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„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”

ECHO
MIECHOWA
WESOŁYCH ŚWIĄT

(Karl Mannheim)

DOSIEGO NOWEGO ROKU

Sto choinek w lesie, prezentów ile mikołaj uniesie, bałwana ze
śniegu, mniej Ŝycia w biegu. Tyle radości ile karp ma ości,
mnóstwo Ŝyczeń na dodatek by smaczniejszy był opłatek ...
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
Wizyta konsula Francji.
Pascal Vagogne, Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w
Krakowie był gościem Zarządu Powiatu Miechowskiego i przewodniczącego Rady
Powiatu. Rozmowy w starostwie dotyczyły róŜnych tematów: od prezentacji powiatu
przedstawionej przez starostę Mieczysława Bertka, poprzez obecne uwarunkowania
współpracy unijnej, aŜ po problematykę rozwoju powiatu. Konsula francuskiego interesowały
szczególnie moŜliwości rozwoju przemysłu rolno - spoŜywczego na terenie powiatu. Z uwagą
przyjął informację o zaoferowaniu przez powiat części swych gruntów do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Krakowie pod kątem zainteresowania nimi potencjalnych inwestorów, w tym
takŜe francuskich. Konsul zaproponował pomoc w nawiązaniu w przyszłości przez powiat
miechowski współpracy ze swym odpowiednikiem - duŜym miastem lub departamentem na
terenie Francji. Będzie ku temu okazja przy kolejnej wizycie konsula w Miechowie w przyszłym
roku gdy będzie finalizowana umowa o współpracy pomiędzy ZS Nr 1 a szkołą z Longeron we Francji. W pierwszej wizycie
francuskiego dyplomaty uczestniczył takŜe Piotr Grządziel, współorganizator spotkania, romanista ww. szkoły. Na zakończenie
pobytu konsul zwiedził miechowską bazylikę.

Europoseł w Miechowie.
Wypełniona po brzegi sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Miechowie to
wymiar zainteresowania spotkaniem z Czesławem Siekierskim, deputowanym do
Parlamentu Europejskiego. - Przyjechałem do was w ramach realizowanego przeze mnie
projektu edukacyjnego skierowanego do młodzieŜy szkół średnich w naszym regionie. Celem tej
akcji jest dalsze poznanie i przybliŜanie wiedzy o UE. - Na potwierdzenie swych słów poseł
przywiózł barwny informator pn. ,,Europa dla młodzieŜy" wydany i kolportowany z okazji 50lecia Parlamentu Europejskiego. Obok przedstawicieli samorządów powiatu i gmin w sali zebrała
się młodzieŜ ze szkół ponadgimnazjalnych wraz ze swymi dyrektorami i pedagogami. Spotkanie
prowadził starosta Mieczysław Bertek. Europoseł Czesław Siekierski rozpoczął rozmowę od
przypomnienia historii Unii Europejskiej i procedury wstąpienia Polski do tej organizacji.
Spotkanie przerodziło się w luźną rozmowę dotyczącą róŜnych aspektów funkcjonowania UE i
roli Polski w tej międzynarodowej strukturze. Uczniowie pytali gościa m.in. o komentarz do
aktualnej sytuacji politycznej w świecie i Europie, interesowali się ,,plusami" i ,,minusami" w piątym roku uczestnictwa naszego kraju
w UE, prosili o wyjaśnienia spraw związanych ze staŜami w krajach członkowskich Unii, dopytywali się o specyfikę pracy
deputowanego i funkcjonowanie siedziby, biur i agend UE w Brukseli i innych państwach. Najbardziej aktywny z dyskutantów Adam Szopa, słuchacz ZS Nr 1 w Miechowie otrzymał nagrodę w formie wyjazdu do Brukseli, ufundowanego przez europosła.

Kolejna szansa na nowe drogi w powiecie.
W grudniu br. do Starosty Miechowskiego wpłynęło pismo informujące o decyzji
Zarządu Województwa Małopolskiego, w wyniku której projekt pn. ,,UdroŜnienie
systemu komunikacyjnego Powiatu Miechowskiego - cz. II" został wybrany do
dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota
dofinansowania wynosi 9.362.790 zł przy całkowitych kosztach oszacowania tej inwestycji na
kwotę 15.604.650 zł. Umowa dofinansowania zostanie podpisana pomiędzy stronami po
dostosowaniu przez powiat miechowski dokumentacji do wymogów unijnych. Wspomniany
projekt obejmuje dwa zadania. Pierwsze to przebudowa drogi pow.nr 1186K: Jelcza-Podmiejska
Wola o dług. 13.761 km, zlokalizowanej na terenie gmin Charsznica i Miechów, łączącej powiat
miechowski i zawierciański. Drugie zadanie przewiduje modernizację powiatowego szlaku
komunikacyjnego na odcinku: KsiąŜ Wielki-KsiąŜ Mały-Zaryszyn do granicy powiatu o dług.
10.556 km (łączącej pow.miechowski z pow. pińczowskim). W związku z tą pozytywną decyzją w miechowskim starostwie odbyło się
spotkanie konsultacyjne prowadzone przez starostę Mieczysława Bertka i wicestarostę Stanisława Pietrzyka. Celem konsultacji było
określenie toku postępowania w przedmiotowej sprawie, aby sprawnie dostosować wymaganą dokumentację do dyrektyw UE. Od
zaangaŜowania i tempa pracy uczestników projektu zaleŜy końcowy sukces - otrzymanie dofinansowania na realizację oczekiwanych
przez lokalne społeczności inwestycje. Podjęto decyzję o wysłaniu do Ministerstw: Rozwoju Regionalnego i Środowiska zapytania o
niezbędny i konieczny zakres dokumentacji, która musi być złoŜona w ramach uzupełnień wniosku drogowego naszego powiatu.

Lepszy gaz niŜ węgiel.
W centrum powiatowego Miechowa oddano do uŜytku kolejną ekologiczną inwestycję
- nową kotłownię gazową w budynku przy ul. Sienkiewicza 27a (Bursa Szkolna).
Inwestorem prowadzącym był powiat miechowski zaś współinwestorami PKO BP S.A. i
Krakowski Bank Spółdzielczy. Nowa wysokowydajna, kondensacyjna kotłownia o mocy 280 KW
(2 kotły gazowe De Dietrich) zastąpiła dwie wyeksploatowane kotłownie węglowo-koksowomiałowe o mocy 515 KW, zlokalizowane w dwóch sąsiadujących budynkach. Z walorów
ogrzewania gazowego skorzysta kilka instytucji zlokalizowanych w trzech nieruchomościach. W
otwarciu udział wzięli: Krzysztof Bolek, prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Andrzej
Chodacki, zastępca naczelnika PKO BP S.A. w Krakowie, Renata Borowiec, dyrektor
miechowskiego Oddziału PKO BP S.A, Stefan Biela, dyrektor KBS Oddział w Miechowie,
Stanisław Krawiec, przewodniczący Rady Powiatu, Zarząd Powiatu na czele ze starostą Mieczysławem Bertkiem, projektant i
wykonawca inwestycji, dyrektorzy instytucji podłączonych do nowej sieci grzewczej. Prezes Krzysztof Bolek podzielił się refleksją: Dzisiaj w Brukseli zostanie podpisany międzynarodowy pakiet energetyczno-klimatyczny, a w Miechowie właśnie oddajemy do uŜytku
ekologiczną, przyjazną środowisku kotłownię. Wasza inwestycja to nie tylko nowoczesna technologia, to takŜe przejaw dbałości
samorządu powiatowego o zdrowie mieszkańców -. Wicestarosta Stanisław Pietrzyk przypomniał zebranym historię inwestycji.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 271.000 zł, w tym: przebudowa kotłowni gazowej 206.845 zł, przyłącz cieplny 46.055 zł,
koszt projektu 10.000 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 5.000 zł, przyłącz gazowy 3.100 zł. Na wykonanie zadania powiat
miechowski uzyskał poŜyczkę preferencyjną w wysokości 222.674 zł w WFOŚiGW w Krakowie. Specjalistyczne prace od 19 sierpnia
do 10 października br.prowadziła FH ,,MPBP" z Miechowa. Starosta Mieczysław Bertek powiedział, Ŝe większość jednostek
organizacyjnych powiatu juŜ korzysta z ekologicznych źródeł ogrzewania. Jak zaznaczył, powiat w tej sprawie nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa. Dyrektor bursy ElŜbieta Piwowarska, administrująca kotłownią, podziękowała władzom powiatu za troskę o
systematyczną poprawę standardów obiektu (wcześniej nieruchomość została poddana termomodernizacji, wymianie dachu,
remontowi wnętrz i zyskała stołówkę). Uczestnicy otwarcia mieli równieŜ okazję wysłuchać fachowego komentarza wykonawcy
Eugeniusza Poręby, który zaprezentował poszczególne układy nowej instalacji gazowej, która wyróŜnia się bardzo wydajnymi
piecami, pełną automatyką i czytelnym opomiarowaniem dla poszczególnych uŜytkowników. Projektantem i inspektorem nadzoru
wykonanej inwestycji był Sławomir Mucha z Miechowa.

ECHA Z GMINY
Kolejna błyskawiczna sesja Rady Miejskiej.
5 grudnia miała miejsce kolejna nadzwyczajna sesja RM w Miechowie. CóŜ uzasadniało tak ekstraordynaryjny tryb ?
CzyŜby wizyta Mikołaja z Laponii? Nie, to burmistrz poczuł nieodpartą potrzebę natychmiastowego pochwalenia się
Radzie Miejskiej swoimi rzekomymi sukcesami. No cóŜ, skoro wreszcie jakieś są?!

Z cyklu - Deklaracje wyborcze Burmistrza Świerczka.
„We wszystkich działaniach będę bezwzględnie przestrzegać prawa”.
„Wybuduję hale sportowe, basen, korty tenisowe, boiska sportowe”.

Radny interpeluje - Burmistrz ma w nosie prawo czyli ŜuŜlem po okularach.
JuŜ od 3 miesięcy radny M. Włodarczyk czeka na odpowiedź na swą interpelację w sprawie prasowych
kłamstw Burmistrza Miechowa. Fakt, Ŝe K.Świerczek „zarobił w plecy” 3 mln. uznali juŜ nawet jego twardogłowi
towarzysze partyjni. Jeden z nich Andrzej M. mówi : „po objęciu przez burmistrza K. Świerczka sterów lokalnych
rządów, zastał on projekt budŜetu przygotowany przez swego poprzednika, w którym na dalszą realizację rekultywacji
wysypiska przewidziano prawie 3 mln. zł. Burmistrz Świerczek wprowadził poprawkę do tego projektu polegającą na
usunięciu tej kwoty (i równocześnie tego zadania) z budŜetu. Argumentował to tym, Ŝe były to pieniądze wirtualne.
Trzeba powiedzieć, Ŝe zdaniem doświadczonych praktyków samorządowych ta argumentacja Burmistrza Świerczka
jest błędna. Projekt budŜetu jest autorskim planem burmistrza. Dopiero gdy uchwali go Rada Miejska nie moŜe w nim
być pozycji po stronie dochodów i wydatków bez pokrycia i uzasadnienia”. Oczywiście pan M. nie odkrywa Ameryki.
Mówi rzeczy znane i oczywiste, nawet dla funkcjonariusza partii, która wydała obecnego burmistrza Miechowa. śeby
jednak nie pozostawić wraŜenia, Ŝe mu się w głowie nieco poukładało rzuca gromy na… urzędników gminnych, którzy
nie odwiedli niekumatego nowego burmistrza od zamiaru zmian w budŜecie!!! śeby było jeszcze śmieszniej pan M.
zarzuca burmistrzowi Mielusowi rzekomą opieszałość w realizacji rekultywacji wysypiska. I w tym momencie pan M.
(nazwisko i adres znane redakcji) całkowicie nas upewnia, Ŝe kompletnie nic z całej sprawy nie zrozumiał. Spróbujmy
więc króciutko przedstawić kontekst inkryminowanej inwestycji. A nuŜ coś w łepetynie pana M., niestety teŜ
„samorządowca” na szczęście bez doświadczenia i praktyki, pozostanie. W czasie kadencji 2002-2006 przeprowadzono
i UKOŃCZONO szereg powaŜnych i niezbędnych dla gminy i miasta inwestycji. Wymieńmy tylko te, które musiały być
bezzwłocznie wykonane i były prowadzone równolegle z rekultywacją wysypiska : modernizacja oczyszczalni ścieków,
dokończenie budowy kompleksu oświatowego wraz z halą sportową na osiedlu Sikorskiego. Ich niewykonanie miałoby
dla gminy niewyobraŜalne skutki. Wystarczy? Natomiast dla nowego burmistrza pozostała do ukończenia tylko jedna
terminowa inwestycja - zamknięcie wysypiska śmieci. Ten orzeł nawet tego nie potrafił zrobić. Nie tylko tego zresztą.
Teraz na półmetku jego kadencji widać, Ŝe składane przez kandydata na burmistrza i jego partię obietnice okazują się
funta kłaków warte. Ale jak mawia klasyk partii pana Świerczka „ciemny lud to kupił”. MoŜe i kupił ale kota w worku.
Lud ma to do siebie, Ŝe nie lubi być oszukiwany i lekcewaŜony. WIĘC BIADA OSZUSTOM!!!
Niestety jak wynika z ostatnich wywiadów dla prasy burmistrz nadal idzie w zaparte i opowiada swoje banialuki na
lewo i prawo. Chyba rzeczywiście musi tu zadziałać jakaś zewnętrzna siła sprawcza aby jednoznacznie wyjaśnić
sprawę winy tej gigantycznej jak na nasze warunki niegospodarności. Biez suda nie razbieriosz – jak mawiali Moskale.

A licznik wciąŜ bije !!!
Licznik z odsetkami od kary za nieterminowe zamknięcie miechowskiego wysypiska śmieci wciąŜ bije !!! Za
niekompetencję Burmistrza Świerczka płacimy MY WSZYSCY! Podobno uzbierało się juŜ tego ponad 3 mln. zł.
i przybywa w tempie 20 000 zł. tygodniowo !!! Miechowianie! Zróbmy ściepkę na naszego niekumatego
burmistrza. Wypada zaledwie po 300zł. Tylko czy nasz samorządowy orzeł jest tego wart ?!

Marek Dubas nadal buduje drogę.
W 22 numerze „EM” pisaliśmy o perypetiach związanych z budową drogi na Kresach
Przesławickich. 10 grudnia wybraliśmy się na wycieczkę rowerową aby przejechać się
nową asfaltówką. Wszak miała być ostatecznie ukończona do końca listopada.
Niestety droga jest tylko na razie wyrównana kamiennym miałem. Zagadnięty w tej
sprawie miejscowy gospodarz wymownym gestem wskazał na pierwszą od strony
Czapel rezydencję. Obok zdjęcie wskazanego miejsca, gdzie budowana droga ulega
zawęŜeniu i niepokojąco wjeŜdŜa w ową posesję. Chyba coś jest na rzeczy bo za ową
posesją stoi wstydliwie schowany walec drogowy. Pewnie budowniczy mają dylemat,
czy owym walcem rozwalić tarasujący normalny przebieg drogi mur, czy nieco
rozmiękczyć walcem twardogłowego właściciela muru czy teŜ dać sobie z tą drogą
spokój i zjechać juŜ na zimę do bazy. Wg Marka Dubasa to wszystko wina Platformy!!!
Panie Marku! Rejestr podobnych nieprawości Platformy Obywatelskiej moŜna by mnoŜyć. Bo kogóŜ to wina jak nie PO,
Ŝe wreszcie z Ŝycia publicznego wykasowano Samoobronę, której pan jest funkcjonariuszem i gminną ikoną. To se ne
wrati - jak mawiają bracia Czesi. Weź się pan do roboty a politykę zostaw mądrzejszym od siebie.

Rowerem po gminie

W gminie ład, czystość i porządek. Jak zwykle…

ECHA Z MIASTA
Poselska wizyta.
8 grudnia odwiedzili nasze miasto parlamentarzyści reprezentujący w Sejmie
Platformę Obywatelską : Katarzyna Matusik-Lipiec i Andrzej Czerwiński.
Spotkanie z mieszkańcami powiatu odbyło się w biurze miechowskiej PO przy ul.
Targowej 6 i zgromadziło kilkadziesiąt osób. Jak pisze „DP” mieszkańcy powiatu mieli
okazję poŜalić się posłom na politykę, oświatę, słuŜbę zdrowia i ordynację wyborczą.
Posłowie przyjechali do Miechowa by, jak sami powiedzieli, posłuchać, co mówią ludzie
na dole. Znaczną część spotkania zajęła dyskusja nad nowymi pomysłami rządu
dotyczącymi oświaty. Z.Mucha zasygnalizował posłom, Ŝe w naszym powiecie wiele
szkół nie ma jeszcze sal gimnastycznych a nasz powiat krytej pływalni. Zaproponował,
Ŝeby na wzór programu „boisko w kaŜdej gminie” uruchomić program „Basen w
kaŜdym powiecie”. Pani poseł obiecała, Ŝe moŜe to będzie wyzwanie dopiero w następnej kadencji Sejmu. Mieszkanka
ulicy Jagiellońskiej pytała czy posłowie nie mogliby coś zrobić aby Miechów nie był tak okropnie brudny. To
kompetencje burmistrza odpowiedziała posłanka Matusik-Lipiec. Pielęgniarka pytała czy po planowanej reformie
słuŜby zdrowia personel szpitalny ma szanse na lepsze zarobki. To kompetencja dyrekcji szpitala-uzyskała odpowiedź.
Obecny na spotkaniu Starosta Bertek otrzymał od posła Czerwińskiego zapewnienie, Ŝe nasz powiat na pewno będzie
beneficjentem rządowego programu budowy dróg lokalnych tzw. „schetynówek”. Posłowie skrzętnie zanotowali
wszystkie sygnalizowane im sprawy i za 2 tygodnie z roboczą rewizytą w naszym mieście zapowiedziała się Katarzyna
Matusik –Lipiec. Po spotkaniu z mieszkańcami odbyło się zebranie z członkami powiatowej struktury PO.

Spotkanie na stadionie czyli prawdziwa sytuacja MKS „Pogoń”.
9 grudnia w budynku socjalnym na Stadionie Miejskim władze klubu spotkały się z rajcami miejskimi oraz
gospodarzem miasta. Miarą zainteresowania sprawami klubu jest fakt obecności jedynie 5 radnych! Ci
sprawiedliwi to : A.Chmielewski, R.Chwastek, J.Muszyński, J.Szarek i M.Włodarczyk. PoniewaŜ na spotkanie
nie zostali zaproszeni ani członkowie MKS Pogoń, ani lokalna prasa ani kibice, z konieczności korzystamy z relacji
uczestników spotkania. Prezes klubu Ryszard Kołtun poinformował, Ŝe w ciągu roku jego rządów w Pogoni, udało się
spłacić dług w wysokości 60 tys. zł. czyli tyle ile burmistrz przeznaczył na roczne utrzymanie klubu. To zasługa
sponsorów i darczyńców, wspomagających piłkarzy, którzy w liczbie 150 trenują w miechowskim klubie. Prezes Kołtun
z nostalgią przypomniał nieodległe czasy gdy klub dysponował ponad 300 tysięcznym budŜetem. Z ust prezesa padły
pod adresem rządzących naszym miastem zarzuty, Ŝe od 2 lat miasto oszczędza na klubie i sporcie. Miechów najmniej
z wszystkich gmin w Małopolsce przeznacza środków na kulturę fizyczną i sport. Miasto nie ma krytego basenu ani
hali sportowej z widownią. Pogoni brakuje boiska treningowego a klubowe zaplecze to powód do wstydu przed
druŜynami przyjezdnymi. Obecni na spotkaniu radni byli jednomyślni w ocenie sytuacji klubu i zaapelowali do
burmistrza o zwiększenie środków na działalność sportową a radny Muszyński poddał pomysł o zainstalowaniu na
budynku klubowym kolektorów słonecznych co rozwiązałoby problem ciepłej wody. Tylko radny Chwastek coś tam
zagadał o moŜliwości aplikacji o środki zewnętrzne tak jak to czyni ZHP. Burmistrz Świerczek wyliczył, Ŝe miasto
oprócz dotacji w wysokości 60tys. zł. płaci takŜe gospodarzowi klubu (22 000zł. rocznie) oraz energię elektryczną,
wodę i utrzymanie boiska. Razem wycenił tą pomoc na ponad 50 0000zł. rocznie. Przypomniał takŜe, Ŝe oprócz Pogoni
w naszej gminie działa równieŜ 5 druŜyn wiejskich. Wobec zdecydowanej postawy radnych K.Świerczek zobowiązał się
do zgłoszenia na najbliŜszej sesji Rady Miejskiej wniosku o zwiększenie dotacji dla MKS Pogoń w 2009r. Zebrani
przyjęli tą deklarację z nadzieją na lepsze czasy miechowskiego klubu. Oby tylko nie skończyło się na obiecankach bo
gros z tych 150 chłopaków moŜe sobie znaleźć inne „zajęcie” nie mające nic wspólnego z kopaniem… piłki.

Zabite deskami okna, potargana siatka ogrodzeniowa, popękane szyby i łuszcząca się farba a w środku obraz nędzy i
rozpaczy. Tak wyglądają obiekty jedynego w mieście stadionu, co widać na załączonym obrazku. Niedługo będzie się
tylko nadawał na hodowlę drobiu. Panie Burmistrzu! Nie wystarczy pojawić się czasem na imprezie sportowej. Trzeba
wymyślić sposób finansowania jedynego miechowskiego przedstawiciela sportu kwalifikowanego. Albo zaorać boisko.

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 ! .

Nowość! Dziura w dziurze.

RÓśNE
RÓ NE
PRASA, INTERNET.
# KLASĘ TRZEBA MIEĆ czyli GŁUPOTA KOSZTUJE! Prawda jest brutalna i zawiera się w jednym zdaniu : na
skutek niedotrzymania obowiązujących terminów przez władze gminne, zgodnie z umową i przepisami
prawa, Małopolski Urząd Marszałkowski odwiesił naliczane gm. Miechów kary za korzystanie z nielegalnie
działającego wysypiska śmieci. Wraz z odsetkami na dzień dzisiejszy wysokość tej kary wynosi ponad 3
miliony zł.! W „WIEŚCIACH MIECHOWSKICH” z 28 listopada znajdujemy dwugłos obecnego i byłego burmistrza
naszej gminy w sprawie realizacji zamknięcia miejskiego składowiska odpadów komunalnych. „Zaniechanie prac
przy wysypisku przez obecne władze było główną przyczyną odwieszenia naliczanych kar przez Urząd
Marszałkowski” – stwierdził b. burmistrz W.Mielus. „Mój poprzednik juŜ jesienią 2006 roku zakładał, Ŝe nie
zrealizuje zadania w terminie, co teraz skutkuje naliczeniem i egzekucją kar” – twierdzi aktualny burmistrz
K.Świerczek. Redakcja „Echa” jest w posiadaniu kluczowych dokumentów źródłowych w tej sprawie (umowa z MUM,
projekt budŜetu gminy na rok 2007 przygotowany przez W.Mielusa, budŜet gminy na rok 2007 uchwalony przez nową
Radę Miejską itp.) . Wynika z nich jednoznacznie, Ŝe ustępujący burmistrz Mielus przekazał radnym 15 listopada
2006r. projekt budŜetu na rok 2007, w którym w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” (rozdział
90095 „Pozostała działalność”) figuruje kwota 4 182 000zł. (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące zł.)
Wśród 3 przedsięwzięć w tym rozdziale jest zadanie p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy
i Miasta Miechów – kontynuacja zadania”. Kiedy objąłem urząd w grudniu 2006 r., nie znalazłem tego zadania
w budŜecie gminy na 2007r. Nie było więc zapewnionych na ten cel pieniędzy” – łŜe w Ŝywe oczy wbrew
dokumentom i logice burmistrz Świerczek. To sam Świerczek wprowadził do projektu budŜetu na rok 2007 autorską
poprawkę, która w w/w rozdziale pozostawiała tylko … 20 000zł. (Słownie: dwadzieścia tysięcy zł.)! W wywiadzie dla
„Wieści” z dnia 28 listopada burmistrz Świerczek juŜ zapomniał o bzdetach, które plótł wcześniej i oświadcza :
” W budŜecie roku 2007, który przygotował jeszcze mój poprzednik, jest przewidziane zaciągnięcie
zobowiązań na rekultywację…”. Następnie wdaje się w zawiłe dywagacje co by było gdyby, z jakich źródeł było
moŜliwe finansowanie zadania i co, wg niego, planował burmistrz Mielus. Jest to tak Ŝenujące, Ŝe nie poddaje się
analizie. Bo jak moŜna dyskutować z argumentem znanego jasnowidza Krzysztofa Świerczka, Ŝe wie co myślał i co
planował w 2006 roku burmistrz Mielus ! Panie Świerczek! Klasę albo się ma albo nie. Jeśli popełniło się błąd,
choćby bardzo dotkliwy w skutkach dla gminy, to trzeba mieć klasę i uderzyć się we własne piersi. A pan,
jak dziecko we mgle, ciągle wokół szukasz winnych. Kiedy wreszcie przestaniesz pan traktować
mieszkańców gminy jak głupców? NajwyŜsza pora wydorośleć bo do końca kadencji jeszcze aŜ 2 lata.

# W „DZIENNIKU POLSKIM” z dnia 13 grudnia Burmistrz Świerczek ujawnił trzy zasady, którymi kieruje się
w rządzeniu gminą i krótko je uzasadnił. Przewidywalność – opracowane zostały dokumenty strategiczne gminy.
Przejrzystość – poprawiony został wizerunek urzędu. Oszczędność– wynika z mojego (tzn. burmistrza) charakteru.
Komentarz : Przewidywalność – z góry przewidział, Ŝe będzie duŜo gadał a mało robił. Przejrzystość – zmienił
wizerunek urzędu (nowe okna, nowy dyrektor urzędu, nietuzinkowy zastępca itp.). Oszczędność – oszczędza na :
swojej pensji, pensji dyrektorki urzędu i swojego zastępcy, na wysypisku śmieci i na przyzwoitości. Niestety!

Znalezione w Internecie.
# CESARSKIE CIĘCIE.
1 grudnia nasz Prezydent
wybrał się z wizytą do Mongolii
i Japonii. Zgodnie z oczekiwaniem
Mongołowie przyjęli Go jak swego,
wypili po małym kumysie i nie
tylko. Dalej zaczęły się schody.
Awaria prezydenckiego samolotu
spowodowała, Ŝe dalszą podróŜ
L.Kaczyński
odbył
wyczarterowanym
od
Mongołów
samolotem. PoniewaŜ samolot doleciał tylko do Osaki,
ostatnią część podróŜy do stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni
Kaczyński odbył najszybszym pociągiem świata. Kiedy
wreszcie przybył z kilkunastogodzinnym opóźnieniem do
stolicy Japonii okazało się, Ŝe Cesarzowi na wieść o wizycie
raptownie skoczyło ciśnienie i wizyta została anulowana. Na
otarcie łez państwu Kaczyńskim zorganizowano spotkanie
z księŜniczką Takamado, wdową po siódmym w kolejności
pretendencie do japońskiego tronu. I tak heroiczne wysiłki
Kaczyńskiego aby dotrzeć do Tokio na nic się zdały. Ale
chociaŜ sobie pan Prezydent pojeździł. Za nasze pieniądze.

# 25 ROCZNICA NOBLA DLA WAŁĘSY.
Kaczka z konfiturą, gęsia wątróbka
i deser semifreddo - takie specjały
znalazły się w menu kolacji z okazji 25
rocznicy wręczenia Lechowi Wałęsie
Pokojowej
Nagrody
Nobla.
Na
uroczystą kolację u Wałęsy przyjechało
kilkuset gości z kraju i zagranicy. Pierwszy przywódca
"Solidarności" był w wyśmienitym nastroju. - Kolacja tak
wykwintna jak na wigilię - komentowali goście z delegacji
francuskiej. Jako aperitif podano wódkę i miodówkę. Na
przystawkę: bukiet sałat z pieczoną gruszką i gęsią wątróbkę
w sosie rokfor. Później krem z dyni, kaczkę z konfiturą
z pigwy z migdałami i borowikami. A na deser: semifreddo

z serka mascarpone z sosem truskawkowym. Goście bawili się
znakomicie. Nie zwracali uwagi na partyjne podziały. Serkiem
zajadali się wspólnie Marek Borowski i Zbigniew Ćwiąkalski
a Jolanta Kwaśniewska brylowała w towarzystwie.

# CAŁA POLSKA BUDUJE DROGI LOKALNE!
1 miliard zł. przeznaczył rząd w 2009r. na budowę
lokalnych dróg w powiatach. Narodowy program budowy
dróg lokalnych, nazwa oficjalna, czyli tzw. schetynówek jest
rozłoŜony na 3 lata. Zasada jest prosta - zakwalifikowaną do
programu inwestycję w połowie finansuje budŜet centralny.
Podstawowe kryteria to : poprawa bezpieczeństwa na drodze,
nowe inwestycje mają być powiązane z innymi drogami
powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.
# JAZDA NA GAZIE POSŁÓW PiS ?
Kancelaria
adwokacka
reprezentująca jeden z hoteli firmy
Mouaimis & Mouaimis w Limassol na
Cyprze, domaga się ponad 10
tysięcy euro odszkodowania od
posłów PiS (Karol Karski i Łukasz
Zbonikowski) za zniszczenia, które
nasi
parlamentarzyści
mieli
spowodować. Posłowie jeździli ponoć pod wpływem alkoholu
wózkami golfowymi. W liście, który został wysłany między
innymi do Kancelarii Sejmu i polskiego MSZ-u, cypryjska
kancelaria adwokacka napisała między innymi, Ŝe „podczas
pobytu w hotelu, parlamentarzyści upili się i 25 listopada
2008 roku w późnych godzinach wieczornych, bez zgody ze
strony naszych klientów, bezprawnie zaczęli prowadzić dwa
samochody (golfowe - red.) w sposób niedozwolony (…) i ze
względu na swój stan spowodowali powaŜne szkody,
szacowane na 10,140 euro plus VAT.” Posłowie PiS
wszystkiemu zaprzeczają. Śledztwo trwa.

SondaŜ OBOP z 15.12.2008r. - PO-60%, PiS-19%, SLD-6%.PSL-5%.

ECHA RÓśNE. Półmetek Burmistrza Świerczka.
„Analizuję swój program wyborczy i w zasadzie nie ma takich punktów,
które nie zostałyby zrealizowane albo nie byłyby w trakcie realizacji.
Myślę, Ŝe swoją szansę wykorzystuję dobrze” - twierdzi w wywiadzie dla
„Dziennika Polskiego” Burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek, którego jak widać
dobre samopoczucie nie opuszcza. 5 grudnia minął półmetek rządów PiS w naszej
gminie. Jeśli za program uznać to, co K.Świerczek wypisywał na swych ulotkach
wyborczych, to albo pan burmistrz traktuje swoich wyborców jak ćwierćinteligentów
albo realizuje jakiś inny tajny program. Ściśle tajny program PiS.
1.OPRACUJĘ
1.OPRACUJ STRATEGIĘ
STRATEGI ROZWOJU GMINY, KTÓRA BĘDZIE
B DZIE JAWNA, POWSZECHNIE AKCEPTOWANA I W SPOSÓB PRZEJRZYSTY
REALIZOWANA. Mieć jakąś strategię trzeba. MoŜna by się spierać co do reprezentatywności jej zapisów pamiętając
zespół, który ją kreował. Schody zaczynają się gdy przychodzi do realizacji planów. PoniewaŜ w tym temacie zaledwie
coś drgnęło zostawimy sobie bardziej szczegółową ocenę do finiszu obecnej kadencji.
2. WE WSZYSTKICH DZIAŁANIACH
DZIA ANIACH BĘD
B DĘ BEZWZGLĘDNIE
BEZWZGL DNIE PRZESTRZEGAĆ
PRZESTRZEGA PRAWA. Z tym przestrzeganiem obowiązujących
przepisów prawnych pan burmistrz od samego początku ma niemały problem. Najczęściej zdarza mu się lekcewaŜyć
zapisy prawa miejscowego. Statut gminy traktuje jak nic niewart świstek, zgodnie z filozofią – władza to JA.
3.POPRAWI
EDUKACJI I OPIEKI ZDROWOTNEJ. Nawet mimo bardzo wytęŜonych poszukiwań nie moŜemy znaleźć
3.POPRAWIĘ
PRAWI JAKOŚĆ
JAKO
choćby śladu działań mających poprawić jakość gminnej edukacji. Chyba, Ŝe zmiany na stanowiskach dyrektorów
szkół gminnych burmistrz za takowe uwaŜa. Dobrze, Ŝe Unia Europejska i radni wymusili na burmistrzu modernizację
ośrodków zdrowia. Roboty w toku.
4.WYBUDUJĘ
4.WYBUDUJ HALE SPORTOWE, BASEN, KORTY TENISOWE, BOISKA SPORTOWE. Za minione 2 lata burmistrz zdąŜył wykonać
jedno boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią a przy nim kort tenisowy. OdgraŜa się, Ŝe JUś za rok mogą rozpocząć
się prace przy budowie krytej pływalni. Co do ewentualnej budowy jakichś hal sportowych nikt nic nie słyszał ani
burmistrz nie ujawnił takich planów. MoŜe jednak coś knuje. Jak zwykle.
5.ROZWINĘ
.ROZWIN TURYSTYKĘ,
TURYSTYK , WYKORZYSTUJĄC
WYKORZYSTUJ C HISTORYCZNE I PRZYRODNICZE WALORY ZIEMI MIECHOWSKIEJ. Pan burmistrz
znakomicie rozwinął turystykę. Często jeździ z wybranymi urzędnikami i radnymi na zagraniczne „wesołe” wycieczki
za nasze pieniądze, z których kompletnie nic nie wynika.
6.BĘD
6.B DĘ ROZWIJAĆ
ROZWIJA MIECHOWSKĄ
MIECHOWSK WIEŚ
WIE – NOWOCZESNE, EKOLOGICZNE ROLNICTWO, PRZETWÓRSTWO, USŁUGI
US UGI OKOŁOROLNICZE.
OKO OROLNICZE.
Nie stwierdzamy obecności jakichkolwiek działań, które miałyby świadczyć choćby o planach rozwoju „ekologicznego,
nowoczesnego rolnictwa, przetwórstwa czy usług około rolniczych”. A mieszkańcom wsi burmistrz zatyka gęby
organizując co jakiś czas wspólne zabawy alkoholowe z okazji lub rzucając ochłapy na remonty remiz.
7.ZADBAM O ŚRODOWISKO
RODOWISKO NATURALNE. I niestety „zadbał” o zamknięcie wysypiska śmieci. Teraz za tą jego „dbałość”
zapłacimy MY WSZYSCY i to kilka milionów zł. RównieŜ „Centrum Ekologiczne” w Pojałowicach zamknięte na głucho.
8.ZMODERNIZUJĘ
8.ZMODERNIZUJ INFRASTRUKTURĘ
INFRASTRUKTUR DROGOWĄ.
DROGOW . Trzeba obiektywnie przyznać, Ŝe jest to jedyna obietnica, która się trochę
zmaterializowała, choć w sprawach budownictwa drogowego burmistrz poszedł na maksymalną łatwiznę. Zamiast
poprawiać stan gminnej infrastruktury drogowej, po prostu zapłacił gminnymi pieniędzmi za remonty powiatowych i
wojewódzkich dróg. Dobre i to bo chociaŜ jest z tego niewątpliwy poŜytek. A drogi gminne znów poczekają.
9.BĘD
9.B DĘ DZIAŁA
DZIA AĆ NA RZECZ TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY – POZYSKUJĄC
POZYSKUJ C INWESTORÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH –
WESPRĘ
WESPR LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW,
PRZEDSI BIORCÓW, WYKORZYSTUJĄC
WYKORZYSTUJ C FUNDUSZE UNIJNE. Tu burmistrz się sPiSał i utworzył nowe
miejsca pracy. Najbardziej spektakularne to utworzenie nowego stanowiska Dyrektora Urzędu i nowe miejsce pracy
dla koleŜanki partyjnej z Krakowa. Ma zacna kobieta etat za głupie 6,5 tys. zł. Wiemy takŜe o kilku nowych miejscach
pracy w UGiM dla „swojaków”. W poprzedniej kadencji władz samorządowych gmina Miechów była w ścisłej czołówce
krajowej w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych na gminne inwestycje. Ale to juŜ było. Teraz nasza gmina
w ogóle nie figuruje w zestawieniach krajowych i wojewódzkich na ten temat.
Nowa kadencja samorządu to potęŜne wyzwanie wynikające z moŜliwości pozyskania potęŜnych środków
unijnych. Musimy uporządkować finanse i przygotować się do wykorzystania tych środków – one mogą i
muszą zmienić nasze Miasto i Gminę. MoŜe być lepiej – musi być lepiej!
Krzysztof Świerczek

I JEST LEPIEJ ?!
NA PÓŁMETKU.
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Największy
Największa
Największa
Największe

sukces : przekonanie mieszkańców, Ŝe nadaje się na szefa gminy.
poraŜka : spóźnione zamknięcia wysypiska. Kara dla gminy ponad 3 mln. zł.
samodzielna inwestycja : Miejski Sr… Wolnostojący w skrócie MSW.
oszustwo wyborcze : obietnice wybudowania basenu, kortów i hal sportowych.

„SPORT”
Charsznica – 2-gi „Orlik” w powiecie miechowskim !

Marszałek Nawara ofiarował piłki.

Potencjalni uŜytkownicy obiektu.

29 listopada otwarto juŜ drugi mini kompleks sportowy w powiecie miechowskim z rządowego programu
„Moje boisko – Orlik 2012”. Charsznicki Orlik kosztował ponad 1,4 mln. zł. Środki na budowę obiektu po
połowie wyasygnowali : gmina i Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski. PodwyŜszone koszty spowodowało
trudne połoŜenie boisk w depresyjnym, podmokłym terenie przy kompleksie szkolnym na ul. Malatyńskiego. Właśnie
koszty drenaŜu i odwodnienia pochłonęły ok. 300 000zł. Obiekt poświęcili księŜa L. Michalik i C. Parkita a władze
reprezentowali Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz poseł PO Jerzy Fedorowicz.

Orlik w Miechowie ! RównieŜ stolica powiatu moŜe w przyszłym roku mieć „Orlika”. 19 listopada radni
podjęli decyzję o podjęciu działań w celu pozyskania dotacji rządowo – samorządowej na budowę boisk
sportowych z programu Orlik 2012. Podjęli takŜe decyzję o zabezpieczeniu środków w budŜecie na ten
cel. Mamy nadzieję, Ŝe za rok nowy obiekt stanie obok gimnazjum i będzie dobrze słuŜył młodzieŜy.

Sportowe „Mikołajki” w Gimnazjum
Jak co roku w Mikołajki Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" przy Gimnazjum Nr 1 w Miechowie przygotował dla
dzieci i młodzieŜy trzy dni sportowej zabawy. W piątkowe popołudnie 5 grudnia w hali sportowej w Miechowie odbył
się Mikołajkowy Turniej Piłki NoŜnej Halowej dla gimnazjalistów. Wzięło w nim udział ponad 60 zawodników,
w 9 druŜynach. Zwycięzcą został zespół "Teletubisie", który w finale pokonał "Peru" 3:0 oraz wygrał wszystkie swoje
mecze. Tytuł Króla Strzelców i piłkę w nagrodę zdobył Konrad Dudek zdobywca 18 bramek. Przegranym druŜynom
humor poprawiły słodycze i piłki Umbro rozdawane przez Mikołaja - Prezesa UKS - Martę Szarek. Skład zwycięskich
"Teletubisi": Kamil Szymanek, Tomasz Duniec, Przemysław Gajos, Łukasz Zegarek, Dawid Musiał, Michał
Filipowski. Organizatorzy serdecznie dziękują firmie TELTOM - salon sprzedaŜy TPSA w Miechowie za ufundowanie
dla wszystkich druŜyn turnieju piłek Umbro.
W sobotę 6 grudnia, juŜ po raz siódmy, UKS zaprosił młodzieŜ na Powiatowy Mikołajkowy Turniej Badmintona.
Rywalizowało ponad 50 zawodników w sześciu kategoriach wiekowych. Wśród dzieci i młodzieŜy przechadzały się
urocze Mikołajki: Karolina, Weronika i Emilia, częstujące wszystkich słodyczami. A oto wyniki kilkugodzinnych
zmagań. Szkoła podstawowa: dziewczęta - 1. Sylwia Korzeniowska, 2. Klaudia Kopeć, 3. Weronika
Grzywnowicz, 4. Natalia Dudek. Chłopcy - 1. Szymon Łucka, 2. Paweł Szymanek, 3. Marcin Manterys,
4. Karol Szarek. Gimnazjum: dziewczęta - 1. Monika Kądziołka, 2. Bianka Jarno, 3. Monika Szymanek,
4. Patrycja KsiąŜek. Chłopcy - 1. Wojciech Filipek, 2. Kamil Manterys, 3. Dawid Miszczyk.
Open: dziewczęta - 1. Anita Atłas, 2. Karolina Gajos, 3. Joanna Kopeć. Chłopcy - 1. Marceli Warchoł,
2. Dawid Biernacki, 3. Iwo Drabik, 4. Artur Moś.
Na zakończenie turnieju zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy, a pozostali uczestnicy równieŜ medale
ufundowane ze środków Starostwa Miechowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, a najmłodsi gadŜety „ERY”.
Organizatorzy dziękują fundatorom słodyczy P.P.H.U "SZU-KAJ" oraz Firmie "MATEL" za upominki dla dzieci.
W sobotę 13 grudnia odbył się turniej piłki siatkowej druŜyn mieszanych. W skład zespołów wchodziło 3 chłopców
i 3 dziewczynki . Do udziału w zawodach zgłosiło się 9 druŜyn. Pięciogodzinne zmagania młodych siatkarzy zakończyły
się zwycięstwem druŜyny „ Kombatanci z Chańczy” z klasy III c i IIIb. Drugie miejsce przypadło druŜynie
„Krasnoludków” z klas II d i III c, a trzecie zajęła druŜyna „Niewidome Łosie” z klasy III g. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe medale i dyplomy a dla wszystkich były mikołajkowe słodycze.
Mikołajkowe Turnieje w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej zorganizowali i przeprowadzili : Marta
Szarek, Ewa Pituch i Paweł Podyma. Chciałoby się powiedzieć "Do zobaczenia za rok".

Zwycięzcy turnieju piłki noŜnej

Najlepsi badmintoniści

Zwycięzcy turnieju piłki siatkowej

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Aksamitny strajk trwa !
Pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, zrzeszeni w Związku
Zawodowym „Konfederacja Pracy” przeszli do tzw. Permanentnego i Sprytnego
Strajku Aksamitnego w skrócie PiS S.A. Nadal Ŝądają od dyrekcji placówki
podwyŜki płac w wysokości 600zł. miesięcznie. GroŜą, Ŝe w razie niespełnienia
ich postulatu drastycznie zaostrzą metody strajku. Prezes Konfederacji zagroził,
iŜ jedną z takich metod moŜe być znaczące, nawet kilkakrotne powiększenie
wielkości widocznego na zdjęciu transparentu. Spowoduje to zwiększenie
stęŜenia ciemnoty w obiekcie. AŜ strach pomyśleć co dalej planują Konfederaci!
W tym czarnym scenariuszu jest jednak światełko w tunelu. 22 listopada br. odbył się V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Delegatów OPZZ "Konfederacja Pracy". Jedną ze zmian wprowadzonych do Statutu związku jest moŜliwość
prowadzenia przez działaczy działalności charytatywnej. Polecamy tą opcję pod rozwagę miechowskich OPZZ-towców.

Prezent dla burmistrza
PoniewaŜ, jak wieść gminna niesie, burmistrz ma olbrzymie problemy z gminnymi finansami, polecamy do
czytania pod choinkę bardzo poŜyteczną pozycję ksiąŜkową pt. „Finanse samorządowe dla opornych”.
Okładka miękka, 25 stron, wydawnictwo Internovator 1999, ISBN 83-9699-81-1. Disce puer !

Przyjaźń, miłość i seks w miechowskim gimnazjum.
W jedynym gminnym gimnazjum, w dniach 10-11 grudzień, odbyło się dwudniowe „szkolenie” wybranych klas 3-cich
w tematach, które wciąŜ w wielu naszych rodzinach i szkołach są uwaŜane za tematy tabu. Dwudniowe spotkanie
prowadzone przez zawodowców w tych draŜliwych tematach pokazało, iŜ ta inicjatywa szkolnego pedagoga trafiła w
10-tkę. Pełny profesjonalizm i doskonała oprawa audiowizualna spowodowały, Ŝe ku zdumienie miejscowych
pedagogów na sali panowała kompletna cisza a młodzi ludzie słuchali i oglądali materiały z otwartymi ustami.
Znamienne było motto spotkania, które widniało na ekranie w przerwie : kaŜde ciało pasuje do kaŜdego ciała, ale nie
kaŜde serce pasuje do kaŜdego serca i nie kaŜde wnętrze do kaŜdego wnętrza. Niby oczywiste ale jak ładnie
powiedziane. W szkoleniu wzięli takŜe licznie udział klasowi wychowawcy. Natomiast na panelu tych samych
fachowców dla grona pedagogicznego i przedstawicieli władz miasta ci drudzy bawili krótko. Tym bardziej to dziwi, Ŝe
na co dzień naszą młodzieŜ gimnazjalną przedmiotu pn. : przygotowanie do Ŝycia w rodzinie nauczają m.in. stara
panna i stary kawaler. No cóŜ teoretycy są teŜ mile widziani. Ale co z praktyką ?

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (22)
Preludium : Zapłodnieni listem mieszkańca gminy S-O postaramy się PT czytelnikom przekazać nietuzinkowy
wizerunek pewnej osobistości z Ŝycia publicznego gminy. Ta osobowość Ŝywcem z salonu krzywych zwierciadeł jest
niestety, jak stanowczo twierdzi korespondent, aŜ do bólu realna choć dla normalnej osoby musi wydawać się
wytworem czyjejś imaginacji. Warto przeczytać ku przestrodze. Zresztą niech czytelnicy ocenią to sami.
Natalia Kawon jest od niedawna szefem największej gminnej placówki oświatowej. Jeśli wójt Sosenka chociaŜ
w niewielkim stopniu miał wiedzę na temat osobowości czy cech charakteru pani Kawon i mimo to, albo wręcz
dlatego, powierzył jej opiekę nad dorastającą młodzieŜą gminną to wypada tylko stwierdzić, iŜ wart Pac Pałaca.
Natalia Kawon, to osoba o wyolbrzymionym poczuciu własnej wartości, przeceniająca swoje umiejętności i swoją
wiedzę. Przekonana o własnych zdolnościach nie przyjmuje krytyki ze strony innych. Wszelkie uwagi ignoruje lub
reaguje na nie z irracjonalną wściekłością. Osoba, która odwaŜyła się mieć odmienne od niej zdanie traktowana jest
jak największy wróg. Taka osoba moŜe spodziewać się, Ŝe będzie przez przełoŜoną szykanowana i niszczona. Uwaga,
ale i osoby uległe równieŜ nie mogą czuć się bezpieczne !!!. Szefowa łaskawie traktuje swoją świtę klakierów,
oczekując od nich akceptacji dla wszystkich swoich decyzji, nie ufa ona jednak nikomu. Chce doprowadzić do tego,
aby osoby, będące jej podwładnymi nie ufały takŜe sobie nawzajem. Daje wyraźnie do zrozumienia, Ŝe ma wśród
pracowników swoich informatorów. Są to osoby które czerpią z tego korzyści (np. ekstra nadgodziny) i nagradzane są
za lojalność – taką jak ją szefowa rozumie. Zawiść w miejscu pracy, doprowadzenie do niskiej samooceny nękanych
pracowników, a z czasem - niska ich ocena przez kolegów, którzy takŜe zaczynają brać udział w prześladowaniu
i psychicznym terroryzowaniu, pozwalają zarządzającej utrzymać opinię primus inter pares. Pani dyrektor znajduje
perwersyjne zadowolenie w niszczeniu i poniŜaniu podwładnych, do czego sama szuka lub kreuje okazje. Spyta ktoś
normalny : a wyrzuty sumienia? A co to takiego – odpowie Kawon. Czy Ŝyjemy nadal w XXI wieku?
Od redakcji : Nie bójmy się mówić otwarcie, Ŝe zostaliśmy skrzywdzeni, poniŜeni i upodleni! Nie moŜna się wstydzić
faktu, Ŝe zostaliśmy poddani psychicznemu terrorowi czyli mobbingowi. To nie osoba mobbingowana ma się bać
i wstydzić. NaleŜy pamiętać, Ŝe mobber jest zwykle całkiem zdolnym aktorem, potrafi umiejętnie tuszować swoje
niecne postępowanie. NaleŜy skrzętnie rejestrować wszelkie przejawy ataków. NajwaŜniejsze to się nie poddać, nie
dać się zastraszyć! Mobbera trzeba ujawnić! Nie moŜna pozwolić by bezkarnie szargał nasze dobre imię i opinię, by
kwestionował nasze kwalifikacje i zalety. Dzisiaj ty jesteś ofiarą jutro ofiarą będzie ktoś inny. Mobbing wciąga jak
narkotyk i wyzwala złudne poczucie wyŜszości i władzy nad innymi. Trzeba dać do zrozumienia prześladowcy, Ŝe nie
jest bezkarny i prędzej czy później znajdzie się na niego sposób. Przede wszystkim, nie ma prawa nas ranić
i wyniszczać emocjonalnie bo TAKIE DZIAŁANIA SĄ NIEZGODNE Z PRAWEM! PowyŜsze rady przekazujemy naszemu
korespondentowi ze Smarkiewicz-Owczar. Jeśli wśród pozostałych czytelników ktoś rozpozna cechy wyŜej opisanego
osobnika w swoim otoczeniu niech się równieŜ ma na baczności bo jedna kanalia moŜe stworzyć piekło nawet
w porządnym zakładzie pracy.

Poczta – czyli od Was do nos
Czytając w prasie pełne samozadowolenia samooceny naszego burmistrza na
półmetku jego rządów nie mogę oprzeć się wraŜeniu, Ŝe my wyborcy i nasz
wybraniec Ŝyjemy na dwóch róŜnych planetach. My na planecie brudu, braku
zasad etycznych i alienacji władzy a pierwszy obywatel gminy wraz ze swymi
kolesiami na planecie słodkiego nieróbstwa, libacji alkoholowych, braku
zasad moralno-etycznych i sobiepaństwa. Panowie obudźcie się! KaŜda władza
ma swój kres. Okres zapłaty juŜ blisko !!!
Jorzin z wyspy
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