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

„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”

ECHO
MIECHOWA

(Karl Mannheim)

Burmistrz kłamczuszek !
Mimo
jednoznacznej
wymowy
gminnych
dokumentów
Burmistrz Gminy
i Miasta Miechów
nie dystansuje
się od swych
kłamliwych
wypowiedzi
w prasie.
Przy okazji łamie
lokalne prawo
czyli Statut
Gminy Miechów.
Burmistrzu
opamiętaj się bo
moŜe cię spotkać
przygoda jak
tego pajaca
z opowieści
Collodiego.
(czytaj strona 4)

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

ECHA Z POWIATU
Miechowskie gospodynie w Zakopanem.
W dniach 27-28 września br. przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu
miechowskiego uczestniczyły w wycieczce turystyczno - integracyjnej do Zakopanego.
Gospodynie z gmin : Miechów, Kozłów, KsiąŜ Wielki i Słaboszów podziwiały panoramę Tatr z Gubałówki,
wyciągiem krzesełkowym wyjechały na Polanę Szymoszkową i dotarły do doliny Kościeliskiej. Zwiedziły
takŜe centrum Zakopanego i skocznię narciarską Wielką Krokiew. Wyjazd w góry był formą
podziękowania za aktywność KGW, które swymi występami i działaniami promocyjnymi uświetniają
imprezy organizowane przez Starostwo Powiatowe w Miechowie. Organizatorem wycieczki była Maria
Sztuk, Sekretarz Powiatu, zaś przejazd sponsorował Zakład Remontowo-Budowlany „Murdza”.

„Stowarzyszenie Kobiet w Europie”.
Przedstawicielki ,,Stowarzyszenia Kobiet w Europie" z siedzibą w Brukseli - Małgorzata
DuŜyńska i Krystyna Dassonville - Piechowska gościły w miechowskim starostwie. Przybyły do
Miechowa by popularyzować międzynarodowy kiermasz z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, który
odbędzie się z końcem listopada w stolicy Belgii. Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc humanitarna w
realizacji projektów zgłoszonych w imieniu potrzebujących w Europie i krajach rozwijających się na
całym świecie. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność pomogło juŜ ośrodkom w Polsce zajmującym
się leczeniem niepełnosprawnych i niesłyszących, m.in. we Wrocławiu i Wejherowie. W tym roku po raz
czwarty w ramach brukselskiego kiermaszu będą oferowane wyroby produkcji polskiej - prace artystów
ludowych, wypieki świąteczne, artykuły spoŜywcze wysokiej jakości, itp. Po raz pierwszy w tę akcję
włączą się powiat miechowski, który będą promował nasz rejon poprzez prace artystyczne pensjonariuszy domów pomocy społecznej
i miejscowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Będzie to kolejna oryginalna prezentacja ziemi miechowskiej zagranicą. Oprócz
rozmów w starostwie Belgijki odwiedziły DPS przy ul. Warszawskiej w Miechowie. Kontakt ze ,,Stowarzyszeniem Kobiet w Europie"
został nawiązany w czasie tegorocznej wrześniowej promocji naszego powiatu w Brukseli.

Nowe drogi w powiecie.
9 października odbył się kolejny odbiór przebudowanych wspólnie z gminami odcinków dróg
powiatowych. Tym razem dotyczyło to terenów Słaboszów i Racławice. Najpierw komisja odbioru
przejechała do wsi Raszówek, w ciągu drogi powiatowej nr 1232K Raszówek - Dosłońce - Miroszów.
Nową nawierzchnię i towarzyszące prace na długości 1,303 km wykonał ,,Poldim" z Jakubowic. Koszt
inwestycji o wartości 174.340 zł pokryły po połowie powiat miechowski i Gmina Słaboszów. Z efektami
modernizacji dwóch kolejnych odcinków powiatowych szlaków zapoznano się w gminie Racławice. We
wsi Kościejów przy drodze pow. nr 1230K Nieszków - Toporów - Kościejów przebudowano drogę na
dług. 1,270 km. Prace wykonało Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,Trakt", a ich
koszt wyniósł 190.140 zł. W Janowiczkach przekazano do uŜytku zatokę postojową o dług. 0,348 km.
która moŜe pomieścić 60 samochodów. Jest to cenna inwestycja, bo w tym miejscu często odbywają się uroczystości, zloty
i okolicznościowe imprezy. Prace przy tym poboczu, które kosztowały 95.700 zł wykonała firma ,,Poldim". Za obie inwestycje
zapłaciły po połowie powiat miechowski i Gmina Racławice. Starosta Mieczysław Bertek podkreślił społeczny efekt wykonanych
prac. Jest nim sukcesywna poprawa jakości szlaków komunikacyjnych i wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego.
16.10.2008, JuŜ po raz trzeci w tym miesiącu odbył się kolejny odbiór zmodernizowanych
we współpracy z gminami odcinków dróg powiatowych. Na drodze pow. nr 1155K SkałaOstrysz-Ulina Wielka-Ulina Mała (gmina Gołcza) przebudowie poddano odcinek 1 km w Ulinie Wielkiej –
koszt 164.890 zł. Wykonawcą prac było Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,Trakt".
Z kolei w gminie Charsznica wykonano dwa zadania drogowe. Modernizację zrealizowano na szlaku od
Uniejowa Kolonii do Pstroszyc II o dług. 1,032 km w drodze pow. nr 1184K, w ramach której starą
drogę tłuczniową pokryto nawierzchnią bitumiczną. Wartość prac wyniosła 168.600 zł. Wykonawcą
inwestycji była firma ,,Poldim" z Jakubowic. W innym miejscu gminy, w drodze pow. nr 1137K BoŜa
Wola-JeŜówka-Tczyca wykonano poszerzenie istniejącej drogi i chodnik o dług. 0,310 km, zaś w ciągu
drogi pow. 1177K Tczyca-Swojczany ułoŜono nowy chodnik i nawierzchnię bitumiczną na dług. 0,140 km. Prace te kosztowały
łącznie 249.600 zł, płatne równieŜ po 50% przez powiat i gminę. Wykonawcą robót było ŚPRD ,,Trakt".

Jak pozyskać środki z UE ?
24.10.2008r. w sali konferencyjnej miechowskiego starostwa odbyło się spotkanie
warsztatowe dotyczące moŜliwości pozyskania środków UE z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Eksperckie spotkanie rozpoczął członek zarządu powiatu Dariusz
Marczewski, który powitał Tomasza Bogdana, zastępcę dyrektora Departamentu Funduszy
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, a takŜe licznie przybyłych uczestników. Omawiane
były m.in. aktualne konkursy w ramach MRPO, etapy ich realizacji oraz aktywność w konkursach
powiatu miechowskiego i poszczególnych gmin. Prowadzący warsztaty wicedyrektor wyróŜnił powiat
miechowski za merytoryczność złoŜonych projektów (budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 1
w Miechowie i modernizacje dróg powiatowych). Jednocześnie zachęcił samorządy gmin powiatu do
większej aktywności w składaniu wniosków niezbędnych do pozyskania środków z UE. Z podobnym apelem zwrócił się równieŜ do
przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. W trakcie szkolenia omówione zostały najczęściej popełniane błędy
beneficjentów we wnioskach aplikacyjnych, które mogą być z tych powodów dyskwalifikowane na róŜnych etapach selekcji. Przyszli
wnioskodawcy będą mogli korzystać z nowo powstałych punktów Centrum Informacyjnego FEM - "jeszcze bliŜej beneficjenta".

Organizacje pozarządowe w powiecie
Przedstawiciele organizacji pozarządowych powiatu miechowskiego spotkali się
w Starostwie Powiatowym w Miechowie, by dokonać bilansu działań i omówić plany
wspólnych działań z urzędem na przyszłość. Na terenie powiatu działa 58 org. pozarządowych,
które prowadzą działalność o róŜnorodnym zakresie: kulturalnym, historycznym, sportowym,
turystycznym, zdrowotnym, społecznym, środowiskowym, itp. Ich działania, wsparte pracą
wolontariuszy, łączy wspólny cel - promocja powiatu. Spotkanie prowadził Dariusz Marczewski.
Współpraca powiatu miechowskiego z ww. organizacjami została zintensyfikowana, czego dowodem są
zwiększone kwoty dotacji powiatu na realizacje zleconych zadań publicznych. W 2009r. przewiduje się
na ten cel przeznaczyć 34 tys. zł. Omówiono współpracę powiatu miechowskiego z ww. organizacjami
w 2008r. na przykładach zrealizowanych zadań publicznych przez: UKS ,,Spartakus" z miechowskiego Gimnazjum Nr 1 i Bractwo
Rycerskie Ziemi Miechowskiej. Przeprowadzono równieŜ konsultacje projektu partnerskich działań na przyszły rok zwracając uwagę
na zróŜnicowanie oferty tematycznej planowanych zadań. W części warsztatowej Beata Wojniłłowicz z Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu omówiła zasady wypełniania wniosków o dotacje na zadania publiczne. Informacja : www.miechow.pl/strony/id=172.

ECHA Z GMINY
Burmistrzowskie pomysły na edukację .
Z niekłamanym zdumieniem czytamy w prasie lokalnej wypowiedzi burmistrza Miechowa w sprawie jego planów
dotyczących organizacji oświaty w placówkach podległych z mocy ustawy samorządowi gminnemu. Nie mamy złudzeń
co do poziomu kwalifikacji najwyŜszego urzędnika w naszej gminie ale mieliśmy nadzieję, Ŝe chociaŜ w sprawach
organizacji gminnej oświaty ma realistyczne poglądy choćby z racji kilkuletniego kierowania placówką szkolną. śe tak
jednak nie jest przekonują nas przemyślenia i zamiary pana burmistrza, dotyczące reorganizacji sieci szkół gminnych.

Budynki gimnazjum wraz z halą sportową w Miechowie

Szkoła w Pojałowicach

Mamy zdecydowanie za duŜą liczbę młodzieŜy w miechowskim gimnazjum -alarmuje burmistrz. Ośmielamy
się przypomnieć, Ŝe w chwili powołania do Ŝycia jedynego gminnego gimnazjum w jego murach pobierało naukę
ponad 900 dzieci. Wskutek nieubłaganych zjawisk demograficznych w obecnym roku mamy 640 gimnazjalistów.
I właśnie w tym roku nieoceniony pan burmistrz uderzył na alarm, Ŝe w gimnazjum uczy się za duŜo dzieci. W związku
z powyŜszym popiera pomysł, utworzenia drugiego gimnazjum na terenie naszej gminy! Przypominamy, Ŝe w czasie
organizowania sieci gimnazjów w gminie Miechów, ówczesna Rada Miejska zdecydowanie sprzeciwiła się powstaniu
2 placówek, jednej dla dzieci miejskich drugiej dla dzieci ze wsi. NajwaŜniejszy powód to obawa, Ŝe nie zostanie
spełnione główne załoŜenie, które legło u podstaw decyzji rządzących naszym krajem o powołaniu do Ŝycia
gimnazjalnego szczebla oświaty czyli sprawa wyrównania poziomów wiedzy dzieci z róŜnych środowisk i miejsc
zamieszkania. Szczególnie radnych reprezentujących środowiska wiejskie oburzał fakt zamiaru stworzenia „wiejskiego
getta”, jak wówczas nazwali ten projekt. I oto teraz burmistrz Świerczek wraca do słusznie zarzuconego pomysłu. Jest
przekonany o sensowności utworzenia drugiego gimnazjum i uwaŜa, iŜ najlepszą jego lokalizacją byłby budynek
szkoły w Pojałowicach! Jeśli pan burmistrz nie był w Pojałowicach to chcemy mu uzmysłowić, Ŝe szkoła ta dysponuje
6 (słownie : sześcioma) pomieszczeniami klasowymi! Jeszcze w pierwszym roku funkcjonowania tu gimnazjum jakoś
1-sze klasy pomieściłyby się w Pojałowicach. Natomiast gdzie miałyby uczyć się dzieci w 3-cim roku istnienia
gimnazjum to juŜ jest spora niewiadoma. RównieŜ przypominamy burmistrzowi, Ŝe pojałowicka placówka nie ma
choćby najskromniejszej salki gimnastycznej. Następną sprawą jest los miejscowych dzieci pobierających naukę
w obecnej szkole podstawowej. Chyba pan burmistrz ma zamiar przekonać rodziców z Pojałowic i okolicy, aby wozili
swe pociechy do Miechowa gdyŜ, znów wg oceny burmistrza, miechowskie szkoły mają za mało dzieci. Do tego
jeszcze słyszymy postulat likwidacji kosztownych w utrzymaniu placówek w Nasiechowicach i Falniowie. Biorąc pod
uwagę wspomniane koszty utrzymania placówek oświatowych to naleŜy przypomnieć, Ŝe koszty utrzymania budynków
Gimnazjum miechowskiego nie zmniejszą się po zabraniu z jego murów nawet setki młodzieŜy. Lecz subwencja na te
koszty zmaleje o około 300 tyś. zł plus drugie tyle na wyposaŜenie nowej placówki w nowe meble i pomoce
dydaktyczne, gdyŜ tamtych nie da się wykorzystać ze względu na wzrost uczniów i róŜnice programowe. Trzeba je
będzie dołoŜyć z gminnej kasy, zwłaszcza Ŝe słyszymy takŜe o zapędach pana burmistrza na „zgazyfikowanie”
budynków gimnazjum
i SP nr 2. Ale to przecieŜ nie forsa Pana Burmistrza !!!
Do wyliczeń i „korzyści”
wychowawczych i dydaktycznych jeszcze wrócimy w następnym numerze.

Oświata gminna w liczbach : 9 szkół podstawowych (1113 dzieci), 1 gimnazjum (640 dzieci)
i 3 przedszkola samorządowe (343 dzieci).

Rowerem po gminie

W gminie ład, czystość i porządek. Jak zwykle …

a przy drogach rosną grzyby

ECHA Z MIASTA
Dzień Edukacji Narodowej.
W gminie - Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwanego Dniem Nauczyciela w Miechowskim Domu Kultury odbyło się
uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Gminy i Miasta Miechów gminnym pedagogom. Nagrody te otrzymali :
Mariola Sosnowska, Urszula Stańczyk, Małgorzata Strzelec (Gimnazjum), Marianna Kańska, BoŜena
Kowalczyk (Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie), Aleksandra DróŜdŜ, Andrzej Manterys (Szkoła Podstawowa
nr 2 w Miechowie), Beata Kluza (Szkoła Podstawowa w Pojałowicach), Jolanta Słowińska (Szkoła Podstawowa w
Parkoszowicach), Iwona Piwowarczyk (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Miechowie). Nagrodzeni oprócz uścisku
dłoni burmistrza otrzymali po 2 200zł. Na zakończenie uroczystości wystąpił Leszek Długosz, były bard „Piwnicy pod
Baranami”, który niecały rok temu gościł na deskach sceny MDK jako kandydat PiS w wyborach do Senatu RP.
W powiecie - Starosta miechowski był nieco hojniejszy dla nauczycieli niŜ burmistrz. Dyrektorzy szkół podległych
powiatowi otrzymali po 2 500zł. nagrody a nauczyciele po 2 400zł. Nagrodzeni dyrektorzy to : Maria Paschek
(Zespół Szkół nr 2 w Miechowie), Marzena Samborska (Zespół Szkół nr 1 w Miechowie), Zygmunt DróŜdŜ (Liceum
Ogólnokształcące w Miechowie), Mirosława Malmon (Zespół Szkół w KsiąŜu Wielkim), Krystyna Włodarczyk
i ElŜbieta Duniec (SOSW w Zagorzycach) oraz ElŜbieta Piwowarska (Bursa Szkolna w Miechowie). Nagrodzeni
nauczyciele : Beata Szarek i Katarzyna Mucha (Zespół Szkół nr 1 w Miechowie), Janusz Burzyński i Wojciech
Wesołowski (Zespół Szkół nr 2 w Miechowie), Adam Kania i Andrzej Śliwiński (Liceum Ogólnokształcące
w Miechowie) oraz Teresa Libera (Zespół Szkół w KsiąŜu Wielkim). Nagrody są wyrazem uznania dla Państwa pracy
pedagogicznej. Bądźcie autorytetami dla młodzieŜy – powiedział Starosta Bertek do nagrodzonych pedagogów.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Premier Tusk oznajmił publicznie, Ŝe nauczyciele będą dostawać
co rok 10% podwyŜkę pensji ! To dobry prezent dla pedagogów od rządu RP.

Awaria magistrali wodociągowej.
16 października woda z kranów w miechowskich mieszkaniach przestała płynąć. Od wczesnego ranka kilka brygad
z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji penetrowało teren miasta usiłując zlokalizować miejsce awarii. Dopiero jednak po
godzinie 16-tej udało się ustalić źródło wycieku wody. Na polach przy ul. Sienkiewicza zaobserwowano duŜy wyciek.
Usunięcie awarii nastąpiło błyskawicznie i juŜ wieczorem sytuacja zaopatrzenia w wodę wróciła do normy. Obawiamy
się, Ŝe takie sytuacje jak wyŜej opisana mogą się zdarzać coraz częściej gdyŜ wiekowa instalacja wymaga pilnych
inwestycji. Tym pilniejszych, Ŝe po złych drogach moŜna jeździć ale bez wody Ŝyć nie sposób.

Uwaga mieszkańcy osiedla Sikorskiego !
W związku z rosnącymi cenami importu gazu ze wschodu w kwietniu hurtowe ceny gazu w Polsce wzrosły o 14,4%.
Od 1 listopada ta cena wzrasta o dalsze 11,1%. Jak to przełoŜy się na ceny dla detalicznych odbiorców nikt jeszcze
nie potrafi dokładnie wyliczyć. Chcemy przypomnieć mieszkańcom osiedla Gen. W. Sikorskiego, których mieszkania
w obecnym sezonie grzewczym będą ogrzewane z nowej kotłowni opalanej gazem, Ŝe na bieŜąco będą płacić rachunki
wg. uśrednionej ceny ogrzewania 1 m. kw. powierzchni mieszkania. Obawiamy się, Ŝe ta cena ma się nijak do
rzeczywistych kosztów produkcji i dostarczenia ciepła oraz ciepłej wody z nowej kotłowni. Cała prawda wyjdzie jednak
na jaw dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego 2008/2009. Wtedy po otrzymaniu dodatkowych rachunków
niektórzy poczują się jakby byli na gazie. Jednym z niewielu optymistów jest chyba burmistrz Świerczek, który
wymyślił i zrealizował kotłownię opalaną gazem. Tak mu się ten pomysł podoba, Ŝe do tejŜe kotłowni jest podłączany
kompleks oświatowy na os. Sikorskiego ( Gimnazjum nr1 i Szkoła Podstawowa nr2). Ciekawe jak będą się miały
koszty ogrzewania obecnymi systemami (pompy ciepła i kotłownia węglowa) do kosztów ciepła z kotłowni opalanej
gazem. A moŜe po prostu chodzi o „wpompowanie” pieniędzy w system ogrzewania gazowego. PoŜyjemy zobaczymy.

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 ! .

A za rogatkami juŜ jesień.

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

Radny interpeluje - Burmistrz milczy czyli samorządność po miechowsku.
Do dnia 30 października radny M. Włodarczyk nie doczekał się odpowiedzi na swą interpelację w sprawie
kłamliwych enuncjacji Burmistrza Miechowa w prasie. „Statut gminy zobowiązuje burmistrza do pisemnej
odpowiedzi na moją interpelację w ciągu 21 dni. Jej brak oznacza kpiny burmistrza tym razem z prawa
miejscowego, Ŝe juŜ o zwykłej przyzwoitości nie wspomnę” – mówi radny Mirosław Włodarczyk.
Od redakcji : „PRZYZWOITOŚĆ” - zachowanie bez zarzutu, zgodne z moralnym obowiązkiem, ukrywające
niechęć i namiętności, wskazujące na dobre i prawe maniery (Słownik języka polskiego).

PRASA, INTERNET
PRASA Lokalna.
W 203 numerze „Wieści Miechowskich” znajdujemy list otwarty b. Przewodniczącego Rady Powiatu
Miechowskiego Zygmunta Daszkiewicza, będący doskonałym przyczynkiem do dyskusji na temat
działalności i kompetencji organów samorządów terytorialnych. Jego autor po roku 1990 współorganizował
samorząd na szczeblu gminnym a potem był znaczącą postacią w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Sejmiku
Samorządu Terytorialnego oraz miechowskiego samorządu powiatowego. Jego więc opinie nt róŜnych aspektów
działań samorządowych są niewątpliwie opiniami doświadczonego samorządowca i jako takie ze wszech miar warte
uwagi. Wiodącym tematem listu jest, jak pisze sam autor : waŜka społecznie sprawa gospodarowania pieniędzmi
publicznymi pochodzącymi takŜe z podatków mieszkańców gminy KsiąŜ Wielki. Podatnicy mają prawo oczekiwać, by
ich pieniądze były gospodarnie wydawane , a nie marnotrawione wskutek zaniedbań, zaniechań, braku kontroli,
nadzoru, niedopełnienia obowiązków przez wysoko opłacanych urzędników gminy. Detalicznie pana Daszkiewicza
wyprowadziła z równowagi sprawa defraudacji przez pracownicę UG w KsiąŜu Wielkim 318 tys. zł. z gminnego
budŜetu, oraz działania w związku z tym zdarzeniem aktualnych władz gminnych. Szczegółowo opisane przez autora
listu poczynania władz samorządowych KsiąŜa mogą się zdarzyć takŜe gdzie indziej i na innym szczeblu władzy.
Dlatego polecamy lekturę listu p. Daszkiewicza nie tylko samorządowcom ale przede wszystkim ich wyborcom.
W 246 numerze „Dziennika Polskiego” pan Wojciech Pengiel, wiceburmistrz Miechowa, deklaruje wolę władz
miasta we wdraŜaniu działalności inwestycyjnej zapisanej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy i Miasta
Miechów na lata 2008 – 2013. Wg tego planu w tym roku miały się rozpocząć prace przy budowie krytej pływalni.
Zaplanowany koszt inwestycji 16 mln. zł. juŜ się mocno zdezaktualizował. Miała być pomoc unijna a tej na razie nie
widać. Oddanie obiektu do uŜytku miało nastąpić w 2010r. Red. Wojtiuk uwaŜa, iŜ termin ten jest nierealny. Ale
„udało się wybudować boisko przy ul. Traugutta i to ze sztuczną trawą” – chwali się wiceburmistrz.

Znalezione w Internecie.
# 16 października 1978 r.
Kardynał Karol Wojtyła został
wybrany papieŜem. Tak więc
w tym roku mija 30 lat od momentu
gdy najwybitniejszy Polak, Jan
Paweł
II
zasiadł
na
stolicy
Apostolskiej.
Ten
wyjątkowy
pontyfikat
miał
przełomowe
znaczenie dla dalszych losów świata,
Europy i przemian w naszym kraju.
# Z okazji ostatniego szczytu
europejskiego w Brukseli doszło do
potęŜnej awantury o to, kto ma
jechać na szczyt i kto ma
przewodzić naszej delegacji. Wbrew
stanowisku rządowemu Prezydent
Kaczyński postawił na swoim i
wynajętym samolotem poleciał do
Brukseli. Zjawił się tam tylko po to, Ŝeby kilkanaście
minut posiedzieć na sesji szczytu i wziąć udział
w oficjalnej kolacji. Podobno było smacznie.
# 15 paŜdziernika, w programie
„Kropka nad i” prowadzonym przez
znaną dziennikarkę Monikę Olejnik
wystąpił Prezydent Lech Kaczyński. Po
zakończeniu programu doszło do ostrej
wymiany zdań i wg. dziennikarki
prezydent zaczął na nią krzyczeć :
„Stokrotka, stokrotka, jest pani na
mojej krótkiej liście, poŜałuje pani tego, wykończę
panią, nie obronią pani agenci słuŜb specjalnych
Walterowie (właściciele stacji TVN)”. Dwa dni potem
prezydent telefonicznie przeprosił Olejnik i przesłał jej
11 czerwonych róŜ. Dziennikarka przeprosiny przyjęła
mimo stwierdzenia prezydenta, iŜ przeprosił Ją tylko
dlatego, Ŝe jest kobietą (Olejnik nie prezydent).

Ludwik Dorn * w „Rzeczpospolitej” : Po wyborczej
klęsce PiS-u, Jarosław Kaczyński wprost sformułował
tezę, Ŝe do współpracy potrzebuje ludzi łatwych. Ale
z ludźmi łatwymi nic trudnego się nie robi. PiS jako
zespół ludzki zaczyna zyskiwać świadomość, Ŝe ma
problem z tą dysfunkcjonalną strukturą i z samym
Jarosławem Kaczyńskim. Moja partia to PiS. Jak mnie
wyrzucą to powiem jak gen, Mac Artur : ja tu jeszcze
wrócę. Choć nie wiem czy będę miał do czego…
* w „Dzienniku” : Reguły obowiązujące w PiS trudno
nawet nazwać bolszewickimi bo do 1919 roku nawet
Lenin liczył się z Komitetem Centralnym partii.
* w Polsat News : albo PiS będzie bardziej niezaleŜny
od Jarosława Kaczyńskiego albo zacznie rdzewieć.
* w „Rzeczpospolitej” :W PiS istnieje krąg najbliŜszego
zaufania Prezesa Kaczyńskiego, który działa jak pudło
rezonansowe. Pudło to brzmi wyłącznie muzyką
wygrywaną przez pana Jarosława Kaczyńskiego.
21 października 2008r. Zarząd PiS wykluczył
Ludwika Dorna z szeregów partii.
# Koalicja PO/PSL chce posyłać do szkół 6-letnie
dzieci. Przeciwni temu pomysłowi są posłowie PiS.
Mają
krótką
pamięć.
Identyczne
rozwiązanie
proponowali w swym programie wyborczym z 2005r.
# Kolejne zalety czerwonego wina. W piśmie
„Cancer Epidemiology , Blomarkers and Prevention”
znajdujemy następującą tezę uczonych amerykańskich
- Umiarkowane picie czerwonego wina obniŜa ryzyko
zachorowań na raka płuc u męŜczyzn. Badacze
przeanalizowali dane o 84 tys. męŜczyzn w wieku
między 45 a 69 lat pochodzące z komputerów
amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Z analizy
tej wynika, Ŝe wypicie jednego, dwóch kieliszków
czerwonego
wina
dziennie
zmniejsza
ryzyko
zachorowania na raka płuc aŜ o 60%! UWAGA :
podobnych korzyści nie dawało białe wino, piwo czy
wódka. Oczywiście najlepszą prewencją jest niepalenie

Bizancjum Kaczyńskiego.
Kancelaria Prezydenta Lecha Wałęsy zatrudniała 160 osób. Za Aleksandra Kwaśniewskiego zatrudnienie
wzrosło do 250 ludzi. Teraz za prezydentury Lecha Kaczyńskiego pracuje tam juŜ 310 urzędników i ich liczba
ciągle rośnie. Aby wyŜywić tę armię urzędasów (przeciętna wysokość pensji kancelisty 8 200zł!) kancelaria
zaplanowała budŜet na rok 2009 wyŜszy od obecnego o 30 mln. zł. Ciekawe czy Sejm zgodzi się na taką podwyŜkę.

Wielkie bitwy historii (Paweł Wroński).
Juliusz Cezar : Veni, widi, vici (Przybyłem, zobaczyłem, zwycięŜyłem) – bitwa pod Zelą 47r. p.n.e.
Lech Kaczyński : Przybyłem, pomilczałem, kolację zjadłem, na salę nie dobiegłem, ale zwycięŜyłem – bitwa
o krzesło Bruksela 2008r. n.e.

ECHA RÓśNE
RÓ NE
Więcej pieniędzy dla emerytów i rencistów !
JuŜ od stycznia emerytów i rencistów czekają podwyŜki dzięki zmianie stawek podatkowych. Wysokość
świadczeń wzrośnie teŜ w marcu po rewaloryzacji. Niektórzy dostaną nawet po 200zł. więcej !
# Nowe stawki podatkowe. Od 1 stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać nowe stawki podatku PIT. Zamiast 19,
30 i 40 proc. Będziemy płacić 18 lub 32 proc. Emeryci oddający dziś ze swych świadczeń 19 proc. podatku od
przyszłego roku oddadzą państwu tylko 18 proc. Przykład : posiadacz 1500 złotowej emerytury dostanie 15 zł. więcej.
# Waloryzacja. W marcu 2009 roku emerytów i rencistów czeka rewaloryzacja świadczeń. Wprowadzono ją po to
aby zrekompensować emerytom spowodowany inflacją wzrost cen, usług oraz opłat. Wskaźnik waloryzacji będzie
uwzględniał inflację (wzrost cen) oraz 20-procentowy wzrost płac. (chodzi o wzrost przeciętnej pensji w ubiegłym
roku). Przykład : posiadacz 1500zł. emerytury dostanie 96 złoty więcej z tytułu rewaloryzacji. PoniewaŜ rewaloryzacja
jest procentowa to im kto ma większe świadczenie tym większą dostanie podwyŜkę.
Z waloryzacji skorzysta ok. 10 milionów emerytów i rencistów. Waloryzacja obejmie takŜe osoby pobierające zasiłki,
świadczenia przedemerytalne, renty socjalne oraz wcześniejsze emerytury. Zwaloryzowaną wyŜszą rentę lub
emeryturę odbierzemy juŜ w marcu 2009r. w swoim terminie otrzymywania świadczenia. Waloryzacja obejmie teŜ
najniŜsze świadczenia. PodwyŜkę dostaną wszyscy niezaleŜnie od daty przejścia na emeryturę. Nawet jeśli przejdzie
na rentę po marcu 2009r. to jego świadczenie musi być powiększone o te 6,4%. waloryzacji. Tak więc od 1 marca
2009r. najniŜsza emerytura będzie wynosić 676,7 zł. Nikt nie będzie mógł dostać niŜszej emerytury! RównieŜ
676,7 zł. będzie wynosić najniŜsza renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz
renta rolnicza. O waloryzację nie trzeba się upominać. Będzie przeprowadzona z urzędu. Wszystkie najniŜsze
emerytury i inne dodatki trzeba jeszcze będzie podwyŜszyć o 1% z tytułu obniŜki wysokości progu podatkowego.
Na waloryzację mają szansę tylko te osoby, które przejdą na emeryturę do końca lutego 2009r. Jednak równieŜ ci,
którzy to uczynią w późniejszym terminie równieŜ będą mieli wyliczone wyŜsze od dotychczasowych świadczenia.
Wynika to z faktu, Ŝe zgodnie z ustawą świadczenie będzie wyliczone na podstawie nowej, wyŜszej kwoty bazowej.

Konfederacja staje do boju o podwyŜki
Pracownicy Domu Kombatanta zrzeszeni w Związku Zawodowym „Konfederacja Pracy” domagają się od Starosty
Miechowskiego podwyŜki płac o 600zł. Jeśli przyjąć za dobrą monetę deklarację o wysokości swych zarobków
przewodniczącego związku Waldemara Aksamita, to w jego przypadku byłaby to podwyŜka o przeszło 50%!!! Aby
zmusić Starostę do podwyŜszenia uposaŜeń pracowników DK związek przeprowadził tzw. „strajk ostrzegawczy”.
W ramach tego strajku kilka osób przeszło ulicą Racławicką
z transparentem (napis : Ŝądamy uczciwej zapłaty i godnego
traktowania) do budynku starostwa gdzie wręczyli Staroście Bertkowi
petycję. Mamy dość arogancji, lekcewaŜenia naszych problemów oraz
wycieczek personalnych. Wykonujemy bardzo trudną pracę, za którą
chcemy być godziwie wynagradzani i traktowani z naleŜytym
szacunkiem – mówił przewodniczący konfederatów. Reprezentantom
związku gorliwie wtórował członek PiS, radny powiatu Andrzej
Markiewicz, który w czasie wizyty w starostwie wystąpił, jak sam
określił, w charakterze „czynnika społecznego”. Członek delegacji,
pielęgniarz Mirosław Kucharski (SLD), zarzucił dyrekcji, Ŝe Ŝałuje
pieniędzy pracownikom a zatrudnia do obsługi pensjonariuszy firmy zewnętrzne. Związkowcy nie przyjmują do
wiadomości faktu, Ŝe zakład , w którym pracują dysponuje budŜetem powstałym z opłat pensjonariuszy (ponad
2 000zł. na głowę) i w zaleŜności od wysokości uzbieranych środków planuje wydatki m.in. na wynagrodzenia. „Strajk
ostrzegawczy” był zorganizowany b. sprawnie i nawet zupełnie przypadkowo zjawiła się kamera TV Kraków, która to
(telewizja) jest kierowana przez ludzi z nadania prezesa Kaczyńskiego. Starosta Bertek zalecał konfederatom jeszcze
trochę cierpliwości gdyŜ w dniu ich strajku Zarząd powiatu miał się zająć wyborem nowego dyrektora Domu
Kombatanta. To nowy dyrektor będzie adresatem waszych Ŝądań płacowych bo to dyrektor kształtuje budŜet zakładu
którym zarządza – stwierdził starosta. Tak więc Konfederacja nie uzyskała konkretnych obietnic oprócz wyznaczenia
spotkania z Zarządem Powiatu w ostatniej dekadzie października. W wyemitowanym wieczornym lokalnym programie
telewizyjnym konfederaci nie wykluczyli dalszych protestów ze strajkiem głodowym włącznie.
Z ostatniej chwili : Komisja Konkursowa wyznaczona przez Zarząd Powiatu Miechowskiego, po przeprowadzeniu
testów i rozmów z czterema osobami kandydującymi do fotela dyrektora, zarekomendowała Zarządowi Powiatu pana
Stefana Janusza z Krakowa. Wybrany dyrektor ma 35 lat. Jest absolwentem Wydziału Pielęgniarstwa Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył takŜe studia podyplomowe z zarządzania ochroną zdrowia,
marketingu i zarządzania w pomocy społecznej. Od 5 lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. opieki w Domu Opieki
Społecznej im. Władysława Godyńskiego w Krakowie. Janusz oświadczył, Ŝe nie przeraŜa go sytuacja w miechowskim
Domu Kombatanta i deklaruje, iŜ będzie rozmawiał ze wszystkimi pracownikami o ich problemach i postara się je
rozwiązać bo jest zwolennikiem kompromisu. Jeśli chodzi o sposób kierowania placówką to nowy dyrektor zamierza
o swoich planach i decyzjach na bieŜąco informować nie tylko kadrę kierowniczą i starostwo ale takŜe wszystkich
podległych mu pracowników. A w ogóle traktuje swą nową pracę jako powaŜne wyzwanie bo chce nadal rozwijać się
zawodowo. Nowy dyrektor rozpocznie urzędowanie 17 listopada br. Powodzenia.
Komentarz : Zaintrygowała nas niecodzienna forma strajku Konfederacji Pracy. Wg samego przewodniczącego strajk
trwał 2 godziny. W strajku wzięli udział ci pracownicy, którzy mieli dzień wolny. No to co to za strajk ?! Wg słownika
- Strajk (ang. strike, niem. Streik) – to forma nacisku i protestu stosowana przez róŜne grupy społeczne, głównie
przez pracowników najemnych. Znane są róŜne formy strajku, większość z nich polega na dobrowolnym
powstrzymaniu się od pracy przez protestujących. Zgodnie z tą definicją rzekomo strajkujący nie byli strajkującymi
gdyŜ nie mogli się powstrzymać na znak protestu od pracy bo mieli dzień wolny od pracy. Jest to tzw. „strajk
Aksamitny”. Aby ułatwić konfederatom decyzję co do formy dalszego protestu informujemy, Ŝe dotychczas stosowano
następujące rodzaje strajków : angielski, czarny, czynny, dziki, głodowy, japoński okupacyjny, ostrzegawczy,
polski, powszechny, rotacyjny, solidarnościowy, szkolny, włoski . Polecamy polski, włoski, głodowy i japoński.

„SPORT”
PIŁKA NOśNA w sezonie 2008/2009.
VI liga – miechowski jedynak MKS Pogoń.
8 kolejka – Lotnik Kryspinów – Pogoń 0:0
9 kolejka – Pogoń – Sokół Kocmyrzów 4:4. Spotkania rozegrane na śliskim boisku obfitowało w bezpardonową
wymianę ciosów. Goście prowadzili juŜ 2:0 ale ambitnie walczący miechowianie doprowadzili do wyrównania.
Wystarczyło kilka minut nieuwagi i goście ponownie objęli prowadzenie dwoma bramkami. Młody zespół miechowski
zdołał jednak strzelić 2 bramki i mecz zakończył się remisem. Hat trikiem popisał się Damian Majewski.
10 kolejka – Wieczysta Kraków – Pogoń 1:0.
11 kolejka – Pogoń – Błękitni Modlnica 2:2. JuŜ w 9 minucie meczu Adrian
Krupa uzyskał prowadzenie dla miechowian. I właściwie na tym Pogoń
skończyła grę. W miarę upływu czasu było coraz gorzej. Tylko w 1-szej połowie
Pogoń zmarnowała 6 stuprocentowych okazji do zdobycia bramki. Zgodnie ze
starym piłkarskim prawidłem niewykorzystane okazje się mszczą. Tak niestety
było i tym razem. Goście zdobyli 2 bramki i ku swojemu zaskoczeniu objęli
prowadzenie. Ostatecznie skończyło się na remisie 2:2.
Na zdjęciu jedna z licznych akcji pod bramką Błękitnych.
Po remisie z Błękitnymi Modlnica z prowadzenia druŜyny Pogoni zrezygnował dotychczasowy szkoleniowiec Janusz
Paczyński. Zarząd przyjął jego rezygnację, a na razie do końca rundy jesiennej 1-szą druŜynę poprowadzi Ryszard
Kazieczko,. Pan Ryszard od 2 sezonów trenuje druŜynę Spartaka Wielkanoc, w której takŜe występuje jako
czynny zawodnik. Jest wychowankiem miechowskiego klubu a w swojej bogatej karierze piłkarskiej „ocierał” się nawet
o II ligę. Ciekawe czy Kazieczko potrafi wykrzesać coś więcej ze składu, którym dysponują miechowianie.

12 kolejka – Pogoń – Raba Dobczyce 2 : 1. Pod wodzą nowego szkoleniowca Ryszarda Kazieczki
zobaczyliśmy na boisku całkiem inną druŜynę. Walka na całym boisku, agresywne krycie i strzały z kaŜdej
pozycji to niewątpliwie elementy, które przyniosły wreszcie miechowianom upragnione zwycięstwo. NaleŜy
mieć nadzieję, iŜ nie jest to jednorazowy zryw ale stała zmiana stylu gry miechowskiej druŜyny

Klasa A
Jedyny przedstawiciel powiatu miechowskiego w I grupie krakowskiej A klasy Spartak Wielkanoc w 10 kolejce
przegrał u siebie z Grzegórzeckim Kraków 1:2, a w 11 kolejce zremisował w Giebułtowie z Jutrzenką 4:4.
W 12 i 13 kolejce Spartak poniósł dwie kolejne poraŜki. U siebie przegrał z rezerwami Hutnika Kraków 1:2 a w
Skale 1:3. Piłkarze z Wielkanocy okupują przedostatnie, spadkowe, miejsce w tabeli.

Klasa B
Piłkarze IV grupy B klasy kontynuują rozgrywki. Wyniki zespołów z terenu powiatu miechowskiego. 7 kolejka : Zryw
Przesławice – Victoria Smroków 2:5, Sparta Skrzeszowice - Jastrzębiec KsiąŜ W. 3:6, Olimpia Czaple W. –
Płomień Kościelec 0:3 w.o., Nidzica Słaboszów – Wierzbowianka Wierzbno 3:1. 8 kolejka : Victoria Smroków –
Nidzica 0:3, Jastrzębiec – Wierzbowianka 3:2, Sparta – Olimpia 3:1, Pogoń Wronin – Zryw 3:3 (pierwszy punkt
Przesławiczan!). 9 kolejka : Olimpia – Jastrzębiec 0:1, Nidzica – Pogoń 0:1, Zryw – StraŜak Goszcza 1:9 !
10 kolejka : Jastrzębiec – Victoria 6:0, StraŜak – Nidzica 12:3!, Płomień – Zryw 8:0, Olimpia – Polonia 1:2.
W tabeli prowadzi Płomień Kościelec przed Jastrzębcem i Polonią Więcławice.

Klasa C
W IV grupie krakowskiej C klasy nadal dzielnie poczynają sobie piłkarze z Jaksic. W 7
kolejce pokonali w KsiąŜu rezerwy Jastrzębca 3:2, a w 8 kolejce wygrali u siebie 3:1 z Cobrą
WęŜerów. W tym ostatnim bardzo wyrównanym meczu 2 bramki Jaxa zdobyła z rzutów
karnych. Tym większa była więc radość zawodników, działaczy i licznie jak zwykle zebranych
kibiców. Nie zabrakło więc tradycyjnego tańca zwycięstwa (zdjęcie obok). W innych meczach 8
kolejki : Northstar – StraŜak Przybysławice 2:3, Iskra Pałecznica – Spartak Charsznica
2:5, Błękitni Falniów – Jastrzębiec II KsiąŜ W. 1:0, Energia Kozłów – Kapitol Racławice 3:0 w.o.
9 kolejka : Spartak – Jaxa 2:0, Kapitol – Northstar 1:1, Jastrzębiec II – Energia 0:2, Cobra WęŜerów –
Błękitni Falniów 0:4. W tabeli prowadził Strumyk Jakubowice przed StraŜakiem Przybysławice i Jaxą.
10 kolejka : wydarzeniem kolejki był mecz na szczycie, w którym Jaxa Jaksice podejmowała u siebie lidera
Strumyk Jakubowice. Po zaciętym meczu, obfitującym w duŜą ilość Ŝółtych kartoników i 1 czerwony, zwycięŜyli
gospodarze 4:1 i wyszli na 2-gie miejsce w swojej grupie. Prowadzi StraŜak Przybysławice. W pozostałych meczach :
StraŜak – Kapitol 5:3, Northstar – Jastrzębiec II 3:0 (w.o.), Energia – Cobra 1:3, Błękitni – Spartak 0:7!
Zakończyli rundę jesienną piłkarze 4 grupy krakowskiej „C” klasy. W ostatniej kolejce nasze druŜyny uzyskały
następujące wyniki : Jastrzębiec II – StraŜak 0:3, Cobra – Northstar 6:4, Spartak – Energia 4:0, Strumyk –
Błękitni 0:0, Iskra – Jaxa 3:1. Mistrzem jesieni została druŜyna StraŜaka Przybysławice przed Spartakiem.

VI miejsce w Finale Wojewódzkim
W rozegranym na krakowskich Błoniach w dniu 2.10.2008 Finale Wojewódzkim
Małopolskiej
Gimnazjady MłodzieŜy w Indywidualnych Biegach Przełajowych, bardzo dobrze zaprezentował się uczeń
Gimnazjum Nr 1 w Miechowie, mieszkaniec Pstroszyc - Marcin Dworak. Wśród ponad stuosobowej
stawki biegaczy z całego województwa, w swojej kategorii wiekowej, na dystansie 1500 m. zajął
doskonałe 6 miejsce. Jest to najwyŜsza lokata miechowskiego gimnazjalisty w dotychczasowych
startach młodzieŜy
w tego typu zawodach. Marcin jest równieŜ aktualnym Mistrzem Powiatu
Miechowskiego w tej dyscyplinie sportu. śyczymy sympatycznemu zawodnikowi dalszych sukcesów.

VI Cross Miechowity.
22 października prezes ogniska TKKF „Gryf” zorganizował kolejny bieg uliczny. Udział wzięli niepełnosprawni, przedszkolaki, młodzieŜ
szkolna i dorośli – razem 174 osoby. Bieg główny na dystansie 3 km. wygrał Wojciech Karwat, drugi był Łukasz Manterys a trzeci
Rafał Kowalczyk. Bardzo liczną reprezentację wystawiło Przedszkole Samorządowe nr 2 a plamę dali gimnazjaliści, których pobiegło
5 sztuk. Po biegu wszyscy raczyli się smaczną jak zwykle grochówką ufundowaną przez Firmę „ELPA” państwa Zdebów.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Mandatariusz społeczny.
„Strajkujący” związkowcy z Domu Kombatanta złoŜyli wizytę Staroście Miechowskiemu
Mieczysławowi Bertkowi i przedłoŜyli mu swoje Ŝądania. Staroście trudno było powstrzymać
zdziwienie gdy wraz z delegacją związkowców ujrzał w swym gabinecie radnego powiatowego,
byłego kuratora, członka PiS Andrzeja Markiewicza z rodziną. Spytał go więc co on tu robi. Na to
indagowany odparł z godnością, Ŝe jest tutaj z mandatu społecznego. Wówczas starosta powiedział
coś w rodzaju, Ŝe wszyscy wiedzą z jakiego mandatu. PoniewaŜ moŜe nie wszyscy wiedzą albo
pamiętają więc przypominamy : w wyborach 2006r. do Rady Powiatu Miechowskiego pan Andrzej
Markiewicz uzyskał zdecydowanie najsłabszy wynik spośród wszystkich 17 radnych. Tylko 138 osób
w całym okręgu wyborczym zdecydowało się postawić krzyŜyk na w/w kandydacie. Niezły wynik
zwaŜywszy fakt, Ŝe ludność powiatu miechowskiego liczy zaledwie ok. 53 tys. mieszkańców.

Przykład godny naśladowania.
Wiele oznak wskazuje na to, Ŝe równieŜ w naszym kraju idą cięŜkie czasy dla inwestorów.
Tym bardziej godne pochwały są osoby, które właśnie teraz decydują się na powaŜne
inwestycje. Miło nam donieść o takim przykładzie z naszego miechowskiego podwórka. Jak
mówią na mieście, parcelę budowlaną przy ul. Powstańców (vide zdjęcie), kupił pewien
miejscowy, rozwojowy młodzieniec i juŜ wkrótce zamierza tam rozpocząć budowę. Brawo.
Będziemy kibicować owemu panu, śledzić postępy inwestycji i Ŝyczymy mu powodzenia.

Gdyby głupota umiała krzyczeć!
Marek Dubas, mieszkaniec Przesławic Kresów od kilku lat upominał się o połoŜenie asfaltu na drodze
łączącej wieś Przesławice (gmina Miechów) ze wsią Czaple Wielkie (gmina Gołcza). Interwencje Dubasa
jako radnego miejskiego odniosły częściowy skutek za kadencji Burmistrza W. Mielusa, kiedy to asfalt
pojawił się na odcinku od Przesławic do początku Kresów. W ostatnich wyborach samorządowych
startujący z list „Samoobrony” Dubas przepadł z kretesem razem ze swoją partią ale wygrał jego
koalicjant czyli obecny burmistrz Świerczek, funkcjonariusz PiS i juŜ na dniach Kresy będą miały swoją
asfaltową drogę mimo ostrych spięć między zainteresowanymi mieszkańcami dot. przebiegu drogi. Wg
Dubasa te kłótnie to efekt przegranych w Miechowie wyborów przez, uwaga, Platformę Obywatelską!
Panie Dubas, fakt, Ŝe Ŝona pana nie lubi, piłkarze nie tolerują, Ŝe kury gorzej niosą a krowy nie dają
mleka to teŜ wina PO! Gdyby głupota umiała ryczeć to na Kresach nie dałoby się wytrzymać bez stoperów na uszach.

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (19)
Mamy pomyślniejsze wieści dla słynących z urody, i nie tylko, mieszkanek gminy Smarkiewicze – Owczary. W drugiej
dekadzie października odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa, na której wójt Sosenka usiłował przekonać sąd, Ŝe
Ŝona nigdy Go nie kochała, słabo Ŝywiła, urządzała mu awantury w pracy, przysyłała wulgarne SMS-y i w ogóle
traktowała gorzej niŜ psa. Na te okoliczności świadczą za swym pracodawcą wójtem jego główni podwładni. Pan Wójt
chyba przekonał sąd, Ŝe wredna Ŝona zaangaŜowała się aktywnie w jego wójtowską kampanię wyborczą z czystego
wyrachowania. Po prostu chciała mieć dobrze zarabiającego męŜa Ŝeby mieć więcej pieniędzy dla siebie! Ale to
jeszcze pryszcz. Sosenka wystąpił do sądu o przyznanie mu alimentów na dzieci, które mieszkają razem z nim i
chodzą głodne. Ich matka wprawdzie nieśmiało utrzymuje, Ŝe w miarę swoich skromnych moŜliwości (zarabia ok.
1 600zł.) przekazuje co miesiąc dzieciom pewne sumy pieniędzy, ale trudno się z kolei dziwić wójtowi, Ŝe przy jego
zarobkach (ok. 11 000 zł.) brakuje mu środków na dzieci z rozpadającego się właśnie małŜeństwa. Pieniędzy z pensji
wystarczyło wójtowi zaledwie na zakup działki budowlanej za 65 tys. zł. (na tyle spisano umowę a faktycznie zapłacił
ponad 80 tys.). Poza tym kto utrzymywał dwa domy to wie co to znaczy. Tak więc powoli sprawy zmierzają w dobrym
(dla wójta) kierunku. Tylko trochę denerwuje go fakt, Ŝe Ŝona (jeszcze) powołała na świadka aktualną wójtowską
konkubinę, która wg przysiąg wójta jego konkubiną nie jest i nie ma z nią (wójt) nic wspólnego a juŜ na pewno nie
ma z nią (wójt) dzieci. W tej materii wszyscy mieszkańcy gminy równieŜ się mylą. To tylko zwykła ludzka PRZYJAŹŃ !
CzyŜ to nie piękne ! Pozazdrościć mieszkańcom Smarkiewicz-Owczar takiego łebskiego wójta. Łebskiego w sensie
dosłownym o czym świadczą jego pijackie wyczyny w czasie licznych wojaŜy zagranicznych. Podczas wyjazdu
„słuŜbowego” do wschodniego sąsiada, wraz ze swym wiernym radnym niejakim Piekarskim, po prostu nie trzeźwieli
a podczas ostatniego pobytu w stolicy Europy, wójt tak intensywnie zalewał twarz, Ŝe usłuŜne panie miały olbrzymie
problemy z transportowaniem go, zwykle w mocno niekompletnej garderobie, do hotelowego pokoju. Po tych
występach mieszkańcy stolicy uŜywają powiedzenia pijany jak Sosenka, zamiast zwyczajowego pijany jak Polak.

śART : Mówi wnuk do dziadka - Kiedyś to mieliście okropnie. Nie było internetu, czatów, gadu-gadu, ani komórek …
Jak ty w ogóle babcię poznałeś?
- No jak nie było? Wszystko to było! - odpowiada dziadek.
Jak to? – pyta zdziwiony wnuczek.
- Normalnie - babcia mieszkała w internacie, jak wracała ze szkoły, to stałem na czatach, wychodziłem
i z babcią gadu-gadu, a gdyby nie komórka, to i twojego ojca i ciebie by nie było.

Poczta – czyli od Was do nos
Aby nieco oŜywić waszą gazetę przesyłam kawał pt. „Porwanie made in USSR”.
Poniedziałek - Porwaliśmy samolot na lotnisku w Moskwie, pasaŜerowie jako zakładnicy. śądamy miliona dolarów i lotu na Kubę.
Wtorek - Czekamy na reakcję władz. Napiliśmy się z pilotami. PasaŜerowie wyciągnęli swoje zapasy. Napiliśmy się z pasaŜerami.
Piloci równieŜ napili się z pasaŜerami.
Środa - Przyjechał mediator. Przywiózł wódkę. Napiliśmy się z mediatorem, pilotami i pasaŜerami. Mediator prosił, Ŝebyśmy
wypuścili połowę pasaŜerów. Wypuściliśmy, a co tam.
Czwartek - PasaŜerowie wrócili z zapasami wódki. Balanga do rana. Wypuściliśmy drugą połowę pasaŜerów i pilotów.
Piątek - Druga połowa pasaŜerów i piloci wrócili z gorzałą. Przyprowadzili masę znajomych. Impreza do rana.
Sobota - Do samolotu wpadł specnaz. Z wódką. Balanga do poniedziałku.
Poniedziałek -Do samolotu pakują się coraz to nowi ludzie z gorzałą. Jest milicja, są desantowcy, straŜacy, nawet jacyś marynarze.
Wtorek - Nie mamy sił. Chcemy się poddać. Specnaz się nie zgadza. Do pilotów przyleciała na imprezę rodzina z wódką.
Środa - Pertraktujemy. PasaŜerowie zgadzają się nas wypuścić, jeśli załatwimy wódkę.
Pozdro bynek

