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Biuletyn społeczno- informacyjny
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity

„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”

Miechowa

(Karl Mannheim)

MIECHOWSKI DUET EGZOTYCZNY !!!
GOSPODARNY BURMISTRZ !!!
Z pensją 11 000 zł !
Owszem. Czemu nie?!
Mega niegospodarność !!!
(Czytaj str. 6)

&
FACHOWIEC Z KRAKOWA !!!
Z pensją 6 500zł ?!
Maria Malinowska awansowała ?!
Dla ciepłej posadki wypisała się
z Prawa i Sprawiedliwości !
Gmina i Miasto Miechów ma wreszcie
1-go Sekretarza !
(Czytaj str. 3)

Burmistrz kopie miechowskich przedsiębiorców!!! (Czyt. str. 3 i 8)
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
Echa z Gminy
Echa z Miasta
Prasa, Internet
Echa RóŜne
Vademecum kierowcy cz. 1
Świerszczyk miechowski

ECHA Z POWIATU
Ostatnia sesja Rady Powiatu w 2008r.
XVIII sesja Rady Powiatu w Miechowie była ostatnią w kończącym się roku.
Rozpoczęła się od Ŝyczeń wszelkiej pomyślności w Nowym 2009 Roku, które uczestnikom
obrad złoŜył przewodniczący rady Stanisław Krawiec a ks. Michał Pakuła zaśpiewał, przy
udziale zebranych, kilka popularnych kolęd. Następnie rozpoczęły się obrady. Pierwszą część
posiedzenia zdominowały roczne sprawozdania: starosty z realizacji uchwał i działalności
Zarządu Powiatu między sesjami, z prac Zarządu w 2008r. oraz przewodniczącego rady
z działalności samorządu powiatowego. Odczytano równieŜ sprawozdania z prac komisji
stałych rady. Następnie rozpatrzono projekt uchwały poświęcony budŜetowi powiatu na 2009
rok. Po rekomendacji projektu przez starostę Mieczysława Bertka, zreferowaniu zapisów
projektu uchwały budŜetowej na przyszły rok i odczytaniu pozytywnej opinii RIO na jej temat
przez skarbnik powiatu Teresę Florek, radni przyjęli budŜet. Na sesji podjęto 11 uchwał.

Pierwsza Małopolanka urodzona w 2009 roku mieszka w Tczycy.
Minutę po północy 1 stycznia 2009r. na świat przyszła Sylwia - pierwsze dziecko w
powiecie miechowskim. Szczęśliwą matką noworodka waŜącego 3950 g. jest
Marzena Wolna mieszkanka Tczycy w gminie Charsznica. Dziecko urodziło się bez
problemów, siłami natury. To trzecia dziewczynka u małŜeństwa Wolnych. Poród w
miechowskim Szpitalu św. Anny w Miechowie odebrała połoŜna Dorota Kordecka. Okazało się,
Ŝe pierwsze dziecko w powiecie to równieŜ pierwszy noworodek w Małopolsce w nowym roku.
Z tej okazji do matki i jej córeczki przyjechał Marek Nawara, Marszałek Województwa
Małopolskiego, by osobiście pogratulować pani Marzenie i jej męŜowi oraz wręczyć
okolicznościowe upominki. Obecni równieŜ byli dziennikarze telewizyjni i prasowi. W ciągu
dwóch pierwszych dni 2009r.do momentu wizyty gości, w miechowskim szpitalu urodziło się
juŜ 7 dzieci. Przy okazji marszałek został zapoznany z Odziałem G-P, który po modernizacji
spełnia wszelkie unijne standardy.

Powiat Miechowski ma 10 lat !.
"Powiat jest kluczowym aktorem na scenie współdziałania w zarządzaniu
publicznym" - to motto prof. Michała Kuleszy przyświecało uroczystej sesji Rady
Powiatu w Miechowie, poświęconej X - leciu powiatu miechowskiego. Uroczystość
otworzył i prowadził Stanisław Krawiec, przewodniczący Rady Powiatu. Po wprowadzeniu
sztandaru powiatu, powitaniu radnych trzech kadencji oraz gości, uczczono chwilą ciszy
pamięć zmarłego radnego Krzysztofa Zegarka. Historię powiatów w Polsce i statystykę prac
radnych powiatu miechowskiego trzech kadencji przedstawił Ryszard Nasada, rzecznik
prasowy. W ciągu 10 lat w sali konferencyjnej starostwa zasiadało 44 radnych, którzy w
minionej dekadzie podjęli 649 uchwał. W kolejnym punkcie uroczystej sesji głos zabrali
starostowie: pierwszy - Zygmunt Szopa i obecny Mieczysław Bertek. Starosta Szopa
przypomniał trudne początki tworzenia administracji powiatowej ,,od podstaw". Starosta
Bertek stwierdził, Ŝe czas przejrzeć komplet zadań, które ustawodawcy przypisali
samorządowi terytorialnemu i zweryfikować je z rzeczywistością. W opinii obecnego starosty aktualnym problemem dla powiatów
jest odczuwalny brak własnych zasobów finansowych, które są wymagane przy niemal wszystkich zadaniach inwestycyjnych. Później
głos zabrali goście. Andrzej Sztorc, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego pogratulował władzom powiatu mocnej
pozycji jednostki w regionie i wskazał na wiodącą rolę ziemi miechowskiej w zakresie rolnictwa i produkcji Ŝywności. Na ręce starosty
przekazał medal województwa za zasługi w krzewieniu idei samorządności w Małopolsce. Gratulacje przekazała Lidia Gądek,
przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu. Następnie przewodniczący rady Stanisław Krawiec i starosta Mieczysław Bertek wręczyli
radnym trzech kadencji okolicznościowe imienne statuetki z okolicznościowym medalem i listy gratulacyjne.

Radio Kraków w Miechowie.
Bazylika Grobu BoŜego. Rozmowy i relacje reporterskie. Nie tylko o historii boŜogrobców i walkach
o niepodległość. Wycieczka do rezerwatów przyrody i po szlakach turystycznych ziemi miechowskiej. Wizyta
w Charsznicy, polskiej stolicy kapusty. Młodzi miechowscy muzycy i zagadka: dlaczego duch milczy z uporem?
Radio Kraków w Miechowie. Słuchaj magazynu ,,Przed Hejnałem" w sobotę 31 stycznia od 900 do 1200. Na
program zapraszają starosta i zarząd powiatu miechowskiego." Takiej treści zapowiedź od 23 stycznia była
emitowana na falach Radia Kraków (101,6 MHz) aŜ do dnia programu. W trakcie trzygodzinnego programu, którego załoŜeniem była
popularyzacja Miechowa, powiatu miechowskiego i jego atrakcji, słuchacze z Małopolski poznali przede wszystkim jego walory
turystyczno-historyczne. Nie zabrakło równieŜ informacji o pracy i bieŜących działaniach starostwa i powiatu miechowskiego.
W programie wystąpiły osoby związane z samorządem powiatowym, rolnictwem, leśnictwem, kulturą, pasjonaci historii i uzdolniona
młodzieŜ. Sobotni program poprowadził na Ŝywo z zaimprowizowanego studia w miechowskim starostwie red. Jan Stępień,
kierownik Redakcji "Kultura, Muzyka, Rozrywka" Radia Kraków.

Zarząd Powiatu pracuje.
Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 28 stycznia rozpoczęło się od informacji o
bieŜącym funkcjonowaniu Szpitala św. Anny w Miechowie, złoŜonej przez dyrektora
lek.med. Mariana Tambora. Następnie rozpatrywano sprawy finansowe. Członkowie
zarządu zatwierdzili pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną szpitala plan finansowo inwestycyjny na 2009r. Skarbnik powiatu Teresa Florek przedstawiła propozycje zmian w
planie dochodów i wydatków budŜetowych na 2009r. Następnie podjęto uchwałę
w sprawie zmiany budŜetu powiatu i układu wykonawczego powiatu na br. Rozmawiano
równieŜ o aktualnych moŜliwościach pozyskania dofinansowania wniosku powiatu na budowę
sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Miechowie. W dalszej części posiedzenia bieŜące sprawy
referowali kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu. Dyrektor Małgorzata Stachnik Skóra mówiła o realizacji statutowych działań przez prowadzoną placówkę przy
ul.Warszawskiej, zaś dyrektor PCPR Helena Kruszec o działalności trzech warsztatów terapii
zajęciowej zlokalizowanych w powiecie. Na wniosek naczelnika Wydziału Oświaty Leonarda Mazura podjęto uchwały w sprawach:
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009r. oraz określenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie, a takŜe zmian w planie imprez z zakresu kultury, sportu i turystyki na br. Zarząd podjął
uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Miechowie.
Posiedzenie zakończyło rozpatrzenie pism od instytucji i mieszkańców, skierowanych do zarządu.

ECHA Z GMINY
Maria Malinowska na nowym stołku !
Maria Malinowska pochwaliła się prasie, Ŝe od 1 stycznia 2009r. nie jest juŜ
członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. PiS był pierwszą partią, do której się
zapisałam. Dlatego jest mi trochę szkoda, Ŝe odeszłam. Ale taka decyzja niewiele mnie
kosztowała. UwaŜam, Ŝe większe perspektywy daje praca w samorządzie lokalnym niŜ
działalność polityczna – wyznała pani Dyrektor UGiM w Miechowie. Niech się pani nie wstydzi.
Zwykle jest tak, Ŝe perspektywa pełnego koryta przegrywa z ideałami. JuŜ staroŜytni
twierdzili, Ŝe pecunia non olet. Sama zainteresowana wyznaje zresztą z rozbrajającą
szczerością, iŜ fakt, Ŝe chciała utrzymać stanowisko w miechowskim Urzędzie był
jedynym powodem, dla którego wystąpiła z partii. Zresztą tylko formalnie bo nadal
pełni dotychczasowe funkcje w klubie radnych PiS w Sejmiku Wojewódzkim. Ten krok
Malinowskiej jednoznacznie ocenia jej juŜ były kolega partyjny Zbysław Owczarski : Maria
Malinowska przedłoŜyła idee, które łączyły ją ze wspólnotą ludzi jaką jest PiS, na rzecz
kariery zawodowej. Nie chcę komentować tego zachowania. Rozbrat Malinowskiej z PiS-em
umoŜliwił burmistrzowi Świerczkowi powołanie juŜ bezpartyjnej koleŜanki na wakujące
stanowisko gminnego sekretarza. Nowela ustawy samorządowej pozwala na taką nominację
bez pytania o zgodę Rady Miejskiej. Zajęcie przez fachowca z Krakowa stołka Sekretarza ma
dla burmistrza jeszcze jedną zaletę. OtóŜ nie będzie musiał wybierać któregoś z kumpli
partyjnych, czekających coraz niecierpliwiej w kolejce do synekur gminnych. Ciekawe, czy na nowej posadzie
M. Malinowska zadowoli się dotychczasową pensją w wysokości 6 500zł. czy teŜ czeka ją kolejna podwyŜka. A ty
głupi podatniku płać, jeśli chcesz mieć niezastąpionego fachowca - urzędnika z królewskiego miasta Krakowa!
MARIA MALINOWSKA ur. 25.03.1956r. w Zakopanem, na stałe zameldowana w Krakowie. Zawód wyuczony nauczycielka.
Zawód wykonywany urzędnik. Przewodnicząca Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Wg własnego oświadczenia za 2007r.
dysponuje następującymi dobrami doczesnymi : 2 mieszkania o powierzchni 60m.kw. i 50m.kw. o wartości ok. 500 tys. zł. CięŜko
pracuje jako radna Sejmiku Województwa Małopolskiego z czego osiągnęła dochód w wysokości 29 500zł. oraz dorabia w UGiM
w Miechowie (patrz wyŜej) i kosztowała nas podatników 79 500zł. (6 625zł. miesięcznie!!!). Deklaruje, Ŝe nie posiada Ŝadnych
oszczędności (non comment) a do tego w 2007r. spłacała 2 poŜyczki bankowe na kwotę 46tys. zł.

Komentarz : Po raz pierwszy w historii miechowskiego samorządu, burmistrz ściągnął z zewnątrz i zatrudnił, na
specjalnie w tym celu utworzonym wysokopłatnym stanowisku, partyjnego kolesia. Co dla kolejnych burmistrzów
Grosickiego, Muszyńskiego i Mielusa byłoby etycznym łotrostwem i moralnym policzkiem dla wyborców, dla nowego
burmistrza z Prawa i Sprawiedliwości okazało się oczywistą oczywistością. Widać w PiS-ie takie obowiązują standardy.
Dziękujemy Ci Krzysztofie Świerczku, Ŝe ograniczyłeś się tylko do jednego partyjnego kumpla. Mogło być gorzej.

Burmistrz kopie miechowskich przedsiębiorców.
Zainspirowani mailem miechowskiego przedsiębiorcy, postanowiliśmy sprawdzić jak
to jest z tym wynajmem gminnych lokali uŜytkowych dla miejscowych biznesmenów.
Niestety korespondent napisał w poczcie prawdę (czyt. str. 8). Właściciele firm prowadzących
działalność gospodarczą przy wykorzystaniu lokali uŜytkowych będących własnością gminy, dostali
na Sylwestra prezent od pana burmistrza w postaci króciutkiego pisemka (obok nagłówek
inkryminowanego pisma). W piśmie tym Urząd Gminy i Miasta Miechów jako Wynajmujący
wypowiada z dniem dzisiejszym na koniec miesiąca wysokość czynszu najmu lokalu uŜytkowego
z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Po okresie wypowiedzenia nowa
stawka wynosi . . . . Jak sprawdziliśmy podwyŜka jest rzędu kilkanaście procent. Bardzo jesteśmy
ciekawi jakimi motywami kierował się burmistrz wymierzając miechowskim przedsiębiorcom tak
dotkliwego kopniaka. PrzecieŜ skutki spowolnienia gospodarczego zaczynają być odczuwane juŜ
u nas, na samym dole. Zamiast wyciągnąć rękę do cięŜko pracujących na chleb ludzi burmistrz
bez Ŝenady sięga do ich kieszeni. Wstyd i hańba! Redakcja zwróciła się do zaprzyjaźnionego
radnego aby ten poprosił burmistrza o szczegółowe wyjaśnienia w tej bulwersującej sprawie.

Niesłychanie pracowity Burmistrz Świerczek !!!
Niezwykle ciekawą lekturą okazuje się oświadczenia majątkowego obecnego burmistrza Miechowa Krzysztofa
Świerczka. W roku 2006 ten pracuś, tyrał nie tylko na etacie dyrektora Szkoły Podstawowej w Miechowie za marne
52 577,60zł, ale dorabiał jeszcze w kilku innych miejscach. Oto one : ZDZ Kielce – 4 299zł, UGiM Miechów –
420zł, Kuratorium Kraków – 169zł, UG Charsznica – 450zł, UG Pałecznica – 300zł, ZSnr2 – 1658zł.

Radny interpeluje - Burmistrz ma w nosie prawo.
JuŜ od 5 miesięcy radny M. Włodarczyk czeka na odpowiedź na swą interpelację w sprawie prasowych
kłamstw Burmistrza Miechowa. Widocznie burmistrza Świerczka prawo nie obowiązuje ?!

Rowerem po gminie

W gminie ład, czystość i porządek. Jak zwykle…

a burmistrz juŜ zakłada kanalizację…

ECHA Z MIASTA
Przyzwoitość i szacunek dla b. kolegów wg dyrekcji gimnazjum.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to specjalny fundusz tworzony przez pracodawców na finansowanie
działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Środki pienięŜne przeznaczone na cele
Funduszu gromadzone są przez pracodawcę na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym oraz wydatkowane
na cele określone przez przepisy. Zasady tworzenia ZFŚS oraz zasady gospodarowania jego środkami określa Ustawa
z 1994 r. a szczegółowe zasady dysponowania środkami funduszu reguluje regulamin w danym zakładzie pracy.
W miechowskim gimnazjum w tym to regulaminie w §2 pkt 1 stoi : Przyznawanie i wysokość dofinansowania
z Funduszu dla osób uprawnionych uzaleŜniona jest od ich sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej. Wśród
wymienionych osób uprawnionych figurują, zgodnie z ustawą, takŜe emerytowani nauczyciele, b. pracownicy szkoły.
Niestety przy rozdziale świadczeń socjalnych ta grupa zawodowa b. pracowników została potraktowana jak obywatele
2-giej kategorii. Podczas gdy czynni pedagodzy dostali świadczenie w wys. ok. 400zł. emeryci otrzymali po 100zł.
Brutto! Jak to się ma do w/w zapisu regulaminu niech zobrazuje taki oto skrajny przypadek : członkowie dyrekcji
mający dochód na 1 członka rodziny kilka tysięcy złotych dostali po 400zł., natomiast b. nauczycielka, matka kilkorga
dzieci, utrzymująca z emerytury swoją rodzinę otrzymała … 100zł! Pamiętaj Szanowna Dyrekcjo, Ŝe za kilka lat TY
równieŜ będziesz emerytem. Czy ucieszy cię, gdy twój następca potraktuje cię z buta tak, jak ty to zrobiłaś ze swymi
b. kolegami? W związku z naruszeniem przepisów Ustawy oraz zasad szkolnego regulaminu działający w gimnazjum
Związek Nauczycieli Rzeczypospolitej wystosował do dyrektor Joanny Nowak pismo z postulatem o ponowne
rozpatrzenie wniosków b. pracowników pedagogicznych szkoły o świadczenia socjalne. Odzew był natychmiastowy.
JuŜ następnego dnia Pani Dyrektor wystosowała do władz związku pismo … z zapytaniem czy sygnujący pismo członek
zarządu związku jest do tego uprawniony. ZNR czeka na merytoryczną odpowiedź przed podjęciem dalszych kroków.
P.S. Do dnia zamknięcia numeru Związek nie doczekał się odpowiedzi Dyrekcji Gimnazjum. W związku z tym Zarząd
ZNR postanowił zwrócić się do właściwych instytucji z prośbą o weryfikację prawidłowości rozdziału świadczeń z ZFŚS.

Miechowski Anioł.

ANIOŁ - według większości religii, w których to pojęcie występuje, to byt duchowy, który
słuŜy Bogu i na róŜne sposoby wspiera Jego działania. Znany z anielskich cnót i anielskiego
usposobienia burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek stał na czele kapituły, która
przyznała doroczne „Miechowskie Anioły”, czyli nagrody ustanowione przez tegoŜ
Pierwszego Gminnego Anioła. W kategorii Przyjaciel Człowieka Nagrodę otrzymała Siostra
Kinga MroŜek, kierownik miechowskiego Hospicjum - za pełne miłości towarzyszenie
cierpiącym i odchodzącym. WyróŜnienie w tej kategorii dla Barbary Janus, od lat
bezinteresownie pomagającej innym. W kategorii Młody Wolontariusz przyznane zostały
trzy wyróŜnienia : Marta Fidali, wolontariuszka Miechowskiej Komendy Hufca ZHP
Miechów, Lena Konieczna i Dorota Lewandowska, uczennice miechowskich szkół
ponad gimnazjalnych, działające jako wolontariuszki medyczne w Hospicjum. W kategorii
działalność Publiczna, „Miechowskie Anioły” otrzymała zaprzyjaźniona z burmistrzem
Fundacja Szpitala Św. Anny oraz miechowskie Hospicjum. WyróŜnienie w powyŜszej
kategorii otrzymała Komenda Hufca ZHP. Specjalnego „ Miechowskiego Anioła”, Kapituła
przyznała, Markowi Nawarze Marszałkowi Województwa Małopolskiego za „niezwykły
wkład w budowę samorządu wojewódzkiego i utrwalanie postaw obywatelskich”.

SPORT
Coś drgnęło w sprawie basenu ?
W poszukiwaniu pieniędzy na budowę basenu w Miechowie, władze miasta
złoŜyły wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn
„Miechów – Małopolska Jerozolima”. Co ma wspólnego basen z Bazyliką Grobu
BoŜego? Jak czytamy w informacji UGiM : „Całość uzupełniać będzie kawiarnia
z widokiem na Bazylikę Grobu BoŜego”. I wszystko jasne. Czasem cel uświęca
(nomen omen) środki. Jeśli Miechów pozyska pieniądze na budowę krytej
pływalni to niewaŜne jaki widok jest z Parku na Bazylikę. Trzymamy kciuki.

Powiatowy finał Gimnazjady w siatkówce chłopców.
W hali sportowej Gimnazjum w KsiąŜu Wielkim rozegrano
finał Powiatowej Gimnazjady MłodzieŜy w Piłce Siatkowej
chłopców. W finale wystąpiły druŜyny, które zwycięŜyły we
wcześniej rozegranych dwóch półfinałach. Były to druŜyny
gimnazjalistów z Racławic, Charsznicy, KsiąŜa Wielkiego
i Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. Po rozegraniu wszystkich
spotkań po raz szósty z rzędu mistrzami Powiatu
miechowskiego została druŜyna uczniów Gimnazjum Nr 1
w Miechowie. Chłopcy trenują pod okiem
nauczycielki
wychowania
fizycznego
Ewy Pituch.
Gimnazjaliści
z Miechowa wywalczyli prawo startu w mistrzostwach
Rejonowych w Krzeszowicach. śyczymy dalszych sukcesów!
Wyniki Końcowe Mistrzostw:
1. Gimnazjum Nr 1 w Miechowie
2. Gimnazjum w KsiąŜu Wielkim
3. Gimnazjum w Racławicach
4. Gimnazjum w Charsznicy

Na zdjęciu : zwycięska druŜyna siatkarzy.

RÓśNE
RÓ NE
PRASA, INTERNET.
# „WIEŚCI MIECHOWSKIE” w noworocznym numerze, obszernie relacjonują powiatowe przepychanki w sprawie zmian
w organizacji miechowskiego szpitala. Radni powiatowi nie mogą dojść do konsensusu w sprawie nowych zasad, na jakich ma
funkcjonować były juŜ, bo radni uchwalili jego likwidację, Oddział dla Przewlekle Chorych. Powiatowi decydenci nie wysłuchali nawet
opinii osoby najbardziej zainteresowanej czyli ordynatora oddziału B. Michcik, a 3,5 godzinna dyskusja zakończyła się niczym. Wg
dyrekcji szpitala w/w oddział przynosi corocznie olbrzymie straty (za 11 miesięcy 2008r. to suma 755 000zł!) co zagraŜa
prawidłowemu funkcjonowaniu lecznicy. W miejsce zlikwidowanego oddziału dyrekcja proponuje Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny na
30 łóŜek, w którym za tzw. usługi hotelowe (łóŜko, pościel, posiłki) zapłaci sam pacjent, jego rodzina lub opieka społeczna.
# W świątecznym „DZIENNIKU POLSKIM” znajdujemy szopkę autorstwa Magdaleny Uchto. Miło nam, Ŝe autorka podobnie
jak my, teŜ jest oczarowana cudem techniki XXI wieku, największą dotychczas inwestycją obecnego włodarza Miechowa czyli
„toaletą na podczerwień”, jak pisze pani Magda czy teŜ „miejskiego ustępu wolnostojącego, wyposaŜonego w urządzenia ze stali
kwasoodpornej typu spłuk na podczerwień, pisuar z baterią dozującą ciepłą wodę, przepływowy podgrzewacz wody, umywalkę oraz
inne niezbędne urządzenia sanitarne” jak zachwala ten cud techniki sam inwestor Krzysztof Świerczek. Podoba nam się teŜ włoŜona
przez autorkę w burmistrzowskie usta deklaracja cyt: więcej grosza w kasie gminnej przybędzie, to na kolejne drogi i toalety będzie.
# W tymŜe DP z 26 stycznia znajdujemy wywiad z radnym Sejmiku Wojewódzkiego i posłem in spe Zbysławem Owczarskim. Pan
radny bardzo krytycznie ocenia dotychczasowe poczynania swego kolegi partyjnego burmistrza Miechowa Krzysztofa Świerczka.
W ocenie władz powiatowych partii burmistrz Świerczek, uŜywając piłkarskiego Ŝargonu, zasłuŜył na Ŝółtą kartkę. Wyrazem tej
dezaprobaty było utrącenie jego kandydatury w wyborach do zarządu Komitetu Powiatowego PiS w powiecie miechowskim w 2008r.
Pan Zbysław zarzuca burmistrzowi nieumiejętność współpracy z radnymi miejskimi, brak sporządzenia tzw. bilansu otwarcia i brak
woli współpracy z innymi prominentnymi członkami partii w powiecie. Zdecydowanie negatywnie ocenia ostatnie decyzje Świerczka
dotyczące zatrudnienia na stanowisku sekretarza gminy koleŜanki partyjnej, równieŜ radnej Sejmiku wojewódzkiego, Marii
Malinowskiej. Tej ostatniej ma za złe, mówiąc trywialnie, Ŝe przedłoŜyła koryto nad partyjne ideały. Na zakończenie wywiadu
Owczarski deklaruje, Ŝe jeśli, jak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, Zbigniew Ziobro zdobędzie mandat euro deputowanego
i przeniesie się do Brukseli, to on jest gotów podjąć się odpowiedzialnej pracy w polskim parlamencie. Brawo za odwagę!
Komentarz: po ostatnich publikacjach w prasie lokalnej wyraźnie zarysował się podział w miechowskim PiS-ie. Z jednej strony
Z. Owczarski i A. Markiewicz z drugiej K. Świerczek i M. Malinowska. Ciekawe co na to pozostali 2 członkowie partii w Miechowie.

Znalezione w Internecie.
# PREZYDENT LECH WETO KACZYŃSKI.

# PIOTR FARFAŁ NOWYM SZEFEM TVP !

Dotychczas
Prezydent
Kaczyński
zawetował 12 ustaw. 19 grudnia Sejm RP
obradował nad 8-ma z nich. Języczkiem
u wagi przy głosowaniu nad odrzuceniem bądź
podtrzymaniem prezydenckiego weta była
Lewica. Ostatecznie dzięki jej decyzjom
5 ustaw trafi do kosza : trzy ustawy z pakietu
tzw. zdrowotnych, o emeryturach i rentach
z FUS oraz o przeciwdziałaniu nieuczciwej
konkurencji. Trzy weta prezydenta Sejm odrzucił :
o emeryturach pomostowych, o ochronie gruntów rolnych
(odrolniającą tereny w miastach) i o ustroju sądów
powszechnych (wprowadzającą awans poziomy sędziów).
Ciekawą arytmetykę zaprezentował brat prezydenta Jarosław.
W wywiadzie dla prasy stwierdził, Ŝe prezydent wygrał 5:4.
Tak więc wg prezesa PiS 5+3=9 ! I bardzo dobrze. Nikt nam
nie będzie mówił, Ŝe białe jest białe a czarne jest czarne!

W 2005 roku w efekcie tzw. „nocnej zmiany”
rządzące wówczas PiS, Samoobrona i LPR
zawłaszczyły TVP. PoniewaŜ historia lubi być
przewrotna, 19 grudnia dawni koalicjanci
PiS-u dokonali kolejnego przewrotu. Rada
nadzorcza Telewizji Polskiej większością
członków desygnowanych do niej przez
Samoobronę i LPR wyznaczyła Piotra Farfała
na pełniącego obowiązki Prezesa TVP. Sąd
Rejestrowy zaakceptował tą zmianę i od 29 grudnia
w telewizji publicznej rządzi nowa miotła. Swe rządy Farfał
rozpoczął od wyrzucenia z pracy dyrektorów związanych
z
PiS.
Nowy
prezes
TVP
to
b.
„Wszechpolak”.
W wieku 22 lat był aktywistą organizacji p.n. Narodowe
Odrodzenie Polski i wydawał periodyk „Front”, który pisał :
Surowe represje w stosunku do śydów są rzeczą konieczną,
jeśli naród chce samodzielnie i zdrowo się rozwijać. Pora
pozbyć się całkowicie Ŝydostwa, które musi być wypędzone
z całej Europy. Nie wolno nam powiedzieć : ten porządny śyd,
a tamten nikomu nie zaszkodzi. Bez litości i fałszywego
sentymentu.
Polacy
przekupieni
mamoną
Ŝydowską,
sprzedający śydom, zasługują nie tylko na naszą pogardę, ale
i dotkliwą karę. Nasza święta rzecz, śydzi z Polski precz!
Takie neonazistowskie poglądy głosił obecny szef TVP!
# SPRAWIEDLIWOŚĆ ?!
"Rzeczpospolita": Prawie 1500 hektarów ziemi otrzymało
kościelne stowarzyszenie związane z zakonem albertynek. To
rekompensata za utracone w PRL... 69 hektarów. We wsi
Rząska zakon sióstr albertynek miał 130 ha gruntów rolnych.
W latach 50. XX wieku władze zabrały im ziemię. Dziś stoi na
niej klasztor, ale większość terenu naleŜy do AR w Krakowie.
W 2002 r. działające przy zakonie Towarzystwo im. św. Brata
Alberta w Krakowie odzyskało część ziemi , a za część dostało
odszkodowanie. O rekompensatę za pozostałe 69 ha stow.
wystąpiło do Komisji Majątkowej przy MSWiA. "Rz" ustaliła,
Ŝe od kwietnia 2007 r. do czerwca 2008 r. komisja podjęła 11
orzeczeń na rzecz towarzystwa. Przyznała mu 1455 ha, w tym
cenne działki na Śląsku przeznaczone pod zabudowę.
Rekompensaty dla albertynek i obrót odzyskanymi gruntami
bada Prokuratura Okręgowa w Gliwicach oraz CBA.

# WIARYGODNOŚĆ SZEFA KLUBU PiS !
W wywiadzie dla „Gazety Prawnej” w czerwcu
2007r.
niejaki
Przemysław
Edgar
Gosiewski
powiedział
:
„Wykluczmy
wydłuŜenie o kolejny rok prawa do
wcześniejszych emerytur. Nie poddamy
się
presji
związków
zawodowych,
jesteśmy społeczeństwem starzejącym
się i w dobie bardzo niskiej aktywności
zawodowej Polaków pomostówki byłyby
nie
do
udźwignięcia
przez
osoby
opłacające składki. Decyzja o tym, Ŝe świadczenia
znikną, została podjęta w 1998 roku i nie będzie
przedłuŜenia tych przywilejów. Nie zgadzamy się aby
na emerytury pomostowe przechodziły osoby urodzone
po 1968 r.”. Teraz wraz z całym klubem był zdecydowanie
przeciwny ustawie o emeryturach pomostowych (niemal
identycznej z projektem PiS z roku 2007). W czasie ostatnich
głosowań w Sejmie nad odrzuceniem weta prezydenta do
tejŜe ustawy P.E.Gosiewski pilnował tzw. megadyscypliny
wśród posłów PiS. Czyli aby wszyscy posłowie PiS głosowali za
przyjęciem weta prezydenta i nikt z posłów nie wyszedł przed
głosowaniem np. do toalety. Rozdwojenie jaźni ?!

Ze Świata : W Zimbabwe wypuszczono banknot o nominale 100 bilionów miejscowych dolarów! Inflacja 2,2 mln. % !

Z ostatniej chwili : Prezydent Lech Weto Kaczyński „zaliczył” 15 weto. Tym razem zawetował ustawę o zasadach
wypłaty świadczeń dla przyszłych emerytów z Otwartych Funduszy Emerytalnych.

# SondaŜ PBS DGA z 11 stycznia 2009r. PO-55%, PiS-26%, SLD-6%, PSL-4%.
# SondaŜ PBS DGA z 25 stycznia 2009r. PO-54%, PiS-24%, SLD-7%, PSL-7%.
# SondaŜ dla TNS OBOP z 11 stycznia 2009r. PO-52%, PiS-27%, SLD-7%, PSL-4%.
# SondaŜ dla CBOS z 15 stycznia 2009r. PO-44%, PiS-17%, SLD-7%, PSL-5%.

ECHA RÓśNE. Kalendarium mega niegospodarności.
Fakty są nieubłagane. To Burmistrz K. Świerczek jest winowajcą, który „załatwił”
naszej gminie gigantyczną karę 3 milionów złotych. Czy uczynił to z niewiedzy, braku
doświadczenia czy zwykłej głupoty nie ma juŜ teraz Ŝadnego znaczenia.
Cała historia ma swój początek w 2001r. kiedy to Rada
Miejska, z inicjatywy ówczesnego przew. Komisji Planowania,
podjęła decyzję o definitywnej likwidacji miejskiego
składowiska śmieci. Zgodnie z wolą Rady, Burmistrz
Włodzimierz Mielus sporządził projekt likwidacji wysypiska
i formalnie 1 maja 2002 roku rozpoczęły się prace. W owym
czasie gmina Miechów realizowała inne, absolutnie Ŝywotne
i niezbędne dla samorządu inwestycje (kompleks oświatowy
na os. Sikorskiego i modernizację oczyszczalni ścieków). Tak
więc w kolejnych latach tempo prac przy składowisku
zaleŜało od moŜliwości wygospodarowania środków własnych
lub ich pozyskania z zewnątrz. Miechowskie składowisko jak 95% tego typu miejsc w Polsce było nielegalne.
W związku ze zmianą przepisów, od 2002r. Urząd Marszałkowski zaczął naliczać gminie Miechów tzw. podwyŜszone
opłaty za składowanie odpadów na wysypisku bez wymaganego zezwolenia. Na wniosek gminy Miechów Urząd
Marszałkowski odroczył do dnia 30 kwietnia 2007r. płatności tych podwyŜszonych opłat (których za dwa lata 2002
i 2003 uzbierało się 1 847 701,68zł.). Ten termin wynikał z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 317 ust.1 tej ustawy termin płatności odracza się … na okres nie
dłuŜszy niŜ 5 lat. PoniewaŜ prace przy zamknięciu wysypiska rozpoczęto 01.05.2002r. termin ich ukończenia
przypadał na dzień 30.04.2007r. W wyniku wyborów samorządowych w 2006r. rządy w miechowskim magistracie
obejmuje nowy burmistrz Krzysztof Świerczek(PiS). W spadku dostaje gotowy projekt budŜetu gminy na rok 2007.
I teraz następuje moment absolutnie kluczowy dla całej sprawy. K. Świerczek wprowadza do projektu
budŜetu 2007r. autorską poprawkę polegającą na wyrzuceniu z projektu budŜetu zadania pn.
rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów. Zamiast 4 mln. zł.
przewidzianych przez burmistrza Mielusa m.in. na rekultywację składowiska, Świerczek zostawił … 20tys.
zł!!! Mimo ostrzeŜeń radnego W. Mielusa, Rada Miejska zatwierdza tak poprawiony budŜet na rok 2007.

Pod pozorem przeprojektowania inwestycji nowy burmistrz przerywa prace prowadzone bez
przerwy od 1 maja 2002r. Oznacza to jednostronne zerwanie przez Gminę Miechów umowy
o 5 letnim cyklu inwestycyjnym. Był to warunek sine qua non dla zgody na zawieszenie zapłaty
karnych opłat. W związku z działaniami gminy, Marszałek Województwa, w dniu 14 sierpnia
2007r., był zmuszony podjąć decyzję o odwieszeniu zapłaty karnych opłat wraz z odsetkami.
Komentarz : Teza, Ŝe gdyby rozpoczynający urzędowanie w grudniu 2006r. burmistrz Świerczek, niezwłocznie wziął
się do roboty, to bez większych problemów inwestycja byłaby na koniec kwietnia zakończona - jest wielce
prawdopodobna. Bzdurne wyliczanki ile za 4 lata w temacie likwidacji miejskiego wysypiska zrobił W. Mielus a ile za
11 miesięcy K. Świerczek są bez sensu z jednego zasadniczego powodu. OtóŜ w czasie rządów Burmistrza Mielusa,
inwestycja na wysypisku musiała być niŜej w wykonawczej hierarchii niŜ np. modernizacja oczyszczalni ścieków czy
budowa kompleksu oświatowego. Po ukończeniu tych ogromnych, jak na gminne warunki, zadań moŜna było
wszystkie moce inwestycyjne skierować na wysypisko i tą prymitywną, z punktu widzenia technicznotechnologicznego, inwestycję szybko zakończyć. Tylko tyle miał od zaraz do roboty nowy burmistrz i nawet tego nie
potrafił wykonać! Tak w telegraficznym skrócie wygląda krótka ale jakŜe
brzemienna w skutkach dla naszej gminy historia likwidacji miechowskiego
składowiska śmieci. Historia, która jeszcze przez wiele lat będzie kamieniem
u nogi kolejnych władz gminnych. Taki będzie spadek po obecnym
burmistrzu K. Świerczku! Jakim trzeba być arogantem aby narazić gminny
budŜet na olbrzymie, jak na nasze warunki, straty finansowe, a zamiast okazać
skruchę i pokorę – hucpa i próby szukania winnych. Na szczęście kwestionowanie
oczywistych faktów juŜ niejednego zarozumialca boleśnie sprowadziło na ziemię.

„SPORT” ?
Sen zimowy Burmistrza i Prezesa.
Przeglądając prasę, znajdujemy wiele informacji o zimowych turniejach i zawodach piłkarskich. W piłkę noŜną na hali
grają codziennie od Bałtyku do Tatr. Lokalne gazety pełne są informacji o ligach halowych, doraźnych turniejach czy
regularnych rozgrywkach dla amatorów i zawodowców w róŜnych kategoriach wiekowych. Wieczorami, gwarem
zawodników rozbrzmiewają obiekty we wszystkich miejscowościach Małopolski. Pardon. Nie we wszystkich. W tym
roku w naszym mieście piłkarze wszelkiego autoramentu śpią snem zimowym. Władze samorządowe i sportowe
równieŜ. A przecieŜ nieodległy to czas gdy jedyna w Miechowie hala sportowa tętniła Ŝyciem od rana do późnej nocy
i to siedem dni w tygodniu. Grała liga piłkarska druŜyn OSP, organizowano turnieje „dzikich druŜyn” i druŜyn
zakładowych, turnieje o puchar samorządowców dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych czy po prostu treningi młodych
adeptów piłki noŜnej pod okiem szkoleniowców „Pogoni”. Ale jak widać to juŜ było. Jedyna jaskółka to działania
Szkolnego Klubu Sportowego „Spartakus” przy Gimnazjum nr 1 i występy trampkarzy MKS „Pogoń” w krakowskiej
lidze halowej. To zdecydowanie za mało jak na powiatowe miasto. PoniewaŜ natura nie znosi pustki więc młodzieŜ
szuka sobie innych sposobów spędzania wolnego czasu i wyładowania młodzieńczej energii. I znajduje. NIESTETY. Czy
miechowska młodzieŜ musi być skazana na „zajęcia” w knajpach, picie alpag w krzakach czy rozróby na mieście?
Dziękujemy naszym lokalnym decydentom za stworzenie takiej alternatywy dla sportu. Proste pytanie : czy zamiast
instalowania kolejnych kamer do śledzenia zachowań młodzieŜy, nie moŜna by ułamka kosztów tych przedsięwzięć
przeznaczyć na zorganizowanie naszym dzieciom zajęć i gier sportowych? PANOWIE OBUDŹCIE SIĘ !!

VADEMECUM KIEROWCY ! Uwaga na nowe przepisy i uregulowania !!!
A. Przepisy ruchu drogowego wciąŜ ewoluują.
PoniŜej przekazujemy kierowcom przepisy
i rady związane z aktualnym stanem prawnym
oraz wymagania wobec kierujących pojazdami.
1. Kto ma prawo do zatrzymania i kontroli pojazdu ?
Zatrzymać moŜe nas kaŜdy policjant, ale : kontrolę stanu
technicznego, badanie trzeźwości kierowcy i sprawdzanie
prędkości moŜe przeprowadzić jedynie policjant z drogówki lub
policjant z innej formacji, który ukończył kurs obsługi urządzeń
kontrolnych (np. alkomatu czy radaru). Zakres policyjnych
praw zaleŜy takŜe od ubioru. Nieumundurowany policjant moŜe
cię zatrzymać wyłącznie na obszarze zabudowanym lizakiem
lub latarką z czerwonym światłem. Powinien takŜe pokazać swoją legitymację. W innych okolicznościach poza
obszarem zabudowanym nie zatrzymuj się! Co innego jeśli zobaczysz policjanta w mundurze. Ten w ciągu dnia
zatrzymuje kierowcę lizakiem lub ruchem ręki. W warunkach niedostatecznej widoczności (nocą, podczas mgły czy
ulewnego deszczu) musi uŜyć latarki z czerwonym światłem albo lizaka ze światłem odblaskowym lub czerwonym.
RównieŜ krótkotrwałe równoczesne uŜycie sygnału dźwiękowego i światła błyskowego to znak, Ŝe powinieneś
zatrzymać się do kontroli.
2. Jak się zachowywać po zatrzymaniu do kontroli ?
Po zatrzymaniu twego pojazdu policjant podchodzi do pojazdu i na dzień dobry powinien podać stopień, imię
i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Jeśli jest umundurowany to legitymację słuŜbową pokazuje tylko na twoje
Ŝądanie. W trakcie kontroli powinieneś siedzieć w aucie i ręce trzymać na kierownicy a na polecenie policjanta
wyłączasz silnik i włączasz światła awaryjne. Policjant moŜe teŜ ci kazać jechać za radiowozem do miejsca gdzie
zatrzymanie samochodu nie stwarza niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z pojazdu moŜesz wysiąść wyłącznie za
pozwoleniem kontrolującego policjanta. Jeśli kierowca wysiądzie z pojazdu zanim policjant do niego podejdzie i np.
zacznie szukać po kieszeniach dokumentów, kontrolujący moŜe to zinterpretować jako np. próbę czynnej napaści.
MoŜe wówczas takiemu kierowcy stanąć w rozkroku i połoŜyć ręce na dachu pojazdu a w skrajnych przypadkach
połoŜyć się na pasie drogowym twarzą do ziemi! Jeśli przyszłaby ci do głowy ucieczka, policjant moŜe zrobić wszystko
co konieczne aby cię zatrzymać. MoŜe np. uŜyć środków przymusu bezpośredniego czyli po prostu cię obezwładnić.
MoŜe takŜe, w zaleŜności od okoliczności, uŜyć pałki, paralizatora, a w ostateczności sięgnąć nawet po broń!
3. Sankcje i mandaty.
W zaleŜności od powodu zatrzymania policjant moŜe cię pouczyć, ukarać mandatem i do tego nałoŜyć punkty
karne. MoŜesz odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy kontrolujący sporządza odpowiedni dokument i sprawa idzie do
sądu grodzkiego. Kierowca jest karany za wykroczenie punktami karnymi w liczbie od 1 do 10, w zaleŜności od wagi
wykroczenia. MoŜna podczas kontroli być ukaranym za kilka wykroczeń popełnionych jednocześnie i wtedy liczba
punktów się sumuje. Aktualne wysokości mandatów za niektóre wykroczenia : parkowanie w miejscach
przeznaczonych dla niepełnosprawnych – 500zł, niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 300 – 500zł, jazda bez
włączonych świateł do jazdy dziennej – 100zł, jazda bez wymaganych świateł w tunelu – 200zł.
4. Badanie trzeźwości.
Kontrolujący cię policjant ma prawo Ŝądać, abyś poddał się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu (alkomatem, alkotesterem, alkosensorem). MoŜesz odmówić zgody. Jeśli jesteś pijany lub odmawiasz zgody
na badanie policjant moŜe zlecić badanie krwi. Badanie jest obowiązkowe i policjant ma prawo zastosować przymus.
Jeśli poddałeś się badaniu policjant na twoje Ŝądanie musi pokazać ci wynik pomiaru. Uwaga : kaŜde urządzenie
wykorzystywane do kontroli kierowców oraz ruchu drogowego musi mieć niezatarty numer fabryczny i waŜne
świadectwo legalizacji, którego potwierdzoną kopię ma mieć kontrolujący do okazania kontrolowanemu.
5. MoŜesz stracić prawo jazdy, dowód rejestracyjny a nawet samochód !
Stracisz prawo jazdy jeśli : prowadziłeś pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jeśli dokument jest
nieczytelny w wyniku znacznego zuŜycia, występuje podejrzenie podrobienia lub przerobienia dokumentu, upłynął
termin waŜności dokumentu, wydano postanowienie lub decyzję o zatrzymaniu twego prawa jazdy, przekroczyłeś
liczbę 20 punktów karnych w okresie 1-go roku po zdaniu egzaminu, a 24 punkty w latach następnych. Punkty karne
„kasują się” równo po upływie 1 roku kalendarzowego.
6. ZaŜalenie na działania policji.
Zawsze, kiedy uwaŜasz, Ŝe policja lub inne słuŜby naduŜyły swoich praw, moŜesz złoŜyć skargę na ich działania we
właściwej prokuraturze. W tym celu udajesz się do właściwego dla twego miejsca zamieszkania wydziału karnego
sądu rejonowego i musisz tam podać dokładnie wszelkie okoliczności np. bezzasadnego zatrzymania.
7. Jakie uprawnienia ma straŜnik StraŜy Miejskiej ?
Przede wszystkim straŜnik moŜe załoŜyć blokadę na koło twego pojazdu. MoŜe takŜe : zatrzymać pojazd, który nie
stosuje się do zakazu ruchu w obu kierunkach (mandat w wys. 20 – 500zł. i 5 pkt. karnych), uniemoŜliwić kierowanie
pojazdem, jeśli jego kierowca stwarza realne zagroŜenie na drodze (np. podejrzenie, Ŝe kierowca prowadzi pod
wpływem alkoholu), kontrolować za pomocą fotoradaru (zdjęcie stanowi dowód złamania przepisów, Usunąć pojazd
i zablokować mu koła. Za złe parkowanie straŜnik musi wręczyć mandat osobiście kierowcy a jeśli nie ma takiej
moŜliwości zostawia wezwanie do zgłoszenia się w siedzibie straŜy. StraŜnik moŜe takŜe zarządzić odholowanie
pojazdu na nasz koszt, jeśli zaparkowany pojazd stwarza zagroŜenie w ruchu drogowym.
8. Inne słuŜby uprawnione do wydawania poleceń kierowcom.
Masz obowiązek podporządkować się gdy jest to : kolejarz – na przejazdach kolejowych, pracownik zarządu drogi –
podczas robót na drodze, osoba nadzorująca bezpieczne przechodzenie przez jezdnię, pilot pojazdu, kierowca
autobusu szkolnego – podczas wsiadania i wysiadania dzieci, straŜak – podczas akcji ratowniczej, Ŝandarm
z śandarmerii Wojskowej – podczas przejazdu czy przemarszu kolumn wojskowych, Ŝołnierz z Biura Ochrony Rządu –
podczas wykonywania czynności słuŜbowych, porządkowy pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Aksamitny strajk trwa !
Pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, zrzeszeni w Związku Zawodowym „Konfederacja Pracy”
nadal kontynuują tzw. Permanentny i Sprytny Strajk Aksamitny w skrócie PiS S.A. Świadczą o tym pojawiające się
i znikające ręcznie robione transparenty. Związkowcy czatują w pogotowiu strajkowym mimo, Ŝe nowy dyrektor
placówki wiele juŜ uczynił dla unormowania sytuacji w zakładzie. Został spełniony główny postulat związkowców przygotowany przez nowego dyrektora i zatwierdzony przez Starostwo nowy regulamin organizacyjny nie przewiduje
stanowiska kierowniczego dla Małgorzaty Lewińskiej-Szastak. Pracownicy otrzymali naleŜną im podwyŜkę „inflacyjną”
oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Poza tym dyrektor S. Janusz wycofał nagany dla 2 pracownic
Domu Kombatanta, które udzieliła jego poprzedniczka i wykonał zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.
Ale dla związkowców OPZZ to wciąŜ za mało. Nowy Dyrektor wygospodarował środki na trochę lepsze zarobki to teraz
czekamy na podwyŜki od władz powiatu – deklaruje Waldemar A. Dopiero gdy je otrzymają znikną strajkowe
transparenty. MoŜe to nastąpić nierychło, bo budŜet Domu Kombatanta na rok 2009 na pewno nie będzie wyŜszy niŜ
w roku 2008, kiedy to wynosił 1,2 mln. zł. Skąd więc wziąć na podwyŜki? To nie Związku problem.

Wesołych Świąt Wielkanocnych.
Taki napis jak w tytule powinien się
świecić na Miechowskim Rynku bowiem
skończył się styczeń a pan Burmistrz
ciągle Ŝyje świętami. Wesołych Świąt
Wielkiej Nocy było by aktualniej
i zaoszczędziłoby kosztów demontaŜu
świątecznej dekoracji, co w sytuacji
konieczności płacenia kary za wysypisko
ma niebagatelne znaczenie !

Wandalizm.
Odnotowujemy niebywały akt wandalizmu. Ktoś wyrwał z drzwi miejskiego kibla urządzenie,
które połykało złotówki i w zamian otwierało potrzebującym drzwi tego cudu XXI wieku czyli
miejskiego ustępu wolnostojącego, wyposaŜonego w urządzenia ze stali kwasoodpornej typu
spłuk na podczerwień, pisuar z baterią dozującą ciepłą wodę, przepływowy podgrzewacz
wody, umywalkę oraz inne niezbędne urządzenia sanitarne. Redakcyjne śledztwo ustaliło, Ŝe
prawdopodobnym sprawcą włamania do kibla mógł być pewien osobnik, który po spoŜyciu
kilku tanich win dostał solidnego rozwolnienia. Mając tak pilną sprawę do załatwienia nie
mógł czekać i uŜył siły. Mamy nadzieję, Ŝe pomysłodawca i inwestor tego niebanalnego
przybytku rychło usunie powstałą szkodę. W przeciwnym razie ma u kupców przes . . . .
W celu uniknięcia podobnych bulwersujących zdarzeń w przyszłości ośmielamy się doradzić
zamontowanie monitoringu. Zewnętrznego i wewnętrznego. Z fonią i w kolorze.

Memento dla emerytów ! W roku 2008 aŜ 250 tys. ludzi przeszło na emerytury, w tym 80% na wcześniejsze.
Jest to ponad 2 razy więcej niŜ w roku poprzednim! Jak widać zapowiedzi ograniczenia wcześniejszych emerytur
wystraszyły wielu ludzi w pełni sił czyli 50, 60 - latków. Ci „szczęśliwcy” kombinują tak : na emeryturze dostanę mniej
niŜ pensja w pracy ale przecieŜ dorobię na boku i wyjdę na swoje. Takie myślenie w Polsce nie jest wyjątkiem, mimo
Ŝe to nieuczciwe , Ŝe ktoś inny musi zrzucić się na moją emeryturę. Do ludzi nie dociera prosta prawda, Ŝe im więcej
emerytów, tym większe składki płacą ci, którzy jeszcze pracują. Szkoda, Ŝe ci uciekający na wcześniejsze „wieczne
wczasy” nie biorą pod uwagę, iŜ ich kalkulacje dosyć szybko okaŜą się błędne. Po pierwsze, będziesz pracował tylko
kilka lat a potem juŜ się nie da. Będziesz Ŝył z gołej emerytury, której wysokość zaleŜy od ilości przepracowanych lat.
Po drugie, emerytura to nie okresowe wczasy, tylko wieczność. W pracy coś się dzieje, masz koleŜanki i kolegów,
poznajesz nowych ludzi, moŜesz awansować i czegoś nowego się nauczyć. Tak więc przed tobą moŜe jeszcze wiele
ciekawych przeŜyć. Na emeryturze tylko na początku jest fajnie. Potem twoje Ŝycie biegnie między Biedronką
a kuchnią. Z nudów zaglądasz Ŝonie do garnka i po raz dziesiąty pytasz co dziś gotuje. Po trzecie, masz dzieci,
moŜe i wnuki. To nie sąsiad, którego nie lubisz, będzie płacił składki na twoją emeryturę, ale twoja rodzina!
Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (23)
MęŜczyzna zmiennym jest – moŜna by sparafrazować znane powiedzenie, patrząc na to co czyni Sosenka, wójt
gminy Smarkiewicze – Owczary. MoŜe to władza tak dowaliła mu róŜnych hormonów, a moŜe to wina genów lub
paskudnych przyzwyczajeń. W kaŜdym razie dzielny wójt znów znalazł sobie nowy obiekt adoracji. Nowy obiekt jest
płci Ŝeńskiej i znacznie młodszego rocznika niŜ obiekt poprzedni. MoŜe to mieć związek z zamiarem rychłego
rozpoczęcia budowy nowego domu. Wójt juŜ ma pozwolenie na budowę i jak tylko aura pozwoli rusza z robotami. Ma
na to niecałe 2 lata więc musi się spieszyć. Będziemy Mu kibicować. Natomiast jego totumfacka, dyrektor gminnego
gimnazjum N. Kawon przeŜywa trzecią czy czwartą młodość wraz ze swym zastępcą J. Odwykiem. Jak twierdzą
znawcy tematu miłość jest ślepa (na szczęście) i nie uznaje granic wiekowych. Wszystkiego najlepszego.

Poczta – czyli od Was do nos
Posłuchajcie jak w dobie narastających trudności gospodarczych burmistrz Świerczek pomaga miejscowym
miechowskim przedsiębiorcom. MoŜna by to ironicznie nazwać „pakietem
antykryzysowym”. W podarunku noworocznym od naszego burmistrza dostałem
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