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„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”

Miechowa

(Karl Mannheim)

• TWÓRCY

• I ICH DZIEŁA. (Łgarstwa burmistrza czyt. str. 6)

• Kraków i Niepołomice mogą pozazdrościć sytuacji finansowej
gminie Miechów (K. Świerczek). (czyt. str. 4)
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.
Małopolscy Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej w Miechowie.
Posłowie PO Jarosław Gowin i Jerzy Fedorowicz spędzili kilka
godzin w Miechowie w ramach roboczej wizyty. Małopolscy parlamentarzyści
rozpoczęli wizytę od udziału w posiedzeniu Zarządu Powiatu, któremu
przewodniczył starosta Mieczysław Bertek. W czasie rozmowy przedstawiono
gościom pakiet spraw będących w centrum zainteresowań władz powiatu
miechowskiego. Tematem dominującym były inwestycje drogowe planowane
przez powiat w 2009r. w ramach dofinansowania ze środków Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym kontekście zwrócono uwagę
posłów na nowe przepisy dotyczące dostosowania dokumentacji wnioskowej do
aktualnych przepisów prawa i problemy, jakie ta sytuacja stwarza przed
samorządami. Członkowie zarządu zaapelowali do posłów o podjęcie działań
umoŜliwiających powiatom przyspieszenie skorzystania z przyznanych środków
unijnych na rozpoczęcie zaplanowanych prac drogowych. Mówiono równieŜ
o finansowaniu inwestycji drogowych w ramach tzw. „schetynówek” i oddalającej
się coraz bardziej wizji rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S-7. Następnie
parlamentarzyści zwiedzili bazylikę, kaplice św. Marii Magdaleny i Grobu BoŜego
oraz zabudowania poklasztorne. Kolejnym punktem było spotkanie z Waldemarem Michaldo, prezesem Sądu Rejonowego
w Miechowie, który zapoznał parlamentarzystów z funkcjonowaniem placówki i planem poszerzenia właściwości miejscowej tej
instytucji. Jarosław Gowin i Jerzy Fedorowicz byli pod wraŜeniem zmian, jakie zostały dokonane w wyglądzie zewnętrznym
i funkcjonalności zabytkowego budynku po boŜogrobcach miechowskich, w którym zlokalizowana jest miechowska Temida. W Domu
Parafialnym gościom zaprezentowano projekt pn. ,,Rewaloryzacja zabytkowego zespołu klasztornego wraz z Domem Generałów przy
Bazylice Grobu BoŜego w Miechowie" złoŜony do działania 3.2.A - Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych MRPO. Zgodnie z ideą projektu, przy wsparciu środków unijnych oba zabytkowe obiekty zostaną dostosowane na potrzeby centrum
pielgrzymkowo - konferencyjnego i Muzeum Regionalnego. Główne załoŜenia planowanego przedsięwzięcia omówił ks. Stanisław
Słowik, dyrektor Caritas Kielecka, który razem z Parafią Miechów będzie organizował wspomniane zadanie. Goście wyrazili uznanie
dla skali prac konserwatorskich wykonanych w zabytkowej bazylice i podziw dla juŜ uzyskanych efektów pracy. Zdaniem gości jest
spora szansa na pozyskanie w ramach MRPO kwoty ponad 9 mln. złotych dofinansowania. Zarówno podczas rozmów w starostwie
jak i u proboszcza małopolscy parlamentarzyści zadeklarowali wsparcie dla przedstawionych problemów i inicjatyw. Bogaty program
pobytu posłów zakończyło spotkanie z lokalnymi działaczami Platformy Obywatelskiej.

Wojewoda Małopolski Jerzy Miller w Miechowie.
Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Miechowie gościła
Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera. W spotkaniu uczestniczyli
samorządowcy - członkowie Zarządu Powiatu, burmistrz Gminy i Miasta
Miechów oraz wójtowie. Wojewoda w imieniu Prezydenta odznaczył czterech
straŜaków Medalami za Długoletnią SłuŜbę. Medal Srebrny otrzymali: asp. szt.
Sławomir Bartocha i ogn. Jerzy Kopeć, zaś Brązowy - asp. sztab. Mariusz
Balec i asp.sztab. Marek KrzyŜek. Komendant jednostki bryg. Grzegorz Kosiński
oprowadził gospodarza województwa po siedzibie komendy. Wojewodzie został
zaprezentowany nowy nabytek sprzętowy - wóz ratunkowo - gaśniczy na
podwoziu MANN, który z początkiem lutego br. miechowscy straŜacy otrzymali
m.in. dzięki solidarnej hojności samorządów powiatu miechowskiego i gmin (150
000 zł). Następnie goście zwiedzili Centrum Powiadamiania Ratunkowego
zlokalizowane od 2006r. w miechowskiej straŜy. Wojewodę Jerzego Millera
interesowały szczegóły związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Stanowiska
SłuŜb Ratowniczych - kooperacja wszystkich słuŜb ratunkowych, monitoring
działań ratunkowych w terenie, częstotliwość zgłoszeń, skuteczność numeru
alarmowego 112. Fachowych wyjaśnień udzielał dyŜurny kpt. Tadeusz Szuma. W opinii wojewody małopolskiego miechowskie
ZSSR wymaga dalszego doposaŜenia technicznego, które pomoŜe udoskonalić jego skuteczność.

„Drogowa” sesja Rady Powiatu.
Marcową sesję Rady Powiatu zdominowała informacja nt. robót
drogowych wykonanych w 2008r. i planowanych inwestycjach na sieci
dróg powiatowych w 2009r. Starosta Bertek przypomniał, Ŝe powiat pokrywa
obszerna sieć dróg o długości 448 km. Nadal na kosztowną przebudowę czekają
mosty (37szt.) i jeszcze 15 km dróg gruntowych. Obszerne sprawozdanie
przedstawił Jerzy Muszyński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie.
W minionym roku na prace na drogach powiatowych wydano ponad 6 mln
złotych. BieŜące utrzymanie sieci kosztowało 2.200 tys. zł. Wiodącym zadaniem
w centrum powiatu - Miechowie była przebudowa ul. Warszawskiej w ramach
ministerialnego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Oprócz nowej
nawierzchni o dług. 1,7 km powstał chodnik o dług. 2,2 km i kilka zatok
autobusowych. Koszt inwestycji wyniósł 1.165.600 zł (50% kosztów wyłoŜyło
ministerstwo, a druga połowę sfinansowały po równi powiat miechowski i gmina
Miechów). Największe zainteresowanie radnych wzbudził plan tegorocznych robót
na wybranych odcinkach dróg powiatowych w poszczególnych gminach. Zakłada
on odnowienie ponad 6 km dróg przy solidarnej 50% partycypacji powiatu i gmin
(na razie, niestety, bez gminy Miechów, która nie zadeklarowała udziału finansowego). Biorąc pod uwagę 6,2 km bitumicznych
nakładek profilujących, w tym roku zostanie poprawionych ponad 12 km dróg- dodał dyrektor ZDP. W ramach projektu ,,UdroŜnienie
systemu komunikacyjnego powiatu miechowskiego" na dwóch ciągach drogowych w gminach Miechów, Charsznica i KsiąŜ Wielki
przebudowanych zostanie 24 km dróg za 16.560.000 zł. Nie została natomiast rozstrzygnięta do końca sprawa 2 wniosków
drogowych do tzw. schetynówek, które znalazły się na dalszych miejscach rankingu. ,,Drogowe" sprawozdanie zatwierdzono
stosowną uchwałą. W czasie minionej sesji radni podjęli w sumie 7 uchwał. Nowością były uchwały w sprawie przystąpienia powiatu
miechowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 do Partnerstwa oświatowego, którego celem jest
podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Powiat miechowski będzie partnerem w czterech projektach
branŜowych z powiatami: myślenickim (podwójnie), olkuskim i proszowickim. W trzech projektach powiat będzie pełnił rolę lidera.
Z sesji: Starosta Bertek wrócił do "oziębłości" burmistrza Krzysztofa Świerczka, jeśli chodzi o wspólną, partnerską modernizację
dróg powiatowych. - Milion na pływalnie "daj", ale jak proszę o 200 tys. zł na drogi, to po drugiej stronie cisza - Ŝalił się Starosta.

BUDśET
BUD ET AD 2009

Czarna dziura w budŜecie gminy Miechów.

Na sesji Rady Miejskiej 6 marca, radni uchwalili budŜet gminy Miechów na rok 2009. Planowane dochody
w kwocie 40 432 837 zł i wydatki w kwocie 43 013 585 zł. RóŜnica stanowiąca deficyt w wysokości 2 580
748 zł zostanie pokryta z zaciągniętych poŜyczek i kredytów. Dla lepszego zrozumienia zamiarów, intencji
i kompetencji aktualnego gospodarza gminy, a zarazem autora przedłoŜenia budŜetowego, warto zapoznać się
z fachowymi opiniami radnego Jerzego Muszyńskiego w tym temacie. Wiedzy i kompetencji w problematyce
dotyczącej gminnych finansów nie mogą odmówić Muszyńskiemu nawet jego polityczni przeciwnicy gdyŜ jako
b. burmistrz i wieloletni, oraz obecny, przewodniczący Komisji Planowania i BudŜetu, wiele projektów budŜetów naszej
jednostki samorządowej tworzył, współtworzył lub recenzował. Projekt budŜetu Gminy i Miasta Miechowa na rok
2009 z listopada ubiegłego roku zakładał nadwyŜkę w wysokości prawie 3 mln zł. Projekt z poprawkami
burmistrza przesłany radnym w połowie lutego br. wykazuje deficyt w wysokości niemal 2,6 mln zł.
Brakuje więc w budŜecie ponad 5,5 mln zł. Znów więc pozostają poŜyczki i zadłuŜanie. To juŜ nie są
korekty, poprawki wprowadzone przez burmistrza. Mamy przed sobą całkowicie nowy projekt uchwały
budŜetowej.
Dla mnie ten budŜet w znacznym stopniu zawaŜy na ograniczeniu moŜliwości
inwestycyjnych gminy w najbliŜszych latach. Brak środków własnych ogranicza moŜliwość pozyskania
środków zewnętrznych. Brakuje teŜ terenów pod inwestycje, które stałyby się siłą napędową dla lokalnej
gospodarki– ocenia J. Muszyński. Przewodniczący komisji budŜetowej ujawnia takŜe opinii publicznej manewry
obecnego burmistrza w sprawie budowy krytej pływalni w Miechowie. W projekcie z połowy listopada była planowana
budowa pływalni za kwotę 200 tys. zł. Natomiast w skorygowanym projekcie z lutego powstał nowy dział wydatków
(dział 630 - turystyka), którego w pierwszej wersji w ogóle nie było. Wydatki majątkowe w tym nowym dziale
wynoszą 1 760 000 zł! Ta niemała kwota to środki przeznaczone na realizację projektu "Miechów -Małopolska
Jerozolima". Pod tą szacowną nazwą kryje się jednak... budowa pływalni. Burmistrz twierdzi, Ŝe takie oszustwo
doradzono mu w.. Zarządzie Województwa Małopolskiego bo, cyt: tylko tak "ubrany" wniosek gwarantował uzyskanie
pieniędzy na pływalnię. Cel uświęca środki. PoŜyjemy zobaczymy. JuŜ w trakcie obrad komisji, której przewodzi,
radny Muszyński udowadniał niezbyt szczęśliwą lokalizację pływalni gdyŜ obecna lokalizacja wymusza wyburzenie
Przedszkola nr 3. Wskutek tego w projekcie budŜetu w drugiej wersji pojawia się zapis: budowa budynku nowego
przedszkola nr 3 za 1,4 mln zł. Nie byłoby tego dodatkowego kosztu gdyby pływalnia została zlokalizowana w innym
miejscu, np. w obrębie obiektów MKS „Pogoń”. A tak koszt budowy pływalni powiększa się o koszt budowy
przedszkola, czyli owe 1,4 mln zł. MoŜe udałoby się wypracować jakieś inne rozwiązanie gdyby burmistrz chciał
w ogóle przeprowadzić w tej sprawie konsultacje, choćby z Radą Miejską, a nie narzucać gotowe, jedynie słuszne
rozwiązania. LekcewaŜenie i arogancja to nienajlepsza metoda na rozwiązywanie wspólnych problemów naszego
miasta. Tak więc finalnie trzeba zaangaŜować w budowę pływalni ponad 26 mln zł! Podczas sesji Rada
zgodziła się wydatkować na ten cel w 2009r. 18 mln.zł. To i tak olbrzymia kwota, jeśli wziąć pod uwagę,
Ŝe dochody w 2009r. zaplanowano na wys. 40 mln.zł. Jak powinno się realizować tak duŜe projekty
podpowiada radny Muszyński wskazując przykład strategicznej inwestycji - modernizacji oczyszczalni
ścieków w Komorowie (kosztowała 23 mln zł. ale z gminnego budŜetu wydano tylko 6 mln. zł. – red.).
Pouczający przykład! W tym miejscu smutna konstatacja : w poprzedniej kadencji władz gminnych, Gmina i Miasto
Miechów była w ścisłej czołówce krajowej pod względem wysokości pozyskanych z zewnątrz środków na inwestycje.
Przez ostatnie 2 lata w ogóle próŜno szukać naszej jednostki samorządowej w odnośnych zestawieniach.
KOMENTARZ red.: W czasie kampanii wyborczej obecny burmistrz gromił pryncypialnie swego poprzednika, Ŝe
nieodpowiedzialnie zadłuŜa gminę. Teraz ten sam, juŜ aktualny burmistrz, zaplanował tegoroczny deficyt na poziomie
ponad 2,5 mln.zł. a to oznacza kolejne poŜyczki i kredyty. Ten deficyt wygeneruje takŜe bezsensowny pomysł budowy
nowego przedszkola. Dzieci coraz mniej, w SP nr 1 więcej juŜ klas niŜ oddziałów szkolnych a do tejŜe szkoły burmistrz
zaplanował dobudowę przedszkola. Burmistrz K. Świerczek twierdzi, Ŝe budŜet 2009 jest bardzo trudny, ale
i ambitny. Do tych określeń trzeba jeszcze dodać:NIEBEZPIECZNY! Niebezpieczny bo stawiający duŜy znak zapytania
przy innych niezbędnych dla gminy inwestycji jak : kanalizacja miasta, modernizacja kotłowni, przygotowanie terenów
pod inwestycje, przebudowa miejskich ciągów komunikacyjnych, budowa nowych parkingów, nowego placu targowego
itp. Niebezpieczny dla obszarów wiejskich bo gros środków wyssie miasto i braknie na budowę i remonty wiejskich
dróg, obiektów sportowych, remonty remiz i innej infrastruktury wiejskiej. Niebezpieczny, bo drastycznie ogranicza
w przyszłości moŜliwości inwestycyjne gminy i zdolność adaptacji środków spoza budŜetu. I na koniec trzeba dodać
niebezpieczny bo mało realistyczny na czas dekoniunktury, która juŜ zaczyna dotykać nasze Państwo.
Epilog: Radni, którzy głosowali za tegorocznym budŜetem w przyjętym kształcie wzięli na siebie niemałą
odpowiedzialność. Burmistrzowie przychodzą i odchodzą a my i nasze dzieci pozostajemy w tym mieście.
Jak ono będzie wyglądało i funkcjonowało w przyszłości decydujemy równieŜ teraz. Oby te decyzje
okazały się trafione. I jeszcze refleksja. NajwyŜszy czas aby burmistrz przestał traktować mieszkańców
gminy i ich przedstawicieli radnych, jak ćwierćinteligentów a zaczął w nich widzieć partnerów we
wspólnym dziele jakim jest rozwój naszej małej ojczyzny. To się nazywa odpowiedzialne rządzenie!
P.S. W trakcie dyskusji nad budŜetem radny Marian Kajdas przypomniał burmistrzowi Świerczkowi o obietnicy danej
publicznie honorowemu obywatelowi miasta Miechowa kpt. Piotrowi Kulerowi w sprawie wybudowania dróg
w miejscowościach Górki Muniakowskie i Glinica. Jak widać po uchwalonym juŜ 3-cim budŜecie tej kadencji skończy
się niechybnie na obietnicach. Panie Marianie! W obiecywaniu ten burmistrz ma szanse na mistrzostwo Polski.

Echa z sesji.

Radny Mirosław Włodarczyk pyta …

# Proszę o podanie kosztów ogrzewania 1 m.kw. budynku dydaktycznego „C” i produkcji ciepłej wody uŜytkowej oraz kosztu
ogrzewania 1 m. kw. powierzchni Hali Sportowej. Proszę równieŜ o informację na temat dotychczasowej awaryjności pomp ciepła.
# Proszę o podanie aktualnie obowiązujących taryf opłat za ogrzanie 1 m.kw. powierzchni mieszkań na os. Gen. Wł. Sikorskiego,
którym ciepło dostarcza zmodernizowana kotłownia opalana gazem.
# Proszę o przekazanie specyfikacji dotyczącej przetargu (przetargów) na zakup maszyn do produkcji pelet i do produkcji brykietów,
które są na wyposaŜeniu Centrum Energii Odnawialnej w Pojałowicach oraz informacji o dotychczasowych awariach w/w urządzeń.
# Dlaczego Burmistrz Świerczek jest jedyną osobą z grona miechowskich samorządowców naruszających prawo stanowiące o
obowiązku publikacji w zawitym terminie oświadczenia majątkowego za dany rok kalendarzowy. Obowiązek ten spełnili wszyscy
radni oraz inne osoby, których ustawa do tego zobowiązuje. Proszę o podanie przyczyny tego stanu rzeczy.

ECHA Z MIASTA I GMINY.
Szkolenie u „Jaksy”. 31 marca w siedzibie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa odbyło się szkolenie dla rolników
i przedsiębiorców z terenu powiatu miechowskiego. 1-sza część szkolenia, prowadzona przez pana Marcina Bielówkę
z Krakowskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczyła takich tematów
jak: modernizacja gospodarstw rolnych, róŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw. W 2-giej części, szef miechowskiego oddziału ARiMR-u Marian Gamrat udzielił informacji nt:
stanu przyjmowania wniosków obszarowych oraz programów rolno-środowiskowych. Na zakończenie spotkania Prezes
Jaksy Włodzimierz Mielus wygłosił krótką prelekcję dot. programu LEADER oraz poinformował zebranych
o moŜliwościach pozyskania środków finansowych dla gospodarstw rolnych i małych przedsiębiorstw. Zorganizowane
przez Jaksę szkolenie otworzył i opatrzył wstępem członek Zarządu Powiatu Miechowskiego Dariusz Marczewski.

Prelegenci: Marcin Bielówka (stoi)
Marian Gamrat (siedzi z prawej)
rolnicy i przedsiębiorcy w sile 40 ludzi

otwarcie szkolenia – Dariusz Marczewski

Burmistrz - symulant. Na łamach lokalnej prasy burmistrz Miechowa objawił kolejny swój ukryty walor - talent do
symulacji. Symulacje Burmistrza dotyczą wizji - jakby było pięknie gdyby ... Tymczasem rzeczywistość jest znacznie
gorsza niŜ chcielibyśmy. PoniŜej symulacje z budŜetem gminy w tle, autorstwa Burmistrza Świerczka i nie tylko.
Symulacja I dotyczy projektu budŜetu przedstawionego radnym. W załączniku Nr 16sa określono wielkość zadłuŜenia
gminy. W roku 2009 wyniesie ono 36.49% a w roku 2011 wzrośnie do 51,31%! Te liczby oznaczają , Ŝe praktycznie
gmina pozbawia się moŜliwości rozwoju bowiem kaŜda poŜyczka zaciągnięta w roku 2009 moŜe zwiększyć zadłuŜenie
ponad dopuszczalny limit 60%, a w roku 2011 trzeba będzie spłacać zaciągnięte długi.
Symulacja II. Na konferencji prasowej 13 marca, Burmistrz Świerczek w niezwykle mętnych wywodach „dowodzi” co
by było gdyby zostały umorzone poŜyczki z WFOŚ i gdyby Miechów odzyskał od UE środki własne włoŜone w gminne
inwestycje. Mamy tu do czynienia z dość prymitywną Ŝonglerką liczbową. Niby padają jakieś liczby ale nie wiadomo
czy i kiedy to nastąpi ani jakich zadań dotyczy. W takiej formie to tylko bełkot chciejsko – Ŝyczeniowy.
Symulacja III. Z dalszej części wywodów konferencyjnych dowiadujemy się, Ŝe „odciąŜenie” 10 zadań z których juŜ
zrealizowano 9 (wierzcie na słowo) przyniesie kolejne kilka milionów oszczędności. I znów nie wiadomo o jakie i czego
dotyczące zadania chodzi. Intrygująco natomiast brzmi sformułowanie o ”odciąŜaniu”. CzyŜby była to odwrotność
„zaciąŜania” ? Z tej strony Burmistrz Świerczek dał się poznać jeszcze słabo. Wszystko przed nim.
Komentarz: W inkryminowanym wywiadzie Burmistrz Świerczek dał wyraz zaniepokojeniu, uwaga, moŜliwościami
finansowymi gminy Niepołomice! Ten akurat przykład w kontekście dywagacji nad miechowskim budŜetem to juŜ
oznaka zupełnej aberracji. Informujemy pana burmistrza, Ŝe wydatki Niepołomic w roku 2009 zaplanowano na
poziomie 132 mln. zł. z czego niemal 10% stanowić będą środki z zewnątrz! Zamiast ronić krokodyle łzy nad
Niepołomicami proponujemy zastanowić się nad kondycja finansowa naszej gminy. ZadłuŜenie jest horrendalnie
wysokie co nie przekłada się na efekty inwestycyjne. Przestaje to dziwić jeśli spojrzy się na strukturę zadłuŜenia
gminy. Rosną kwoty zaciąganych kredytów a maleją poŜyczki. W 2010 roku poŜyczki krajowe WFOŚ wynoszą 0 zł.
a kredyty 7 mln! Oznacza to , Ŝe do kaŜdej złotówki wydanej na inwestycje podatnicy muszą dopłacić odsetki
bankowe! Polityka opłacania banków z pieniędzy podatników jest nie do przyjęcia.
Symulacja IV (red.). I my w redakcji postanowiliśmy pomarzyć i przeprowadziliśmy symulację co by było gdyby
włodarz Miechowa miał dobre pomysły na rozwój gminy. Posłuchajcie. Gmina Miechów składa liczne wnioski do
programów operacyjnych , pozyskuje środki na poprawę sytuacji ekonomicznej mieszkańców poprzez dofinansowanie
proekologicznych inwestycji , z których Miechów zasłynął w całej Polsce (palniki, kolektory, przydomowe oczyszczalnie
ścieków, usuwanie eternitu z dachów).Wykorzystuje środki unijne aby obniŜyć koszty inwestycji (kiedyś Miechów
przodował w kraju w tej dziedzinie). Targi ekologiczne kwitną i przyciągają coraz liczniejsze rzesze przedsiębiorców.
To realna szansa na inwestycje, na które czekają z utęsknieniem mieszkańcy Miechowa. Centrum w Pojałowicach,
wyposaŜone w profesjonalne urządzenia, pracuje pełna parą dostarczając taniego ekologicznego paliwa mieszkańcom
gminy. Niestety nec herkules contra plures jak mawiali staroŜytni. Póki co burmistrz Świerczek symuluje a Rada
Miejska mu przyklaskuje. I pewnie będzie tak do końca kadencji. A zadłuŜenie gminy rośnie i zagraŜa juŜ następnym
kadencjom samorządu. Wracając do symulacji Burmistrza Świerczka, naszym zdaniem ta kadencja jest jedną wielką
symulacją. Burmistrz symuluje pracę a gmina rozwija się tylko na konferencjach prasowych. Od czasów Szwejka
wiadomo, Ŝe najlepszym lekarstwem na symulacje jest lewatywa. Czy musimy czekać na to lekarstwo do wyborów?
Burmistrz – pomysłowy Dobromir
Korzystając z pięknej słonecznej pogody, burmistrz polecił MPO Kraków
gruntowne sprzątanie miasta. Odczuli to szczególnie mieszkańcy os. XXX lecia. PotęŜna zamiatarka rozmywała zalegające przy krawęŜnikach zwały,
piasku a gdy brakło wody – operator kontynuował robotę na sucho. Uradował
tym niezmiernie lokatorów pobliskich bloków, zwłaszcza tych mieszkających na
parterze, gdyŜ właśnie umyli okna i balkony przy okazji Świątecznych
porządków. Po interwencji mieszkańców znalazła się woda, nawet w nadmiarze.
Czego nie rozmyła zamiatarka, spłukała jadąca za nią polewaczka. Oczywiście
piasek i brud wpakowano do studzienek i przewodów kanalizacyjnych. Radny
R. Chwastek pytał niedawno Burmistrza dlaczego są niedroŜne studzienki
kanalizacyjne? To jest właśnie odpowiedź na jego pytanie.

PRASA, INTERNET
Stronniczy przegląd prasy.
„Gazeta Wyborcza” z dnia 27.02.2009r. –
Dyrektor Tambor umiarkowanym optymistą.
MARIAN TAMBOR - lek. med., Dyrektor Szpitala im.
Św. Anny w Miechowie. Specjalista chirurgii ogólnej
i organizacji ochrony zdrowia. Absolwent Akademii
Medycznej
w
Krakowie.
Od
1966r.
pracuje
nieprzerwanie w miechowskim szpitalu. Dyrektor ZOZ
Miechów w latach 1974-1991. W latach 1986-1999
pełnił funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii. Od roku
2000 ponownie na stanowisku Dyrektora szpitala.
Wielokrotny radny Rady Miejskiej, członek m.in.
Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów, Towarzystwa
Chirurgów
Polskich,
Polskiego
Towarzystwa
Lekarskiego, Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali.
PoniŜej skrót wywiadu Dyrektora dla GW.
R. Które z Pana działań po objęciu stanowiska Dyrektora
szpitala uwaŜa Pan za szczególnie waŜne?
T. W 2001r. sytuacja placówki była trudna. Głównym zadaniem
była poprawa sytuacji finansowej szpitala, uporządkowanie
spraw
pracowniczych
oraz
sprawy
organizacyjne
i inwestycyjne. Udało się wówczas kompleksowo ocieplić
budynki (za środki z EkoFunduszu). Zorganizowaliśmy od
podstaw
Szpitalny
Oddział
Ratunkowy
oraz
zostało
wybudowane lądowisko dla helikopterów. Z pomocą środków
ze ZPORR (6,7 mln.zł.) przeprowadzono kompleksową
modernizację i przebudowę Bloku Operacyjnego i Centralnej

Sterylizacji. Wyremontowano takŜe Blok Porodowy, Pracownię
Radiologiczną, Oddział Neonatologiczny i inne komórki
organizacyjne szpitala. W naszej placówce jest dobrze
rozwinięty system świadczenia usług na rzecz szpitala przez
podmioty zewnętrzne. Te firmy zewnętrzne zapewniają
placówce : Ŝywienie, sprzątanie, usługi laboratoryjne i ochronę
szpitala. Dzięki tym firmom została wyremontowana Pracownia
Tomografii Komputerowej i kuchnia a w niedalekiej przyszłości
mamy
nadzieję
uruchomić
pracownie
Rezonansu
Magnetycznego i Mammografii.
R. Największe bolączki miechowskiego szpitala ?
T. Podstawowy problem to niedobór lekarzy. Moim zdaniem
przyczynami takiego stanu rzeczy jest emigracja zarobkowa
i zmiana systemu specjalizowania się lekarzy. Jednostopniowy
i scentralizowany system specjalizacji jest zdecydowanie złym
rozwiązaniem. Inny problem to zmiana przepisów dot. czasu
pracy lekarzy. Doraźnie uratowaliśmy sytuację powierzając
dyŜury firmie zewnętrznej.
R. Jak Pan widzi przyszłość SłuŜby Zdrowia w Polsce ?
T. Propozycje reform i przekształceń placówek słuŜby zdrowia
wymagają jeszcze wielu dogłębnych analiz i przemyśleń.
Konieczna jest przy tym akceptacja społeczna i długofalowy
program, kontynuowany bez względu na zmiany polityczne na
szczytach władzy. Wg mnie warto kontynuować działania
mające na celu utworzenie sieci strategicznie waŜnych szpitali
w naszym kraju. Myślę, Ŝe wpłynęło by to korzystnie na całą
polską SłuŜbę Zdrowia. A tego wszyscy sobie Ŝyczymy.

DZIENNIK POLSKI” #/ „Pompy ciepła w rozkładzie” ! alarmuje DP na stronach lokalnych. W artykule podpisanym
„WOJ” moŜemy przeczytać cyt: Mowa o pompach ciepła, jednym ze źródeł energii odnawialnej, rozłoŜonych pod płytą boiska na os.
Sikorskiego. I dalej cyt: Na czym polega problem? OtóŜ w pompach padły spręŜarki i agregaty, a to jest serce tych urządzeń.
Komentarz Red.: Jako osoba, która będąc w gminnych władzach samorządowych, współrealizowała montaŜ tzw. pomp ciepła
w nowopowstałym kompleksie szkolnym na os. Sikorskiego zapewniam, Ŝe nie ma Ŝadnych pomp ciepła pod nawierzchnią szkolnego
boiska. Natomiast jako pracownik Gimnazjum nr 1 w Miechowie, na podstawie własnych obserwacji stwierdzam, Ŝe te pompy, które
funkcjonują w budynku szkoły, fachowo nadzorowane przez dyrektora administracyjnego, mają się całkiem nieźle. Hiobowe wieści
o padaniu spręŜarek i jakichś agregatów są mocno przesadzone. Pompa ogrzewająca Halę Sportową tegoroczny sezon grzewczy
kończy bez awarii natomiast w starszym urządzeniu, które zalicza 8-my sezon grzewczy, rzeczywiście padła spręŜarka. Daj BoŜe
kaŜdemu urządzeniu pracującemu tak intensywnie powaŜną awarię raz na kilka lat. Pozytywem artykułu w DP jest upublicznienie
kłamstw burmistrza Miechowa dot. w/w urządzeń oraz Jego teorii o „proekologicznych” cechach spalanego gazu.
J.P.J.
#/DP z 9 marca donosi, Ŝe jednak jest planowana budowa trasy S7 ale został wybrany taki jej wariant, który stanowczo nie
odpowiada mieszkańcom wsi Poradów. M. Uchto przytacza stanowisko mieszkańców wsi w tej sprawie : mamy Ŝal do burmistrza,
Ŝe mimo wcześniejszych obietnic nie uczestniczył w pracach zespołu opiniującego. Zaręczył nam, Ŝe tam będzie
i przedstawi nasze propozycje. My nie chcemy tej autostrady i burmistrz miał to głośno powiedzieć. Niestety jak wynika
z dalszej treści artykułu, pan burmistrz „olał” mieszkańców Poradowa i nie wziął udziału nawet w decydującym o lokalizacji spotkaniu
w GDDK Kraków. śeby było jeszcze ciekawiej tzw. 3-ci wariant, który został zatwierdzony do realizacji, został stworzony przez
miechowskie władze samorządowe! Okazało się, Ŝe społeczność lokalna została totalnie zlekcewaŜona przez swoich wybrańców.
Sprawa wydaje się być ostatecznie postanowiona a przypuszczalny termin rozpoczęcia prac nad S7 to początek 2012r.
#/ Kto ukradł krowę i byka w Moczydle? Docieka DP z dnia 10.03.2009r. To jest zadanie chyba dla ABW szanowna redakcjo!

Znalezione w Internecie.
# XVII FINAŁ WOŚP.
Kolejny rekord w wysokości zebranych funduszy pobiła
Orkiestra Jurka Owsiaka podczas
tegorocznej edycji. Łącznie zebrano
40,4 mln. zł! W poprzednim roku
zebrano ok. 32 mln. zł. Pieniądze z
obecnej
zbiórki
zostaną
przeznaczone
na
wczesną
diagnostykę nowotworową u dzieci.
BRAWO!

# PREZYDENT KOPIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Sejm i Senat RP przyjął nowelizację ordynacji
wyborczej, która wprowadza m.in. moŜliwość
wzięcia
udziału
w
wyborach
przez
pełnomocnika. O jej podpisanie apelowały do
Prezydenta organizacje zajmujące się prawami
osób
niepełnosprawnych.
Niestety
Lech
Kaczyński powiedział NIE. Tak więc Prezydent zostawia na
lodzie starszych i niepełnosprawnych obywateli i mówi im :
siedźcie w domu, tam wasze miejsce!
# / "Forbes" podał listę najbogatszych Polaków. Pierwsze miejsce na liście zajmuje Zygmunt Solorz-śak, który
zgromadził majątek wart 3,9 mld złotych, co dało mu awans z 11 miejsca rok wcześniej. Drugie i trzecie miejsce zajęli
odpowiednio Leszek Czarnecki ( 2,4 mld złotych) oraz Michał Sołowow (2 mld złotych).
#/ J. Palikot: Lech Kaczyński dał sobie 50 tysięcy złotych w nagrodę za 35 lat pracy zawodowej. "Lech Kaczyński
zatrudniając około 350 urzędników przewyŜszył zatrudnienie z czasów Kwaśniewskiego o jakieś 150 osób. W końcu
minionego roku, juŜ strasząc Polaków nadciągającym kryzysem, Ŝądał na wydatki swego urzędu niemal 190 milionów
złotych budŜetu – to jest około 40-50 milionów więcej niŜ wynosił średnioroczny budŜet kancelarii jego poprzednika!"
– twierdzi Palikot. NajdroŜszy Prezydent RP kosztuje kaŜdego Polaka 4zł! Czech płaci na swojego prezydenta 1,20zł.
#/ Zawetowana 10 marca ustawa o systemie oświaty jest juŜ 14 wetem obecnego Prezydenta RP.
#/ Na 7 czerwca Prezydent RP wyznaczył wybory do Parlamentu Europejskiego.

SONDAśE, SONDAśE …
# SondaŜ CBOS z 12 marca PO-42%, PiS-20%, SLD-8%, PSL-5%.
# SondaŜ PBS DGA z 18 marca PO-54%, PiS-26%, SLD-6%, PSL-4%.
# SondaŜ GFK Polonia z 22 marca PO-49%, PiS-28%, SLD-10%, PSL-6%.

ŁGARSTWA
GARSTWA BURMISTRZA MIECHOWA.
Dwukrotnie w ostatnim czasie pan burmistrz Świerczek zabierał głos na
łamach
prasy,
jednoznacznie
negatywnie
oceniając
funkcjonujące
w Gimnazjum nr 1 pompy ciepła. PoniewaŜ jest laikiem w tych sprawach
a ponadto ma interes w dezawuowaniu pomp (o tym potem), takie wypowiedzi
w jego ustach nas nie dziwią. W artykule DP z dnia 26 lutego: „Pompy ciepła
w rozkładzie”, znalazło się stwierdzenie Burmistrza cyt: inwestycja miała się
zwrócić po 100 latach uŜytkowania. Nie wiem skąd pomysłowy burmistrz
wytrzasnął te 100 lat bo na pewno nie ma ich, bo być nie moŜe, w Ŝadnych
dokumentach dotyczących projektowania, wykonania czy szacunków
ekonomicznych przedmiotowej inwestycji. Jest to kolejne wierutne łgarstwo
człowieka, któremu z racji pełnionej funkcji łgać nie przystoi. A teraz zajmijmy
się aspektem finansowym krytykowanych urządzeń grzewczych. Na początku
Wycieczka młodzieŜy z Krakowa XXI wieku, kiedy oddawano do uŜytku obiekt gimnazjum wraz z halą sportową,
jedyną alternatywą dla tradycyjnego sposobu ogrzewania budynków czyli opalania węglem, koksem lub miałem,
dostępną dla inwestora, były tzw. pompy ciepła. Te bezobsługowe urządzenia pozyskują odnawialne ciepło z wnętrza
ziemi. Prototypowe urządzenia w miechowskim gimnazjum stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. KaŜdy chciał
zobaczyć jak wyglądają i działają urządzenia znane dotychczas tylko ze specjalistycznych ksiąŜek. W kompleksie
oświatowym na os. Sikorskiego zamontowano 2 pompy ciepła. Koszt instalacji tych pionierskich wówczas agregatów
był niemały i wyniósł 370 tys. zł. Gdyby zamiast „kotłowni” z pompami ciepła zainstalowano tradycyjne urządzenia
grzewcze moŜe wydano by nieco mniej pieniędzy ale … Przy funkcjonowaniu tradycyjnych kotłowni do ich obsługi
trzeba by zgodnie z przepisami zatrudnić co najmniej 4 palaczy. Koszty : 4 palacze po 1 500zł. przez 6 miesięcy =
36 000zł. 2 palaczy przez pozostałe 4 miesiące, bez wakacji, (grzanie ciepłej wody uŜytkowej) to 2 x 1 500zł. x 4 =
12 000zł. Tak więc tylko na płacach palaczy generujemy oszczędności ok. 50tys. zł. rocznie. Do tego dochodzi róŜnica
w kosztach : zakupu koksu i węgla oraz energii elektrycznej zuŜywanej przez pompy, oczywiście na korzyść pomp.
Np. w roku 2006 koszt ogrzania 1 m.kw. powierzchni hali sportowej w ciągu 1 miesiąca wyniósł zaledwie
59 groszy! Były to koszty wielokrotnie niŜsze niŜ przy innych ówczesnych systemach grzewczych. W świetle w/w
mocno uproszczonych rachunków, nawet uwzględniając fakt, Ŝe pan burmistrz jest z wykształcenia
historykiem, opowiadanie bredni o 100 letnim okresie zwrotu inwestycji jest Ŝenujące.
Koszty zuŜytej energii i koszty ogrzewania w Gimnazjum nr 1 w Miechowie.
Rok
2002
2003
2004
2005
2006

Koszt zuŜytej
energii ogółem
32 727,00zł.
53 138,24zł.
48 431,72zł.
50 631,57zł.
50 938,00zł.

Koszt energii
zuŜytej pompa-I
11 940,32zł.
20 431,84zł.
18 206,51zł.
18 775,55zł.
23 720,47zł.

Koszt energii
zuŜytej pompa-II
12 510,69zł. *
21 514,18zł.
17 684,60zł.
18 517,84zł.
13 404,14zł.

Miesięczny koszt ogrz.
bud. dydak. + ciepła w.
0,74zł./m.kw.
1,22zł./m.kw.
1,08zł./m.kw.
1,16zł./m.kw.
1,54zł./m.kw.

Miesięczny koszt ogrz.
hali sportowej
0,53zł./m.kw. *
0,42zł./m.kw.
0,35zł./m.kw.
0,79zł./m.kw.
0,59zł./m.kw.

* - tylko od października 2002r. I pompa – 1,15zł. średnia mies. grzania 1m.kw II pompa – średnia 0,54zł./m.kw.

W roku 2008 została przebudowana jedna z kotłowni na os. Sikorskiego. Kotłownia ta opalana gazem dostarcza ciepło
do kilku osiedlowych bloków. ZałoŜone miesięczne koszty ogrzewania 1 m.kw. - 3,60zł. Teraz porównajmy łączne
koszty rocznego ogrzewania hali sportowej oraz budynku dydaktycznego pompami ciepła i z kotłowni gazowej.
Srednioroczny koszt ogrzania budynku dydaktycznego i produkcja ciepłej wody pompą ciepła wynosi : 1339,5m.kw. x
1,15zł. x 12 miesięcy = 18 485zł. Średni koszt rocznego ogrzania hali wynosi : 1946,32m.kw. x 0,54zł. x 12 miesięcy
= 12 612zł. Razem średni roczny koszt ogrzewania i produkcji ciepłej wody pompami ciepła wynosi
średnio 31 000zł. rocznie. Średnioroczny koszt ogrzania budynku dydaktycznego i hali sportowej ciepłem z gazu,
aktualnie wynosi : (1339,5m.kw. + 1946,32m.kw.) x 3,60zł. x 12 miesięcy = 142 tys. zł. !!! Jeśli do tych kosztów
dodamy wydatki na produkcję ciepłej wody uŜytkowej oraz jednorazowy koszt magistrali doprowadzającej ciepło do
szkoły to nieuchronnie rodzi się pytanie : kto będący przy zdrowych zmysłach i nie będący „na gazie” zamienia
ogrzewanie tańsze na znacznie droŜsze? Odpowiedź : Burmistrz Gminy i Miasta Miechów K. Świerczek. Dzięki
pomysłowemu burmistrzowi będziemy corocznie wyrzucać w błoto circa 130 000zł!!!
I na koniec o intencjach, które determinują tą nonsensowną, z punktu widzenia ekonomicznego, zamianę i generują
kłamstwa burmistrza w tej sprawie. Cenę za ogrzanie 1m.kw. powierzchni mieszkania, ogrzewanego z uruchomionej
w poprzednim roku kotłowni opalanej gazem, UGiM wziął chyba z powietrza. Koszt ogrzania 1 m.kw. przez kotłownię
gazową, która od kilku lat działa na os. Wesoła, wyceniony jest aktualnie na 4,14zł. Wszystko wskazuje więc na to, iŜ
rzeczywisty koszt ciepła podawanego mieszkańcom os. Sikorskiego z kotłowni gazowej jest faktycznie znacznie
wyŜszy niŜ ten, który ich aktualnie obowiązuje. Jeśli w trakcie sezonu grzewczego administrator nie podniesie opłat za
ogrzewanie to mieszkańcy doznają szoku gazowo - cenowego po otrzymaniu rozliczenia juŜ po zakończeniu sezonu
grzewczego. I tu dotykamy intencji pana burmistrza. Za ogromne ilości gazu, który trzeba będzie spalić aby ogrzać
kompleks szkolny, zapłaci miasto z gminnego budŜetu. Pan burmistrz wspólnymi, gminnymi pieniędzmi chce
spowodować, aby opłaty dla pozostałych uŜytkowników z osiedla Sikorskiego nie poszły mocno w górę, bo wiadomo
jaka będzie reakcja mieszkańców a to wszak potencjalni wyborcy!

Kolejne kłamstwo burmistrza Miechowa. Po objęciu władzy 05.12.2006r. Burmistrz Świerczek postanowił zasadniczo
zmienić pozostawiony Mu przez poprzednika projekt gminnego budŜetu na rok 2007. Tak więc śmiało moŜna rzec, Ŝe
obecny projekt jest juŜ trzecim autorskim projektem obecnego burmistrza. Do wszystkich tych projektów społeczność
sołectwa Brzuchania składała na piśmie postulat w sprawie remontu dróg w swojej wsi. Wreszcie na ostatnie pismo,
Rada Sołecka otrzymała odpowiedź od burmistrza, iŜ cyt: w odpowiedzi na pismo dot. remontu dróg w miejscowości
Brzuchania UGiM informuje, Ŝe w/w remonty zostaną przedstawione jako propozycje do budŜetu na rok 2009. Jak się
teraz okazało, Ŝaden z radnych nawet nie słyszał o prośbie Brzuchanii. Tak więc zapewne burmistrz Świerczek
przedstawił propozycje sobie samemu i obaj postanowili nie uwzględnić postulatu Brzuchanii. Ale po co kłamać?

SPORT.
Justyna Kowalczyk zdobyła Puchar Świata w narciarstwie biegowym!!!
Powitanie wiosny na sportowo.
Na powitanie Wiosny, w dniach 19 i 20 marca, z inicjatywy
nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum Nr 1 w Miechowie,
zorganizowano Wiosenne towarzyskie turnieje piłki siatkowej dla
dziewcząt i chłopców. Do udziału w turniejach zaproszono
młodzieŜ z zaprzyjaźnionych szkół. W turnieju dziewcząt wzięły
udział druŜyny Gimnazjum w Gołczy, Gimnazjum w Racławicach,
Gimnazjum w Miechowie oraz druŜyna integracyjna złoŜona
z zawodniczek rezerwowych wszystkich druŜyn uczestniczących
w turnieju. W turnieju męskim
zobaczyliśmy druŜyny:
Gimnazjum z Gołczy, Gimnazjum Nr 1 z Miechowa i po raz
pierwszy w turnieju
druŜyny
Gimnazjum z Krzeszowic
i śarnowca. W rozegranych systemem kaŜdy z kaŜdym turniejach
gospodarze byli gościnni i pozwolili wygrywać zaproszonym
DruŜyny z Krzeszowic i Miechowa
gościom. PoniŜej wyniki końcowe rozgrywek :
Dziewczęta: 1.Gimnazjum Racławice 2.Gimnazjum Gołcza 3.Gimnazjum Nr 1 Miechów 4.DruŜyna Integracyjna
Chłopcy:
1. Gimnazjum Krzeszowice (pow. krakowski)
2. Gimnazjum śarnowiec (pow. zawierciański)
3. Gimnazjum Nr 1 Miechów 4. Gimnazjum Gołcza.

Rusza piłkarska karuzela.
#/Piłkarze rozpoczęli rundę rewanŜową sezonu 2008/2009. 15 marca piłkarze MKS „Pogoń” Miechów rozegrali
spotkanie w ramach IV rundy Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Podopieczni grającego trenera Ryszarda
Kazieczki, podejmowali druŜynę V ligowego Tramwaju Kraków i po cięŜkim boju odnieśli zwycięstwo 3:2. To dobry
prognostyk przed ligą. Miechowianie wykazali niezłe przygotowanie siłowe i kondycyjne.
MKS „Pogoń” udanie rozpoczęła rundę rewanŜową sezonu 2008/2009 w krakowskiej VI lidze. Na stadionie przy ulicy
Konopnickiej miechowianie pokonali druŜynę Piasta Wołowice 4:2. 2 bramki zdobył nowy kapitan miechowskiego
zespołu Maciek Owczarski a po jednej Hejmo i Zięba. Po tym spotkaniu Pogoń ma 17 pkt. i zajmuje 12 miejsce.
Z ostatniej chwili : w drugim ligowym spotkaniu Pogoń przegrała w Krakowie z Garbarnią aŜ 0:4 (0:0).
Wszystkie 4 bramki piłkarze Pogoni stracili w ciągu zaledwie 15 minut, między 54 i 69 min. gry. Przewaga Garbarzy
była tak wyraźna, Ŝe nawet wprowadzeni rezerwowi krakowskiej druŜyny dwukrotnie znaleźli się oko w oko z dobrze
dysponowanym Łukaszem Paczyńskim. Kolejne spotkanie ligowe Pogoń rozegra w Miechowie w najbliŜszą sobotę
o godz. 16 z Zieleńczanką z Zielonek. Jeśli miechowianie myślą o pozostaniu w VI lidze to muszą wygrywać u siebie.

PRZEPISY
PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
Czy moŜna prowadzić rower po alkoholu ?
W prasie, na wycieczkach i na forach internetowych toczą się gorące dyskusje na temat czy moŜna rower
„prowadzić” (czyli iść obok niego), będąc w stanie nietrzeźwym? Odnośny przepis kodeksu karnego mówi:
kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub
w strefie zamieszkania inny pojazd niŜ mechaniczny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do 1 roku. Z interpretacją tego przepisu mają kłopoty nawet policjanci! Jeden ze znajomych opowiada, Ŝe
w takiej sytuacji policjant kazał mu nieść rower a nie prowadzić. Pracownik Komendy Głównej Policji wyjaśnia: przepis
oczywiście odnosi się do jazdy na rowerze. Kiedy rowerzysta prowadzi rower, to nie jedzie, czyli nie jest kierującym
pojazdem, tylko pieszym. A nasz kodeks karny nie zabrania pieszemu być nietrzeźwym. Czyli jak pić panie i panowie
to tylko w plenerze, na wycieczce rowerowej! A z powrotem na piechotę trzymając się roweru.

Zmiany w prawie jazdy.
JuŜ od kwietnia zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. egzaminu na prawo jazdy. Co się zmieni?
#/ Dotychczas egzamin na prawo jazdy był przerywany w momencie, kiedy zdający popełnił raŜący błąd albo nawaliło auto. Poza
tym nawet perfekcyjnie prowadzący auto kandydat na kierowcę musiał wyjeździć 40 minut. Teraz, jeśli egzaminator przetestuje
umiejętności kandydata w ciągu 25 minut i uzna, Ŝe naleŜy mu się prawo jazdy moŜe wcześniej zakończyć egzamin.
#/ Dotychczas przed rozpoczęciem jazdy, zdający musiał wskazać m.in. zbiornik oleju, płynu chłodzącego, hamulcowego, do
spryskiwaczy i opisać, za pomocą jakich przyrządów lub wskaźników naleŜy sprawdzić ich poziom. Teraz z pełnej listy części auta,
które trzeba umieć zlokalizować i sprawdzić, kaŜdy kandydat będzie losował dwie. Na ich wskazanie i opis ma 5 minut. Jeśli kandydat
na kierowcę błędnie wskaŜe jedną z wybranych części, będzie mógł losować jeszcze raz. Trzeciej próby juŜ nie będzie.
#/ Wg nowych przepisów skróci się czas oczekiwania na egzamin dla zdających po raz pierwszy. W ich przypadku ośrodki
egzaminowania będą miały termin 30 dni na wyznaczenie egzaminu (od daty złoŜenia wniosku).Zmiany nie dotyczą osób, które
obleją test. W ich przypadku ośrodki egzaminowania mogą mieć nadal problemy z dotrzymaniem terminu.

S p a c e r k i e m p o m i e ś c i e – poŜegnanie zimy !

„Wyremontowany” rok temu
Odcinek drogi na os. Sikorskiego

Zwały brudnego śniegu na głównych ulicach miasta.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Miechów białą plamą na mapie kulturalnej województwa Małopolskiego!
Nasza redakcja dotarła do wydanego w 400 egzemplarzach przez Małopolski Urząd Marszałkowski opracowania p.t.
„Kultura w województwie małopolskim w 2007roku”. Zamieszczono tam szczegółowe dane dotyczące działalności
instytucji i placówek kulturalnych oraz artystów. Z zaŜenowaniem stwierdziliśmy, iŜ nasze miasto i powiat są
kompletnie białą plamą (zero zdarzeń) w takich dziedzinach jak : liczba kin, kapele ludowe, zespoły folklorystyczne,
instrumentaliści-muzycy, twórcy ludowi, chóry, amatorski ruch muzyczny, koła, szkoły i stowarzyszenia tańca
towarzyskiego. W takich zdarzeniach jak : aktywność społeczna ruchu kulturalnego, koła gospodyń wiejskich,
orkiestry dęte jesteśmy w samym ogonie wśród innych powiatów naszego województwa. Wstyd!

Podarunek burmistrza na czas kryzysu.
Coraz bardziej nasze domowe budŜety zaczynają odczuwać kryzys ekonomiczny dotykający nasz kraj. Aby „ulŜyć”
w tych cięŜkich czasach mieszkańcom gminy Miechów pan burmistrz zaproponował, a radni zaakceptowali, podwyŜkę
cen wody pitnej i opłat za odprowadzane ścieki. Beneficjentem tych podwyŜek ma być miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji. Tak więc za 1m.sześc. wody i tyleŜ odprowadzonych ścieków zapłacimy o kilkadziesiąt groszy więcej.

Narodowe Odrodzenie Polski – bomby na Izrael!
Na tablicach ogłoszeniowych w Rynku rozlepiono plakaty nawołujące do działań odwetowych na
państwie Izrael, w związku z 60-leciem jego istnienia. Plakaty sygnuje Narodowe Odrodzenie Polski.
Nawoływanie do działań niezgodnych z prawem jest przez polskie prawo karane. Ciekawe czy nasi dzielni
policjanci podjęli jakiekolwiek działania w celu wykrycia sprawców niezgodnych z prawem poczynań.
MoŜe wreszcie okazałby się przydatny odtrąbiony z wielkim hałasem nowy system monitorujący Rynek,
na którym właśnie porozwieszano inkryminowane plakaty.

Wulkan w Miechowie !
Chodzi oczywiście o wulkan aktywności pewnej znanej partii opozycyjnej. Jak
widać na załączonym obrazku miejscowe biuro funkcjonariuszy tej partii,
zadziwia niezwykłą, aktywnością działania. Dopiero w czerwcu ub. roku Miechów
nawiedzili rozliczni posłowie i profesorowie a jak donoszą nasze wiewiórki,
w pierwszą rocznicę tamtych wydarzeń czerwcowych, jest nadzieja , Ŝe znów
któryś z figurujących na spisie prominentów uszczęśliwi nas swoją obecnością.
Jest jeszcze druga opcja. OtóŜ miejscowy prominent niejaki Zbysław O.
(nazwisko znane redakcji), po dostaniu się bocznymi drzwiami do Sejmu, będzie
regularnie raz w miesiącu przyjmował poddanych w inkryminowanym biurze.
śeby było bardziej dostojnie biurem pokieruje jego kumpel partyjny, chwilowo
bezrobotny emeryt, niejaki Andrzej M., pseudo „literat”. Rzeczony M. równieŜ
znany jest z nietuzinkowej pracowitości, co w połączeniu z tuzinkowym
intelektem czyni z niego bezcennego współpracownika. Będą niezłe erupcje!

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (25)
Trochę gminnej historii. Jeden z mieszkańców gminy Smarkiewicze-Owczary nadesłał nam
fotkę, na której uwieczniono przyszłego wójta Sosenkę (na fotografii ten z prawej), podczas
zabawy z koleŜanką w rodzinnym gospodarstwie w Kąpieliskach. Jak widać juŜ wtedy miał
ciągotki do płci przeciwnej. CzyŜ nie Piękne i Słodkie (w skrócie PiS) to było dzieciątko. A co
z niego wyrosło trochę alegorycznie opowiada miejscowy bajarz. Dwaj panowie, nazwijmy ich
MiO., od lat cierpiący na nadmiar ambicji i brak akceptacji lokalnej społeczności wymyślili
sposób na zdobycie władzy w gminie. MiO „wystrugali” na swój obraz i podobieństwo, oŜywili
i przyjęli do swej jedynej słusznej partii marionetkę. Nie była to zwykła kukła ale urwis,
kłamczuch i bawidamek. Po wyeliminowaniu współzawodników charakterystycznymi dla siebie knajackimi metodami,
MiO osadzili swą marionetkę na fotelu wójta przydając mu do pomocy i kontroli ciotkę JeŜynę. I tak to w Ŝyciu
publicznym zaistniał stały bohater tej rubryki wójt Sosenka. Po pewnym czasie przebiegły Sosenka zaczął plątać
wprawiające go w ruch sznurki, groŜąc MiO utratą sterowania. Ojcowie Twórcy nie mogli tego tolerować i za karę
znacząco skrócili pajacowi nitki. Niewiele to im jednak dało bo sprytna ciotka JeŜyna zamontowała Sosence własne
cięgła i dzielny pajacyk znów oŜył. Ostatni jego wyczyn to wyrŜnięcie wszystkich drzew w rządzonej przez siebie
gminie. Ma to wg niego głęboki sens, bo brak drewna, ma uniemoŜliwić Ojcom Twórcom wystruganie kolejnej
marionetki – konkurenta. MiO jednak nie dali za wygraną i szykują się do kontrataku.
P.S. Wszelkie podobieństwa do baśni o pajacyku Pinokio, z której moŜna się dowiedzieć, dlaczego nie wolno kłamać
i co moŜe spotkać kogoś, kto porzuca dom rodzinny i nie słucha rad przyjaciół, są przypadkowe. W przeciwieństwie do
Sosenki, Pinokio powrócił na łono rodziny bogatszy o bolesne doświadczenia i wiedzę jaką zdobył w świecie. Zaś
podobieństwo do osób Ŝywych, jeśli ktoś znajdzie rozglądając się wokoło, ucieszy autora i jest całkowicie zamierzone.
Z ostatniej chwili : Sosenka coraz bliŜej zmiany stanu cywilnego! Na kolejnej rozprawie, na którą wójt dostarczył,
zgodnie z Ŝyczeniem sądu, swoją aktualną flamę - ta, stanowczo zaprzeczyła jakoby z wójtem łączyły ją jakiekolwiek
stosunki poza koleŜeńskimi. Dlatego wykluczyła ojcostwo wójta ale nie chciała ujawnić kto jest szczęśliwym tatusiem
jej potomka. Sąd ze zrozumieniem przyjął te wyjaśnienia. Cieszcie się Smarkiewiczanki! JuŜ niedługo
najprzystojniejszy w gminie facio będzie do wzięcia.

Poczta – czyli od Was do nos
Zastanawiam się czy nasz pan burmistrz czasami chodzi piechotą po mieście,
którym rządzi a nawet jak tylko porusza się samochodem to czy mu nie przeszkadzają rozrzucone po całym mieście dziury w jezdniach. To prawdziwa plaga! Dosłownie z dziury w dziurę. Ostatnio widzę, Ŝe kilkuosobowe komanda
zalepiają co większe wyboje jakimś czarnym ciastem. Czy to ma sens?
Odp. Red. Szanowny czytelniku. Obecny burmistrz jest wynalazcą absolutnie
unikalnej techniki wypełniania ubytków w jezdni tzw. „ciemną masą na zimno”. Ten jego
patent jest stosowany juŜ 2-gą wiosnę. A dziury wciąŜ górą!
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