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

„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”

ECHO
MIECHOWA

(Karl Mannheim)

„PRAWDA WAS WYZWOLI…”

Panie Burmistrzu
Pan kłamie !
Radny Mirosław Włodarczyk

(Jan Paweł II)

Mówienie prawdy
nie jest mocną
stroną Burmistrza
Krzysztofa
Świerczka.
W wywiadzie
prasowym
beztrosko
szkaluje dobre
imię swego
poprzednika.
Burmistrzu !
Czasem trzeba
uderzyć się
w piersi.

WŁASNE !
Czytaj str. 3

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
Nowy rok szkolny w powiecie miechowskim.
Kolejny rok szkolny - 2008/2009 rozpoczęty. W szkołach ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat naukę rozpoczęło 2287 uczniów. W uroczystościach
inaugurujących nowy rok edukacji we wszystkich placówkach oświatowych uczestniczyli
przedstawiciele kierownictwa powiatu. Były słowa powitania i Ŝyczenia efektywnej nauki
ze strony dyrektorów szkół i gości skierowane do uczniów i pedagogów. Starosta
Mieczysław Bertek był gościem dyrekcji, nauczycieli i młodzieŜy Zespołu Szkół Nr 1 w
Miechowie, w której rozpoczęło edukację aŜ 717 uczniów, w tym 187 pierwszoklasistów.
Zebranych poinformowano o wakacyjnych remontach w szkole (m.in. wymianie okien,
remoncie stołówki i kuchni, modernizacji sali komputerowej) i wsparciu niektórych z tych
prac przez organ prowadzący - powiat miechowski. Starosta Ŝyczył młodzieŜy dobrych
wyników w nauce i apelował o Ŝyciowy rozsądek. Powiedział takŜe, Ŝe budowa nowej sali
gimnastycznej przy Zespole jest coraz bardziej realna. W przypadku dofinansowania
kosztów jej powstania ze środków unijnych inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku.
Wicestarosta Stanisław Pietrzyk wziął udział w otwarciu roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Miechowie a członek Zarządu
Powiatu Dariusz Marczewski wizytował miechowskie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.

Dzień weterana.
Na tradycyjnym spotkaniu ze Starostą Miechowskim i kierownictwem powiatu
spotkali się kombatanci z terenu powiatu miechowskiego w 69 rocznicę
wybuchu II wojny światowej. Obecni byli przedstawiciele weteranów zrzeszeni
w Związku Kombatantów R.P. i b. Więźniów Politycznych oraz w Stowarzyszeniu śołnierzy
Armii Krajowej - Inspektorat ,,Maria". Nie zabrakło kombatantów z kół gminnych.
Świadków minionych czasów wsparli obecnością członkowie Rejonowego Klubu Oficerów
Rezerwy, LOK, Związku Byłych śołnierzy i Oficerów R.P. oraz historycy, regionaliści i
osoby współpracujące na co dzień z weteranami. Wiązankę wojskowych melodii i pieśni
wykonała kapela ludowa ,,Lasowiacy", wprowadzając gości i gospodarzy w nostalgiczny
nastrój.
Znaczną
część
okolicznościowego
spotkania
wypełniły
wspomnienia
bezpośrednich uczestników historycznych wydarzeń. Starosta Mieczysław Bertek wzniósł
toast za zdrowie i długie Ŝycie gości. Do zobaczenia za rok.

Miechowianie w Brukseli.
Wystawa malarstwa ze zbiorów miechowskiej galerii , stanowiąca
reprezentatywny wybór prac z dotychczasowych IX międzynarodowych plenerów
połączona z promocją powiatu została otwarta 5 września br. w Konsulacie Polskim
w stolicy Belgii. W sali wystawowej konsulatu zebrał się komplet uczestników wydarzenia
- przedstawicieli lokalnej Polonii, placówek dyplomatycznych, miejscowej prasy. Gości
powitała Elwira Kucharska, Konsul Generalny RP w Brukseli. Starosta Mieczysław
Bertek, któremu towarzyszyli członkowie Zarządu Powiatu - Marian Gamrat i Dariusz
Marczewski,
w
okolicznościowym
wystąpieniu
stwierdził
m.in.
W myśl powiedzenia ,,Sztuka łączy narody" udało się pokonać wszelkie przeszkody i tak
oto jesteśmy dzisiaj z Państwem. Mam nadzieję, Ŝe ta wystawa będzie ciekawym
wydarzeniem przede wszystkim dla tutejszej Polonii, a takŜe dla miłośników sztuki.
Cieszy nas fakt, Ŝe dzisiejszy wernisaŜ otwiera w Brukseli cykl imprez poświęconych
prezentacji Województwa Małopolskiego w stolicy Belgii. - O historii organizacji wystawy i
wielomiesięcznych przygotowaniach do niej opowiedzieli zebranym, dziękując wszystkim zaangaŜowanym w jej realizację - Dariusz
Marczewski i Józef Krajewski, lider miejscowej Polonii współpracujący z samorządami powiatu i gminy Miechów. Sporą atrakcją
dla gości wernisaŜu był występ artystów krakowskiego kabaretu ,,Loch Camelot" - Agnieszki-Rosner Zawilińskiej i Edwarda
Zawilińskiego oraz Kazimierza Madeja. W konsulacie zaprezentowano ponad 62 prace 47 artystów polskich i zagranicznych z 12
krajów - w róŜnych stylach malarskich od realizmu po abstrakcję - ukazujących Miechów i ziemię miechowską. Wystawa została
bardzo dobrze przyjęta przez Polonię, dla której miała wymiar emocjonalny. Niektórzy z uczestników po raz pierwszy dowiedzieli się
o istnieniu Miechowa i powiatu miechowskiego. DuŜym powodzeniem cieszyły się materiały informacyjne przywiezione z Polski przez
delegację powiatu - foldery, mapy i widokówki. Wśród nich było teŜ francuskojęzyczne podsumowanie, która spopularyzowało ziemię
miechowską i ułatwiło nawiązanie nowych kontaktów. W ocenie licznie zebranych gości była to udana promocja historycznego
Miechowa i powiatu miechowskiego poprzez sztukę. Wystawa pn. ,,Miechowskie międzynarodowe plenery malarskie - ,,Barwy
Małopolski" będzie eksponowana w budynku konsulatu przy rue de Francs 28 do końca bieŜącego roku. W ramach pobytu w Belgii
miechowianie zostali zaproszeni do partnerskiego miasta Herve.

DoŜynki Powiatowe w kapuście.
14 września, w Charsznicy, odbyło się doroczne powiatowe święto plonów.
Zostało ono połączone z XIV Charsznickimi Dniami Kapusty. Imprezę przygotowali
wspólnie Starostwo Powiatowe w Miechowie i Urząd Gminy w Charsznicy. Dzień zaczął
sie od uroczystej mszy odprawionej w kościele w Chodowie. Potem korowód gospodyń
wiejskich i gości przeszedł na stadion LKS ,,Spartak". Na doŜynkowej estradzie zebrali
się goście: parlamentarzyści - senatorowie i posłowie, Jerzy Miller - Wojewoda
Małopolski, członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego, radni powiatu i
samorządowcy, burmistrz i wójtowie gmin powiatu miechowskiego, samorządowcy z
gmin i powiatów ościennych, delegacje zaprzyjaźnionych samorządów z Ukrainy i
Węgier, dyrektorzy firm rolniczych, szefowie słuŜb mundurowych. Uczestników witał Jan
śebrak, wójt Gminy Charsznica. W trakcie obrzędów doŜynkowych Mieczysław Bertek,
Starosta Miechowski odebrał bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów od
starostów doŜynkowych - Tomasza Czerwika z gm. Charsznica i Małgorzaty Rosół z gm.
Gołcza. Kolejnym punktem programu była koronacja nowej Kapuścianej Pary Królewskiej A.D. 2008 - Zofii Krawiec ze Swojczan i
Jana Micyka z Chodowa. Wójt Charsznicy przypomniał, Ŝe - ,,kapusta jest produktem sztandarowym, zielonym złotem gminy".
Gwiazdą wieczoru był popularny zespół ,,Maanam". Święto zakończył pokaz ogni sztucznych. Niedzielne święto było teŜ okazją dla
starszych mieszkanek gminy Charsznica na bezpłatne badania mammmograficzne. Akcje promocyjną prowadziły wolontariuszki ze
szkół ponadgimnazjalnych powiatu miechowskiego. Zostało przebadane ponad 80 kobiet w wieku 55 – 65 lat.

Dzięki władzom powiatu, 7 h. gruntów w gminie KsiąŜ W. (pierwsze na północy woj.) ma zostać włączone
do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozporządzenie w tej sprawie czeka na podpis Premiera.

ECHA Z GMINY
Miliony za ignorancję. Kłamstwo burmistrza Świerczka. Kilka małopolskich gmin będzie musiało zapłacić
milionowe kwoty za składowanie odpadów na wysypiskach zorganizowanych bez wymaganych zezwoleń.
Wśród tych gmin znalazła się równieŜ gmina Miechów. Kwota do zapłaty to ok. 2 mln. zł. !!!
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, burmistrz ma ustawowy
obowiązek do dnia 15 listopada przedstawić Radzie Miasta projekt budŜetu na rok
następny. Zgodnie z delegacja w/w ustawy, do radnych Rady Miejskiej
w Miechowie trafił projekt budŜetu naszej jednostki samorządowej na rok 2007,
autorstwa Burmistrza Włodzimierza Mielusa. W tym to projekcie, znajduje
się dział 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” i rozdział
90095 „Pozostała działalność” a obok kwota 4 182 000zł. Wśród
3 przedsięwzięć w tym rozdziale figuruje zadanie p.n. „Rekultywacja
składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów –
kontynuacja zadania”. Podpunkt 1-szy mówi o zamknięciu ostatnich
dwóch sektorów wysypiska – środkowego i zachodniego. Wcześniej, na
wniosek Burmistrza Mielusa, Gmina Miechów, jako jedyna w Małopolsce, otrzymała
decyzję Urzędu Marszałkowskiego o odroczeniu zapłaty opłat za uŜytkowanie
nielegalnego wysypiska. Zapisana w budŜecie kontynuacja inwestycji na miejskim
składowisku i przewidziane na nią środki były niezbędne aby zamknąć wysypisko w
uzgodnionym z Urzędem Marszałkowskim terminie czyli z dniem 31 marca 2008r.
Nowy burmistrz dokonał w odziedziczonym projekcie budŜetu kilku autorskich
poprawek. I tak przyjęty przez nową Radę budŜet na rok 2007, autorstwa
Krzysztofa Świerczka w dziale 900 w rozdziale 90095 (kwota 120 000zł.),
dekretował na „Reklultywację wysypiska śmieci sektor zachodni
i środkowy – przygotowanie zadania do realizacji”, kwotę 20 tys. zł. !!! Ta
decyzja oznaczała przerwanie procesu inwestycyjnego na wysypisku ale
pozwoliła na triumfalne ogłoszenie przez Świerczka, Ŝe w nowym 2007r.
zadłuŜenie gminy Miechów wyniesie tylko 22% zamiast planowanych
przez Mielusa ponad 30%. Szybko jednak nowy Burmistrz został
Widok wysypiska z kosmosu.
sprowadzony na ziemię. Jak
wynika z dokumentów, podwyŜszone opłaty
środowiskowe były gminie Miechów naliczane od 2002roku. Zawieszono jednak ich egzekucję pod warunkiem, Ŝe w ustalonym
w umowie z Urzędem Marszałkowskim terminie (31.03.2008) miejskie wysypisko zostanie ostatecznie zamknięte. Urząd
Marszałkowski, do którego dotarła informacja o zarzuceniu robót przy zamknięciu miechowskiego składowiska, uświadomił
nowemu burmistrzowi, Ŝe złamał umowę między gminą Miechów a Małopolskim Urzędem Marszałkowskim i w związku
z tym Miechów będzie musiał ponieść przewidziane prawem konsekwencje finansowe. Urząd będzie zmuszony
wyegzekwować ciągle naliczane podwyŜszone opłaty za nielegalne uŜytkowanie miejskiego wysypiska śmieci. Gra szła o niebagatelną
stawkę bo ok. 1mln. 800tys. zł plus ustawowe odsetki. Gdy ta groźba dotarła do świadomości burmistrza Świerczka, wyszykował
on projekt uchwały (Nr IX/92/2007), który Rada Miejska przyjęła na sesji dnia 29 czerwca 2007r. Uchwała ta to zmiany w gminnym
budŜecie polegające na tym, Ŝe w rozdziale 90095 pojawiła się kwota 1 113 100zł. na „Rekultywację składowiska odpadów
komunalnych”. Jednak mleko juŜ się rozlało i UM zaŜądał od gminy Miechów zapłaty naliczonych kar wraz z ustawowymi odsetkami.
Tak więc przez ignorancję burmistrza Świerczka nasza gmina musi zapłacić ok. 2 mln. zł! Od decyzji Urzędu odwołał się
wprawdzie zarządzający miejskim wysypiskiem Zakład Gospodarki Komunalnej w Miechowie, jednak Samorządowe Kolegium
Odwoławcze podtrzymało decyzję Marszałka. Burmistrz Świerczek, przepytywany przez dziennikarkę „Dziennika Polskiego” na
okoliczność konieczności zapłaty przez miechowską gminę ok. 2 mln. zł. kary, winą obarcza swych poprzedników mówiąc :
„Inwestycja miała się zakończyć w marcu ubiegłego roku. Kiedy objąłem urząd w grudniu 2006 r., nie znalazłem tego
zadania w budŜecie gminy na 2007r. Nie było więc zapewnionych na ten cel pieniędzy”. W świetle przytoczonych powyŜej
faktów naleŜy stwierdzić, Ŝe Burmistrz Krzysztof Świerczek po prostu kłamie !!! Skutkami własnej ignorancji i niekompetencji
usiłuje obciąŜyć swych poprzedników. W związku z tym b. Burmistrz Włodzimierz Mielus rozwaŜa moŜliwość podjęcia stosownych
kroków dla obrony swego dobrego imienia. Tak więc CDN.
P.S. Na sesji Rady Miejskiej 25 września br. radny Mirosław Włodarczyk odczytał i przekazał na ręce burmistrza Krzysztofa
Świerczka pismo (czyt. poniŜej), w którym przytacza jego kłamliwą wypowiedź dla „Dziennika Polskiego” z dnia 1 września
i przypomina fakty na temat inwestycji na miejskim składowisku śmieci. W konkluzji swego pisma, były zastępca burmistrza w
kadencji 2002 – 2006 a obecny radny RM Ŝąda od aktualnego burmistrza sprostowania swych kłamstw na łamach prasy, poniewaŜ
sugerują one, iŜ poprzednia ekipa władz samorządowych prowadziła działania na szkodę gminy. Reakcja burmistrza była typowa dla
niego, tzn. Ŝadna. Na szczęście Statut gminy zobowiązuje go do udzielenia radnemu odpowiedzi na piśmie w terminie 21 dni.

Pismo Radnego Włodarczyka - Pan Krzysztof Świerczek Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie
1 września, ukazał się w Dzienniku Polskim artykuł p.t. „Miliony za niewiedzę”, którego tematem są kary jakie musi zapłacić kilka
małopolskich gmin za składowanie odpadów na wysypiskach zorganizowanych bez wymaganych zezwoleń. W artykule tym
znajdujemy fragment tekstu poświęcony gminie Miechów. Zastępca dyrektora Departamentu BudŜetu i Finansów Małopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego Józef Laskowski stwierdza m. in., Ŝe tylko Miechów jako jedyna gmina w Małopolsce otrzymała decyzję o
odroczeniu płatności karnych opłat pod warunkiem zapewnienia, iŜ w określonym terminie gmina przeprowadzi rekultywację
wysypiska śmieci. Tak się jednak nie stało i marszałek województwa małopolskiego nakazał naszej gminie spłatę zadłuŜenia w
wysokości 1,8 mln. zł. wraz z odsetkami za zwłokę. Autorka artykułu pisze, iŜ burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek winą za
powstałą sytuację obarcza swych poprzedników. Przepytywany na tę okoliczność przez dziennikarkę Krzysztof Świerczek stwierdził
cyt : Inwestycja miała się zakończyć w marcu ubiegłego roku. Kiedy objąłem urząd w grudniu 2006 r., nie znalazłem
tego zadania w budŜecie gminy na 2007r. Nie było więc zapewnionych na ten cel pieniędzy.
Panie Burmistrzu Pan kłamie!
Na podstawie dokumentów gminnych stwierdzam, Ŝe w projekcie budŜetu Gminy i Miasta
Miechów na rok 2007 przygotowanym przez ówczesnego Burmistrza Włodzimierza Mielusa i przekazanego radnym miejskim 15
listopada 2006r, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność (kwota 4 182
000zł.), figuruje zadanie pod nazwą Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów kontynuacja
zadania a 1-szy podpunkt precyzuje, iŜ dotyczy to zamknięcia dwóch ostatnich sektorów - środkowego i zachodniego. Pan zmieniając
projekt budŜetu na 2007r nie ujął tego zadania. W budŜecie uchwalonym przez Radę Gminy w lutym 2007 jest zapis o przeznaczeniu
na to zadanie 20 tyś zł.(dwadzieścia tyś zł). To było bezpośrednia przyczyną tego, Ŝe Marszałek Sejmiku Małopolskiego odwiesił
karę nałoŜoną na Gminę w związku z brakiem kontynuacji rekultywacji wysypiska. Stwierdzam więc, Ŝe burmistrz Krzysztof
Świerczek dopuścił się publicznego kłamstwa. Jako zastępca burmistrza Włodzimierza Mielusa w kadencji 2002 - 2006 i osoba
współodpowiedzialna za kształt projektowanego budŜetu na rok 2007, Ŝądam od obecnego burmistrza gminy i miasta Miechów
Krzysztofa Świerczka niezwłocznego sprostowania w lokalnej prasie. Kłamliwa wypowiedź godzi w dobre imię osób kierujących
gminą w poprzedniej kadencji gdyŜ pomawia nas o działania na niekorzyść naszej jednostki samorządowej.

ECHA Z MIASTA
REWITALIZACJA wg Burmistrza Świerczka – odsłona 2.
Przewodniczący Komisji Planowania Rady Miejskiej J. Muszyński zorganizował 9 września spotkanie z najbardziej zainteresowanymi
rewitalizacyjnymi planami tzn. : władzami miasta, projektantami i handlowcami z Placu Kościuszki. Pan radny jest zbulwersowany
faktem, Ŝe tak waŜny dokument jak plan rewitalizacji miasta w ogóle nie był konsultowany z radnymi miejskimi – pisze Magdalena
Uchto w Dzienniku Polskim. Z padających na w/w spotkaniu wypowiedzi wynika jasno, Ŝe maleją szanse przedsiębiorców z Placu
Kościuszki na obronę swych budynków przed wyburzeniem. Współtwórca projektu rewitalizacji Zbigniew ŚnieŜek stwierdza
jednoznacznie : cztery pawilony z Małego Rynku powinny zniknąć. Obiekty te są wątpliwej jakości estetycznej i stoją na środku placu
bez ładu i składu. I dodaje ironicznie : Jeśli nie chcemy ich usunąć to zabudujmy jeszcze bardziej plac, zróbmy tam targowisko, a
rewitalizację moŜemy sobie odpuścić. RównieŜ w porównaniu z poglądami prezentowanymi na poprzednim spotkaniu z handlowcami
stanowisko burmistrza Świerczka uległo usztywnieniu. W swych wypowiedziach skoncentrował się on na mnoŜeniu problemów przy
ew. przebudowie pawilonów handlowych. Szkoda, Ŝe organizator spotkania sam nie zajął w tej sprawie bardziej wyrazistego
stanowiska. Ogólnikowe stwierdzenie, Ŝe nie moŜna burzyć czegoś kosztem lokalnych przedsiębiorców lecz zaproponować im
sensowną alternatywę – zabrzmiało trochę nijako. Zainteresowanym przedsiębiorcom przyjdzie więc czekać na kolejne propozycje
burmistrza, który obiecał, Ŝe za kilka dni wskaŜe miejsce, na które mogliby się przeprowadzić handlujący. PoŜyjemy zobaczymy.
PS. Na spotkaniu, o którym poniŜej, burmistrz Świerczek ujawnił kolejny obiekt do „rewitalizacji”. To miechowski dworzec kolejowy!
AŜ skóra cierpnie bo nie mamy pojęcia co było dawniej na miejscu dworca. Zamiast pleść androny lepiej zajrzeć do słownika.

Wojewoda i posłowie Platformy Obywatelskiej w Miechowie.
Z inicjatywy członka Zarządu Powiatu Miechowskiego Dariusza Marczewskiego oraz struktur powiatowych PO, do naszego grodu
przybył na spotkanie z mieszkańcami Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz posłowie na Sejm RP reprezentujący Platformę
Obywatelską Jarosław Gowin i Jerzy Fedorowicz. Spotkanie odbyło się w gościnnych murach Restauracji Pana Muszyńskiego.
Na spotkanie z dostojnymi gośćmi z Krakowa przybyło kilkadziesiąt
osób z terenu powiatu miechowskiego w tym szefowie gminnych
samorządów oraz przewodniczący Rady Powiatu i jego wicestarosta.
Gospodarzem spotkania był Dariusz Marczewski. Na początek głos
zabrał poseł Jarosław Gowin, członek centralnych władz PO. W krótkim
wstępie stwierdził, Ŝe po dojściu do władzy Platforma na pewno nic
w Państwie nie zepsuła a jako plusy dotychczasowej działalności
wymienił politykę zagraniczną i kontynuowanie wzrostu gospodarczego
kraju. Zapowiedział, iŜ przyszłoroczny budŜet Państwa będzie się
charakteryzował drastycznie niskim deficytem. W temacie oświata
zadeklarował wyraźny wzrost środków finansowych na naukę i oświatę.
Krótko przypomniał najwaŜniejsze punkty proponowanej przez rząd
reformy edukacji a to : obniŜka wieku dzieci przystępujących do nauki w
szkole podstawowej do 6 lat, znaczące zwiększenie subwencji dla
przedszkoli oraz uporządkowanie podstaw programowych nauczania
szkolnego. Po nim głos zabrał poseł Jerzy Fedorowicz, który przybliŜył
Od lewej : Fedorowicz, Gowin, Miller i Marczewski. zebranym załoŜenia nowej ustawy medialnej przygotowywanej przez
koalicję PO/PSL. Poinformował równieŜ o projekcie ustawy o pomocy Państwa dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Wojewoda
Małopolski Jerzy Miller na wstępie stwierdził, Ŝe największym bogactwem kierowanej przez niego jednostki samorządowej są jej
mieszkańcy. Na potwierdzenie tej tezy przytoczył dane statystyczne dotyczące jakości szkół, ilości studentów, zamoŜności, dynamiki
wzrostu i inwestycji. Wiele pytań do wojewody skierował Dyrektor Szpitala Św. Anny Marian Tambor. Wyliczył niezbyt przemyślane
zmiany w polskiej słuŜbie zdrowia jak : zmiana czasu pracy lekarzy, ekspresowe tempo wprowadzania nowego systemu finansowania
słuŜby zdrowia i jego częste korekty oraz zaległości w sprawie zapłaty za tzw. nadwykonania planu. W swej odpowiedzi wojewoda
podkreślił, Ŝe w bieŜącym roku nastąpił znaczący wzrost środków budŜetowych przeznaczonych na słuŜbę zdrowia o ok. 25%! Wzrost
ten pozwolił sfinansować głównie podwyŜki wynagrodzeń dla lekarzy. Zgodził się równieŜ z dyrektorem Tamborem, Ŝe
przekształcenia własnościowe szpitali powinny być raczej dobrowolne a nie obligatoryjne jak chce rząd. W odpowiedzi na pytanie
pana Marka Ziemnickiego obiecał, Ŝe planowana droga ekspresowa S-7, która będzie przebiegać przez nasz powiat zostanie
prawdopodobnie oddana do uŜytku w 2013 roku. Burmistrz Świerczek podziękował wojewodzie za podpisanie zgody na uznanie
Miechowa za tzw. teren aglomeracji miejskiej. Stwarza to wiele udogodnień dla prowadzenia niektórych typów inwestycji w mieście
np. budowania kanalizacji. Nowa miechowska oczyszczalnia ma niewykorzystane moce przerobowe więc budowanie nowych
odcinków kanalizacji w mieście i okolicach jest ze wszech miar wskazane. Zgodził się równieŜ z sugestią wojewody o potrzebie
przekazania terenów dworców kolejowych miejscowym samorządom. Wszak dworzec to dla przyjezdnych pierwsza wizytówka
miasta. śegnani gromkimi brawami goście zapowiedzieli kolejną wizytę w Miechowie w grudniu, przed świętami BoŜego Narodzenia.

KOLEJNY ROK AKADEMICKI OTWARTY!
W murach Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie otwarto kolejny rok akademicki Wydziału Zamiejscowego Prywatnej
WyŜszej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Uroczystości inauguracyjne otwarł dziekan miechowskiego wydziału prof. dr hab.
Zbigniew Witkowski. Wydział nie ma Ŝadnych problemów z naborem studentów. W tym roku ponad setka młodych ludzi otrzymała
indeksy studentów 1-go roku. Łącznie na Wydziale Zamiejscowym studiuje ponad 700 osób! W ciągu kilku lat swej działalności
Wydział Zamiejscowy wykształcił sporą grupę specjalistów z problematyki ochrony środowiska naturalnego. W ten oto sposób nasz
szacowny gród nawiązuje do prześwietnych tradycji akademickich z czasów Macieja Karpigi zwanego Miechowitą.

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.

Nowe urządzenia w Rynku.

Miechów nocą.

PRASA, INTERNET
W ”Dzienniku Polskim” z dnia 29 sierpnia znajdujemy ciekawą informację
o sposobie na wilki. Warto się z nią zapoznać, bo ostatnio i w Miechowie Wilki zaczynają
kąsać. W okolicach Sopotni w gminie Jeleśnia pasące się na łące stadko owiec jest szczelnie
ogrodzone sznurem z pociętych transparentów doskonale znanych z czasów PRL. W ten
niecodzienny sposób poradził sobie z wilkami baca Piotr Chruszcz. Widać wilki boją się nadal
jedynej słusznie minionej partii. Komentarz : powyŜszą informację dedykujemy opozycyjnym
radnym Rady Miejskiej w Miechowie, których ostatnio usiłował kąsać Wilk. Ew. transparenty moŜna
zamienić na logo z obecnie jedyną słuszną partią czyli PiS. Jednak za efekt nie ręczymy.
„Dziennik Polski” zaprasza do dyskusji na temat zamknięcia na klucz Gimnazjum nr 1
w Miechowie. Od godziny 8-mej do 13.30 Ŝaden z uczniów nie jest w stanie wydostać się z budynku szkoły.
Przynajmniej oficjalnie bo „wyskoki” przez okna na papierosa są na porządku dziennym. Oficjalnie uczniowie są
zmuszeni korzystać z ogrodzonego i zamkniętego spacerniaka na tyłach budynku o powierzchni nieco ponad
1 000 m.kw. Wypada po ok. 1,5 metra na uczniowską głowę. Podajemy jako ciekawostkę, Ŝe w zakładach
karnych więźniowie mają ustawowo do dyspozycji ponad 4 m.kw. powierzchni. Ośmielamy się przypomnieć p.t.
Redakcji, Ŝe kilka lat temu ówczesna dyrekcja podjęła próbę hermetyzacji szkoły. Ta próba trwała kilka dni
i została zarzucona dzięki stanowczej interwencji m.in. ówczesnego wicekuratora oświaty rodem z Miechowa
niejakiego Andrzeja M. Czekamy na opinię tego pana na temat działań obecnej dyrekcji. Póki co przekazujemy
kilka uwag uzyskanych od najbardziej zainteresowanych czyli uczniów gimnazjum. „Co to k…. jest kryminał czy
co. W kryminale przynajmniej Ŝryć dają…”, „ czy tu kogoś po….? Nie ma nawet gdzie zajarać…”, „porobili
wszędzie kamery jak w więzieniu. Chłopaki nawet w sraczu są pod obserwacją. Czy to normalne?”. Nasza
redakcja namawia wnerwionych uczniów aby podobierali się w pary i grzecznie spacerowali kolumną wzdłuŜ
ogrodzenia. Będzie to kolejna analogia do spacerniaka w kryminale. Porządek musi być jak mawia dyrekcja.
Najgorsze, Ŝe zima za pasem. Trudno sobie wyobrazić aby uczniowie przebierali się na kaŜdą przerwę w ciepłe
ciuchy aby móc pospacerować na zewnątrz. Zapewne coś wymyślą albo rzucą palenie.

Szczepanowice mają 730 lat !
Redaktor Z. Wojtiuk pisze w „Dzienniku Polskim”, Ŝe miechowska wieś Szczepanowice jest jedną z najstarszych w naszej
gminie. Pierwsza o niej wzmianka pochodzi z roku 1278 kiedy to kanonik krakowski i wrocławski Zbrosław zapisał w testamencie
wieś Szczepanowice miechowskiemu klasztorowi. Tak więc miechowskiej wiosce stuknęło równe 730 lat. Piękny jubileusz.

PROSTO Z POLSKI !
Rosną młode kadry PiS. Jak donosi prasa, działacze młodzieŜówki PiS „szkolili” się i „integrowali” w Centralnym Ośrodku
Sportowo-Szkoleniowym TKKF w Sierakowie. Na zorganizowanej w sobotni wieczór libacji alkoholowej padały budujące hasła
w rodzaju : „Jan Maria Popita” czy „Donald łobuzie wsadzimy ci ch… w buzię”. Wg „Faktu” wóda i piwo lało się strumieniami
a podchmieleni działacze PiS w ordynarny sposób ubliŜali przeciwnikom politycznym.”To był wyjazd integracyjny i sportowy” mówi
jego organizator poseł PiS Maks Kraczkowski. Widać jakie sporty uprawiają młode pisiaki. Czym skorupka za młodu nasiąknie …

Bezwstyd PiS :
# „Trzeba nie mieć wstydu, by urządzać demonstrację pod zakładem, który się doprowadziło do ruiny. W okresie
rządów PiS dyrekcje stoczni obsadzono działaczami partyjnych. Dla Jarosława Kaczyńskiego stocznia była jedynie
politycznym poligonem, na którym urządzał seanse nienawiści. Nie uczynił nic by ją uratować lub naprawić. Teraz ten
sam Kaczyński na wiecu przed stocznią wzywa Unię Europejską by nie dopuściła do likwidacji stoczni ! „ (W. Gadomski).
# Okazało się, Ŝe honor posła PiS ma dokładną cenę – 300zł! Kilkudziesięciu posłów partii J. Kaczyńskiego zagroŜonych
utratą diety w takiej wysokości, złoŜyło u Marszałka Sejmu fałszywe usprawiedliwienia swej nieobecności na obradach.

Marzenie Lecha Kaczyńskiego : gdybyŜ Unia Europejska składała się z samych Polsk …
Męska decyzja Lecha Kaczyńskiego : podpiszę albo nie podpiszę traktat z Lizbony.
Rozrzutność Lecha Kaczyńskiego : w roku 2009 Prezydent chce wydać na bieŜące funkcjonowanie
swej kancelarii 130 mln. zł. To o 30 mln. więcej niŜ obecnie. Zatrudnienie w kancelarii w porównaniu do
czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego wzrosło o ok. 150 osób ! Jest to wzrost o 75% !

Znalezione w Internecie.
# SondaŜ CBOS z 9 września pt. którą partię lubisz? Pierwsza liczba notowanie aktualne, w nawiasie notowanie z początku
2006r : PO – 40% (29%), PSL – 22% (15%), PiS – 20% (44%), SLD – 20% (8%). 45% Polaków popiera rząd 22% nie.
# SondaŜ CBOS z 11 września : Platforma Obywatelska – 41%, PiS – 19%, SLD – 6%, PSL – 5%.
# W Gdowie oddano do uŜytku pierwsze w Małopolsce boisko z programu „Orlik 2012”. Czas budowy 8 tygodni !!! W Racławicach
boisko z tego programu ma być oddane na przełomie września i października.
# Wszyscy pamiętamy, Ŝe bezpośrednią przyczyną rozpadu rządu Jarosława Kaczyńskiego była tzw. „afera gruntowa”, czyli
domniemana korupcja w Ministerstwie Rolnictwa kierowanym przez Andrzeja Leppera (Samoobrona). Konkretnie miało dojść do
próby wręczenia w/w łapówki za odrolnienie pewnej działki gruntowej. Dowodem winy Leppera miało być zrobione przez ówczesnego
ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę ukryte nagranie z rozmowy z A. Lepperem. PoniewaŜ Lepper twardo twierdził, Ŝe z nich
dwóch kłamcą jest Ziobro, zaproponował b. ministrowi obopólne badanie na wariografie czyli wykrywaczu kłamstw. Nie czekając na
odzew członka PiS Lepper sam poddał się takiemu badaniu i przeszedł go pomyślnie. Natomiast Zbigniew Ziobro odmówił udziału w
takim badaniu. Wnioski moŜe kaŜdy wyciągnąć sam.
# Sąd Rejonowy w Szamotułach uznał byłą posłankę Samoobrony Renatę Beger winną naruszenia ordynacji wyborczej i zasądził od
niej 7 tysięcy zł. grzywny. Beger przed ostatnimi wyborami płaciła za zbieranie podpisow na listach poparcia w wyborach do
parlamentu. Wina nie budzi wątpliwości – stwierdził prowadzący rozprawę. Wyrok nie jest prawomocny.
CYTATY : Nie trzeba donosić, Ŝeby być wybitnym naukowcem (Antoni Macierewicz PiS), Dla mnie Kaczyńscy są wieczni
i w ogóle moja wyobraźnia nie pojmuje, Ŝe mógłby być ktokolwiek inny na firmamencie PiS (Jacek Kurski PiS).
Trzeba czasami powiedzieć sobie prawdę i staramy się to robić (Grzegorz Schetyna PO). Pan Kaczyński jest partii PiS
waŜnym elementem, ale tylko elementem. Wymienialnym i przemijalnym. Niestety, dziś to on blokuje rozwój partii i ją
wyjaławia, a PiS przypomina sułtana otoczonego przez dwór eunuchów (Ludwik Dorn PiS).

Górą nasi !
Uchwałą nr 446 z dnia 23 września 2008r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała pana
Dariusza Marczewskiego na członka Rady Programowej Spółki Polskie Radio Regionalne
Rozgłośnia w Krakowie – Radio Kraków S.A. Pod komunikatem widnieje podpis Przewodniczącego
KRRiT Witolda Kołodziejskiego. GRATULACJE !!!

ECHA RÓśNE
RÓ NE
Manewry Polowe – Miechów 2008
W dniach 6,7 września, Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Miechowie zorganizowała „Manewry Polowe –
Miechów 2008”. W organizacji imprezy czynnie uczestniczyli nauczyciele szkoły, uczniowie i personel Szkolnych Warsztatów. Wśród
zaproszonych gości : władze powiatowe, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, rodzice uczniów i okoliczni rolnicy.

„Nie dla szkoły lecz dla Ŝycia się uczymy” – tymi słowami otworzyła miechowską imprezę Dyrektor ZS Maria Paschek.
Podkreśliła, Ŝe takie spotkanie jak to zorganizowane przez szkołę jest jedną z metod edukacji ustawicznej. Na imprezę złoŜyły się :
wystawy, wykłady, konkursy oraz pokazy maszyn rolniczych w czasie pracy na polu. Wykłady prowadzili pracownicy Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie : prof. dr hab. InŜ. ElŜbieta Boligłowa i dr Anna Gorczyca. W tajniki Ŝywienia wprowadzał zebranych
specjalista ds. Ŝywienia firmy „Sano” dr Ryszard Kujawiak. Odbyło się kilka konkursów dla młodzieŜy i dorosłych o tematyce
rolniczej. Puchar miechowskiego Starosty w konkursie Maszyna Wystawy, z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Krawca,
otrzymała firma „Maszrol” Kazimierza Gąsiorowskiego za ciągnik Mc CORMICK XTX 145. Manewry wzbogaciły imprezy towarzyszące
jak loteria fantowa, wystawa kosmetyków, plac zabaw dla dzieci czy podziwianie panoramy naszego miasta z wysokości wysięgnika
wozu bojowego StraŜy PoŜarnej. Całe przedsięwzięcie było głównie skierowane do uczniów technikum w zawodzie technik
mechanizacji rolnictwa oraz właścicieli gospodarstw rolnych. Sprawne przeprowadzenie Manewrów zapewnili koordynatorzy : Paweł
Ptak, Monika Marzec, Halina Dudek, Dominika Caban, Anna Wysocka, Jolanta Piotrowska, Krystyna Wydymus, Piotr Zemła , Michał
Krupa oraz Wojciech Duda wraz z uczniami szkoły. Imprezę sponsorowali : Starostwo Powiatowe w Miechowie, Firma Maszrol, Firma
AGRO-EKO, Firma BIS, Firma SANO, Firma Organika-Sarzyna, Szkoła Języków Obcych pana Jarosława Hajka, PSP Miechów oraz
firma cateringowa państwa Zdebów z Miechowa, która częstowała uczestników tradycyjnymi polskimi potrawami.
M. Marzec

Mobbing jest dobry na wszystko ?!
Trwają przepychanki w miechowskim Domu Kombatanta. Jak twierdzi niejaki Waldemar A.
szef Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego OPZZ „Konfederacja Pracy” sytuacja
w DPS jest dramatyczna a systematyczne nękanie (mobbing!) większości załogi przez
dyrekcję jest karygodne. W piśmie do miechowskiego Starosty Zarząd w/w związku pisze :
nie moŜna z góry zakładać, Ŝe ponad 70% załogi to nieroby, z którymi trzeba zrobić
porządek. Nasz DPS funkcjonuje juŜ ładnych kilka lat i jak dotychczas cieszył się dobrą
opinią. Dalsze porządki prowadzone przez dyr. Szastak nie tylko niszczą ludzi ale takŜe
nasz zakład. Wspomniany na wstępie pan A. sięga takŜe po argumenty natury
ekonomicznej. Główną kością niezgody jest nowy regulamin Domu Kombatanta
wprowadzony przez p.o. dyrektora poniewaŜ : te zmiany, które dyktuje nowy regulamin,
zmierzają do przekazywania niektórych zadań firmom zewnętrznym. W dłuŜszej
perspektywie czasu spowoduje to podniesienie kosztów funkcjonowania zakładu.
Odmiennego zdania jest Starosta Bertek. Twierdzi on, iŜ regulamin, który funkcjonuje od
kilku tygodni ma na celu usprawnienie pracy placówki i racjonalizację kosztów. Starosta wskazuje na niekonsekwencję w działaniach
związkowców. Z jednej strony niby troszczą się o koszty funkcjonowania zakładu a z drugiej strony Ŝądają kilkuset złotowej
podwyŜki. Wg pana A. „Konfederacja Pracy” jest zdeterminowana i jedyny ratunek dla zakładu widzi w odwołaniu zarówno dyrektora
jak i p.o. dyrektora i rozpisanie konkursu na stanowisko szefa DPS. Wątpliwości w tej sprawie ma jednak Starosta. Nie wiem czego
tak naprawdę chcą związkowcy. Nie podoba im się dyrektor, nie podoba im się p.o. dyrektora. To z kogo będą zadowoleni? – pyta
retorycznie starosta. Akurat na to ostatnie pytanie odpowiedź jest prosta. Związkowcy zawsze będą zadowoleni z siebie i przekonani
o słuszności swoich działań. Zapewne ich zadowolenie przeszłoby w euforię gdyby dyrektorem został wybrany ktoś z ich grona.
P.S. Przynajmniej jeden, najwaŜniejszy postulat związkowców Starosta będzie mógł zrealizować. Dyrektor DPS Dom Kombatanta
Janusz P. złoŜył pisemną rezygnację ze stanowiska. Tak więc nie ma formalnych przeszkód aby ogłosić konkurs na szefa placówki.

Porady praktyczne.
Praca z komputerem moŜe szkodzić zdrowiu. Lista chorób, których moŜna się nabawić, siedząc przy biurku i stukając w
klawiaturę, jest długa i miejscami dość przeraŜająca. Niektórzy straszą nawet depresją i … impotencją. Gdyby jednak bezkrytycznie
wierzyć we wszystkie alarmujące informacje, trzeba by uznać pracę z komputerem za jeden ze sportów ekstremalnych. Co zrobić
aby szkodliwe skutki długotrwałego obcowania z komputerem zminimalizować. Oto kilka rad praktycznych. Dziś Krzesło – fotel, na
którym przesiadujemy kilka godzin dziennie powinien być w pełni sprawny i zapewniać plecom solidne oparcie. Powinien mieć
regulowaną wysokość siedziska oraz kąt nachylenia oparcia. Bardzo waŜne jest abyśmy te parametry ustawili prawidłowo. Przednia
krawędź siedziska powinna znajdować się nieco poniŜej kolan (sprawdzamy to stojąc). Lędźwie muszą solidnie opierać się o oparcie.
WaŜne teŜ są regulowane podłokietniki ustawione tak, aby oparte na nich przedramiona układały się w jednej linii z nadgarstkami
leŜącymi na biurku. W najbardziej ergonomicznych stanowiskach pracy ramię i przedramię tworzą kąt prosty ew. lekko rozwarty.

Rowerem po gminie

JuŜ jesień …

Barwy jesieni.

„SPORT”
Mistrzowie Polski z Miechowa !
28 sierpnia w Wesołej koło Warszawy odbyły się Mistrzostwa Polski Związku Byłych śołnierzy i Oficerów Wojska
Polskiego w sportach obronnych. Województwo Małopolskie reprezentowała druŜyna powiatu miechowskiego
w składzie: Andrzej Dudek, Wiesław Jajkiewicz i Zbigniew Szymoniak. Opiekun zespołu Jan Rusek. Zawody
obejmowały rywalizację w 3 dyscyplinach : strzelanie z karabinu automatycznego, strzelanie z pistoletu i rzut
granatem do celu. W klasyfikacji druŜynowej całych zawodów zwycięŜyli przedstawiciele województwa
Świętokrzyskiego. Kapitanem zwycięskiej druŜyny był K. Bugaj, były pracownik miechowskiej Komendy Powiatowej
Policji. W konkurencji rzutu granatem do celu, mistrzostwo Polski wywalczyła druŜyna z Miechowa
a indywidualnie wicemistrzem Polski został Andrzej Dudek (na zdjęciu obok z pamiątkowym pucharem)!

Charytatywna niedziela na sportowo.
W upalną niedzielę 7 września , na Stadionie Miejskim
w Miechowie odbyła się impreza charytatywna, której beneficjentką
była pani Beata (nazwisko znane redakcji), samotna matka
sześciorga dzieci w wieku szkolnym. Głównymi atrakcjami imprezy
były dwa spotkania piłkarskie. W pierwszym meczu zmierzyli się
dziennikarze „Dziennika Polskiego” z reprezentacją miechowskich
Olboi. W normalnym czasie było 0:0. W rzutach karnych 5:4 byli
lepsi dziennikarze. W kolejnym spotkaniu na murawie zobaczyliśmy
reprezentacje miechowskich „samorządowców” i pracowników TVP
Kraków. DruŜynom przewodzili dyrektor Gadowski i burmistrz
Świerczek. ZwycięŜyli zawodnicy przebrani za samorządowców
miechowskich 3:1. Oprócz emocji sportowych odbyły się aukcje
dzieł sztuki lokalnych artystów oraz loteria fantowa. Zysk z tych
wszystkich przedsięwzięć ma być przekazany na ręce pani Beaty na
zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz remont
otrzymanego właśnie mieszkanka. Przedsięwzięciu patronowało
doborowe towarzystwo : Prezes MKS Pogoń Miechów, Dyrektor TVP
Kraków, redaktor Naczelny Dziennika Polskiego, Burmistrz Gminy i
Miasta Miechów oraz proboszcz miejscowej parafii.
DruŜyna oldboi. Od lewej stoją : Marek Podyma,
Krzysztof Młyński, Piotr Tkaczewski, Krzysztof Tandos, Janusz Paczyński, Jan Paweł Janus, Andrzej Wielgus. Kucają od
lewej : Witold Sokół, Zbigniew Straszak, Krzysztof Szymanek i Wojciech Małodobry.

PIŁKA NOśNA w sezonie 2008/2009.
# Ruszyły rozgrywki II ligi krakowskiej juniorów. Doskonale spisują się w nich młodzi miechowianie. Pogoń odniosła same
zwycięstwa i jeden mecz zremisowała. Wyniki miechowian : Michałowianka – Pogoń 2:3, Pogoń – Milenium Radziemice 9:0, Orlęta
Rudawa – Pogoń 0:6. Kolejne spotkania to pasmo sukcesów młodych Miechowian. Remis w Modlnicy 1:1, zwycięstwo u siebie z
Prądniczanką 1:0 i zwycięstwo w Charsznicy ze Spartakiem 1:0. Kolejny mecz młodzi miechowianie wygrali u siebie z Węgrzcami
4:0. Juniorzy Pogoni prowadzą w IV grupie 2 ligi. Brawo młodzieŜ!
# RównieŜ trampkarze miechowscy grają w II lidze krakowskiej. Nasze pociechy w 1-szym meczu uległy druŜynie Olimpic
2:3 a w 2-gim meczu pokonały rówieśników z Orła Sidzina 14:2! Zajmują 2 miejsce w tabeli.

VI liga – MKS Pogoń znów w dole tabeli.
W piątej kolejce miechowska Pogoń podejmowała na własnym boisku
druŜynę Jordana z Zakliczyna. Mecz rozstrzygnięto juŜ w 1-szej połowie
gdyŜ Pogoń po ewidentnych błędach obrońców straciła 2 bramki. Nasi
równieŜ mieli kilka doskonałych okazji do zdobycia bramki ale, moŜna rzec
tradycyjnie, pudłowali niemiłosiernie. Mimo puszczonych goli jaśniejszym
punktem w druŜynie był rezerwowy bramkarz Mariusz Malicki.
Gołym okiem widać, Ŝe Pogoń nie gra najlepiej. Ma więc o czym główkować
trener miechowskiego zespołu Janusz Paczyński.
W kolejnym spotkaniu MKS Pogoń zremisowała 1:1 w Węgrzcach. W 7-mej kolejce przegrała na własnym stadionie 0:3 z trenowaną
przez Juliana Łopatę Bronowianką z Krakowa i znalazła się w spadkowej części tabeli.

Klasa A Jedyny przedstawiciel powiatu miechowskiego w I grupie krakowskiej A klasy Spartak Wielkanoc przegrał kolejny mecz
tym razem w Michałowicach 1:2, tracąc bramkę 5 min. Przed końcem spotkania i po 5 kolejkach zajmuje w tabeli grupy dopiero 13
miejsce. W kolejnym spotkaniu poraŜka w Niedźwiedziu 1:2 i spadek na 14 pozycję w tabeli. 21 września zawodnicy z Wielkanocy
wygrali spotkanie na własnym obiekcie z Milenium Radziemice i to aŜ 5:1.

Klasa B Piłkarze IV grupy B klasy rozegrali 3 kolejkę ligową. Wyniki druŜyn z terenu naszego powiatu : Juvenia Prandocin – Zryw
Przesławice 7:0, Polonia – Nidzica Słaboszów 5:2, StraŜak Goszcza – Jastrzębiec KsiąŜ W. 3:0, Olimpia Czaple W. –
Wierzbowianka Wierzbno 0:3. Kolejka 15 września : Nidzica – Juvenia 3:6, Jastrzębiec – Zryw 8:0, Victoria – Olimpia 2:2.
NajwyŜej w tabeli z miechowskich druŜyn Olimpia Czaple zajmuje 6 miejsce. 21 wrzesień - Zryw – Nidzica 2:5, Płomień –
Jastrzębiec 3:0, Olimpia – Pogoń 2:3. Najlepsza z miechowskich druŜyn Jastrzębiec zajmuje 7 miejsce w tabeli.
Klasa C Wyniki druŜyn miechowskich w 4-tej kolejce grupy IV : Iskra Pałecznica – StraŜak Przybysławice 0:8, Jaxa Jaksice –
Northstar Miechów 2:0, Spartak Charsznica – Jastrzębiec II KsiąŜ W. 7:0, Strumyk Jakubowice – Kapitol Racławice 2:1,
Błękitni Falniów – Energia Kozłów 3:3. W tabeli prowadził Spartak 10pkt przed Jaxą 9pkt, (jeden mecz mniej).
W 5-tej kolejce pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odniósł
Northstar. Na boisku w Bukowskiej Woli pokonał on
4:2 Błękitnych Falniów. W innych spotkaniach : Jaxa
poniosła pierwszą poraŜkę w rozgrywkach przegrywając w
Przybysławicach ze StraŜakiem 1:2. W kolejnych meczach
Northstar pokonał w Charsznicy Energię Kozłów 5:1 a Jaxa
wygrała u siebie z Kapitolem Racławice 4:2.
Kolejka 21 września - wyniki pozostałych druŜyn miechowskich : Błękitni Falniów – StraŜak Przybysławice 2:6, Energia
Kozłów – Northstar Miechów 1:5. W tabeli prowadzi Strumyk Jakubowice. TuŜ za nim StraŜak Przybysławice, Jaxa i Spartak
Charsznica. Po dwóch kolejnych zwycięstwach na 5 miejsce awansował Northstar Miechów.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
ECHA Z FESTYNU - zdolny burmistrz.
Na festynie sportowo-rekreacyjnym, który odbył się na Stadionie Miejskim 7 września, przeprowadzono m.in. aukcje
dzieł sztuki lokalnych artystów. Jednym z licytowanych eksponatów był wykonany własnoręcznie na płótnie przez
burmistrza Świerczka koński łeb. Po dokładnych oględzinach dzieła, prowadzący aukcję nie mógł uwierzyć, Ŝe mamy
takiego zdolnego burmistrza. Wyraził więc przypuszczenie, Ŝe konia wykonała zapewne szydełkiem jego Ŝona.
Trybuny skwitowały to nie wiadomo dlaczego salwą śmiechu. PoniewaŜ po takiej rekomendacji nikt nie kwapił się
z licytowaniem, obraz zakupiła czujna dyrektor UGiM w Miechowie Maria Malinowska (PiS) za całe 60zł.
Burmistrz z tajemniczym uśmieszkiem dźwiga swoje dzieło.

Ziobry teŜ nie lubią - podobnie przebiegła licytacja kolejnego hitu czyli ksiąŜki pt. „Wysokie Tatry”. Podniecony burmistrz przeczytał
napisaną osobiście przez b. ministra sprawiedliwości Ziobrę, dedykację dla nabywcy ksiąŜeczki. Niestety nikt z zebranych nie wyraził
chęci jej nabycia. Sytuację uratował, a miał wyjście, wiceburmistrz Pengiel, który jako jedyny zdecydował się kupić dar swego
partyjnego kolegi z PiS. Tak więc dwie kultowe rzeczy z aukcji trafiły we właściwe ręce. Wszystko zostało w partyjnej rodzinie.

Kosztowny kłamczuszek.
Jak mogą Państwo przeczytać na str. 3-ciej, dzięki „zaradności” naszego nieocenionego burmistrza, gmina Miechów będzie musiała
wybulić na konto Urzędu Marszałkowskiego ok. 2 miliony złotych! W redakcji usiedliśmy z kalkulatorem w ręce i wyliczyliśmy, jakie
poŜyteczne oraz mniej waŜne rzeczy w naszej gminie moŜna by za tę niemałą kwotę zrobić. PoniŜej wyniki naszych rachunków.
Inwestycje waŜne, powaŜne, potrzebne i poŜądane.
# Za 2 mln. zł. moŜna by wykonać kompletny projekt krytej pływalni i jeszcze by zostało na rozpoczęcie robót ziemnych.
# Za 2 mln. zł. moŜna by wymienić ok. 25 km. azbestowych rur, którymi ciągle jeszcze płynie woda w niektórych sołectwach.
# Za 2 mln. zł. moŜna by zbudować od podstaw ok. 4 km. asfaltowej drogi gminnej o szerokości 3 metry.
# Za 2 mln. zł. moŜna by urządzić muzeum Ziemi Miechowskiej i wyremontować oraz zagospodarować tzw. „Pustki”.
# Za 2 mln. zł. moŜna by zaadaptować na eleganckie mieszkania dawny budynek SB i zagospodarować jego otoczenie.
# Za 2 mln. zł. moŜna by tzw. „Wyspę” w Parku Miejskim przemienić we wspaniałe kąpielisko z kajakami i rowerami wodnymi.
# Za 2 mln. zł. moŜna by zainstalować darmowy Internet we wszystkich gminnych wioskach.
# Za 2 mln. zł. moŜna by wyposaŜyć Centrum Energii Odnawialnej w Pojałowicach w solidne maszyny do produkcji na skalę
przemysłową pelet i brykietów ze słomy, zaspokajającą potrzeby rolników i nie tylko całej naszej gminy.
Inwestycje mniej waŜne, mało powaŜne i potrzebne oraz niekoniecznie poŜądane.
# Za 2 mln. zł. kaŜdy nauczyciel w gminie mógłby dostawać coroczną nagrodę od burmistrza w wys. 2 500zł. przez 4 lata.
# Za 2 mln. zł. moŜna by kupić szesnaście odnowionych wozów do wywoŜenia naszych śmieci.
# Za 2 mln. zł. moŜna by opłacać przez ponad 15 lat „zaradnego” burmistrza typu Świerczek (pensja ok. 11 tys. zł.), tylko po co?
# Za 2 mln. zł. moŜna by zatrudnić w UGiM Miechów Dyrektora Urzędu typu „Maria” (pensja ok. 6 500zł.) przez 25 lat. J.w.
# Za 2 mln. zł. moŜna by obsadzić metrowymi sadzonkami sosenek ok. 160 ha ziemi.
# Za 2 mln. zł. moŜna by zaszczepić 100 tys. psów i kotów (jedno szczepienie 20zł.)
# Za 2 mln. zł. kaŜdy mieszkaniec gminy mógłby otrzymać certyfikowany, emaliowany basen z pozytywką i przykrywką.
# Za 2 mln. zł. moŜna by w kaŜdym sołectwie zamontować ustęp wolnostojący, wyposaŜony w urządzenia ze stali kwasoodpornej
typu spłuk na podczerwień, pisuar z baterią dozującą ciepłą wodę, przepływowy podgrzewacz wody, umywalkę itd.
Komentarz : zapytałem jednego ze znanych radnych czy nie zadrŜała mu ręka przy głosowaniu za absolutorium (rok 2007) oraz za
podwyŜką pensji dla burmistrza Miechowa. Skonfundował się nieco i wydukał, Ŝe został wprowadzony w błąd, Ŝe gdyby wiedział to co
wie teraz to mógłby zagłosować rzetelnie i świadomie. A ja powiedziałem tylko poŜyjemy, zobaczymy.

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (18)
Nadal mamy niepomyślne wiadomości dla słynących z urody, i nie tylko, mieszkanek gminy Smarkiewicze – Owczary. Wójt Sosenka
nadal emabluje swoją konkubinę, juŜ nieomal oficjalnie. Jest takŜe stałym bywalcem sal sądowych i hipnotyzuje sędziów. Ale jest dla
niego promyczek nadziei. Kolejna rozprawa rozwodowa juŜ wkrótce. O wynikach poinformujemy. CDN.

PoŜar w Gimnazjum!
W ostatni dzień września w miechowskim Gimnazjum wybuchł poŜar. Ogień pokazał
się w głównym budynku i dość szybko zaczął rozprzestrzeniać się na pozostałe
obiekty szkolne. Zanim interweniowała straŜ poŜarna i inne słuŜby ratownicze
młodzieŜ szkolna w porządku i bez oznak paniki została ewakuowana z zagroŜonych
budynków na boisko szkolne. Pracownicy techniczni błyskawicznie
sprawdzili czy w szkole nikt nie pozostał. Ostatni, jak przystało na kapitana, opuściła
szkołę dyrekcja. Na szczęście powyŜsze wydarzenia to tylko scenariusz
przeprowadzonych w tym dniu udanych ćwiczeń. Nikt nie odniósł obraŜeń.

Poczta – czyli od Was do nos
Przesyłam przedruk z gazetki szkolnej „utworu” i rysunku autorstwa ucznia gimnazjum, który miał
przekonać jego kolegów o zaniechaniu przemocy w szkole (pisownia oryginalna). Gratulacje dla
polonistów.
nauczycielka
Agresji STOP ona juŜ nie słuŜy Tobie!
Rodzice płaczą, synek oszpecony
Dostaniesz w zęby i juŜ po tobie.
A czego skakałeś jak przez osę uŜądlony
Twarz fioletowa, warga rozbita
Czemuś agresję z domu wynosił
A klasa się śmieje z takiego zbójnika.
A później innych o ratunek prosił?
Potem szukasz zemsty, cwaniaku
Mieć przyjaciół wszystkich tęsknota
I znów dostaniesz po śpiewaku.
Mieć wrogów to piekieł wrota.
Twarz kwadratowa, bolące siniaki
Agresji stop dla nas Polaków
Kolesie chwytają bohatera za fraki.
Przede wszystkim wśród szkolnych młodziaków.

Konkurs, konkurs !!!
Redakcja „Echa” kontynuuje konkurs na nazwę dla, jak dotychczas,
jedynej samodzielnej inwestycji Burmistrza Świerczka – ustępu
wolnostojącego. Toaleta robi takŜe za słup ogłoszeniowy! Oto
kolejne otrzymane propozycje : KUPAKLOPA (MEC), KUPA OKRĄGLAKA
(świr) GLANCUSTĘP (Lolek).
PS. Sztandarową inwestycją burmistrza Miechowa zainteresowano się takŜe
za oceanem ! Nasz haker znalazł w tajnym archiwum Pentagonu zdjęcie
z satelity szpiegowskiego, na którym miechowski klop ekspert opisał jako
niezidentyfikowany obiekt militarny, prawdopodobnie rakieta balistyczna!
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