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„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
(Karl Mannheim)

BLIśEJ MIESZKAŃCÓW WSI.

Na zdjęciu (od prawej): wicedyrektor ARiMR Małopolska Marcin Bielówka, Poseł na Sejm
RP Jarosław Gowin, poseł na Sejm RP Jerzy Fedorowicz, członek Zarządu Powiatu
Dariusz Marczewski i asystent wojewody małopolskiego Andrzej Klimczak (czyt. str. 2).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, członkowie PO z terenu
Małopolski spotkali się w krakowskich Krzysztoforach
podczas tradycyjnego opłatka. Poseł na Sejm RP
Jarosław Gowin prosił przedstawicieli miechowskiej PO
o przekazanie mieszkańcom powiatu miechowskiego
Ŝyczeń wszelkiego dobra w nowym roku oraz zdrowego
i pogodnego świątecznego wypoczynku w gronie rodziny.
„Echo Miechowa” przyłącza się do tych Ŝyczeń. Szczęść BoŜe.

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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Świerszczyk miechowski

Święto organizacji pozarządowych.

6 grudnia obchodzono w Miechowie po raz pierwszy Dzień Organizacji Pozarządowych, których w naszym powiecie
jest zarejestrowanych 70. Aktywną i regularną działalność przejawia ok. 30. W Święcie Organizacji Pozarządowych
Miechowszczyzny w budynku Starostwa Powiatowego i Miechowskim Domu Kultury uczestniczyli przedstawiciele
kilkunastu tych organizacji. Najliczniej było reprezentowane Stowarzyszenie Gmin Powiatu Miechowskiego „Jaksa”.
W samo południe w auli starostwa rozpoczęto tzw. grę strategiczną. Podzieleni na dwójkowe zespoły uczestnicy przez 3 godziny
„prowadzili biznes rybny” jako spółki rybackie w północnej Irlandii ( fot. 1). Wśród kilkunastu grup najlepsza okazała się spółka
Janusza Patyny z „Siva Rerum”. Od godziny 15 trwały obchody święta w MDK. Imprezę prowadzili Dorota Kobylec z Biura
Inicjatyw Obywatelskich w Krakowie i Włodzimierz Mielus prezes Stowarzyszenia Gmin „Jaksa” (fot. 2). MoŜna było oglądnąć
wzruszającą wersję „Kopciuszka” przygotowaną przez Dom Pomocy Środowiskowej „Caritasu” (fot. 3), kupić rękodzieła członków
miechowskich stowarzyszeń (fot. 4) oraz zjeść smaczne ciasta, owoce i słodycze, które rozdawali Mikołaje. Niedzielne święto było
kluczowym elementem projektu Aktywne organizacje - skuteczna integracja - program wsparcia NGOs z terenu Miechowa i Powiatu
Miechowskiego, który jest realizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Miechowie oraz Urzędem Gminy i Miasta w Miechowie w okresie od 01.08.09 do 31.12.09. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat nad obchodami objęli starosta i burmistrz. Ten
pierwszy brał udział w obchodach natomiast nie pojawił się Ŝaden przedstawiciel burmistrza gminy i miasta. Klasę trzeba mieć.

Nasi w Warszawie!
Została rozstrzygnięta I edycja Konkursu „EUROZAGRODA”. Szefowa Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Miechowie Halina Janus namówiła małŜeństwo Jolantę i Henryka Raj z Uniejowa Kolonii
w gminie Charsznica, aby zgłosili do w/w konkursu swoje nowo wybudowane budynki gospodarcze. Kapituła
konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inŜ. Andrzeja Myczko i dr inŜ. arch. Jerzego Grochulskiego
wyłoniła laureatów w czterech kategoriach: budynki inwentarskie, budynki mieszkalne, budynki magazynowe i
gospodarcze oraz inne obiekty zagrodowe. 8 grudnia w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów, medali i wyróŜnień laureatom zakończonego konkursu. W kategorii budynki
magazynowe i gospodarcze 2 miejsce przyznano małŜeństwu Raj. Na zdjęciu państwo Rajowie odbierają
w Warszawie, z rąk wiceministra Budownictwa i Infrastruktury, dyplom i pamiątkowy medal. Projektantem
wyróŜnionego obiektu jest miechowski architekt Robert Szmigielski. Zdj. H.Janus

Parlamentarzyści i władze wojewódzkie w Powiecie Miechowskim.
W dniach 10 i 11 grudnia br. gościliśmy w naszym powiecie małopolskich parlamentarzystów
i samorządowców Platformy Obywatelskiej. Otwarte spotkania dotyczyły tematyki rozwoju obszarów
wiejskich i odbyły się pod hasłem „Tak! POlskiej wsi”. Wzięli w nich udział: posłowie na Sejm RP Jarosław
Gowin (na zdj. trzeci z lewej), Jerzy Fedorowicz i Katarzyna Matusik-Lipiec (na zdj. druga z lewej),
wicemarszałek województwa małopolskiego Marek Sowa (pierwszy z prawej), wicedyrektor małopolskiej
Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Marcin Bielówka (pierwszy z lewej), asystent wojewody
małopolskiego Andrzej Klimczak i członek zarządu powiatu miechowskiego Dariusz Marczewski.
Organizatorami byli miejscowi wójtowie oraz członkowie PO w powiecie miechowskim. Spotkania cieszyły się duŜym
zainteresowaniem mieszkańców oraz lokalnych samorządowców. 10 grudnia o godz. 16-tej rozpoczęło się spotkanie
w Charsznicy gdzie mimo wczesnej pory zgromadziło się ponad 100 osób w tym miejscowi radni i starostowie miechowscy. Po
spotkaniu w Charsznicy goście z Krakowa udali się do KsiąŜa gdzie w miejscowej remizie podejmował ich wójt Marek Szopa i jego
zastępca Leszek Janus. Następnego dnia, czyli 11 grudnia, posłowie Gowin i Fedorowicz wraz z dyr. Bielówką, Andrzejem
Klimczakiem i Darkiem Marczewskim wizytowali Racławice (organizator wójt Adam Samborski) i Nasiechowice gdzie spotkanie
zorganizował miejscowy radny PO Mirosław Włodarczyk. Spotkania odbywały się według schematu: wystąpienie posła Jarosława
Gowina (przedstawiał działania i zamierzenia obecnego rządu dotyczące rolnictwa), pozostali posłowie króciutko informowali o swoich
działaniach związanych z powiatem miechowskim (kultura, zabytki, oświata), marszałek Sowa mówił o wykorzystaniu środków
unijnych przez gminy miechowskie, dyrektor ARiMR, posiłkując się projekcją audiowizualną, obszernie przedstawiał przeszłe i obecne
dokonania gmin powiatu miechowskiego w temacie pozyskiwania i wykorzystywania dotacji wojewódzkich w programach dot.
rolnictwa a Darek Marczewski informował o działaniach zarządu powiatu. Lwią część zebrań stanowiła bardzo oŜywiona dyskusja.
Pytaniom z przeróŜnych dziedzin nie było końca. Rolnicy i samorządowcy pytali m.in. o nowe metody pomiarów gruntów przy
pomocy lotnictwa i satelitów, renty strukturalne, obwodnicę Miechowa i warsztaty przyszkolne (Charsznica), dopłaty i ich wysokość
oraz terminy wypłat, przyszłość KRUS, formalności związane z przekazywaniem gospodarstw następcom, nieŜyciowe przepisy dot.
ochrony zabytków i dóbr kulturalnych (Racławice). Nieco odmienne było spotkanie w Nasiechowicach. Po wystąpieniach posłów
i dyrektora ARiMR-u, D. Marczewski poinformował zebranych, Ŝe do końca stycznia przyszłego roku będzie w województwie złoŜony
wniosek o dotację na budowę ok. 13 kilometrów drogi od granic miasta do granicy powiatu w Dziewięciołach i zaapelował do
obecnych posłów o pilotowanie sprawy. Ta informacja wzbudziła zrozumiały aplauz. Ale zaraz po tym rolnicy pytali dlaczego władze
gminy nie idą w ślady powiatu i nie szukają środków na remonty dróg lokalnych na ich terenie. Chodzi głównie o drogę Nasiechowice
– Zielenice. Poseł Gowin wyjaśnił przyczynę takiego stanu rzeczy. Wg niego powiat miechowski składa profesjonalnie przygotowane
wnioski i w ślad za tym pozyskuje niemałe pieniądze (w tym roku ok. 20 mln. zł!). Natomiast jakość wniosków składanych przez
obecnego burmistrza Miechowa jest taka, iŜ nie skutkują one przydziałem środków na inwestycje gminne. Goście z województwa
skrupulatnie notowali wszystkie postulaty i zapytania przedstawicieli lokalnej społeczności i obiecali ponowne wizyty w naszym
powiecie. Spotkania kończyły Ŝyczenia świąteczne dla mieszkańców i ich rodzin, składane przez posła Jarosława Gowina.
J.P.Janus

Na narty do Sławic!

Na granicy wsi Pojałowice i Sławice
Szlacheckie został zbudowany narciarski tor zjazdowy wraz
z wyciągiem orczykowym. Pod stokiem o długości ok.
700m. czekają gotowe do pracy armatki śnieŜne i ratrak do
ubijania trasy a niewielki drewniany budyneczek czeka na
pierwszych gości. Niech tylko ściśnie mróz a do Sławic
zjadą amatorzy białego szaleństwa.

OSOBY :

Król Sosenka Ostatni, Marszałek, śyd, Diablica, Anioł, Ułan i Śmierć.

Wstęp - Narrator

Daleko w polskiej krainie
Rządzi zły król w niewielkiej gminie.
Szacownym dotąd królestwem
Rządzi z partyjnym kolestwem.
Promuje tylko swojaków
A na wrogów szuka haków.
Miast swoim poddanym słuŜyć
Patrzy jakby sobie uŜyć;
Flachę wypić, szczypać dwórki
I rządzenie prosto z górki!
Zacni goście w krąg siadajcie
Naszej historii słuchajcie
By przy następnej elekcji
Wybrać lepiej, bez obiekcji.

Marszałek wchodzi, stuka laską i mówi:

Królu Sosenko przybywaj
A na swym tronie siadywaj,
Póki jeszcze moŜesz rządzić
Nim czas przyjdzie ciebie sądzić.
Bo napisał do A Be Ce
By Cię miało w swej opiece,
Mój ordynans śyd przechera
Co w sposobach nie przebiera.
Nie obce Mu świństwo wszelkie
KaŜde draństwo nie za wielkie.
Naszej wspólnej drogi koniec
Boś ty nie król, ale goniec.
Król Sosenka Ostatni:

Zanim przyszło mi królować
Mogłem sobie wciąŜ balować.
Tu po cichu sekretarkę
Czy teŜ inną bakalarkę
Zbałamucić i porzucić
Weselić się a nie smucić.
Starego króla się prało
Obietnice rozdawało.
Odkąd rządzić mi tu dane
Muszę skrywać wyuzdane
Swe zabawy i zwyczaje
Boć rozumu mi nie staje.
Czego dotknę to się wali
Pod siedzeniem tron się pali
I na opak wszystko leci
Nawet mnie dołują śmieci.
Towarzysze się ocknęli
Rekomendację cofnęli.
Sosenka nuci pod nosem:
W piwnicznej izbie siedzę sam
Nad kuflem pełnym piwa
Oczami wodzę tu i tam
A głowa mi się kiwa
Ja zawsze dbam o pełny trzos
I czasem coś ukryję
Ja biorę kufel w ręce swe
I piję, i piję, i piję,
Do dna.

Sosenka wzywa dyŜurnego Ułana:

Niech na moje zawołanie
Wierny Ułan zaraz stanie.

Wbiega Ułan i bije pokłony:

Król Sosenka Ostatni:

Jam jest wierny nieskończenie
W LSD moje korzenie.
Zrobię co mi kaŜesz królu
Bo cię kocham aŜ do bólu.
MoŜesz zawsze liczyć na mnie
Chyba Ŝe ci kasa padnie.

Niech Diablica tu się stawi
Wizerunek mi poprawi
Stare wady zamaluje
I nade mną się zlituje

Król Sosenka Ostatni:

Z Izraela cny pejsaczu
Ty wysłuchaj mego płaczu.
Nie mam juŜ przyjaciół wcale
Topię smutki swe w gorzale.
Siądź przy stole ze mną wespół
PrzecieŜ był z nas niezły zespół!

Elektorat:

Obietnic swych nie spełniłeś
Zaufania naduŜyłeś.
Zamiast królestwo rozwijać
Patrzysz jak kabzę nabijać.
Oszukałeś nas juŜ nieraz
Będziem gorzko płakać teraz.

Dobrze, by po starym leniu
Coś na lepsze wreszcie zmienił.

Wtacza się Diablica:

Witaj królu bogobojny
Dla piwnicy mojej hojny.
Obiektywny mój małŜonek
Stale chwali Twą koronę.
Będziem tobie słuŜyć wiernie
ChociaŜ rządzisz raczej miernie.
Dutki bowiem roztrwoniłeś
Śmietnisko zaprzepaściłeś.
Z długów juŜ nie widać gminy
A ty robisz durne miny.
Ale co to? widzę śyda
Jego głowa nam się przyda.

śyd:

Witaj królu mój wspaniały,
NajmoŜniejszy, pełen chwały.
Na tronie cię posadziłem
Poprzednika załatwiłem.
Niejednego, nawet dwóch
Taki ci to ze mnie zuch.
Teraz kocham cię inaczej
Bo ty niesmak budzisz raczej.
Lud się juŜ zaczyna burzyć.
Nieźle go musiałeś wkurzyć!

Anioł:

Zaprzestańcie lamentować
Wasze dusze uradować
Mogę dobrą wiadomością.
Przekazuję ją waszmościom:
W nieodległej stąd krainie
Gdzie spokojnie Ŝycie płynie
Jest zuch młody, doświadczony,
W zarządzaniu juŜ wprawiony.
Bardzo kulturalny człowiek
Praca spędza mu sen z powiek.

Król Sosenka Ostatni:

Anioł tutaj plecie brednie,
śyd mnie teŜ traktuje wrednie,
Elektorat mnie nie lubi
I wygraŜa, Ŝe mnie zgubi.
Niech marszałek tu się stawi
On z kłopotów mnie wybawi.
Marszałek:

Ja cię z śydem wymyśliłem
I na tronie posadziłem
Jednak moje ambicyje
kaŜą tobie uciąć szyję.
Ja teŜ jestem doświadczony
I do rządów wprost stworzony.
Umiem ludziom prawić pięknie
AŜ im serce jak wosk mięknie.
Choć nic jeszcze nie zdziałałem
To juŜ marszałkiem zostałem.
Teraz przyjdzie moja pora
A ty won, fora ze dwora!
Marszałek naradza się z śydem:

Taka niedojda panuje
Zacne królestwo rujnuje.
JuŜ trzy lata po elekcji
A on nie odrobił lekcji
Z demokracji, uczciwości
A takŜe gospodarnosci.
Luby śydzie, parchu miły,
Jak by my go tak zabiły
To by ludzie nas obniosły
A my przecieŜ nie są osły.
Śmierć niech to po cichu zrobi
I koroną mnie ozdobi.
ŚMIERĆ do Króla:

Udawałeś wykształciucha
Choć nieuctwo z ciebie bucha.
Obiecałeś nam kąpiele
Wyszło z tego mało wiele.
Śmierć zwraca się do publiczności:

U bram gminy lichwiarz stoi
A ten Boga się nie boi.
Bo ma za nic Boskie prawa
Ludzkie – teŜ nie jego strawa.
Śmierć bierze zamach kosą:

My tu sobie gadu, gadu
A czas kończyć – spieprzaj dziadu.
Ścina Królowi głowę, zabiera koronę i niesie ją Marszałkowi. Wtem z nieba sfruwa Anioł
i odbiera Śmierci koronę.
Anioł:

Tę koronę konfiskuję
Godniejszemu ją daruję.
Niechaj młodość tryumfuje
I królestwo odbuduje.
Czas na pracę i uczciwość
Niechaj sczeźnie niegodziwość.

Wszyscy chórem :

Za uwagę dziękujemy
Zdrowia szczęścia winszujemy
Bądźcie zdrowi i weseli
Jako w niebie są anieli
NA TEN NOWY ROK.
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K O N I E C.

MKS Pogoń wybierała nowe władze.

Nie przez przypadek sprawozdanie z „wyborów” nowych władz Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń znalazło się w bezpośrednim
sąsiedztwie noworocznej szopki, której wiele elementów dostrzegliśmy w opisanym poniŜej zebraniu wyborczym.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MKS Pogoń otworzył ustępujący prezes Ryszard Kołtun. On teŜ zaproponował
Ryszarda Kołtuna, czyli siebie, na przewodniczącego zebrania a swego b. kolegę redakcyjnego Zbigniewa Wojtiuka na
protokolanta. Oprócz wymienionych za stołem prezydialnym zasiedli ustępujący wiceprezes Mieczysław Kądziołka, Tadeusz
Gajos – przew. Komisji Rewizyjnej i Krzysztof Świerczek – burmistrz, główny sponsor (zdj.-1). Sprawozdanie prezesa ze swej
2 letniej działalności było klasyczną auto laurką. MoŜna by ją streścić w dwóch zdaniach: przed moim (Kołtuna – przyp. red.)
przyjściem do klubu był chaos, brud, smród, bieda i długi. Teraz zostawiam klub w kwitnącym stanie, bez długów
z wyremontowanymi natryskami i 22 punkami zdobytymi w rundzie jesiennej. BRAWA. W ślady prezesa poszedł burmistrz
Świerczek, który równieŜ sam nie mógł się nachwalić swej działalności na niwie sportowej. Wprawdzie członkowie poprzednich
zarządów Stanisław Kita (zdj.-2) i Marian Sokół (zdj.-3) protestowali przeciwko takiej jednostronnie krzywdzącej diagnozie ale nie
byli w stanie zmącić samozadowolenia prezesa i burmistrza. Gdy nadszedł czas głosowań nieoceniony pan prezes ogłosił, Ŝe
uprawnionych do głosowania jest jedynie 24 członków klubu, których odczytał nazwiska i którym wydał mandaty. JuŜ tylko
z kronikarskiego obowiązku podam, iŜ ustępujący zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. Następnie błyskawicznie wybrano
komisję skrutacyjną, która przyjęła zgłoszenie jednego kandydata na nowego prezesa. Nie muszę chyba dodawać, Ŝe ten jedyny
słuszny kandydat Mariusz Malicki został jednogłośnie wybrany (zdj.-4) nowym prezesem Pogoni i zajął miejsce za stołem
prezydialnym obok swego pracodawcy czyli burmistrza Miechowa (zdj.-5). GRATULACJE. Mariusz Malicki jest aktualnie bramkarzem
druŜyny seniorów i ma 25 lat. Po kilkunastominutowej przerwie nowy prezes zgłosił skład nowego zarządu, który oczywiście
jednogłośnie został zaakceptowany. Nowi członkowie zarządu: Andrzej Dudziński, Piotr Król, Zbigniew Piwowarski, Marek
Podyma, Krzysztof Porębski, Andrzej Węglarz. Nowa komisja rewizyjna; Łukasz Czekaj, Marcin Dudziński, Ewelina Wąs.
W ekspose prezes Malicki zapowiedział budowę drugiej płyty boiska i wzmoŜenie szkolenia młodzieŜy. Burmistrz Świerczek wyraził
zadowolenie z wyników wyborów i zadeklarował, Ŝe „z kasą nie będzie problemów”. Na zakończenie tradycyjne uściski, gratulacje,
deklaracje i kwiaty (zdj.-6). B. prezes zapowiedział, Ŝe nadal będzie wspierał klub. PoŜyjemy zobaczymy.
Komentarz: Jak widać wybierali tylko ci co naleŜy i zostali wybrani ci co mieli być wybrani. SKĄD MY TO ZNAMY ?!
J.P.J.

Polska
Polska piłka noŜna ad 2009.
#/ Liczba roku – 30. Jak się okazało wiosną – taki właśnie procent własnego budŜetu PZPN po prostu przejada czyli wydaje na
administrację i tzw. koszty stałe. To niemal 20 mln. zł! IleŜ by za te pieniądze moŜna kupić sprzętu sportowego!?
#/ Złamanie kodeksu pracy roku. Na to miano zasłuŜył sobie sposób obejmowania reprezentacji przez nowego trenera Franciszka
Smudę. Selekcjonerem uroczyście i z pompą ogłoszono go 29 października. Jak się okazało – formalną umowę podpisał 18 grudnia.
W tym czasie poprowadził biało-czerwonych w dwóch meczach międzypaństwowych, mimo Ŝe codziennie powinien był stawiać się do
pracy w Zagłębiu Lubin. Ciekawe co na powiedziałaby Państwowa Inspekcja Pracy.
#/ Plaga roku. Tylu zerwań wiązadeł krzyŜowych ile zdarzyło się na boiskach w mijającym roku nie było od bardzo dawna.
#/ Maniery roku. Takimi manierami okazał się prezes PZPN Grzegorz Lato, który miesiącami zapewniał, Ŝe jak juŜ będzie chciał
zwolnić Leo Beenhakkera – to jemu pierwszemu o tym powie. Ale kiedy przyszło co do czego, zanim wieść o swojej dymisji usłyszał
Holender, dowiedziało się o niej 4.5 miliona telewidzów, oglądających wrześniowy mecz Słowenia – Polska. Pan Prezes wychlapał !
#/ Melodia roku. Dziennikarze sportowi okrzyknęli melodią roku motyw z filmu „Ojciec chrzestny”. Ma go w jednym z telefonów
prezes PZPN Grzegorz lato. Zanim pan prezes odbierze telefon specjalnie zwleka aby do rozmówcy dotarła świadomość do kogo
dzwoni. Widocznie rajcuje go efekt jaki wywołuje zapewne u odbiorców jego specyficzny dzwonek. Znamienna jest równieŜ maniera
prezesa po skończonej rozmowie. Po prostu wyjaśnia: „Rodzina dzwoni”.

Znalezione w prasie.
„Super Expres” - #/ Wice szef CBA to ma klawe Ŝycie. Ernest Bejda i Maciej Wąsik to dwaj zastępcy byłego szefa
CBA Mariusza Kamińskiego. Otrzymali oni od niego w latach 2006-09 premie sięgające razem blisko 130 tys.zł! Wąsik dostał 64.1
tys.zł. a Bejda – 63.1 tys.zł. W CBA uznaniowe nagrody otrzymuje się za „znaczące wyniki”, „wykonywanie zadań w szczególnie
trudnych warunkach”, „wymagających znacznego zaangaŜowania” lub „dokonanie czynu świadczącego o odwadze”.
”Gazeta Wyborcza” – #/ Ćwierć miliarda na remonty w małopolskich miastach!”. Urząd marszałkowski
rozdzielił 250 mln. zł. na inwestycje związane z przebudową centrów miast. Remonty czekają przede wszystkim główne ulice i place
miast i miasteczek w całej Małopolsce- mówi marszałek Sowa. Pieniądze trafią aŜ do 37 małopolskich miejscowości. Najwięcej
dostaną Kraków, Olkusz i Dobczyce po 15 mln. zł. Ale takŜe po kilka milionów trafi m.in. do: Nowego Targu, Rabki, Zakopanego,
Andrychowa, Brzeska, Chrzanowa, Gorlic, Kęt, LibiąŜa, Trzebini, śabna, Nowego Sącza, Piwnicznej, Myślenic, Sułkowic, Alwerni,
Grybowa, Świątnik Górnych, Kalwarii Zebrzydowskiej, Chrzanowa i Wolbromia.
Komentarz: PróŜno na tej liście szukać Miechowa. Jak długo będzie nas jeszcze stać na utrzymywanie gospodarza
gminy, który nie potrafi napisać porządnego i skutecznego wniosku o unijne pieniądze? Czy stać nas na to aby
inwestycje w gminie Miechów były wykonywane prawie wyłącznie za pieniądze z gminnego budŜetu co powoduje coraz
większy jego deficyt? Jak długo jeszcze pozwolimy na to aby nasze miasto coraz bardziej odstawało cywilizacyjnie od
innych miejscowościami Małopolski? To zasadnicze pytania, na które musi sobie odpowiedzieć kaŜdy mieszkaniec
grodu nad Miechówką. KaŜdy komu leŜy na sercu jego rozwój i postęp cywilizacyjny.
#/ Zakonnice odzyskały willę z mieszkaniami komunalnymi w Zakopanem i Ŝądają usunięcia z niej 19 lokatorów, by w budynku
„prowadzić dzieło miłosierdzia”. Miasto chce odkupić od sióstr nieruchomość by uchronić mieszkańców przed eksmisją. Chodzi o willę
Polana połoŜoną w bardzo atrakcyjnym miejscu, w połowie drogi między Krupówkami a skocznią narciarską. Siostry poinformowały
władze Zakopanego, Ŝe nie chcą willi z lokatorami bo „Zgromadzenie Matki BoŜej Miłosierdzia jest zainteresowane odzyskaniem
posesji bez lokatorów, gdyŜ zamierza w pensjonacie prowadzić dzieło miłosierdzia związane z wychowaniem dziewcząt
potrzebujących pomocy”. Do w/w zgromadzenia naleŜała siostra św. Faustyna. W willi jest 13 mieszkań i 19 lokatorów.
”Dziennik Polski” – #/ Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego naduŜycia władzy przez Starostę
Miechowskiego Mieczysława Bertka. Śledztwo było wynikiem donosu radnych powiatowych Andrzeja Markiewicza (PiS) i Pawła
Osikowskiego (SLD) oraz radnego miejskiego Mirosława Kucharskiego (SLD) i szefa związkowców w Domu Kombatanta Waldemara
Aksamita. Zawsze twierdziłem, Ŝe Zarząd powiatu którym kieruję nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sprawie. Orzeczenie
prokuratury oznacza dla mnie potwierdzenie, Ŝe Ŝyjemy w normalnym kraju – oświadczył na gorąco starosta Bertek.
#/ Trwają czynności sprawdzające, zlecone przez CBA, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa przy budowie miejskiej
kanalizacji. Prokuratura sprawdza takŜe czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków słuŜbowych i naraŜenia gminy na straty
finansowe przy zamykaniu wysypiska śmieci. Śledczy interesują się równieŜ prywatnymi inwestycjami obecnego burmistrza.
# UWAGA NA SMS-y !!! SMS-y wysłane na numer zaczynający się od cyfr 70* kosztują mniej niŜ 1zł. a numery
zaczynające się od 71* - 1.22zł. Za sms pod numer 72* płacimy 2zł. + VAT, za 79* - 9zł. + VAT, za sms na numer
zaczynający się od 9* zapłacimy ponad 10zł. a za wiadomość na numer 925* zapłacimy 25zł. + VAT!

Znalezione w Internecie.
1 grudnia wszedł w Ŝycie Traktat Lizboński !

# PO – DOSTĘP DO URN DLA WSZYSTKICH!

# LECH KACZYŃSKI DYSKRYMINOWAŁ W PRACY!

Głosowanie korespondencyjne, asystenci wyborczy
i nakładki dla niewidomych w alfabecie Braille’a to
ułatwienia w głosowaniu dla niepełnosprawnych, które
proponuje Platforma Obywatelska. Projekt ustawy
o ułatwieniach wyborczych dla osób niepełnosprawnych
przedstawiła w Sejmie PO. Państwowa Komisja Wyborcza
szacuje, Ŝe ponad 2 miliony niepełnosprawnych, starszych
i chorych Polaków w dniu wyborów zostaje w domach. PO chce
aby nowe przepisy obowiązywały juŜ w najbliŜszych wyborach!

1 grudnia warszawski sąd uznał, Ŝe będąc Prezydentem
Warszawy L. Kaczyński dyskryminował w pracy dwóch
samorządowców
z
Wawra
burmistrza
Dariusza
Godlewskiego i jego zastępcę Piotra Zygarskiego. Dopóki
ja jestem prezydentem tacy ludzie jak pan Godlewski
Warszawą rządzić nie będą. Nie dostanie ode mnie Ŝadnych
upowaŜnień, nawet na wydanie tysiąca złotych– deklarował
Lech Kaczyński. W Wawrze, jednej z 18 dzielnic stolicy w
latach 2003 – 2006 panowała dwuwładza. Radni wybrali
burmistrza Godlewskiego a Kaczyński ustanowił swego
pełnomocnika, który faktycznie rządził. –Warto było czekać na
ten wyrok. Kaczyński czuł się pewnie w swoim księstwie
i dyskryminował nas. Ten wyrok to nauczka dla wszystkich
polityków by nie naduŜywali władzy- mówi M.Godlewski. –
Magister prawa wygrał z profesorem prawa i prezydentem
Polski- cieszy się Zagarski. I dodaje- gdyby pan Kaczyński miał
honor to po takim orzeczeniu podałby się do dymisji. Obydwu
samorządowcom sąd przyznał odszkodowanie – 221 tys. zł.
Pieniądze byłym burmistrzom ma wypłacić stołeczny ratusz.

# HAZARDOWY DORADCA WASSERMANNA (PiS).
Podczas prac tzw. Komisji Hazardowej wychodza na jaw
coraz ciekawsze fakty. Okazało się, Ŝe Zbigniew Macioszek,
były doradca byłego juŜ koordynatora ds. słuŜb specjalnych
Wassermanna, jest członkiem zarządu spółki Casinos Poland.
Spółka ta jest jedną z największych w branŜy hazardowej.
W 2008r. w jej rękach było 50% obrotów kasynowego rynku.
Macioszek został członkiem zarządu po przegranych przez PiS
wyborach a jeszcze przed objęciem władzy przez PO. To
klasyczny przypadek obsadzania stanowisk swoimi ludźmi
przez odchodzący rząd – mówi urzędnik resortu skarbu.

Grudniowe rocznice.
02.12.1942r.
03.12.1967r.
09.12.1990r.
13.12.1981r.
16.12.1981r.
18.12.1865r.
23.12.2005r.
26.12.1898r.
29.12.1989r.
31.12.1991r.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Enrico Fermi uruchomił na stadionie w Chicago pierwszy reaktor jądrowy.
Christian Bernard przeprowadził pierwszą na świecie operację serca.
Lech Wałęsa został wybrany na Prezydenta Rzeczpospolitej w drugiej turze wyborów.
Rada Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny.
pacyfikacja kopalni „Wujek”. Wojsko zastrzeliło 9 górników a 21 zostało rannych.
weszła w Ŝycie XIII poprawka do Konstytucji znosząca niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych.
zaprzysięŜenie Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Maria Skłodowska – Curie i Piotr Curie odkryli nowy pierwiastek – rad.
polski Sejm uchwalił zmianę Konstytucji PRL, w której m.in. zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska.
formalnie rozwiązany został Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
CYTATY miesiąca: #/ Za dwadzieścia lat – jak szacuje GUS – blisko 30% społeczeństwa będą stanowić ludzie
starzy. Będziemy niedowidzący lub niewidomi, niedosłyszący lub głusi, o kulach lub na wózku. Jeśli dziś nie urządzimy
świata dostępnego dla wszystkich – jutro będzie niedostępny dla nas. (Ewa Siedlecka - publicystka)
#/ Dalsze rządy w partii Jarosława Kaczyńskiego oznaczają kolejne poraŜki wyborcze. PiS popada w organizacyjny
bezwład i intelektualne wyjałowienie. Pozostał dwór i dworzanie, dominuje bałagan i chaos. PiS stał się niewydolny jak
realny socjalizm w okresie późnego BreŜniewa. (Jacek Świetlicki – b. przew. klubu PiS w sejmiku śląskim)

SONDAśE, SONDAśE …
SondaŜ TNS OBOP dla „Forum” TVP Info z 22 grudnia 2009r.
PO-46%, PiS-27%, SLD- 9%, PSL-7%.
SondaŜ prezydencki GfK Polonia dla „Rzeczpospolitej” z 24.12.2009 – D.Tusk-27%, W.Cimoszewicz-14%

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Poseł Ziemi Miechowskiej nadal promuje stołówki szkolne!
50 posiedzenie Sejmu RP – 24.09.2009r. 15 punkt porządku dziennego: pytania w sprawach bieŜących. Poseł
Zbysław Owczarski: Czy rząd planuje zmianę algorytmu podziału subwencji na zadania oświatowe dla jednostek
samorządu terytorialnego w taki sposób, aby uwzględnić odpowiednią wagę finansową z tytułu liczby uczniów, którzy
korzystają z bezpłatnych lub odpłatnych posiłków w stołówkach szkolnych? Niewątpliwie zachęciłoby to organy i osoby
prowadzące szkoły do zakładania i rozwijania działalności stołówek w szkołach i placówkach oświatowych. Dziękuję.
Komentarz: Pan Owczarski juŜ kilka lat temu dał się poznać jako propagator i miłośnik szkolnych stołówek. Nie jest to,
broń BoŜe, aluzja do jego zaokrąglonych kształtów. Pamiętamy, jak jeszcze w roku 2003, podczas organizowania Gimnazjum nr 1
w Miechowie, aktywnie włączył się w próbę uruchomienia stołówki w nowej szkole. Namówił ówczesnego dyrektora Gimnazjum
Andrzeja G. do zakupu za parę tysięcy złotych + transport, kilku zdezelowanych urządzeń gastronomicznych. Szkoła kupiła sprzęt od
gminy Wolbrom, gdzie wówczas obecny pan poseł pracował. Pozyskane egzemplarze mające słuŜyć w stołówce szkolnej do dnia
dzisiejszego spokojnie rdzewieją i gniją w podziemiach szkoły. A stołówka dla uczniów? Oczywiście działa i Ŝywi zarówno uczniów
Gimnazjum jak i sąsiedniej szkoły podstawowej. Czyni to tak jak robi się w całej Europie czyli korzysta z dobrodziejstw cateringu.
Cena posiłku przygotowanego i dostarczonego przez firmę cateringową jest kilkakrotnie niŜsza od ceny potrawy wyprodukowanej we
własnej stacjonarnej stołówce szkolnej. Dla informacji pana posła: catering to usługa zewnętrzna świadczona dla róŜnych
podmiotów. Firma cateringowa wykonuje we własnym zakresie (własne zaplecze, urządzenia, personel, materiały, transport
posiłków) obsługę gastronomiczną stołówek, przyjęć, konferencji i innych imprez. Jesteśmy w Europie XXI wieku panie pośle!

Biedny radny.
Zainspirowani korespondencją emerytowanej nauczycielki „Elki” (patrz rubryka Poczta – poniŜej), oddaliśmy się lekturze oświadczeń
majątkowych innych radnych miechowskiej Rady Miejskiej. Wniosek jest taki, Ŝe w zdecydowanej większości to ludzie dobrze
i bardzo dobrze zarabiający (jak na nasze gminne standardy). MoŜe to i lepiej bo, jak twierdzą niektórzy, są bardziej odporni na
wszelkiego rodzaju nieformalne „naciski”. Naszą uwagę przykuło oświadczenie majątkowe za rok 2007 radnego Piotra Kulera,
sołtysa Bukowskiej Woli. Ten ponad 73-letni społecznik, niezwykle sprawnie kierujący najwaŜniejszą w Radzie Miejskiej Komisją
Rewizyjną, to po prostu bieda z nędzą, na tle pozostałych kolegów - gminnych samorządowców. Wszystkie rubryki dotyczące
informacji o posiadanych dobrach doczesnych zawierają w Jego przypadku jednakową standardową informację – „nie dotyczy”! Jak
ten biedny człowiek wyŜyje cały rok z diety radnego i sołtysa – 8 698zł. oraz cienkiej emeryturki – 8 472,06zł. to jego słodka
tajemnica. PrzecieŜ to zaledwie 1 430zł. miesięcznie!!! Wnioskujemy do Pana Burmistrza o stałą zapomogę dla wiekowego radnego.

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (32)
Nareszcie wolny! Wójt Sosenka juŜ po rozwodzie! W pierwszej instancji sąd uznał Go jednak wyłącznym sprawcą rozkładu poŜycia
małŜeńskiego. Nic to! Dla wójta waŜny jest jednak efekt. W gminie Smarkiewicze - Owczary co urodziwsze panny i rozwódki oraz
pracownice gminnego urzędu poprawiają makijaŜ, kupują nową bieliznę i snują plany na przyszłość. Powoli drogie panie! Jak wieść
gminna niesie juŜ w najbliŜszego sylwestra kochliwy wójt moŜe ponownie zmienić stan cywilny. Nie jest wykluczone, Ŝe oblubienicą
i pierwszą lokatorką nowego wójtowego siedliska będzie „stara” miłość, która stała się jedną z przyczyn rozwodu. Ponoć
przeciwieństwo byłej Ŝony. Nie bije swego chłopca, nie zmusza go do wykonywania domowych robót i nie wygania na mróz z 50
złotymi w kieszeni. Po prostu istny skarb! NA RAZIE! PoŜyjemy, zobaczymy. Po stresujących perypetiach rozwodowych nasz bohater
zalewał robaka na przyjęciu andrzejkowym dla pracowników gminy. KaŜdy normalny człowiek czuje kiedy ma dość i przestaje pić,
ale nasz wójt do takich nie naleŜy i uchlał się jak zwykle. Do wynajmowanej kwatery doholowali wójta usłuŜni urzędnicy. Jednak
Sosenka zapragnął przed snem zobaczyć swą ukochaną. PoniewaŜ chodzenie sprawiało mu niejaką trudność siadł za kierownicę i
pojechał … na najbliŜszy murek. Dał do tyłu i ...łupnął w filar, uszkadzając tył i przód swego „Japończyka” i Bogu ducha winne murki!
Mimo to nie zrezygnował z amorów i pijany jak bela, zataczając się i budząc zgorszenie napotykanych mieszkańców, ok. 22-giej
dotarł pijanica na Sikory do swej lubej. Trzeba przyznać, Ŝe wynikłe z nocnej nieudanej eskapady szkody zostały błyskawicznie
naprawione, a Sosenka wierzy, Ŝe jego wyczyn szybko zostanie zapomniany.

Poczta – czyli od Was do nos
#/ Byłam w pewnym towarzystwie i jedna ze znajdujących się tam pań przy powitaniu przedstawiła się następująco: Anna O. – Ŝona
posła. Co o takiej formie prezentacji sądzi redakcja? Czy to normalne Ŝeby przy powitaniu informować o zajęciu męŜa?
Red. Nie znamy państwa O. i nie śmiemy posądzać ich o jakikolwiek przejaw arywizmu. Proponujemy formę: „Anna O. - poślica”.
#/ Panie Redaktorze w połowie listopada chyba właściciel posesji nr 13 przy ul. Skorupki wyciął nad brzegiem Miechówki ok. 20
dorodnych brzózek. PoniewaŜ ludzie zaczęli psioczyć na takie marnowanie drzew w piątek 17 grudnia nad rzeczką zjawił się kombajn
ciągniko-koparka z przyczepą ładunkową i powyrywali pniaki, załadowali na przyczepe i wywieźli w nieznanym kierunku. Jak moŜna
zezwalać na cięcie młodych, zdrowych drzew? W ogóle w ostatnich czasach nasze miasteczko straciło setki drzew np. na ulicy
Konopnickiej, Szewskiej, Traugutta, osiedlu XXX-lecia i innych.
Red. TeŜ zauwaŜyliśmy, Ŝe obecne władze miasta przyrody teŜ nie kochają. Taka ich uroda.
#/ W okresie przedświątecznym telewizja pokazywała jak w nieludzki sposób traktowane są karpie sprzedawane na świąteczny stół.
Przekonałam się na własne oczy, Ŝe to co pokazują w TV to program dla przedszkolaków. Dzień przed wigilią znany w Miechowie
handlarz wszystkim na czym moŜna zarobić, sprzedawał karpie pod „Kłosem”. Klient wybierał rybę, „sprzedawca”, ubrany
w gustowny przepocony drelich, rzucał ją na bruk i drewnianą pałą podobną do bejsbolówki walił ją, rybę nie klienta, w głowę. Krew
pryskała a ryby padały jak muchy. Jesteśmy w Europie! Wesołych świąt!
Irka
Red. Po lekturze pani korespondencji narzuca się pytanie: po co w naszym mieście jest StraŜ Miejska?
#/ Chcę się z redakcją podzielić pewnym dziwnym i ciekawym spostrzeŜeniem. Mieszkam na os. Sikorskiego i we wtorek 22 grudnia
wracałem około północy od rodziny. Pod 1-szą klatką schodową bloku nr 31 stała zaparkowana słuŜbowa Skoda, którą jeździ pan
burmistrz Świerczek – nr rej. KMI 70GX. Znam ją dobrze bo pracuję w UGiM. MoŜe spróbuje ktoś ustalić czy burmistrz zmienił
miejsce zamieszkania, czy zmienił miejsce parkowania czy teŜ pojechał do kogoś z bloku 31 oczywiście słuŜbowo i został dłuŜej. XL
Red. To juŜ nie pierwszy taki sygnał. Ale burmistrz ma nienormowany czas pracy, a poniewaŜ słynie z pracowitości, to zapewne po
godzinach pracy załatwiał pilne sprawy słuŜbowe. Ciekawe jakiego rodzaju tzn. męskiego, Ŝeńskiego czy nijakiego. Problemem
postaramy się zainteresować Radę Miejską, która kupiła samochód słuŜbowy burmistrzowi.
#/ Szanowna Redakcjo! Cała prasa, takŜe wasza, szeroko rozpisywała się na temat kolejnych działań
związkowców w obronie biednych pracowników Domu Kombatanta i ich ciągłe Ŝądania podwyŜek.
ECHO MIECHOWA
TakŜe występujący rzekomo w ich obronie radni powiatowi Markiewicz i Osikowski głośno protestowali
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m.in. przeciwko głodowym zarobkom w prowadzonym przez starostwo domu dla kombatantów.
Ns. Rej. Pr 152/08
W biuletynie BIP kaŜdy moŜe przeczytać oświadczenie majątkowe pana Mirosława Kucharskiego.
Wydawca : Stowarzyszenie
W roku 2007 pan pielęgniarz zarobił z tytułu zatrudnienia w Domu Kombatanta 41 742.51zł! Daje to
Im. Macieja Miechowity
imponującą jak na miechowskie warunki kwotę 3 478zł !!! miesięcznego zarobku. Jeśli dodać do tego
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7 319zł. diety radnego to wyjdzie nam, Ŝe biedny pan radny, związkowiec i pielęgniarz zarobił
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miesięcznie ponad 4 tys. złotych! Ja, emerytowany pedagog mam 1300zł. emerytury.
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