Zryw Przesławice – Polonia Więcławice 1:2, Nidzica Słaboszów – Olimpia Czaple W. 1:4, Jastrzębiec
KsiąŜ W. – Juvenia Prandocin 2:2. W tabeli bez straty punktu prowadzi Olimpia. Bardzo słaba postawa zespołu z Przesławic.

Klasa C
24 sierpnia rozegrano 2 kolejkę spotkań w grupie 4 krakowskiej C klasy. PoniewaŜ
grupa liczy 9 zespołów w kaŜdej kolejce odbywają się 4 spotkania a jedna z druŜyn
pauzuje. Z tego teŜ powodu „Jaxa” Jaksice rozpoczęła nowy sezon dopiero od drugiej
kolejki meczem z sąsiadami z Falniowa. Inauguracja wypadła okazale i zakończyła się
hokejowym wynikiem 6 : 3. Zwycięstwo Jaksiczan jest tym cenniejsze, Ŝe do
inauguracyjnego spotkania nie mogli wystawić kilku zawodników z podstawowego
składu. Miejscowi juŜ po kilku minutach zdobyli prowadzenie ale zawodnicy z Falniowa
szybko wyrównali. Przełomowym momentem meczu okazała się 20 minuta. Po zdobyciu
prowadzenia przez Jaksę bramkarz gości obraził się na druŜynę , rzucił rękawicami
o murawę i opuścił boisko. Oczywiście zgodnie z przepisami został ukarany czerwoną
kartką. Grający w 10-tkę zawodnicy Błękitnych długo stawali dzielnie do stanu 4:3, ale
Tak cieszyła się Jaxa po meczu
zmęczeni w końcu ulegli, tracąc 2 bramki w końcowych fragmentach meczu.
W innych meczach : Jakubowice – Northstar Miechów 5:3, Cobra WęŜerów – Kapitol Racławice 1:4, Spartak Charsznica –
StraŜak Przybysławice 5:1, Iskra Pałecznica – Energia Kozłów 3:3. W tabeli prowadzi Spartak Ch. z kompletem 6 punktów.
3 kolejka, wyniki : Northstar Miechów - Iskra Pałecznica 1:1, Jastrzębiec II KsiąŜ W. – Cobra WęŜerów 1:3, StraŜak
Przybysławice – Strumyk Jakubowice 7:3, Kapitol Racławice – Spartak Charsznica 3:3, Energia Kozłów – Jaxa Jaksice 1:4
W tabeli prowadzi Spartak 7 pkt. przed Jaxą 6 pkt. i jeden mecz mniej. Na uwagę zasługują pierwsze punkty sympatycznych
amatorów z druŜyny Northstar Miechów i kolejna poraŜka beniaminka z Kozłowa. W następnej kolejce małe derby gminy Miechów.
Mecz w Jaksicach między miejscową Jaxą i Northstarem z Miechowa.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Technologie XXI wieku - czyli szukanie dziur w całym.
Upalne lato sprawiło, Ŝe na ulicach miejskich panuje duŜy ruch. Trwają przebudowy, budowy, remonty i rewitalizacje.

Przebudowa Targowej
Budowa chodnika
Remont m.in. Szpitalnej
Rewitalizacja – os. Sikorskiego
Zdj, nr 1 - Trwa przebudowa ulicy Targowej – jedynego dojazdu do budynku Starostwa Powiatowego w Miechowie. Wbudowano
solidne betonowe obrzeŜa i wyłoŜono kamieniem pobocza czyniąc z nich gustowne chodniczki. Jednak naczelny miejski budowniczy
musiałby nie być sobą gdyby czegoś nie schrzanił. Na zdjęciu fragment chodnika w okolicy MDK. Zagadka - jak normalny człowiek
moŜe tędy przejść? A moŜe to wyłącznie przejście dla krasnoludków ? Po co komu taki chodnik ?
Zdj. nr 2 – Do istniejącej juŜ dróŜki dla pieszych na północnych obrzeŜach osiedla Sikorskiego dobudowano dalszą część chodnika.
KrawęŜniki w pionie, kamień pod nogi i umocnienie skarp betonową kratownicą. Zachodzi jednak podejrzenie, Ŝe roboty zaczęto z
niewłaściwej strony albo zabrakło sznurka do wyznaczenia właściwego poziomu. Wskutek tego budowniczy nowego ciągu o
kilkanaście centymetrów rozminęli się ze starym traktem. Niewiele myśląc urządzili więc gustowny podjazd z asfaltu.
Zdj. nr 3 - PoniewaŜ efekty burmistrzowskiej taktyki łatania gminnych dróg metodą tzw. Ciemnej Masy na Zimno (CMZ – patrz. nr
02/08 „Echa”) nie przyniosły Ŝadnych trwałych efektów, oprócz wyrzucenia pieniędzy, Burmistrz wymyślił nową technologię łatania
nawierzchni. Teraz specjalistyczny sprzęt z kilku sąsiednich dziur robi jedno większe wyrobisko. Po kilku dniach samochód dowozi
Ciemną Masę na Ciepło (CMC), która cienką warstewką jest rozścielana na wyrobisku. Całą operację kończy walec (a nie jak dawniej
człowiek w gumowcach) i po robocie! To się nazywa postęp! W przeciwieństwie do trwałości łaty z CMZ, (kilka dni), plasterek z CMC
moŜe wytrzymać nawet rok ! Niedługo całe miasto będzie usłane plackami, jakby przeszła tędy gigantyczna krowa po sutym posiłku.
Zdj, nr 4 - Przeprowadzono rewitalizację drogi dojazdowej do bloku nr 12 na os, Sikorskiego. PołoŜono nową nawierzchnię tylko
zapomniano jej odpowiednio wypoziomować. Tak więc woda jak przed remontem zbiera się na nowej nawierzchni w wielką kałuŜę.

UWAGA mobbing !
Jak donosi Dziennik Polski, kadra związku zawodowego „Konfederacja Pracy” działającego
w miechowskim Domu Kombatanta, złoŜyła kolejne doniesienie do prokuratury. Tym razem
związkowcy oskarŜają p.o. Dyrektora Małgorzatę Lewińską-Szastak o mobbing. Z kolei
p.o. Dyrektor uwaŜa, Ŝe to ona jest jedyną osobą spośród personelu, która jest poddana
mobbingowi i to z dwóch stron – ze strony dyrektora i związku zawodowego! Z treści w/w
artykułu wynika, Ŝe w Domu wszyscy mobbują wszystkich. Na szczęście z tych praktyk
są wyłączeni pacjenci. A moŜe niektórzy chcieli by być mobbowani. Kombatant teŜ człowiek.
Mobbing - to terror psychiczny w miejscu pracy (z jez. ang. "to mob" oznacza
zaatakować, dokuczać). Psychiczne znęcanie się. Wrogie, nieetyczne, systematycznie
powtarzające się zachowanie skierowane wobec jednej lub kilku osób. Ataki mają na celu
JASKINIA MOBBINGU
zniszczenie reputacji, utrudnianie i przeszkadzanie w wykonywaniu pracy. Często łączy się
to z uŜywaniem słów i zachowań godzących w godność człowieka i jego podstawowe prawa.
Celem jest zniszczenie odporności psychicznej ofiary i pozbycie się jej z pracy lub stanowiska. Nie dotyczy jedynie szykan
przełoŜonego wobec podwładnych lecz równieŜ relacji między pracownikami. Mobbing często jest skutkiem "systemu" panującego
w firmie. Ma teŜ związek z organizacyjnym nieporządkiem i nieporadnym zarządzeniem powodującym powstawanie konfliktów.

Z głębokim Ŝalem informujemy, Ŝe 21 sierpnia 2008r. odszedł odwołany ze stanowiska
małopolskiego wicekuratora oświaty

ANDRZEJ MARKIEWICZ
Cześć jego pamięci. Utuleni w Ŝalu koledzy (szt. 2) i redakcja „Echa”.

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (17)
Nadal mamy niepomyślne wiadomości dla słynących z urody, i nie tylko, mieszkanek gminy Smarkiewicze – Owczary. Wójt nadal
emabluje swoją konkubinę, juŜ nieomal oficjalnie. Jest takŜe stałym bywalcem sal sądowych gdzie hipnotyzuje sędziów. CDN.

Poczta – czyli od Was do nos
Wraz z moją dziewczyną pasjonujemy się w miesiącach letnich ostrą jazdą ale na dwóch
kołach. Podczas tych rowerowych wędrówek po powiecie spotykamy wiele ciekawostek i mamy
okazję podziwiać pomysłowość niektórych handlujących. Przesyłamy redakcji gustowną reklamę
piwa, która ozdabia sklep spoŜywczy w Uniejowie Rędziny. Myślę, Ŝe wam teŜ się spodoba.
Zapraszam na rower i na piwo. Preferujemy jednak śywiec. Andrzej
WYKOPAŁEM ŚWIERCZKA!!! Muszę się wam pochwalić niezwykłym sukcesem. Wyciąłem i wykopałem szkodnika
świerczka. Od wielu lat bruździł mi w ogrodzie. Przez te lata poobrastał w niezłe towarzystwo.
Poobstawiał się róŜnymi chwastami i myślał, Ŝe jest nie do ruszenia. Ale ja się zawziąłem i
dopiąłem swego i radzę innym : nie miejcie litości dla tego szkodnika. Na niego najlepszy mocny,
ostry rydel i duŜa siekiera. Dobrze jest wcześniej uśpić jego czujność przez obfite podlanie go
wodą. Myśli sobie taki, Ŝe to w trosce o jego kondycję a to po
to aby zmiękczyć teren wokół niego i przygotować go do głębokiego
ECHO MIECHOWA
wykopu. Zachęcam do roboty i Ŝyczę sukcesu! /jerry/
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Konkurs, konkurs !!!
Redakcja „Echa” ogłosiła konkurs na nazwę dla, jak dotychczas,
jedynej samodzielnej inwestycji Burmistrza Świerczka – ustępu
wolnostojącego. Toaleta robi takŜe za słup ogłoszeniowy! Oto
juŜ otrzymane propozycje : ŚWIERKIBEL (Enzo), USTRONIAK (AFM).
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