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ECHO MIECHOWA
Zadaniem inteligencji jest opisywanie i krytykowanie (Karl Mannheim)

Biuletyn informacyjny
Stowarzyszenia im. Macieja Miechowity
WYDANIE INTERNETOWE
Adresy : koresp. - echomiechowa@interia.pl Stowarzyszenie - http://miechowita.freebox.pl

WIELKANOC
ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY
to czas modlitwy, skupienia
i refleksji, czas spojrzenia
wewnątrz siebie.
Dzisiaj bardzo wielu uzurpuje sobie
prawo osądzania tych, którzy
popełnili rzeczywiste czy urojone
przewiny. W czas wielkanocny
kapłani przypominają, Ŝe prawdziwy
sąd nad grzesznikami dokonał się
juŜ na krzyŜu. Chrystus przelał za
nich krew, bo Chrystus umiera za
wszystkich ludzi, takŜe tych, którzy
popełniali grzechy. "Krew Jezusa,
Jego Syna, oczyszcza nas z
wszelkiego grzechu" pisze św. Jan
wlewając w nasze serca nadzieję.

Z okazji Święta
Zmartwychwstania
Pańskiego redakcja
„Echa” składa
mieszkańcom Ziemi
Miechowskiej Ŝyczenia
zdrowia, pomyślności,
pomyślności,
miru rodzinnego i
wszelkich łask Pańskich.
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SESJA BUDśETOWA Rady Powiatu Miechowskiego
REFLEKSJE ŚWIĄTECZNE, LEPPER ROLNIKOM
STO DNI NOWEJ WŁADZY
ECHA Z GIMNAZJUM.
SPORT – PUCHAR COCA COLI
Zamiast FELIETONU
ŚWIERSZCZYK MIECHOWSKI

Zaproszenie : redakcja zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są w posiadaniu ciekawych informacji dot. naszej gminy i powiatu.
Masz pomysł na ciekawy artykuł pisz do nas. Dajemy gwarancję, Ŝe wszystkie teksty będą uwaŜnie czytane. Najciekawszymi podzielimy
się z czytelnikami na naszych łamach.

BUDśET
BUD ETOWA
ETOWA SESJA RADY POWIATU
BudŜet

powiatu miechowskiego jak zwykle budzi wiele emocji. Starosta nazywa go budŜetem

realnych moŜliwości a opozycja budŜetem tragicznym i straconych szans. ZadłuŜenie powiatu oscyluje w
granicach 20% co nie grozi jakimiś perturbacjami finansowymi bo do ustawowego progu 60% bardzo daleka
droga. Sprawą rządzących jest filozofia finansowania niezbędnych inwestycji. Jedne samorządy odwaŜnie prą
do przodu zaciągając kolejne zobowiązania finansowe, kosztem których pozyskują takŜe znaczne aktualnie
dostępne środki zewnętrzne, inne ostroŜnie kalkulują i tym samym ograniczają moŜliwości absorpcji środków
poza budŜetowych. Z punktu widzenia mieszkańca powiatu bardziej sensowna wydaje się być 1-sza filozofia.
Ogółem dochody powiatu to 44 547 961zł. plus przychody. 5 mln. zł. w postaci kredytów bankowych
zaciąganych na modernizację powiatowych dróg. Wydatki ogółem – 49 034 542 zł. plus rozchody 513 419
zł. przeznaczone na spłatę juŜ zaciągniętych kredytów i kredytów planowanych. Mieszkańców powiatu
zapewne cieszy w dochodach własnych budŜetu ponad 6 mln. zł. pozyskanych ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na modernizację powiatowych dróg. Kwota ta uzupełniona środkami
budŜetowymi pozwoli na realizację pilnych remontów, napraw i modernizacji dróg powiatowych w gminach
miechowskich. JuŜ teraz Starosta awizuje pozyskanie w ciągu roku budŜetowego innych dodatkowych środków
zewnętrznych, które pozwolą na sfinansowanie zadań nie ujętych w teraz uchwalonym budŜecie. Zebranych na
sesji ucieszyła deklaracja, która padła z ust Wicestarosty Stanisława Pietrzyka, Ŝe najdalej do końca
obecnej kadencji w Miechowie stanie nowa hala sportowa!
Opozycja, ustami swego eksperta od spraw finansowych
radnego Andrzeja Markiewicza, totalnie skrytykowała
budŜet. Zarzuciła mu brak wizji rozwoju powiatu i brak
jasno określonych celów na czas trwania obecnej kadencji.
Zdaniem Markiewicza, jeśli zamiast nowych pomysłów
wciąŜ padają ze strony rządzących banalne pytania o to
skąd wziąć pieniądze, to jest to dowód absolutnej
bezradności i braku przygotowania do absorpcji środków z
UE. Zdaniem radnego najpierw trzeba mieć pomysły a
dopiero potem martwić się o środki na ich realizację i tylko
takie myślenie ma przyszłość.
Realista czy kunktator ?

WHO IS WHO

Wizjoner czy nawiedzony?

„śeby w czerwcu stanąć w kolejce po unijne pieniądze, trzeba mieć wszystko gotowe, a tu nie ma śladu chęci
pozyskania tych środków. To jest tragedia dla naszego powiatu” - grzmiał radny PiS „Dlaczego tu nigdy nic nie moŜe się
udać? Jeśli dalej tak będziemy postępować to będziemy tylko powiatem klasy C” – dramatycznie konstatował Markiewicz.
Odpowiadając na te zarzuty, Starosta Mieczysław Bertek wyraził zdziwienie, Ŝe radny Markiewicz jako kurator małopolski
nie dostrzega wielu inwestycji w miechowskich szkołach. Starosta stwierdził, Ŝe jest realistą i twardo stąpa po ziemi.
Dlatego uczciwie mówi mieszkańcom powiatu na co tą jednostkę samorządową stać a co jest nierealne. Za przyjęciem
budŜetu głosowało 10 radnych przeciw 2.
Od redakcji : Analizując emocjonalne wystąpienie radnego PiS Andrzeja Markiewicza na sesji budŜetowej Rady Powiatu
Miechowskiego narzuca się ciekawe spostrzeŜenie. Gdyby w tekście jego wystąpienia terminy : powiat, starosta, zarząd
powiatu zastąpić pojęciami ; gmina, burmistrz, rada miejska, to przytoczone sformułowania pasują jak ulał do tego co
zaproponował gminie Miechów kolega partyjny Markiewicza Burmistrz Krzysztof Świerczek! Dlaczego pryncypialny
kurator małopolski nie znalazł czasu aby swymi niezwykle cennymi przemyśleniami i wizjami natchnąć swego towarzysza
partyjnego ?! A mógłby pouczyć kolegę : „śeby w czerwcu stanąć w kolejce po unijne pieniądze, trzeba mieć wszystko
gotowe, a tu nie ma śladu chęci pozyskania tych środków. To jest tragedia dla naszej gminy. Dlaczego tu nigdy nic nie
moŜe się udać? Jeśli dalej tak będziemy postępować to będziemy tylko gminą klasy C”. Panie Markiewicz pan mieszkasz w
gminie Miechów. Podziel się wytworami swego geniuszu takŜe z władzami gminnymi, Zapewne wtedy łatwiej będzie moŜna
spróbować realizacji przedwyborczych obietnic PiS-u !

Nowa Rada Społeczna Szpitala św. Anny
Rada Powiatu wybrała członków Rady Społecznej Szpitala. Zgodnie ze swymi
uprawnieniamistarosta wyznaczył na przewodniczącego Rady wicestarostę Stanisława
Pietrzyka. TakŜe wojewoda wyznaczył swego przedstawiciela. Został nim były
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Konarski. Zgodnie ze statutem, pozostałych 4
członków : Tadeusza Gajosa, Annę Imielińską, Zbigniewa Kitę i Stanisława Kobylca
wybrali radni na wniosek Zarządu Powiatu. Jak poinformował dyrektor szpitala Marian Tambor
miechowska lecznica wchodzi w ostatni decydujący etap na drodze do uzyskania certyfikatu
jakości i jest tuŜ przed wykonaniem audytu zewnętrznego. Dyrektor bardzo liczy na pomoc
Rady Społecznej w pomyślnym przebrnięciu przez w/w Ŝywotne dla szpitala przedsięwzięcia. śyczymy
powodzenia.
P.S. Wojewoda Małopolski na drugi dzień po sesji rozmyślił się i cofnął swoją rekomendację K. Konarskiemu.
Odetchnęliśmy z ulgą bo juŜ zaczęliśmy podejrzewać kol. Krzysztofa, Ŝe zapisał się do PiS!. Na jego miejsce
Wojewoda polecił członka swej partii panią wicemarszałkową Owczarską. NORMALKA!

ŚWI
WIĄTECZNE
WI TECZNE REFLEKSJE, CIEKAWOSTKI
POMYŚLMY O PRZYSZŁOŚCI
PRZYSZŁOŚCI , NADRÓBMY STRACONY CZAS!!!
W świetle ostatnich wydarzeń ze sfery obyczajowej, to hasło wyborcze Burmistrza K. Świerczka, nabiera
nowej realnej treści. My nieokrzesani wyborcy myśleliśmy, Ŝe chodzi o sprawy publiczne a to przyszły
burmistrz po prostu podzielił się z ludem swoimi prywatnymi planami Ŝyciowymi!

CZY TE OCZY
MOGĄ
AMAĆ
MOG KŁAMA
AMA ?!
Mimo całej sympatii dla pana burmistrza nie polecamy innym Jego sposobu „myślenia o swej
przyszłości”. RównieŜ nie akceptujemy Jego rozumienia „nadrabiania straconego czasu”.
Uniwersalnym drogowskazem dla kaŜdego niechaj pozostanie

D E K A L O G.

Nie kradnij, nie zabijaj, nie daj fałszywego świadectwa ale takŜe nie cudzołóŜ, nie poŜądaj
Ŝony bliźniego swego. Tylko tyle i aŜ tyle !

MEMENTO : Przysięga małŜeńska.
Biorę Ciebie za Ŝonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małŜeńską
oraz to Ŝe Cię nie opuszczę aŜ do śmierci. Tak mi dopomóŜ Panie BoŜe
Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

KaŜdy robi to co umie !
Zgodnie z powyŜszą zasadą po okresie
ogałacania drzew z gałęzi teraz dla równowagi
zaczęto sadzić młode drzewka. Nowe roślinki
pojawiły się w róŜnych punktach miasta. Nie
jest tak źle z budŜetem gminnym. Wreszcie
coś poŜytecznego Panie Burmistrzu !

Korespondencja – donos
Z poczty - Pewna znana z bigoterii miechowska gazeta dopuściła
się ordynarnego fałszerstwa. Rozpisując się szeroko jak zwykle nad
uroczystościami z okazji Wielkiej Nocy zamieściła na 1-szej stronie,
jako ilustrację do obchodów, zdjęcia z poprzednich lat. Dowód :
wieŜa Bazyliki nie ma zwieńczenia w postaci Chrystusa. Jeśli ktoś
wpisuje na swe sztandary równieŜ zakłamanie to jego sprawa.
Widok wieŜy Bazyliki od strony płd-zach.

UWAGA MIECHOWSCY ROLNICY !
A. LEPPER – „Do domu, kochani rolnicy!”
Przed 2 tygodniami Lepper ogłosił, Ŝe udało mu się wygospodarować 230 mln. zł. z budŜetu Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa na lata 2004-2006. Część rolników, którzy starali się o pieniądze na inwestycje, zrezygnowała z
nich, część zaś nie spełniła niezbędnych warunków. W sumie z tego, co nam Unia dała na lata 2004-2006, zostało właśnie
230 mln. Lepper ogłosił więc, Ŝe Agencja będzie znowu przyjmować wnioski rolników starających się o zwrot kosztów
połowy inwestycji. Miało starczyć dla ok. 3 tys. rolników. JuŜ od kilkunastu dni przed siedzibami oddziałów Agencji zaczęły
się tworzyć kilkuset osobowe kolejki chętnych na unijne pieniądze. Powstały komitety kolejkowe. I oto minister rolnictwa
Andrzej Lepper po powrocie do kraju z wojaŜy zagranicznych ogłosił : „Do domu kochani rolnicy! Czekanie nic wam nie da,
Ŝadne listy nie obowiązują. Lepiej pracować w polu, niŜ stać pod Agencją”. Następnie ogłosił, Ŝe cała pula zostanie
podzielona na województwa i przeznaczona na zakup przez rolników maszyn i budowę nowych obiektów. Wnioski składać
będzie moŜna tylko jednego dnia 16 kwietnia. Trzeba je wysłać listem poleconym na adres właściwej Agencji.
Wszystkie wnioski zostaną zweryfikowane a potem specjalna komisja wylosuje szczęśliwców. Dotąd zasada była jedna –
liczyła się kolejność składania wniosków. Teraz ta zasada została przez Leppera zmieniona w trakcie gry. Nie jest to zbyt
uczciwe postępowanie. O wynikach losowania, czyli ilu szczęśliwców z terenu powiatu miechowskiego otrzyma środki na
inwestycje, poinformujemy w następnym numerze.

100 DNI nowego burmistrza Miechowa

100 dni to zwyczajowy okres czasu, który skłania do refleksji i analizy pierwszych poczynań nowowybranych
władz samorządowych. PoniŜej spróbujemy przeanalizować postępy realizacji poszczególnych punktów
programu, z którym kandydat Krzysztof Świerczek szedł do wyborów. Większość mieszkańców naszej
wspólnoty uwierzyła Mu i otrzymał mandat Burmistrza Gminy i Miasta Miechów. Czy jest wiarygodny?

l.p.
1.

2.

PROGRAM WYBORCZY
Opracuję strategię rozwoju gminy, która będzie
jawna, powszechnie akceptowana i w sposób
przejrzysty realizowana
We wszystkich działaniach będę bezwzględnie
przestrzegać prawa

3.

Zadbam o bezpieczeństwo

4.

Poprawię jakość edukacji i opieki zdrowotnej

5.

Wybuduję hale sportowe, basen, korty tenisowe,
boiska sportowe
Rozwinę turystykę, wykorzystując historyczne i
przyrodnicze walory Ziemi Miechowskiej
Będę rozwijać miechowską wieś – nowoczesne,
ekologiczne rolnictwo, przetwórstwo, usługi
okołorolnicze

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Zadbam o środowisko naturalne
Zmodernizuję infrastrukturę drogową
Będę działać na rzecz tworzenia nowych miejsc
pracy – pozyskując inwestorów krajowych i
zagranicznych – wesprę lokalnych
przedsiębiorców, wykorzystując fundusze unijne
PowyŜsze zadania zrealizuję wykorzystując
szansę, jaką tworzą nowe fundusze europejskie.

WYKONANIE - 100 dni
ZERO działań w realizacji tego punktu.
• Przywrócenie A. Gugały do kierowania
Gimnazjum wbrew prawomocnym
decyzjom organów nadzoru.
ZERO działań w realizacji tego punktu.
• Nie potrafi zadbać nawet o własne
bezpieczeństwo (pobicie).
• „Poprawa jakości edukacji” poprzez awanse
ludzi bez kompetencji
Intencyjna uchwała RM o wykonaniu boiska ze
sztuczną trawą przy SP Nr 1 w Miechowie.
ZERO działań w realizacji tego punktu.
•
•

PodwyŜka podatku rolnego!
Usunięcie z projektu budŜetu 2007
budowy 2 wiejskich centrów sportrekreacyjnych
ZERO działań w realizacji tego punktu.
ZERO działań w realizacji tego punktu.
ZERO działań w realizacji tego punktu.
• Jedyne nowe miejsca pracy to nowe
stanowiska w UGiM tworzone dla
„swojaków” (Czytaj poniŜej).
ZERO działań w realizacji tego punktu.

Na podstawie powyŜszego zestawienia trudno powiedzieć, Ŝe realizacja wspaniałego
programu wyborczego burmistrzowi dobrze idzie. Raczej Mu stoi. Realizacja oczywiście.
Ad pkt 5. –Tu na razie jest ściernisko ale będzie git boisko.
Burmistrz planuje wykonać na tym terenie nawierzchnię ze
sztucznej trawy. Taka nawierzchnia funkcjonuje juŜ kilka lat na
boisku szkolnym w Gołczy. Pieniądze, i to niemałe, na tą inwestycję
burmistrz obiecał załatwić z zewnątrz. Ponoć tradycyjnie juŜ
rozmawiał w tej sprawie z …. PoŜyjemy zobaczymy.

Wszyscy ludzie burmistrza (1)
„Miechów zasłuŜył na lepszą władzę. Dość niejasnym układom, podejrzanym interesom, klikom
i koteriom!. Będę działać na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy – wykorzystując fundusze unijne”

– grzmiał w agitkach wyborczych kandydat na burmistrza K. Świerczek. A co robi Burmistrz Świerczek ?

Ur. 25.03.1956r.
zamieszkała w Krakowie
Wykształcenie wyŜsze, nauczycielskie

Zawód wykonywany : urzędnik
Przewodnicząca Koła Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich

Radna Sejmiku Wojewódzkiego

PrzynaleŜność polityczna : PiS
Udało się! Nasz zdolny Burmistrz wymyślił nowy Regulamin organizacyjny Urzędu. Ten prosty zabieg umoŜliwił
zatrudnienie na nowo utworzonym stanowisku Dyrektora Urzędu Gminy i Miasta młodego, rozwojowego fachowca z
królewskiego miasta Krakowa za głupie 3.5 tys. zł. Wieść gminna niesie, Ŝe w drodze na stanowisko w gminnym zakładzie
budŜetowym kolejny radny z sejmiku. TeŜ młody, teŜ rozwojowy i teŜ z PiS-u. Wszystko to w ramach realizacji haseł
wyborczych K. Świerczka oraz koncepcji taniego samorządu.
C.D.N.

ECHA Z GIMNAZJUM

Strzelanina i p.o. sprawie !



21 marca tuŜ po godzinie 10-tej do zapełnionej uczniami hali sportowej
wtargnęła grupa antyterrorystyczna. Młodzieńcy ubrani w czarne mundury i
hełmy oddali kilka strzałów do terrorystów po czym uciekających fachowo
powalili ich na parkiet. Na szczęście nie jest to opis prawdziwej
akcji ale część scenariusza tegorocznych obchodów „Dnia wagarowicza”,
który jak co roku wypada w dzień powitania kalendarzowej wiosny. Te i inne
imprezy odbyły się bezpiecznie pod czujnym okiem p.o. Dyrektor J. Nowak.

Niektórzy wychowawcy mieli mieszane uczucia oglądając pokaz przemocy w szkole, w której w ostatnim
czasie miały miejsce pobicia uczniów przez ich starszych kolegów. Mamy nadzieję, Ŝe ci którzy biją nie
skorzystają z bezpłatnego instruktaŜu a tych bitych podniesie na duchu fakt, iŜ sprawcy złych czynów nie
pozostają bezkarni.

•

Sport

Bez sukcesu w pierwszym etapie rywalizacji tegorocznego pucharu „Coca Coli”. Młodzi piłkarze
Gimnazjum zajęli w turnieju 2 miejsce i odpadli z dalszych rozgrywek. Koledzy z sąsiedniej gminy okazali się w
tym roku lepsi. Gospodarzem turnieju był UKS „SPARTAKUS” przy Gimnazjum Nr 1 a organizatorami
nauczyciele Piotr Król i Marek Podyma. Szczegóły o przebiegu i wynikach turnieju na stronie 6-tej.

Reprezentacja Gimnazjum z opiekunem M. Podymą



Nie pomogły rady i reprymendy trenera P. Króla

Trzeźwy zawsze wygrywa
Ta oczywistą prawda ma zastosowanie nie tylko do widocznych na zdjęciu
notabli, ale to takŜe nazwa akcji, promującej wśród młodzieŜy szkolnej zdrowy
styl Ŝycia i spędzania wolnego czasu bez nałogów. Bez alkoholu, narkotyków,
papierosów i innych uŜywek. Na zakończenie tegorocznej akcji p.o. Dyrektor
Gimnazjum Joanna Nowak w asyście wiceburmistrza Wojciecha Pengiela i
opiekuna akcji z ramienia Powiatowej Komendy Policji w Miechowie wręczyli
wyróŜniającym się w akcji aktywistom nagrody i okolicznościowe upominki.
Całość akcji jest finansowana ze środków zebranych przez Urząd Gminy i Miasta
do dyspozycji wśród młodzieŜy powinny być wkrótce zauwaŜalne.
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Efekty akcji wśród młodzieŜy powinny
być wkrótce zauwaŜalne.



Inwestycje.

Coś drgnęło w inwestycjach szkolnych. W dyrektorskim gabinecie pojawił się okazały metalowy stół.
Nauczyciele i pracownicy szkoły ubolewają, Ŝe nie jest to niestety Okrągły Stół.



Podsłuchane na przerwie.

Z kim masz ostatnią lekcję? Z orangutanem. A ty ? Ja z mumią. Dziewczyna i chłopak pobiegli na lekcje a ja
nie dowiedziałam się czy orangutan uczy biologii czy historii a mumia np. biologii lub j.polskiego.



Punkt widzenia czy hipokryzja

W roku 2003 naukę w Gimnazjum rozpoczynali : córka obecnego burmistrza i syn obecnego kuratora
oświaty. Obydwaj panowie rządzili wtedy nowo wybraną Radą Rodziców. W rozmowie z ówczesnym p.o.
dyrektora A. Pituchem mieli do niego tylko jedną prywatną prośbę: aby ich dzieci, przedmiotu pn. język polski
nie uczyła pani Joanna N. Pan Adam nie mógł nie spełnić prośby kolegów nauczycieli. Dzisiaj ta sama pani jest
z woli Burmistrza i za aprobatą Kuratora Oświaty osobą pełniącą obowiązki dyrektora Gimnazjum! Na tym nie
koniec bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, Ŝe z niechcianej pedagog pani ta moŜe przeistoczyć się w
chcianego dyrektora największej miechowskiej szkoły! Złośliwi mówią, Ŝe tylko pewne zwierzę domowe nie
zmienia zdania i poglądów. Czym ta pani zaskarbiła sobie sympatię swych dotychczasowych krytyków ?

SPORT
COCA COLA CUP – 2007
13 kwietnia na Stadionie Miejskim w Miechowie rozegrano 1-szą rundę eliminacyjną dorocznego pucharu Coca Coli.
Organizatorami turnieju był UKS „Spartakus” przy Gimnazjum Nr 1 im. Macieja Miechowity. Udział w turnieju wzięły
zespoły reprezentujące Charsznicę, Gołczę, Wolbrom i gospodarzy. Grano systemem kaŜdy
z kaŜdym, 2x15 min. na małe bramki. Mecze były bardzo zacięte a poziom piłkarskich umiejętności bardzo zróŜnicowany.
Konfrontację wygrali młodzi piłkarze z Charsznicy umiejętnie prowadzeni przez swego trenera Tomasza Rogowskiego.
Wygrali wszystkie 3 spotkania i jako zwycięzcy wezmą udział w kolejnych etapach eliminacji. Na 2-gim miejscu uplasowali
się miechowianie prowadzeni przez Piotra Króla i Marka Podymę
a 3-cie miejsce przypadło młodzieŜy z Gołczy, którą trenuje i to z widocznym skutkiem były zawodnik „Pogoni” a obecnie
instruktor piłki noŜnej Ryszard Kazieczko. Stawkę zespołów zamykają piłkarze z Wolbromia, opiekun Radosław
Koterwa, którzy przegrali wszystkie swoje spotkania.

WYNIKI.
CHARSZNICA - WOLBROM 4 : 0
MIECHÓW - GOŁCZA 1 : 1
TABELA TURNIEJU
1. CHARSZNICA
9 pkt.
4 pkt
2. MIECHÓW
3. GOŁCZA
4 pkt.
4. WOLBROM
0 pkt.

CHARSZNICA - MIECHÓW 2 : 1
MIECHÓW - WOLBROM 6 : 0
bramki

CHARSZNICA - 1 miejsce

GOŁCZA - 3 MIEJSCE

CHARSZNICA - GOŁCZA 2 : 1
GOLCZA - WOLBROM 3 : 1

8–2
8–3
5–4
1 – 13

Miechów - 2 miejsce

WOLBROM - 4 MIEJSCE

Poszczególne spotkania sędziowali : P. Król, J.P. Janus, R. Koterwa
i T. Rogowski.
Poczynania „swoich” uczniów z Gołczy obserwował z trybuny
wójt Lesław Blacha. Na boisku nie wystąpił bo zapomniał
trampek i stroju sportowego. Gratulujemy wójtowi wyboru
szkoleniowca. Ryszard Kazieczko potrafi nauczyć młodzieŜ gry w piłkę.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Jak Przewodniczący z Burmistrzem
Wieść gminna niesie, Ŝe Przewodniczący RM A. Chmielewski odbył powaŜną
rozmowę z Burmistrzem na temat bulwersującego nasze miasto „skandalu
obyczajowego’ (autorskie określenie A.Ch.). Jak donoszą nasze wiewiórki
burmistrz kajał się i solennie obiecał przewodniczącemu poprawę. Jest więc
szansa, Ŝe pan Andrzej nadal będzie burmistrza popierał. Dla tych co znają
przewodniczącego nie jest to takie pewne.

Nowy meliorant.
W wypowiedzi dla „Wieści Miechowskich” wiceburmistrz Wojciech Pengiel zapowiada
STAWIANIE TAMY dla faktów i domysłów w sprawie braku na koncie Rady Rodziców
Gimnazjum Nr 1 kwoty 33 tys. zł. Sprawa ta ujrzała światło dzienne gdy Radą Rodziców
dowodził obecny burmistrz Krzysztof Świerczek. O interpelacji radnego W. Mielusa w tej
sprawie zastępca burmistrza stwierdza odkrywczo cyt: „Jesteśmy zobligowani odpowiedzieć,
bo jest to interpelacja”. I dalej dywaguje cyt: „ To pytanie ambicjonalnie postawione
burmistrzowi Świerczkowi”. CzyŜby to oznaczało, Ŝe ośmiela się apelować do ambicji swego
pryncypała o definitywne wyjaśnienie sprawy ?! Brawo wice !

J. Muszyński jednak w normie.
Przepraszamy radnego Muszyńskiego i naszych czytelników za niewłaściwą ocenę Pana
radnego. W poprzednim „Świerszczyku” wyraziliśmy pogląd, Ŝe w przeciwieństwie do swoich
kolegów koalicyjnych J. Muszyński nie dba o stołki i funkcje w Radzie Miejskiej. Dowód - złoŜył
rezygnację pisemną z uczestnictwa w Komisji Planowania. Pan radny okazał się jednak godny
swoich kamratów. Po publicznym pokajaniu się burmistrza, wycofał swoją rezygnację. Uff!
Odetchnęliśmy z ulgą. Rada Miejska będzie nadal pracować! Panowie! Kiedy Wy dorośniecie?!
Kiedy krótkie spodenki zamienicie na długie spodnie albo przynajmniej na pantalony.

Wójtom ku przestrodze (2)
Jak juŜ uprzejmie donosiliśmy wójt gminy Smarkiewicze - Owczary Krzysztof Sosenka źle zniósł wybór na
1-go obywatela gminy. Dowód - postanowił zmienić Ŝonę na inny model, który wybrał w szkolnym salonie. Sęk w tym, Ŝe
ten pomysł wcale nie przypadł do gustu kochającej go legalnej małŜonce. Mimo tego Sosenka naciska (nie daje ani grosza
na utrzymanie rodziny bez pisemnego pokwitowania) oraz prze do rozwodu (nowa wybranka niepokojąco przybiera na
wadze i zaczęła nosić luźne swetry). Wójt Ŝąda rozwodu z winy pani wójtowej bo oskarŜa swą ślubną o niesłychane
zbrodnie : kompromituje go, krzyczy na niego i obrzydza mu Ŝycie ! Pytanie retoryczne : czy znajdzie się sąd, który nie
pochyli się ze zgrozą nad takimi niegodziwościami? Sosenka chce odejść z domu w jednym tylko krawacie i deklaruje, Ŝe
zadowoli się nie wykończoną willą za miastem, do której rodzina miała się przenieść na zimę. Niestety na ten warunek nie
ma zgody drugiej strony, a prawnicy juŜ zacierają ręce. Jaki morał z tej seksafery dla innych wójtów?

Nie da ci władza, ani kochanki - tego co moŜesz dostać od Hanki ! (ludowe)

C.D.N.

Zagadka ?
Ostatnio dygnitarze i samorządowcy z nadania PiS-u paradują
w autach z przyciemnionymi szybami. Prosty lud czyli ciemny
elektorat ukuł dwie wersje mające wyjaśniać tego przyczynę.
1. Przyciemnione szyby mają ukryć fakt, Ŝe kierowca siedzi
w dziecięcym foteliku. 2. Dygnitarz wozi osoby nieznanej płci w
wiadomych celach i niewiadomych kierunkach. Zwolennicy
1-szego wariantu utrzymują, Ŝe styl i sposób sprawowania
władzy oraz postępowanie w Ŝyciu codziennym kierowców owych
„ciemniaków”, jak młodzieŜ nazywa auta z przyciemnionymi
szybami, sprawia, Ŝe fotelik wydaje się być dla nich właściwym
gadŜetem. Natomiast za 2-gim wariantem przemawiają
dokonania naszych lokalnym bonzów partyjnych w kwestii przewozów osób i nie tylko.

Najlepszy trener Świata ?!
Wierni spieszący w niedzielę 22 kwietnia na mszę o godz. 10-tej, byli lekko zszokowani widokiem znanego
trenera i wychowawcy miechowskiej młodzieŜy, który niepewnym krokiem i w niechlujnej garderobie
balansował na głównej ulicy miasta. Sprawdziliśmy. Wracał z sobotniego meczu w Krakowie.

Obcy w gimnazjum.
Nasza babcia z os. Sikorskiego donosi, Ŝe w budynku gimnazjum grasuje OBCY! Obcy jest płci męskiej i w
średnim wieku. Szczególnie upodobał sobie gabinet dyrektorski, z którego prowadzi długie rozmowy
telefoniczne. Obcy zbiesił się na dobre i widuje go się w szkole nawet w godzinach rannych!. Ktokolwiek widział
obcego, proszony jest o kontakt z redakcją za nagrodą (nagroda - zdjęcie z bójki ulicznej na ul. Konopnickiej).

