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Biuletyn społeczno – informacyjny
Stowarzyszenia
Im. Macieja Miechowity

ECHO
MIECHOWA

„Zadaniem
inteligencji
Jest opisywanie
I krytykowanie”
(Karl Mannheim)

Maria i Lech Kaczyńscy nie Ŝyją.

10 kwietnia w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 89 osób udających się na
obchody 70 rocznicy mordu katyńskiego i 7 członków załogi prezydenckiego samolotu.
Wśród ofiar Prezydent RP i Jego małŜonka, parlamentarzyści, przedstawiciele najwyŜszych
władz naszego państwa oraz rodziny pomordowanych w lesie katyńskim. Cały kraj łączy
się w bólu z rodziną Pana Prezydenta i rodzinami tragicznie zmarłych.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Od redakcji: W lesie pod Smoleńskiem wydarzyła się najtragiczniejsza w powojennych

dziejach naszego narodu katastrofa. Zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybitni
przedstawiciele polskiej inteligencji i polskiego parlamentaryzmu. Kondolencje napływają do
Polski z całego świata. Niech Bóg ma w swojej opiece naszych drogich zmarłych.
20 grudnia 2006 roku zostało powołane do Ŝycia „Stowarzyszenie im. Macieja Miechowity”. Zgodnie ze
swym statutem Stowarzyszenie rozpoczęło od stycznia 2007r. wydawanie internetowego biuletynu „Echo
Miechowa”. Dzisiaj na falach Internetu przekazujemy naszym Szanownym Czytelnikom juŜ 40 numer
naszego miesięcznika. Jednocześnie informujemy, Ŝe kolejny 41 numer ukaŜe się takŜe w wersji drukowanej.
Prosimy o uwagi i wskazówki dotyczące biuletynu. Zapewniamy, Ŝe wszystkie będą uwaŜnie czytane
i analizowane. Prosimy takŜe o zdjęcia czy propozycje tematów do kolejnych artykułów. Nasze adresy:
Adres wydań internetowych: www.echomiechowa.iap.pl
Adres do korespondencji: echomiechowa@poczta.pl

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 tragedii, powiat
Echa z gminy
Echa z miasta
Prasa, Internet
Katyń
Sport
Świerszczyk miechowski

ECHA
ECHA TRAGEDII.
10 kwietnia, w 70 rocznicę mordu na polskich obywatelach w Katyniu, samolot rządowy,
którym podróŜowała para prezydencka oraz parlamentarzyści, przedstawiciele najwyŜszych
władz naszego państwa, dowódcy sił zbrojnych oraz członkowie rodzin pomordowanych w
Katyńskim lesie, runął na ziemię w czasie podchodzenia do lądowania. Wypadek nastąpił około
pół kilometra od wojskowego lotniska pod Smoleńskiem. Informacje o tym tragicznym
zdarzeniu napływały do Polski przez cały dzień. Oto krótkie kalendarium tego strasznego dnia.
- Godz. 7.23 Samolot Tu - 154 startuje z lotniska na Okęciu.
- Godz. 8.56 Samolot rządowy zahacza lewym skrzydłem o korony drzew i rozbija się o ziemię.
- Godz. 9 Pojawia się pierwsza pilna informacja w mediach o tragedii. Samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim rozbił się przy
lądowaniu. Pierwsze wiadomości nie są jeszcze potwierdzone. Świadkowie mówią, Ŝe słyszeli, jak samolot niemal dotknął ziemi,
szykując się do lądowania, a potem znów wzbił się do lotu. Poderwano straŜ poŜarną i milicję. Trwa chaos informacyjny.
- Godz. 9.28 Rzecznik MSZ Piotr Paszkowski poinformował, Ŝe samolot prezydencki przy lądowaniu zahaczył o drzewa.
- Godz. 10 Gubernator obwodu smoleńskiego informuje, Ŝe nikt z pasaŜerów nie przeŜył katastrofy. Telewizja TVN24 informuje za
szefem Centralnego Okręgu Federalnego, cytowanego przez RIA Novosti, prawdopodobną przyczyną katastrofy był błąd załogi. Za
rosyjską agencją ITAR-TASS TVN24 cytuje naocznych świadków twierdzących, Ŝe w wyniku silnego uderzenia oderwał się ogon
samolotu. – Samolot rozbił się. Najprawdopodobniej zahaczył o drzewo. Zapalił się, a następnie został ugaszony – informuje rzecznik
MSZ. W tej chwili ratownicy próbują wejść do maszyny. Media podają, Ŝe samolot został całkowicie zniszczony w wyniku katastrofy i
późniejszej eksplozji paliwa. Płonące części maszyny rozrzucone były w okolicy.
- Godz. 10.08 Premier zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Wszyscy ministrowie jadą do Warszawy.
- Godz. 10.15 W lesie katyńskim ludzie modlą się. Dotarła juŜ informacja o katastrofie. Wszyscy płaczą.
- Godz. 11.33 Premier Donald Tusk telefonuje do premiera Rosji Władimira Putina. W całym kraju odwoływane są imprezy.
- Godz. 12.33 Napływają kondolencje do Polski. Marszałkowi Sejmu przekazuje je m.in. prezydent Rosji Dimitrij Miedwiediew.
- Godz. 12.45 Na miejscu katastrofy jest 134 ratowników. W akcji biorą udział milicjanci, agencji FSB. Z Moskwy przylatują dwa
śmigłowce ze specjalistami z medycyny sądowej.
- Godz. 14.20 Premier Donald Tusk składa kondolencje rodzinom osób, które zginęły w katastrofie. Ogłasza, Ŝe w niedzielę o godz.
12 w całym kraju ofiary zostaną uczczone dwoma minutami ciszy. – Państwo nie przestanie funkcjonować – zapewnia szef rządu.
- Godz. 14.30 Premier Rosji informuje, Ŝe leci do Smoleńska, aby na miejscu katastrofy spotkać się z premierem Polski. Na miejscu
katastrofy odnaleziono pierwszą z dwóchczarnych skrzynek (drugą o 16).
- Godz. 14.49 PapieŜ Benedykt XVI wyraŜa swój głęboki ból po śmierci Lecha Kaczyńskiego. Przed Pałacem Prezydenckim w
Warszawie zgromadziły się juŜ tłumy ludzi. Zgromadzeni zapalają znicze i składają kwiaty.
- Godz. 15.30 Ministerstwo obrony Rosji powołuje specjalną komisję techniczną do zbadania okoliczności katastrofy samolotu.
Rosjanie. Rosyjska agencja prasowa ITAR-TASS podaje, Ŝe widoczność nad lotniskiem w Smoleńsku nie przekraczała rano 500
metrów. Było zimno. Temperatura powietrza 1 stop. ,Celsjusza. Wiatr było południowo-wschodni o sile do 3 metrów na sekundę.
- Godz. 16.00 Prezydent USA Barack Obama składa Polakom wyrazy współczucia po śmierci Lecha Kaczyńskiego. Na czele komisji
mającej wyjaśnić katastrofę stanie premier Rosji Władimir Putin. Rosyjskie Ministerstwo ds. Nadzwyczajnych informuje, Ŝe wszystkie
ciała ofiar katastrofy są juŜ wydobyte. Zostaną przewiezione do Moskwy, gdzie w niedzielę rozpocznie się ich identyfikacja.
- Godz. 16.14 Rosjanie podają, Ŝe na miejscu katastrofy znaleziono ciało prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
- Godz. 16.50 Prezes PiS i brat zmarłego prezydenta – Jarosław Kaczyński – leci do Smoleńska wyczarterowanym samolotem.
- Godz. 17 Pierwsze trumny wyjeŜdŜają z miejsca katastrofy. Do Smoleńska wylatuje premier Donald Tusk. Ciała ofiar katastrofy
śmigłowcami są wywoŜone z miejsca tragedii. Rosjanie informują, Ŝe w niektórych przypadkach identyfikacja ciał będzie moŜliwa
dopiero po analizie DNA.
- Godz. 18.00 Komunikat strony rosyjskiej: – Załoga samolotu kilkakrotnie nie zastosowała się do instrukcji bezpieczeństwa z wieŜy
lotniska Smoleńsk – powiedział pierwszy zastępca szefa sztabu lotnictwa generał Aleksander Aloszyn. Kontrolerzy mieli informować
pilota, Ŝe nad lotniskiem są złe warunki pogodowe i powinien lądować na zapasowym lotnisku, np. pod Moskwą. Załoga samolotu nie
zastosowała się do tych sugestii. W rosyjskich mediach kilkakrotnie pojawiały się informacje, Ŝe powodem katastrofy mógł być błąd
pilota. Miał on aŜ cztery razy podchodzić do lądowania.
- Godz. 18.30 W Sejmie pojawia się księga kondolencyjna ku czci ofiar wypadku.
- Godz. 20.30 Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski wygłasza orędzie do narodu. Kraj pogrąŜony jest w dramatycznej Ŝałobie.
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski przejął prezydenckie obowiązki po śmierci Lecha Kaczyńskiego. Od soboty od
godz. 18 do piątku, 16 kwietnia włącznie trwać będzie Ŝałoba narodowa.

ECHA Z POWIATU.
Brawo wójtowie
Małopolski Regionalny Program Operacyjny to najwaŜniejszy program finansowany ze środków
europejskich w latach 2007-2013 w Małopolsce. Program ten był negocjowany z Komisją Europejską przez
Zarząd Województwa przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Główny cel Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego to wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia w Małopolsce.
W ramach programu 1 290 274 402 euro przeznaczymy na dofinansowanie inwestycji, które mają
przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności małopolskiej gospodarki, poprawy
spójności wewnątrzregionalnej oraz rozwoju potencjału instytucjonalnego podmiotów z naszego regionu.
Będą to przede wszystkim:  inwestycje infrastrukturalne,
 inwestycje wspierające innowacyjność i społeczeństwo informacyjne
 inwestycje nakierunkowanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego.
Zarząd Województwa Małopolskiego podzielił kolejne pieniądze z MRPO, na realizację zadań z działania
„Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa”. Do powiatu miechowskiego trafiło prawie
11 milionów złotych dla 5 gmin !!!
Poszczególne gminy otrzymały :
Gmina KsiąŜ Wielki na budowę przedszkola w KsiąŜu Wielkim - 2,934 mln. zł.
Gminie Kozłów przyznano 2,924 mln. zł. na budowę szkoły w Kozłowie.
Gmina Gołcza na przebudowę i rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Gołczy dostała 2,503 mln. zł.

Gmina Słaboszów na modernizację infrastruktury oświatowo sportowej w Dziaduszycach, Janowicach i Kalinie
Wielkiej otrzymała 1,374 mln. zł.

Gmina Charsznica na postawienie budynku wielofunkcyjnego - 1,109 mln. zł.
Gmina Miechów nie otrzymała Ŝadnych pieniędzy bo się o nic nie starała !

ECHA Z GMINY -

Sesja Rady Miasta Miechowa.

31 marca odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. PoniŜej chcemy opowiedzieć o 3 zdarzeniach z tej sesji.
1. Nowy Honorowy Obywatel Miechowa …..

i jego
dzieła.
Nasze miasto ma kilku Honorowych Obywateli, którymi się szczyci. Zasługi proboszcza Parafii Grobu BoŜego ks.
Jerzego Gredki, w dziele odbudowy i restauracji naszego najcenniejszego zabytku jakim jest Bazylika Grobu BoŜego
wraz z kompleksem budynków poklasztornych, są oczywiste i widoczne gołym okiem. Pewnie dlatego jedno ze
stowarzyszeń złoŜyło wniosek do Rady Miejskiej o nadanie ks. prałatowi tytułu Honorowego Obywatela Miechowa.
W tak delikatnych sprawach dotąd w Radzie Miasta obowiązywały pewne zwyczajowe, nieformalne procedury.
Kandydaturę honorowego obywatela dyskretnie konsultowano z wszystkimi radnymi. Dopiero jeśli nie budziła u nich
Ŝadnych wątpliwości, formalnie była zatwierdzana w formie uchwały RM. To co w sprawie kandydatury naszego
proboszcza zaserwowali nam miechowscy rajcy budzi głęboki niesmak i kompromituje Radę Miejską. Niektórzy radni
uznali ks. prałata za niegodnego zaszczytu bycia honorowym obywatelem – dwaj wiceprzewodniczący RM Mirosław
Kucharski (SLD) i Paweł Wilk (PiS) oraz Henryk Więcławek (PSL). Zaiste dziwna koalicja. Dwaj pierwsi radni są
bliskimi sojusznikami burmistrza. Jeśli do tego dodać zdumiewający fakt, iŜ następnych 8 radnych wstrzymało się od
głosu a burmistrz, który jest wnioskodawcą projektów uchwał na sesję, ani słowem nie odezwał się w tak prestiŜowej
sprawie, to sytuacja staje się dziwnie zagadkowa. Jak do tego doszło? Najpierw zawiodły konsultacje między
wnioskodawcą a przewodniczącym rady. Pierwszy nie powinien naciskać a drugi powinien bardziej wcielić się w rolę
mediatora i moderatora przedsięwzięcia. Mając wiedzę o braku jednomyślności, szefostwo Rady nie powinno dopuścić
do gorszącego plebiscytu nad osobą proboszcza na sesji. To fakt bez precedensu w całej historii Rady Miasta
Miechowa. Stawiając w powyŜej opisanych uwarunkowaniach kandydaturę ks. prałata zarówno wnioskodawca jak
i radni uczynili zasłuŜonemu człowiekowi niedźwiedzią przysługę. Wstydźcie się rajcy miejscy!
Z ostatniej chwili: Ks. Prałat Jerzy Gredka nie przyjął, w wyŜej opisany sposób, nadanego Mu honorowego
obywatelstwa naszego miasta. Jest to przypadek bez precedensu w historii Miechowa. Samorządowcy do kąta!

2. DuŜe i wciąŜ rosnące zadłuŜenie miechowskiej gminy to niewątpliwa zasługa obecnego burmistrza
i powolnych mu radnych. Przyczyna – zamiast pozyskiwać dotacje spoza gminnego budŜetu na inwestycje nasi
samorządowcy idą do banku po poŜyczki albo kredyty. Takie pieniądze łatwo się bierze ale później trzeba je zwrócić
i to z niemałymi odsetkami. Na ostatniej sesji odbyło się dzielenie pieniędzy z tzw. nadwyŜki budŜetowej. Co to jest?
Zwykle na początku roku pojawiają się w samorządzie środki, które spływają do jego kasy w roku bieŜącym ale
dotyczą płatności roku poprzedniego. Te środki mają mylącą nazwę „nadwyŜki budŜetowej”. Sensowny gospodarz,
nad którym wisi niemałe zadłuŜenie ucieszył by się z faktu uzyskania dodatkowych pieniędzy i przeznaczył je na spłatę
części długów. A co uczynili nasi rajcy miejscy przyjmując propozycje burmistrza w tym temacie? Ano rozdysponowali
otrzymane pieniądze na dodatkowe zadania, których nie było w budŜecie gminnym. Lwią część nadwyŜki - 300 000zł.
- oddano Parafii Grobu BoŜego na remont zabytkowych obiektów. Parafia w Nasiechowicach – 6 000zł, na renowację
XIX- wiecznego obrazu, Policja – 30 000zł. – na budowę natrysków przy izbie zatrzymań i remont budynku Komendy
Powiatowej w Miechowie, Szpital – 80 000zł. – na spłatę zakupu aparatu USG, Powiat 100 000zł. – współfinansowanie
modernizacji ul. Piłsudskiego. Razem rozdysponowano ponad 0,5mln. zł. Trudno nie uznać sensowności w/w zadań
i inwestycji. Prawo stanowi, iŜ radni mogli rozdysponować nadwyŜkę wg własnego pomysłu a raczej pomysłów
burmistrza bo to on był autorem projektu uchwały w tej sprawie. Ale rozdawanie gminnych pieniędzy podczas gdy
w kolejce po swą „dolę” czekają banki jest de facto rozdawaniem długów. Niestety naszych i naszych dzieci.
3. Burmistrz „przeprasza” – czyli przeprosiny, które nic nie załatwiają. W poprzednim numerze „EM”
pisaliśmy o epitetach jakimi publicznie obrzucił burmistrz K. Świerczek radnego J. Muszyńskiego. W takiej sytuacji
reakcja oskarŜanego musi być tak jednoznaczna jak jednoznaczne są oskarŜenia, jeśli pomawiany nie jest winny
zarzucanych mu bezeceństw. Jej forma zaleŜy od usposobienia i wagi oskarŜeń. Na sesji w obronie spostponowanego
radnego stanęli … jego koledzy ze Stowarzyszenia Samorządny Region Miechowski. Widocznie TEś poczuli się uraŜeni
obelgami pod adresem ich szefa. Burmistrz niby przeprosił ale nie odwołał swych zarzutów. Więcej, w swojej
wypowiedzi zawarł tezę, Ŝe radny Muszyński to jednak kłamca! Tak więc elektorat nadal nie wie czy radny Muszyński
to człowiek normalny, zacny i uczciwy czy teŜ niepoczytalny i działający na szkodę gminy Miechów, jak twierdzi
burmistrz Świerczek. RównieŜ chcielibyśmy wiedzieć czy burmistrz Świerczek sam jest kłamcą, oszczercą i potwarcą.
W kaŜdej z dwóch omówionych opcji na pewno jeden z tych panów nie jest godzien sprawować swojej funkcji
samorządowej. Tylko, który? To powinno być jednoznacznie wyjaśnione.

ECHA Z MIASTA.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny.
Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa.

Burmistrz Miechowa znów zawalił !

Kolejna lista hańby:

KsiąŜ Wielki
Kozłów
Gołcza
Słaboszów
Charsznica

-

2,934 mln. zł!
2,924 mln. zł!
2,503 mln. zł!
1,374 mln. zł!
1,109 mln. zł!

Miechów

-

0 zł! (słownie: zero złotych!)

Kwoty dotacji.

Z ostatniej chwili ! Z ostatniej chwili ! Z ostatniej chwili ! TO NIE PRIMA APRILIS !
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Krzysztof Świerczek wraz z częścią radnych i urzędników UGiM chcą
odłączenia naszej gminy od Małopolski! M.in. podpisy burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja
Chmielewskiego i sekretarza gminy Marii Malinowskiej znajdują się na piśmie, które zostało wysłane do Marszałka
Województwa Małopolskiego Marka Nawary. W piśmie tym burmistrz informuje, Ŝe rozwaŜa moŜliwość zorganizowania
akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o odłączenie gminy Miechów od Małopolski i przyłączenie jej do województwa
świętokrzyskiego. O kolejnej nieprzemyślanej inicjatywie nieocenionego burmistrza Miechowa osłupiali mieszkańcy
gminy dowiedzieli się z prasy! Pismo nosi pieczęcie burmistrza i Urzędu Gminy. Więcej w następnym numerze !!!
Komentarz: Jak dobry Bóg chce kogoś pokarać to mu najpierw rozum odbiera.

K o ń cz W aść! W sty d u o szczęd ź!
Burmistrz i radny. WHO IS WHO ?!
Rota ślubowania burmistrza:
Obejmując urząd burmistrza gminy i miasta,
uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóŜ Bóg.

Rota ślubowania radnego:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając
na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców. Tak mi dopomóŜ Bóg.

Co się musi zdarzyć, aby drogi polityczne dwóch samorządowców, pochodzących z tego samego „pnia wyborczego”,
radykalnie się rozjechały? Na początek trochę historii. W czasie kampanii samorządowej w 1994 roku, obecny
burmistrz działał aktywnie w komitecie wyborczym Jerzego Muszyńskiego. Z listy tegoŜ komitetu został radnym
miejskim. W trakcie kadencji 1994 – 1998 Muszyński, który został wybrany burmistrzem, mianował swego kolegę
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie. W związku z tą nominacją Krzysztof Ś musiał złoŜyć mandat
radnego ale pozostał doradcą burmistrza. W kadencji 2002 – 2006 Krzysztof Ś. został radnym powiatowym
a J. Muszyński kolejny raz wybrany do Rady Miejskiej pozostawał w twardej w opozycji do ówczesnego burmistrza
Włodzimierza Mielusa. Dyrektor szkoły i radny powiatowy regularnie bywał na sesjach w gminie i wspierał radami
byłego burmistrza, radnego miejskiego (patrz zdjęcie z sesji RM 28.10.2005r.). W kampanii 2006 roku Krzysztof Ś.
wystartował do walki o fotel burmistrza a jego głównym sojusznikiem (komitety wyborcze PiS i Samorządny Region
Miechowski zblokowały swe listy przed wyborami), który praktycznie przesądził wynik wyborów był właśnie komitet
J. Muszyńskiego. Jeszcze podczas negocjacji przed wyborami zapadły między koalicjantami pewne ustalenia dotyczące
podziału ról w gminie po ew. zwycięstwie. Jak nam opowiada jeden z prominentnych działaczy komitetu SRM,
J. Muszyński zbytnio zaufał Krzysztofowi Ś. Nie została spisana umowa koalicyjna tylko zawarto tzw.
„dŜentelmeńskie”, ustne porozumienie. Dotyczyło ono, obsady najwaŜniejszych funkcji i stanowisk w gminie. Między
koalicjantami zaiskrzyło powaŜnie tuŜ po wygranych, przez nich wyborach. W aureoli zwycięzcy nowy burmistrz nie
uhonorował przedwyborczych ustaleń – relacjonuje nasz rozmówca. Widocznie naciski partyjne okazały się silniejsze
niŜ przyzwoitość. M.in. na fali powyborczych zmian w UGiM, sekretarzem gminy została koleŜanka partyjna burmistrza
Maria Malinowska z Krakowa. RównieŜ inne intratne posady meblowali towarzysze partyjni a koalicjant dostał ochłapy.
Ostateczny rozbrat nastąpił na początku br kiedy J.Muszyński złoŜył rezygnację z funkcji przew. Komisji budŜetowej.
Jako jeden z argumentów podał brak współpracy z burmistrzem. W komentarzu prasowym do tej decyzji burmistrz Ś.
nazwał byłego koalicjanta człowiekiem niepoczytalnym i działającym na szkodę gminy Miechów. Wydaje się, Ŝe po tej
wymianie „grzeczności” nie najwyŜszego lotu, współpraca tych panów uległa zakończeniu.

Nowe przedszkole w Miechowie.
Z końcem ubiegłego miesiąca pan burmistrz otwarł nowe przedszkole przybudowane do SP nr 1 na ul. Konopnickiej.
Oczywiście jak zwykle i ta inwestycja została wykonana wyłącznie z pieniędzy budŜetowych. Zaprojektowana
z wielkim hukiem ceremonia odbyła się w kameralnej scenerii. Zaproszenia burmistrza zlekcewaŜyli liczni goście
z województwa i nie tylko. Nie zaszczycił otwarcia swą obecnością kolega partyjny burmistrza poseł Zbysław
Owczarski. Pan poseł, który bywa nawet na ogniskach u myśliwych tym razem nie miał czasu. Władzę wojewódzką
reprezentowała jedynie pani Magdalena Doniec – dyrektor kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego.

Sensacyjny transfer i porozumienie !
TuŜ przed Świętami Wielkanocnymi miały miejsce w naszym mieście dwa ciekawe wydarzenia. 1 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta
w Miechowie burmistrz Miechowa podpisał akces do SLD. Na znak protestu przeciwko temu transferowi sekretarz gminy Maria
Malinowska złoŜyła rezygnację z pracy w urzędzie. Ale to nie koniec sensacji. W tym samym czasie, w biurze poselskim Zbysława
Owczarskiego zostało podpisane formalne porozumienie koalicyjne między PiS i SLD. Sygnatariuszami paktu byli radni powiatowi
Andrzej Markiewicz i Paweł Osikowski. Tym samym zalegalizowano trwający faktycznie nieformalny sojusz dwóch lewicowych partii.

PRASA, INTERNET

2 kwiecień godz. 21.37 - 5 rocznica śmierci Jana Pawła II
człowieka, który odmienił oblicze Ziemi. Tej Ziemi.
CBOS zapytał Polaków co zawdzięczamy Janowi Pawłowi II? Najwięcej odpowiedzi: wyzwolenie Polski. Na kolejnych
pozycjach: pozycja Polski w świecie i kształtowanie sumień a potem upadek komunizmu i umocnienie wiary Polaków.
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”Gazeta Wyborcza” – 17 kwietnia w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe ofiar katastrofy pod
Smoleńskiem, których ciała zidentyfikowano i przewieziono do kraju. Nazajutrz w Bazylice Mariackiej na krakowskim
Rynku odbyła się uroczysta msza Ŝałobna odprawiona przez kardynała Dziwisza. Po mszy trumny ze zwłokami Lecha
i Marii Kaczyńskich zostały przewiezione na miejsce ostatniego spoczynku w krypcie pod wawelską WieŜą Srebrnych
Dzwonów. Parze prezydenckiej towarzyszyły w ostatniej drodze dziesiątki tysięcy ludzi z całej Polski. Pogrzeb odbył
się z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Podczas przenoszenie trumien, Lecha Kaczyńskiego poŜegnało 21 salw
artyleryjskich. Mimo zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Polską w związku z wybuchem wulkanu na Islandii,
w uroczystościach Ŝałobnych w Krakowie wzięło udział kilkudziesięciu przywódców z całego świata.
RMF FM – Korespondentka radia RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon postanowiła podsumować pierwsze dziewięć miesięcy
działalności polskich deputowanych w Parlamencie Europejskim. Niestety, ocena ta nie wypada dla nich zbyt korzystnie. Kryteria, w
oparciu o które ocenione zostały dotychczasowe dokonania europarlamentarzystów, to obecność na komisjach, gdzie opracowuje się
projekty legislacyjne, a takŜe procentowy udział w głosowaniach podczas sesji plenarnych w Strasburgu i Brukseli. Okazało się, Ŝe
najniŜszy udział w głosowaniach na sesjach plenarnych mają Michał Kamiński, Sławomir Nitras, Zbigniew Ziobro (wszyscy
69,23 procent). Następny jest Jacek Kurski (71,79 procent). Np. Zbigniew Ziobro od początku kadencji był tylko na połowie
posiedzeń komisji prawnej, zabrał głos tylko jeden raz. Natomiast jego partyjny kolega, Jacek Kurski nie odezwał się w ogóle.

Przyspieszone wybory prezydenckie odbędą się w czerwcu i lipcu. Pierwsza tura jest
planowana na dzień 20 czerwca, a ewentualna druga tura - 4 lipca.

Znalezione w Internecie.
# Europa chwali minister Ewę Kopacz!

# Kontrowersje wokół pochówku na Wawelu.

Polska słusznie zrobiła nie kupując szczepionek
przeciwko świńskiej grypie - uznała komisja ds.
społecznych, zdrowia i rodziny Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy. Minister zdrowia
Ewa Kopacz jako jedyna w Europie podjęła
decyzję aby nie kupować szczepionek. Francuzi
wydali na ten cel 860mln, Niemcy 417mln,
Holendrzy 300mln. a Włosi 184mln. euro.
Kopacz przyznała, Ŝe rząd polski nie uległ dyktatowi firm
farmaceutycznych. Cala komisja pochwaliła tą decyzję rządu.

Decyzja o złoŜeniu zwłok Marii i Lecha Kaczyńskich na
Wawelu wywołała wiele polemik. Oto niektóre opinie.
Prezydentów powinno się chować w stolicy. Osobiście jako
stary warszawiak cenię sobie tradycję, Ŝe byli prezydenci
Warszawy mają swoje groby w stolicy(prof. W.Bartoszewski).
Nie jestem entuzjastą idei chowania prezydenta Kaczyńskiego
z małŜonką na Wawelu. Jestem obywatelem tego kraju i
Wawel jest dla mnie symbolem jego historii. UwaŜam, Ŝe temu
miejscu naleŜy się większa refleksja nad tym, jak je
wykorzystać (prof. H.Samsonowicz – historyk). Wawel
uwaŜam za święte, historyczne miejsce. Kraków i Wawel to
nasze dobro narodowe. Myślę, Ŝe sam Lech Kaczyński byłby
przeciwny tej decyzji. Byłby przeciwko wykorzystaniu jego
śmierci do dzielenia Polaków. To jest mój apel do Jarosława
Kaczyńskiego, bo to jest zapewne jego pomysł. Jestem tym
oburzona bo J.Kaczyński postawił wszystkich pod murem
i nawet w tych cięŜkich dniach myśli o swojej politycznej
przyszłości i swojej partii (M.Środa – filozof, etyk).

# Uzupełnienia.

W katastrofie katyńskiej zginęło 15 posłów.
Ich mandaty obejmą - jeśli się zgodzą - osoby z tej samej listy
wyborczej, które osiągnęły kolejny wynik w wyborach do
Sejmu w 2007 r. Leszka Deptułę (PSL) zastąpi w Sejmie
Wiesław Rygiel; Grzegorza Dolniaka (PO) - Anna Śliwińska;
GraŜynę Gęsicką (PiS) - Jan Warzecha; Przemysława
Gosiewskiego (PiS) - Bartłomiej Dorywalski; Izabelę JarugęNowacką (SLD) - Aleksander Gappa; Sebastiana Karpiniuka
(PO) - Wiesław Suchowiejko; Aleksandrę Natalli-Świat (PiS) Wiesław Kilian; Macieja PłaŜyńskiego (niezrzeszony, wybrany z
listy PiS) - Kazimierz Smoliński; Krzysztofa Putrę (PiS) Krzysztof Tołwiński; Arkadiusza Rybickiego (PO) - Paweł
Orłowski;
Jerzego
Szmajdzińskiego
(SLD)
ElŜbieta
Zakrzewska; Jolantę Szymanek-Deresz (SLD) - Zbigniew
Kruszewski; Zbigniewa Wassermanna (PiS) - Monika Ryniak;
Wiesława Wodę (PSL) - Józef Sztorc; Edwarda Wojtasa (PSL) Henryk Smolarz. Wśród ofiar było teŜ troje senatorów:
Krystyna Bochenek (PO, Śląsk) oraz Janina Fetlińska (PiS,
Płock) i Stanisław Zając (PiS, Podkarpacie). W ich okręgach
odbędą się wybory uzupełniające.

# Piskorski i SD gromadzą gotówkę.
Stronnictwo Demokratyczne Pawła Piskorskiego sprzedało
kamienicę we Wrocławiu za 13 mln. zł. Pieniądze te mają
zasilić kampanię samorządową SD oraz wyborczą Andrzeja
Olechowskiego. Piskorski zapowiada sprzedaŜ kolejnych
nieruchomości. Chce zebrać ok. 60 mln. zł.

# Ciekawostka – jak się Ŝywimy?
Statystyczny Polak zjada w ciągu swego Ŝycia: 2 krowy, 20
świń, 760 kurczaków, 46 indyków i 15 kaczek. Stanowi to
roczny przerób ok. 70 kilogramów mięsa! Natomiast o wiele
zdrowszego mięsa z ryb zjadamy rocznie tylko ok. 6.5 kg
#/ Między PiS i SLD istnieje nieprzekraczalna granica.
KaŜdy polityk SLD, przekraczający tę granicę, byłby
świnią. (Włodzimierz Cimoszewicz, b. Premier dla PR)

Kwietniowe rocznice.
02.04.1997r. – Zgromadzenie Narodowe przyjęło Konstytucję RP
02.04.2005r. - zmarł Karol Wojtyła, papieŜ Jan Paweł II
03.04.1849r. - zmarł Juliusz Słowacki, polski poeta
04.04.1794r. - bitwa pod Racławicami
06.04.1990r. – rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kontraktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską,
oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa. Tego samego dnia Sejm przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja.
10.04.2010r. – 70 rocznica mordu katyńskiego
12.04.1945r. – zmarł Franklin Delano Roosevelt, czterokrotny prezydent USA
15.04.1452r. – urodził się Leonardo da Vinci, włoski malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor i filozof
18.04.1025r. – koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie na pierwszego króla Polski
21.04.753r. p.n.e. – załoŜenie Rzymu przez Romulusa
23.04.1616r. – zmarł William Szekspir, angielski dramaturg i poeta
26.04.1986r. – wybuch elektrowni w Czarnobylu (Ukraina)

SONDAśE, SONDAśE …
SondaŜ GfK Polonia z 8-14 kwietnia dla „Rzeczpospolitej”

PO – 46%, PiS – 26%, PSL – 8%, SLD – 7%

KATYń
KATY , TRAGEDIA POD SMOLEńSKIEM
SMOLE SKIEM
OSKARśAMY i NIGDY nie zapomnimy naszych rodaków: 4 421 zabitych w Katyniu, 3 894 zabitych
w Charkowie i pochowanych w pobliskich Piatichatkach, 6 311 zabitych w Kalininie (dziś Twer) pogrzebanych
w pobliskim Miednoje, 3 870 zabitych na zachodniej Białorusi i pogrzebanych prawdopodobnie w Kuropatach pod
Mińskiem, 3 435 zabitych w zachodniej Ukrainie i pogrzebanych zapewne w Bykowni pod Kijowem, Chersoniu
i pod Charkowem. W lesie Katyńskim i w innych miejscowościach zostało wymordowanych ok. 22 tysiące Polaków.
10 kwietnia 2010r. minęła 70 rocznica mordu dokonanego przez sowieckie NKWD na rozkaz J.Stalina.
Z okazji tej rocznicy na uroczystości poleciała do Katynia delegacja narodu polskiego. Na jej czele stał Prezydent RP
Lech Kaczyński wraz z małŜonką Marią. Towarzyszyło im 87 osób – parlamentarzyści, dowódcy sił zbrojnych,
urzędnicy państwowi, przedstawiciele rodzin katyńskich i zaproszeni goście. Samolot TU-154 wystartował z Okęcia
o godz. 7.23. O godz. 8.56 rozbił się o ziemię przed lotniskiem pod Smoleńskiem. Zginęli wszyscy pasaŜerowie i cala
załoga. Dziś w obliczu naszego dramatu jesteśmy razem. Nie ma podziału na lewicę i prawicę. Poglądy,
wyznanie nie mają znaczenia. Łączymy się w bólu i trosce o dalsze losy naszej Ojczyzny - powiedział
marszałek Sejmu Bronisław Komorowski w orędziu telewizyjnym po katastrofie. Cześć ich pamięci!

Lista ofiar katastrofy.
1. Kaczyński Lech, Prezydent RP
2. Kaczyńska Maria, MałŜonka Prezydenta RP
3. Kaczorowski Ryszard, były Prezydent RP na uchodźstwie
4. Agacka-Indecka Joanna, Naczelna Rady Adwokackiej
5. Bąkowska Ewa, wnuczka Gen. M. Smorawińskiego
6. Błasik Andrzej, Dowódca Sił Powietrznych RP
7. Bochenek Krystyna, wicemarszałek Senatu RP
8. Borowska Anna Maria, przedstawiciel Rodzin Katyńskich
9. Borowski Bartosz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich
10. Buk Tadeusz, Dowódca Wojsk Lądowych RP
11. Chodakowski Miron, Prawosławny Ordynariusz WP
12. Cywiński Czesław, Przew. Związku śołnierzy AK
13. Deptuła Leszek, Sejm RP (PSL)
14. Dębski Zbigniew, członek Kapituły Virtutti Militari
15. Dolniak Grzegorz, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
16. Doraczyńska Katarzyna, Kancelaria Prezydenta
17. Duchnowski Edward, Sekretarz Związku Sybiraków
18. Fedorowicz Aleksander, tłumacz prezydenta RP
19. Fetlińska Janina, senator RP
20. Florczak Jarosław, funkcjonariusz BOR
21. Francuz Artur, funkcjonariusz BOR
22. Gągor Franciszek, Szef Sztabu Generalnego WP
23. Gęsicka GraŜyna, przedstawiciel Sejmu RP (PIS)
24. Gilarski Kazimierz, Dowódca Garnizonu Warszawa
25. Gosiewski Przemysław, Sejm RP (poseł PiS)
26. Gostomski Bronisław, ks. prałat
27. Handzlik Mariusz, Kancelaria Prezydenta RP
28. Indrzejczyk Roman, Kapelan Prezydenta RP
29. Janeczek Paweł, funkcjonariusz BOR
30. Jankowski Dariusz, Kancelaria Prezydenta RP
31. Jaruga-Nowacka Izabela, Sejm RP (SLD)
32. Joniec Józef, Prezes Stowarzyszenia Parafiada
33. Karpiniuk Sebastian, Sejm RP (PO)
34. Karweta Andrzej, Dowódca Marynarki Wojennej
35. Kazana Mariusz, Dyrektor Protokołu MSZ
36. Kochanowski Janusz, Rzecznik Praw Obywatelskich
37. Komornicki Stanisław, Kapituła Virtutti Militari
38. Komorowski Stanisław Jerzy, MON
39. Krajewski Paweł, funkcjonariusz BOR
40. Kremer Andrzej, Podsekretarz Stanu w MSZ
41. Król Zdzisław, b. Kapelan Rodziny Katyńskiej
42. Krupski Janusz, Kierownik Urzędu ds Kombatantów
43. Kurtyka Janusz, Prezes IPN
44. Kwaśnik Andrzej, Kapelan Rodzin Katyńskich
45. Kwiatkowski Bronisław, Dowódca Op. Sił Zbrojnych
46. Lubiński Wojciech, lekarz prezydenta RP
47. Lutoborski Tadeusz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich
48. Mamińska Barbara, Kancelaria Prezydenta RP
49. Mamontowicz-Łojek Zenona, Rodziny Katyńskie
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Melak Stefan, Prezes Komitetu Katyńskiego
Merta Tomasz, Podsekretarz Stanu w MKiDN
Michałowski Dariusz, funkcjonariusz BOR
Mikke Stanisław, Wiceprzewodniczący ROPWiM
Natalli-Świat Aleksandra, Sejm RP (PiS)
Natusiewicz-Mirer Janina, działaczka społeczna
Nosek Piotr, funkcjonariusz BOR
Nurowski Piotr, szef PKOL
Orawiec-Löffler Bronisława, Rodziny Katyńskie
Osiński Jan, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
Pilch Adam, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
Piskorska Katarzyna, Rodziny Katyńskie
PłaŜyński Maciej, Stow. "Wspólnota Polska"
Płoski Tadeusz, Ordynariusz Polowy WP
Pogródka-Węcławek Agnieszka, BOR
Potasiński Włodzimierz, Dow. Wojsk Specjalnych
Przewoźnik Andrzej, Sekretarz ROPWiM
Putra Krzysztof, wicemarszałek Sejmu RP
Rumianek Ryszard, Rektor UKSW
Rybicki Arkadiusz, Sejm RP (PO)
Seweryn Wojciech, Rodziny Katyńskie
Skąpski Andrzej Sariusz, Rodziny Katyńskie
Skrzypek Sławomir, Prezes NBP
Solski Leszek, Rodziny Katyńskie
Stasiak Władysław, Kancelarii Prezydenta RP
Surówka Jacek, funkcjonariusz BOR
Szczygło Aleksander, szef BBN
Szmajdziński Jerzy, wicemarszałek Sejmu
Szymanek-Deresz Jolanta, Sejm RP (SLD)
Tomaszewska Izabela, Kancelaria Prezydenta RP
Uleryk Marek, funkcjonariusz BOR
Walentynowicz Anna, działaczka Solidarności
Walewska-Przyjałkowska Teresa, Fundacja Golgota
Wassermann Zbigniew, Sejm RP (PiS)
Woda Wiesław, Sejm RP (PSL)
Wojtas Edward, przedstawiciel Parlamentu RP
Wypych Paweł, Kancelaria Prezydenta RP
Zając Stanisław, senator RP
Zakrzeński Janusz, wybitny polski aktor
Zych Gabriela, Rodziny Katyńskie
LISTA CZŁONKÓW ZAŁOGI
Protasiuk Arkadiusz, Kapitan
Grzywna Robert, członek załogi
Michalak Andrzej, członek załogi
Ziętek Artur, członek załogi
Maciejczyk Barbara, stewardessa
Januszko Natalia, stewardessa
Moniuszko Justyna, stewardessa

W obliczu strasznej tragedii, członkowie i sympatycy Platformy Obywatelskiej RP
z terenu powiatu miechowskiego, składają wyrazy szczerego współczucia
rodzinom ofiar, które wraz z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej zginęły na
pokładzie samolotu pod Smoleńskiem. 10 kwiecień na zawsze pozostanie
w naszej pamięci dniem zagłady najlepszych córek i synów naszego narodu.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj Im świeci. Niech spoczywają w spokoju. Amen.

SPORT.
W związku z katastrofą pod Smoleńskiem ogłoszono Ŝałobę narodową od 10 do 18 kwietnia. Imprezy sportowe w naszym kraju zostały
odwołane. RównieŜ mecze piłkarskie wszystkich szczebli i grup rozgrywkowych zostały odwołane i przeniesione na inne terminy.

Robert Kubica na torach Formuły 1.
Nieźle radzi sobie nasz polski jedynak Robert Kubica w wyścigach
formuły F-1. 4 kwietnia w Grand Prix Malezji zajął 4 miejsce a dwa
tygodnie później w Szanghaju był 5-ty. W klasyfikacji generalnej Robert
zajmuje 7 miejsce z dorobkiem 40 pkt. Prowadzi aktualny mistrz świata
Brytyjczyk Jenson Button (Mc Laren), który zgromadził 60 pkt.
W klasyfikacji producentów na czele Mc Laren– 109 pkt. Stajnia Renault,
w której jeździ w tym sezonie nasz kierowca zdobyła dotychczas 46 pkt.
i zajmuje 5 miejsce. Kolejne zawody w maju na torze w Hiszpanii.

SPORT LOKALNY
VI liga - Ryszard Kazieczko nowym trenerem Słomniczanki.
Od 14 kwietnia 37-letni Ryszard Kazieczko, trener II klasy, jest nowym szkoleniowcem VI-ligowej Słomniczanki
Słomniki i jeszcze w tym dniu przeprowadził trening ze swymi nowymi podopiecznymi. Po tym treningu stwierdził, Ŝe
wysoko ocenia umiejętności poszczególnych zawodników. Kazieczko zastąpił na stanowisku trenera Słomniczanki
Marka Kowalskiego. Zarząd klubu postawił przed panem Ryszardem ambitne zadanie – awans do V ligi. Jak podaje
Sportowetempo.pl - Ryszard Kazieczko (ur. 8.07.1973). Wychowanek Pogoni Miechów (debiut dopiero w 1989).
Kolejne kluby: Granica Chełm (III liga), Pogoń, Błękitni Kielce (III liga), Pogoń, Sparta Kazimierza Wielka (IV liga),
Pogoń, Victoria Skalbmierz, Pogoń, Stal Stalowa Wola (II liga, 2000 rok), Pogoń (IV liga), Spartak Gołcza, Pogoń,
Spartak Gołcza (A klasa), Pogoń. Ostatni mecz jako zawodnik rozegrał w Pogoni w ub. sezonie.
Z ostatniej chwili: 24 kwietnia druŜyna Słomniczanki rozgromiła Rabę Dobczyce 6:1. Tak więc Ryszard Kazieczko
miał doskonały debiut w roli trenera, który oklaskiwało wielu kibiców z Miechowa.

MKS Pogoń Miechów – VI liga Małopolska.
śałoba narodowa spowodowała konieczność zmiany terminarza rozgrywek. Dlatego
dopiero 21 kwietnia na stadionie przy ul. Konopnickiej Pogoń podejmowała zespół
Czarnych ze Staniątek. TuŜ przed meczem padał deszcz i mokre boisko znacznie
utrudniało grę. Od początku spotkania widać było lepszą technikę i dojrzałość gości.
Młodzi miechowianie nadrabiali te braki ofiarnością i ambicją. Ostatecznie mecz
zakończył się remisem 1:1 a bramkę dla naszej druŜyny zdobył strzałem z dystansu
Marcin Dudziński. Czarni mieli jeszcze co najmniej kilka stuprocentowych okazji ale albo
napastnicy fatalnie pudłowali albo bramkarz i obrońcy zdąŜyli zablokować uderzenia.
W ramach wyrównywania zaległości, 28 kwietnia Pogoń rozegrała derbowe spotkanie w Słomnikach. Była to
zarazem konfrontacja dwóch trenerów miechowskiej druŜyny – aktualnego Marcina Dudzińskiego i byłego (a
obecnego trenera Słomniczanki) Ryszarda Kazieczki. Konfrontacja wypadła na remis 2:2. W zgodnej opinii
obserwatorów miechowianie byli nieco lepszym zespołem o czym świadczy fakt, Ŝe zdecydowanie częściej byli w
posiadaniu piłki i mieli więcej tzw. sytuacji strzeleckich. - Druga połowa toczyła się całkowicie pod nasze dyktando kontynuuje Marcin Dudziński. - Mieliśmy więcej z gry i więcej sytuacji. Dosłownie "siedzieliśmy" na Słomniczance,
graliśmy agresywnie, piłką i na cięŜkim, grząskim boisku zachowaliśmy więcej sił, o czym świadczy fakt, Ŝe skurcze
mięśni łapały przeciwników, a nie nas. Z remisu u lidera jestem zadowolony. Bohaterem meczu był Maciej Owczarski
– zdobywca obu bramek dla Pogoni. Najpierw dobił strzał z dystansu grającego trenera Marcina Dudzińskiego a
wyrównującą bramkę zdobył z linii pola karnego. Pod wodzą trenera M.Dudzińskiego nasza druŜyna zaczyna zagraŜać
najlepszym. Podczas meczu był jeszcze jeden miechowski akcent. Drugą bramkę słomniczanie zadedykowali
sekretarzowi klubu Jackowi Reguckiemu, który jest rodowitym miechowianinem gdzie nadal mieszka jego matka.

Grają śAKI Pogoni Miechów.
śaki to najmłodsi adepci miechowskiej piłki noŜnej z klas 1 i 2 szkół podstawowych. W poniedziałek 19 kwietnia
spotkali się na gimnazjalnym Orliku ze swymi rówieśnikami ze szkółki piłkarskiej Wisły Kraków. Nasi chłopcy stawili
renomowanemu rywalowi twardy opór i ulegli 1:4. W naszej druŜynie na kilku pozycjach moŜna zauwaŜyć niezwykle
utalentowanych chłopców a rewelacyjnie bronił bramkarz miechowian Filip Komenda.

Mur Miechowian

Nasi przestrzelili karnego! Piłkarskie łzy. Piłka w bramce Pogoni. Trybuny pełne … rodziców.

Wyniki druŜyn miechowskich w rozgrywkach ligowych niŜszych klas.
W tym sezonie nasz powiat nie ma niestety reprezentanta w klasie rozgrywkowej „A”.

B klasa IV grupa Kraków.
Tragedia Smoleńska opóźniła rozgrywki takŜe w niŜszych klasach. W klasie B rozpoczęto od razu od 16 kolejki:
StraŜak Przybysławice - Spartak Charsznica 2:1, Zryw Przesławice - Nidzica Słaboszów 2:6, Spartak
Wielkanoc - Olimpia Czaple Wielkie 4:0, StraŜak Goszcza - Jastrzębiec KsiąŜ Wielki 6:2

C klasa III grupa Kraków.
Klasa C rozpoczęła od 14 kolejki (25.04) - Agricola Klimontów – Kapitol Racławice 4:1, Błękitni Falniów –
Cobra WęŜerów 1:2, Energia Kozłów – Tytan Polekarcice 0:1, StraŜak Sułkopwice – Northstar Miechów 2:4,

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Poseł Ziemi Miechowskiej Zbysław Owczarski.
Data i miejsce urodzenia: 26-07-1963, KoŜuchów.
Stan cywilny: Ŝonaty.
Wykształcenie: wyŜsze.
Ukończona szkoła: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Zawód: pracownik administracji samorządowej.
Wydział Turystyki i Rekreacji - mgr rekreacji ruchowej.
Nasz jedyny poseł Ziemi Miechowskiej równieŜ miał wziąć udział w uroczystościach w lesie katyńskim , które miały
upamiętniać 70 rocznicę mordu na Polakach. On takŜe, wraz z innymi uczestnikami uroczystości, nie doczekał się
przybycia Prezydenta RP wraz z pozostałymi członkami polskiej delegacji. Oddajmy głos posłowi: ok. 9.30
otrzymaliśmy informację, Ŝe coś się wydarzyło. Później przyszła kolejna informacja, Ŝe zginęło 47 osób, a potem te
najgorsze wieści – nikt nie przeŜył katastrofy lotniczej. Półoficjalny komunikat przekazał przez mikrofony polski
ambasador w Rosji. Składamy na ręce pana posła, wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci jego koleŜanek
i kolegów partyjnych i sejmowych. To co wydarzyło się 10 kwietnia uzmysławia nam ile warte są spory i kłótnie
Red.
polityczne w obliczu tak strasznych tragedii. Niech im ziemia lekką będzie. Cześć Ich pamięci.

Punkt widzenia czyli ciekawostka historyczna.
W 2004 roku, do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęła skarga, podpisana przez niejakiego Markiewicza. W niej skarŜono się na p.o.
dyrektora Gimnazjum nr 1 Adama Pitucha, Ŝe ogranicza swobody uczniów. Pan dyrektor po prostu zamknął wejścia do szkoły
i kaŜdorazowo w czasie trwania lekcji uczeń w razie potrzeby był wypuszczany indywidualnie. W ślad za skargą nastąpiła telefoniczna
interwencja krakowskiego kuratorium w w/w sprawie. Okazało się, Ŝe skarŜący się uŜył takŜe argumentu, iŜ nawet pogotowie
ratunkowe nie mogło interweniować bo szkoła była zamknięta. Oczywiście był to czysty wymysł pomysłowego skarŜypyty. Podobno
w tą sprawę zaangaŜował się takŜe ówczesny wizytator miechowski o nazwisku identycznym jak podpisany pod skargą. Skarga
drogiego Karola odniosła taki skutek, Ŝe dyrektor uwierzył zapewnieniom samorządu szkolnego i wbrew woli rodziców wyraŜonej
w ankiecie, szeroko otwarł podwoje szkoły. To historia a dzisiaj? Od początku 2007r. szkoła pod nowym kierownictwem jest lepiej
strzeŜona niŜ niejeden zakład karny. Wejść na teren szkoły strzegą elektroniczne zamknięcia, odźwierny i monitoring. I teraz jakoś
nie słychać protestów znanego speca od oświaty i nie tylko. Z punktem siedzenia zmienił mu się widocznie punkt widzenia.

Gówniarzeria na szczytach.
Kłamstwo i mataczenie tak weszło w krew, oprócz innych substancji, burmistrzowi naszego miasta Krzysztofowi Ś., Ŝę
łŜe nawet w zupełnie błahych sprawach. Ostatnie jego osiągnięcia w tym temacie obnaŜyła red. M. Uchto w Dzienniku
Polskim. Pan burmistrz szedł w zaparte i nie chciał się przyznać, Ŝe przystawił pieczątki swoje i Urzędu Gminy pod
sławetnym pismem do Urzędu Marszałkowskiego z groźbą o odłączeniu gminy Miechów od Małopolski. Po okazaniu
kopii pisma przypomniał sobie jednak, Ŝe jednak uŜył pieczątek. Po prostu gówniarzeria.

Kącik humoru.
#/ Na sesji RM burmistrz Krzysztof Ś. „przeprosił” radnego Jerzego Muszyńskiego za słowa jakich uŜył w stosunku do
jego osoby w wywiadzie prasowym. Te przeprosiny zabrzmiały tak jak w znanej anegdocie. Sąd nakazał pewnemu
panu przeprosić innego pana za to, Ŝe go nazwał kłamcą. Wypełniając wyrok sądu skazany na przeprosiny poszedł
do obraŜonego i powiedział: przepraszam cię kłamczuchu, Ŝe cię nazwałem kłamcą.
#/ Wielkopiątkowy występ chóru parafialnego „uświetnił” swoim udziałem znany miejscowy wokalista, burmistrz
Krzysztof Ś. Jak twierdzą naoczni i nauszni świadkowie, podobno cienko śpiewał.
#/ No, złotousty burmistrz (przepisane dosłownie z protokołu) :
•

•
•

Proszę Państwa i przed wczoraj przybył do Urzędu pan Roman Ilkiw, który wrócił z Wołoczysk, przekazując nam informacje,
Ŝe pod wpływem naszej pomocy, moŜe i nie tylko, ale i w podziękowaniu Rada Miasta Wołoczyska w zeszłym tygodniu
podjęła uchwałę , która jednej z głównych ulic w Wołoczyskach nadaje imię Miechowska, więc proszę Państwa no myślę, Ŝe
jest to akt podziękowania jak i sympatii dla nas za okazałą pomoc i za współpracę, Ŝe no na Ukrainie w odległym Powiecie
Ukrainy znajdzie się ulica, która będzie nosić nazwę naszego miasta w języku ukraińskim i w języku polskim.
W Zagorzycach w pobliŜu ujęcia wody będziemy usuwać topolę, więc proszę państwa tutaj od trzech lat juŜ ćwiczenia
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych mają bardzo praktyczny wymiar, mianowicie usuwamy niebezpieczne miejsca, zagroŜenia
po to aby no wysiłek straŜaków skierowany był, ku pomocy mieszkańcom.
Pewne czynności niŜej zaproponowała jedna firma, drugie druga, więc będziemy korzystać. Na razie nie ma takiej potrzeby
dzięki Bogu, ale firmę mamy ...

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (36)
W wesołej szkole wiosenne porządki. Kompleksowy przegląd pomieszczeń, rejonów i zatrudnionych. Dyrekcja poszukuje wszędzie
pretekstów do zwolnień wśród pedagogów. Oczywiście zwolnienia nie dotkną nikogo ze swoich jak choćby panią, która ma 61 lat i od
3 mogłaby juŜ bawić wnuki na nauczycielskiej emeryturze. W innym zespole równieŜ jest pani, która bez problemów mogłaby pójść
na wcześniejszą emeryturę ale nie pójdzie. Jest „swoja” i nic jej nie grozi. Swojak to ma klawe Ŝycie! W wesołej szkole.
#/ Wójt Sosenka nadal nieudolnie kryje się ze swymi romansami mimo, Ŝe jest juŜ formalnie wolny. Aby usprawiedliwić częste
nieobecności w domu, wciska ciemnotę swym dorastającym dzieciom, Ŝe jeździ np. na spotkania ze straŜakami. Oczywiście
słuŜbowym samochodem. Te zebrania są często mocno wyczerpujące co moŜna wywnioskować z wyglądu naszego dzielnego
samorządowca. W Smarkiewiczach-Owczarach takie zebrania czasami trwają nawet całą noc, a obraduje się nie o suchym pysku, jak
mówią sami druhowie i druhny. CięŜkie ale i ciekawe jest Ŝycie szefa gminnej OSP.

Poczta – czyli od Was do nos
#/ Panie Redaktorze! Byłem na ostatniej sesji rady gminy w kinie. Jedną z uchwał, jaką głosowano było przyznanie tytułu
honorowego obywatela miasta naszemu ks. prałatowi. Jak dobrze policzyłem za przyznaniem honorowego obywatelstwa było tylko 8
radnych. Mimo to prowadzący sesję A.Chmielewski ogłosił, Ŝe rada uchwaliła honorowe obywatelstwo dla naszego proboszcza. 8 z 21
radnych to tylko 40% rady gminy. CzyŜby więc ks. prałat został 40-to procentowym obywatelem honorowym? irek44
Red. Z relacji osób trzecich oraz enuncjacji prasowych wynika, Ŝe ks. prałat Jerzy Gredka został zgodnie z prawem przez Radę
Miejską obdarowany tytułem Honorowego Obywatela Miasta Miechowa. „Za” było 8 radnych, „przeciw” 3 radnych a pozostałych 8
radnych wstrzymało się od głosu. Tego typu uchwały są przyjmowane przez RM zwykłą większością
głosów czyli ma być więcej za niŜ przeciw. I tak było w rozwaŜanym przypadku. Przyłączamy się
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do gratulacji choć nie bylibyśmy zdziwieni, gdyby ks. Prałat nie przyjął tak udzielonego „zaszczytu”.
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#/ Do redakcji Echa. Ciekawostka. Czytając wasze pismo przypomniało mi się pewne spotkanie z,
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Wydawca : Stowarzyszenie
jak wy go nazywacie, miejscowym gminnym starozakonnym. Tematem rozmowy były wydarzenia
Im. Macieja Miechowity
roku 2005. Mój rozmówca wyraził Ŝal, Ŝe nie został wówczas komisarzem gminy bo zrobił by w niej
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gruntowne porządki. Na czym to sprzątanie miałoby polegać nie sprecyzował i dotąd nie wiem czy
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