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3 MAJOWE UROCZYSTOŚCI
UROCZYSTO
Uroczyście obchodzono w naszym mieście 216 rocznicę 3-majowej Konstytucji. Obchody rozpoczęto
Mszą Świętą w Bazylice Grobu BoŜego, którą celebrował Ks. Prof. Andrzej Boksiński. Przepiękna homilia, w
której krótko przypomniał historyczne wydarzenia sprzed 2 wieków, to pouczająca lekcja naszej narodowej
historii. Po mszy, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele miejscowych samorządów, organizacji i instytucji
przeszli pod pomnik z orłem gdzie złoŜyli wiązanki kwiatów. Pierwszy uczynił to jedyny obecny na uroczystości
parlamentarzysta Senator RP Platformy Obywatelskiej Andrzej Gołaś. Okolicznościowe listy na ręce Starosty
Powiatu Miechowskiego nadesłali kolejni posłowie PO ziemi krakowskiej Bogdan Klich i Ireneusz Raś. Część
nieoficjalna 3-cio majowych obchodów odbyła się w ogrodach Starostwa. MłodzieŜowy zespół smyczkowy wraz z
wokalistką wykonali nasz Hymn Narodowy a potem zespół zaprezentował zestaw utworów patriotycznych.
Starosta Mieczysław Bertek, zgodnie z tradycją, uhonorował znanego działacza społecznego Władysława
Biernackiego doroczną nagrodą za upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Następnie zaproszeni
goście ochoczo zaatakowali okazały stół szwedzki przygotowany na tą okazję. Do zobaczenia za rok.

Delegacje składają wiązanki przy pomniku Pod Orłem

Samorząd Powiatowy

Platforma Obywatelska Miechów

Cech Rzemiosł RóŜnych

Samorząd Gminny

Szkoła Podstawowa Nr 1

Delegatura NSZZ „Solidarność”

W ogrodach Starostwa

Resorty siłowe

Gimnazjum Nr 1

Bank Spółdzielczy O/Miechów

Starosta Bertek wręczał nagrodę

młodzieŜowy zespół grał i śpiewał

a radny Marczewski karmił Prasę

CHŁOP
ROKU
CH
Jak co roku, pod kopcem Kościuszki w Racławicach wybierano „Chłopa Roku”. RównieŜ jak w latach
poprzednich rywalizacja o to prestiŜowe miano była twarda i zacięta. Wygrał najlepszy!

Dojono coś co przypominało krowę

mocowano się na rękę

i wygrał najlepszy.

ECHA Z GMINY
Wszyscy ludzie burmistrza (2)
„Miechów zasłuŜył na lepszą władzę. Dość niejasnym układom, podejrzanym interesom, klikom
i koteriom! – grzmiał w agitkach wyborczych kandydat K. Świerczek. A co robi Burmistrz Świerczek ?
Przysłowie ludowe mówi, Ŝe jak się chce psa uderzyć to się zawsze kij znajdzie! Zgodnie z tą zasadą do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zjechała kontrola z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W ostatni dzień kwietnia Burmistrz odwołał ze stanowiska Kierownika Ośrodka Panią Edydę Grelę i powierzył
pełnienie obowiązków szefa placówki Lechowi Kochańskiemu. Jak twierdzi Burmistrz cyt. : Do odwołania
dotychczasowej kierowniczki zobligowały mnie uwagi przedstawione po zakończeniu kontroli .
Musimy się z nimi liczyć bo UW przekazuje nam dotacje na działalność z zakresu pomocy społecznej.
Aby zweryfikować wiarygodność Burmistrza naleŜałoby pochylić się nad ustaleniami i zaleceniami wspomnianej
kontroli. Wg b. Kierownik Ośrodka E. Greli!, protokół pokontrolny nie zawierał Ŝadnych zastrzeŜeń
dotyczących rozliczenia dotacji oraz naliczania i wypłacania zasiłków. Potwierdza to pani Katarzyna
Łach-Stwora, Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli UW w Krakowie. Tak więc rzekoma troska Burmistrza o
losy dotacji wojewódzkiej w świetle powyŜszych stwierdzeń jest nietrafiona. Sporządzone przez zespół
kontrolujący wnioski i zalecenia pokontrolne zostały wysłane 8 maja do burmistrza i szefa kontrolowanego
zakładu. Oni teŜ muszą się do nich ustosunkować. O jakich więc „uwagach po zakończeniu kontroli” i przez kogo
zgłaszanych mówi Burmistrz Bóg raczy wiedzieć. Jak dowiedziała się redaktorka GK pani Magdalena Uchto,
zespół kontrolny miał zastrzeŜenia do sprawowania przez GOPS nadzoru i kontroli nad działalnością
Środowiskowego Domu Samopomocy. W teczkach, które naleŜały do rejonu opiekuńczego Lecha K. stwierdzono
m.in. brak aktualizacji rodzinnych wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych – uściśla pani E. Grela. Ta opinia
nie dziwi b. Dyrekcji Gimnazjum, na interwencję której w roku szkolnym 2005/2006 pan K. błyskawicznie (w
ciągu zaledwie 3 miesięcy!) rozpatrzył i załatwił wniosek ucznia z Nasiechowic o dofinansowanie obiadów. Tak
więc za opieszałość w wypełnianiu swych obowiązków przez pracownika została pozbawiona stanowiska
kierownik ośrodka zaś ów pracownik w nagrodę pełni jej obowiązki. Pikanterii tej sytuacji dodaje fakt, Ŝe to
obecny szef Ośrodka czyli Lech K. będzie teraz pisał wyjaśnienia pokontrolne dla Urzędu Wojewódzkiego. MoŜe
to jest prawdziwą przyczyną pospiesznych zmian kadrowych w GOPS-sie?
Kim jest i skąd się wziął nowy Kierownik gminnej opieki społecznej? W marcu 2005 roku tak napisał o sobie :
„Zobaczyłem na ulicy zmarzniętą dziewczynkę. DrŜała w lichutkiej sukience z nikłą nadzieją na
przyzwoity posiłek. Z gniewem powiedziałem do Boga : Dlaczego na to zezwoliłeś? Dlaczego nic nie
robisz w tej sprawie? Przez moment Bóg nie powiedział nic. Tamtej nocy odpowiedział zupełnie
niespodziewanie : Z całą pewnością zrobiłem coś w tej sprawie. STWORZYŁEM CIEBIE !”
P.S. Na pytanie dziennikarki GK o krąŜące opinie, Ŝe rozpoczyna czystki w celu obsadzenia stanowisk „swoimi
ludźmi” K.Świerczek stwierdził, Ŝe nie zamierza komentować opinii czy odczuć on jedynie „dostosowuje się do
faktów”. I to jest uczciwe stawianie sprawy! K.Świerczek tylko dostosowuje się do faktu, iŜ został wybrany
Burmistrzem Miechowa a wielu kolegom z list wyborczych i towarzyszom partyjnym obiecał okazać wdzięczność

za udzielone poparcie. OstrzeŜenie dla kierowników innych zakładów budŜetowych : jeśli w kierowanym przez
Was zakładzie pojawi się kontrola pakujcie walizki bo desant PiS na stanowiska gminne trwa.
C.D.N.

Komunikacja
Przejechanie samochodem, szczególnie nieco większych rozmiarów, ulicą
Powstańców w dni targowe (wtorek, piątek) jest wręcz niepodobieństwem.
Parkujące po obu stronach ulicy na chodnikach samochody zmuszają licznych
przechodniów do poruszania się wolnymi przestrzeniami między pojazdami.
Stwarza to dodatkowe niebezpieczeństwo. A dla uŜytkowników drogi pozostaje
niewielki pas jezdni wokół osi ulicy. NajwyŜszy czas aby władze miejskie
zmierzyły się z tym problemem zanim dojdzie w tym miejscu do jakiejś kraksy
czy nie daj BoŜe wypadku. Polecamy powyŜsze takŜe uwadze Policji.

PROSTO Z MIASTA
Wizyta młodzieŜy z Belgii.
Na przełomie kwietnia i maja przez kilka dni gościliśmy w Miechowie uczniów szkoły z Battice gm. Hevre. Jest to
kolejny efekt nawiązanej przez Burmistrza Włodzimierza Mielusa w 2000r. współpracy z władzami belgijskiej
gminy. PoniŜej krótkie przypomnienie historii kontaktów naszego miasta z belgijską gminą.

3 sierpnia 2000r. na zaproszenie burmistrza Włodzimierza Mielusa przybył do Miechowa Konsul Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii Pan Jerzy DroŜdŜ wraz z rodziną. Rodzice Pana Konsula wywodzą
się z Miechowa, gdzie takŜe mieszkają jego krewni. Podczas kameralnego spotkania w Urzędzie Gminy i Miasta
przeprowadzono rozmowy dotyczące nawiązania współpracy między Miechowem a belgijskim miastem Herve.
W ślad za tym spotkaniem na ręce Pana Mielusa przyszedł 11 sierpnia z Belgii list, w którym m.in. czytamy :
W nawiązaniu do naszego spotkania w Miechowie w dniu 3 sierpnia br. pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować
Panu oraz Pańskim kolegom za niezwykle gościnne i sympatyczne przyjęcie oraz ciekawe rozmowy. Po powrocie z
Polski skontaktowałem się z wiceburmistrzem miasta Herve Panem Georges Dechamps, który potwierdził fakt
przesłania na pańskie ręce oficjalnego zaproszenia do złoŜenia wizyty w Belgii w dniach 21 – 27 września br.
Szczegółowy program wizyty przygotowany zostanie do końca sierpnia br. Serdecznie Pozdrawiam Jerzy DroŜdŜ
Konsul Generalny RP. W taki oto sposób doszło we wrześniu 2000r. do wizyty delegacji samorządu gminy Miechów
w Belgii. PoniŜej prezentujemy historyczne juŜ zdjęcie ze spotkania w ratuszu w Hevre.
23.09.2000r.

W ratuszu miejskim. Siedzą:2-gi z lewej Burmistrz Andre Smeets, 4-ty z lewej jego zastępca Georges Dechamps

Miechowska Platforma z Tuskiem
19 maja w Audytorium Maximum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
odbyła
się
Ogólnopolska
Konwencja
Programowa PO RP „Bezpieczna Polska w bezpiecznym
świecie”. W wypełnionej po brzegi auli UJ dominowali
członkowie i sympatycy PO z Małopolski i z Kielecczyzny.
Konwencję prowadzili : B. Komorowski, B. Klich, P. Graś,
A. Czerwiński i M. Biernacki. Po zakończeniu obrad odbył
się piknik na terenie Toru Kajakarstwa Górskiego pod
Tyńcem. Na imprezę przybył Przewodniczący PO Donald
Tusk. Na zdjęciu delegacja miechowskich „Platformersów”
po przyjacielskiej pogawędce z szefem Partii.

ZNP min. R. Giertychowi mówi d o ś ć :
• Upolitycznieniu i psuciu edukacji, obraŜaniu, lekcewaŜeniu i szykanowaniu nauczycieli

• Składaniu deklaracji bez pokrycia i tworzeniu fałszywego wizerunku szkoły
Miechowskie Gimnazjum nr 1 jako jedyna szkoła w naszym mieście wywiesiła
flagę ZNP na znak włączenia się w przygotowania do strajku. Kierująca szkołą
pani Joanna Nowak jest prominentnym członkiem ZNP i tylko Ona w naszym
mieście miała odwagę powiedzieć ministrowi Giertychowi DOŚĆ! BRAWO PANI
DYREKTOR !!! PoniewaŜ pani Joanna ma poparcie Małopolskiego Kuratora
Oświaty i Burmistrza więc zapewne wygra konkurs na Dyrektora placówki i od
14 czerwca przez 5 lat będzie rządzić Gimnazjum Nr 1. Pod taką opieką jego
nauczyciele mogą być pewni solidnej opieki związkowej przed zakusami MEN.
ZNP domaga się m.in.: utrzymania dotychcz. uprawnień emerytalnych,
emerytur pomostowych, znaczących podwyŜek wynagrodzeń,
zwiększenia nakładów na oświatę oraz zmiany kierownictwa MEN.

SPORT – MISTRZOSTWA POWIATU
24KWIETNIA na Stadionie Miejskim w Miechowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Miechowskiego Szkół
średnich w piłce noŜnej. Do rywalizacji stanęły 4 zespoły : KsiąŜ Wielki – opiekun Marek Szałas, Liceum
Ogólnokształcące Miechów opiekun Radosław Werys, Zespół Szkół Nr 1 opiekun Andrzej Wachacki i
Zespół Szkół Nr 2 opiekunowie Andrzej Dudek i Zbigniew Suchodolski. Uczestnicy rozegrali między sobą
turniej systemem kaŜdy z kaŜdym. Mecz trwał 2X20 minut. Wszystkie spotkania sędziował pan Jan Paweł Janus.
WYNIKI :
KsiąŜ
- LO 0 : 3
KsiąŜ - ZS Nr 2 3 : 2
KsiąŜ - ZS Nr 1 2 : 6
LO - ZS Nr 2 3 : 0
LO - ZS Nr 1 1 : 1
ZS Nr 2 - ZS Nr 1 0 : 1

Jedyna druŜyna spoza Miechowa – KsiąŜ Wielki

Najlepsi w powiecie – druŜyna LO Miechów

W ocenie organizatorów poziom zawodów był wysoki a rywalizacja bardzo wyrównana. O zdobyciu mistrzostwa
zadecydowała zaledwie 1 bramka! Wielu z występujących zawodników gra juŜ na co dzień w lokalnych
zespołach ligowych seniorów. NaleŜy podziwiać kondycję zawodników. Mimo iŜ moŜna było dokonywać dowolnej
ilości zmian, w tym takŜe zmian powrotnych, znakomita większość graczy nie opuszczała boiska ani na chwilę,
przebywając na nim 120 minut! KaŜdy zespół miał jedną czy dwie „gwiazdy”, które decydowały o image całej
druŜyny. Najlepszym i najskuteczniejszym zawodnikiem mistrzostw został wybrany Norbert Górski z KsiąŜa.

Puchar i nagrody (piłki),
ufundowane przez władze
powiatowe,
wręcza
kapitanowi zwycięskiej
druŜyny
Naczelnik
Wydziału Oświaty Starostwa
Powiatowego w Miechowie
Leonard Mazur . Obok
wszyscy opiekunowie organizatorzy turnieju
mistrzowskiego. Od lewej :
A. Dudek, Z. Suchodolski,
A. Wachacki , M. Szałas
i R.Werys.

TABELA TURNIEJU :
1. Liceum Ogólnokształcące w Miechowie
2. Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie
3. Repr. Szkół Średnich z KsiąŜa Wielkiego
4. Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie

7 pkt.
7 pkt.
3 pkt.
0 pkt.

bramki
bramki
bramki
bramki

7- 1
8 -3
5 - 11
2 -7

2 miejsce ZS Nr 1 w Miechowie

3 miejsce KsiąŜ Wielki

4 miejsce ZS Nr 2 w Miechowie

SPORT – Biegi przełajowe
17 kwietnia w Parku Miejskim w Miechowie odbyły się Wiosenne
Indywidualne i Sztafetowe Biegi Przełajowe. Organizatorem
imprezy był Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” przy
Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. Nad sprawami organizacyjnoformalnymi czuwała osobiście Prezes UKS Marta Szarek. Całą
imprezę przygotowali i sprawnie przeprowadzili Ewa Pituch, Adam
Pituch i Marta Szarek.
Do biegów przełajowych zgłosiło się w sekretariacie zawodów 310
zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu miechowskiego. Przybyła do
Parku młodzieŜ miała okazję zaŜyć duŜo ruchu na świeŜym powietrzu i
przewentylować płuca po godzinach nasiadówki w murach szkolnych.

Adam Pituch ustawia zawodników na starcie

Ewa Pituch dyscyplinuje młodych uczestników

Opiekunowie A. Wachacki, Z. Suchodolski, A. Dudek

Puchary dla zwycięzców

Po zakończonych zawodach nagrody, dyplomy i puchary dla najlepszych
zawodniczek i zawodników w 6-ciu kategoriach, ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Miechowie wręczał Naczelnik Wydziały Oświaty
Leonard Mazur. Miechowskie Wiosenne Biegi były
jednocześnie eliminacją do biegów przełajowych na
szczeblu wojewódzkim. Do tych zawodów zakwalifikowało się po 8
pierwszych
zawodniczek
i
zawodników
w
kategoriach
biegów
indywidualnych oraz po 2 najlepsze sztafety w kaŜdej kategorii. śyczymy
naszym młodym sportowcom sukcesów na arenie wojewódzkiej.
W głębi Prezes UKS ”Spartakus” Marta Szarek

WYNIKI.
•

Szkoły ponadgimnazjalne – indywidualnie

Dziewczęta
(dystans 1000m)

: 1. Karolina Kłysińska – LO Miechów
Chłopcy :
1. Wojciech Karwat - ZS Nr 1
2. Kalina Manterys
- LO Miechów (dystans 2000m) 2. Krzysztof Bijak - ZS Nr 2
3. Anna Parnak
- LO Miechów
3. Tomasz Pełka
- ZS Nr 2

• Szkoły Podstawowe – sztafety 9 osobowe ( 3 os. z klasy IV, 3 os. z kl. V i 3 os. z kl. VI )
Dziewczęta :
1. SP KsiąŜ Wielki
Chłopcy : 1. SP Racławice
(9x800m)
2. SP Gołcza
(9x1000m)
2. KsiąŜ Wielki
3. SP Racławice
3. Kozłów
• Gimnazjum - sztafety 10 osobowe
Dziewczęta : 1. KsiąŜ Wielki
(10x800m)
2. Gołcza
3. Miechów

Chłopcy :
(10x1000m)

1. Gimnazjum Nr 1 w Miechowie
2. KsiąŜ Wielki
3. Racławice

FELIETONY NA CZASIE
Mali ludzie.
Motto : podczas politycznego zamętu, mali ludzie nie myślą o historii ale wykorzystując jej wiatr
rozwijają Ŝagle i szukają okazji dla siebie.
JuŜ sławny marzec 1968r. ukazał mechanizmy i prawdziwe cele rewolucji małych ludzi. Ówcześni aktywiści
partyjni, którzy Ŝądali rozprawy z „syjonistami i rewizjonistami” doskonale pojmowali, Ŝe gdy wyleci z gry jeden
towarzysz (nie nasz) to na jego miejsce wskoczy inny towarzysz (nasz). A to oznacza nowe stanowiska
i synekury. Oczywiście DLA NAS! Oprócz towarzyszy (nie naszych) na wewnętrzną i zewnętrzną emigrację zostali
wówczas skazani „wykształciuchy” czyli naukowcy, lekarze, inŜynierowie, pisarze i ekonomiści. Na zwolnione
przez nich miejsca i stanowiska wypłynęli z niebytu mali ludzie, którzy poparli właściwą frakcję Mietka Moczara.
Oczywiście nie dla idei tylko dla własnego prywatnego interesu. Ten mechanizm, który wtedy został
przetestowany, z niezmiennym powodzeniem jest stosowany przez wszystkie ekipy rządzące naszym krajem. I
tak przez kolejne zrywy „Solidarności” i kolejne rządy w juŜ niepodległej Polsce trwało to i trwa do dnia
dzisiejszego. Obecnie swoją rewolucję moralną znów robią mali ludzie, którzy dotychczas niewiele w Ŝyciu
osiągnęli. Teraz zwietrzyli swoją szansę. Usiłują przekonać siebie i innych, Ŝe dotychczasowy brak sukcesów to
wina spisku, wrogiego układu itp. Ludzie nie dajmy się zwariować! Tu wcale nie chodzi o Ŝadne pryncypia czy
walkę polityczną. To jak zwykle motorem działania są prywatne i przyziemne interesy - własne sprawy. Dlatego
obserwujemy codziennie czystki w administracji, państwowych spółkach, „odzyskanych” przez słuszną opcję
samorządach i wszelkich innych obszarach gdzie znajdują się konfitury. Jeden z naszych obecnych miejscowych
notabli, w przedwyborczych wystąpieniach negujący wszelkie dokonania dotychczasowych władz lokalnych,
wyznał z rozbrajającą szczerością, Ŝe do wyborów idzie się po to aby przejąć władzę. I to jest cała filozofia
małych ludzi – władza celem samym w sobie bo potrzebna do realizacji własnych prywatnych planów. Ów
osobnik nie chciał czy nie potrafił odpowiedzieć na proste pytania : kto on i jaka jego moralna legitymacja do
wydawania sądów i ocen? Co zrobił dotychczas, jakie jego zasługi dla środowiska, w którym Ŝyje całe swe
dorosłe Ŝycie? Sami musimy sobie odpowiedzieć na te pytania gdyŜ praca w samorządzie to nie rekreacja
ruchowa, to samo Ŝycie.

Historia rządzącym ku przestrodze. Cz. 1
Wstęp. W związku z licznymi mailami, redakcja postanowiła przybliŜyć czytelnikom, w felietonowej formie,
osobę wójta gminy Smarkiewicze – Owczary K. Sosenki. Postaramy się przespacerować ścieŜkami Ŝyciowymi
tego osobnika a jego przypadek, choć to fikcja literacka, niechaj będzie memento dla innych rządzących. Fikcja
literacka ma bowiem to do siebie, Ŝe czasem zderza się z rzeczywistością w najmniej oczekiwanym punkcie
a wymyślona przez nas postać moŜe u niektórych wywołać róŜne skojarzenia z realnymi osobami. Jeśli tak to
osiągniemy zamierzony cel którym jest rozruszanie szarych komórek naszych czytelników. A teraz ad rem.
Nasz bohater przyszedł na świat roku Pańskiego 1963 w niewielkiej wiosce góralskiej Kąpieliska. Tam teŜ
Krzysio spędził szczęśliwe dzieciństwo pasając krowę i gęsi. Od najmłodszych lat fascynowało go drewno. Lubił
strugać fujarki z gałęzi wierzbowych i majstrować w komórce pełnej drewnianych polan. JuŜ jako pacholę
podejmował próby zastosowania drewna do celów uŜytkowych. A to zmajstrował kawałek boazerii, a to
drewniane okienko czy drzwi lub kilka klepek podłogowych. Zamiłowanie do stolarki pozostało w nim do dziś. Do
szkoły podstawowej chodził w swojej rodzinnej wsi choć miał mocno pod górkę. Z Boską pomocą pokonał ten
pierwszy szczebel edukacji i w wieku 15 lat rodzice posłali go na dalszą naukę do stolicy gminy Smarkiewicz. Po
pięciu latach wytęŜonej nauki młodzieniec ukończył średnią szkołę i zapragnął zostać nauczycielem. Aby łatwiej
tego dokonać zapisał się do jedynej słusznej wówczas Partii. Niestety podjęta przez niego próba zostania
studentem zakończyła się niepowodzeniem. Teraz o naszego bohatera upomniała się armia i został wcielony do
Ludowego Wojska Polskiego. Po 2 latach błyskotliwej kariery wojskowej w słuŜbie wartowniczej został
przeniesiony do rezerwy w stopniu szeregowca i wrócił do nauczania innych. Wrodzona ambicja pchała go do
dalszego doskonalenia i zdobywania kolejnych patentów wiedzy. Pracując i zarabiając na swe utrzymanie
rozpoczął proces intensywnego zaocznego samokształcenia. W ciągu 1 roku zaliczył studium nauczycielskie i zdał
egzamin na studia. Dwa lata przed uzyskaniem dyplomu magistra (z wynikiem dostatecznym) popełnił
małŜeństwo i rychło doczekał się dwuosobowego potomstwa. JuŜ na początku lat 90-tych mgr Krzysztof objął
pierwsze samodzielne stanowisko oświatowe. Został dyrektorem szkoły podstawowej we wsi Dozorów. Te
wszystkie dokonania nie usatysfakcjonowały naszego młodego człowieka gdyŜ jego plany Ŝyciowe sięgały
znacznie wyŜej. O dalszej drodze Ŝyciowej i karierze politycznej Sosenki w kolejnych odcinkach.

Lekkoduchom i birbantom pod rozwagę.
Obserwujemy niepokojące rozluźnienie obyczajów nie tylko wśród młodzieŜy ale takŜe wśród dorosłych ludzi
na stanowiskach. Nawet biorąc poprawkę na wiosnę i nietypowe jak na tą porę roku warunki klimatyczne nie
sposób znaleźć wytłumaczenia dla postawionej na początku tezy. Jesteśmy skłonni okazać pobłaŜliwość młodym
ludziom zachowującym się zdecydowanie nagannie wg ogólnie przyjętych norm obyczajowych i religijnych. Jeśli
jednak w podobny sposób zachowuje się człowiek wydawałoby się dojrzały, który chciałby być osobą powaŜaną i
szanowaną jak przystało na beneficjenta wysokiej funkcji samorządowej, to jest to niezwykle niepokojący
przypadek. Jeśli na dodatek taka osoba przechodzi nad swym postępowaniem do porządku dziennego, jeśli z
podniesionym czołem bierze udział w Ŝyciu publicznym, to otrzymujemy wyraźny sygnał, iŜ wg Niej nie dzieje się
nic niewłaściwego. Jeśli chcemy wychowywać młodzieŜ to najlepiej to czynić świecąc jasno własnym przykładem!
Nasza społeczność nie jest przesadnie purytańska. Zasady wpojone nam przez naszych rodziców i drogowskaz w
postaci Dekalogu są uniwersalne w kaŜdym czasie i dla kaŜdego.
AFM

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Co klasa to klasa.
W ostatniej dekadzie kwietnia, w UGiM w Miechowie, z samorządowcami
powiatu miechowskiego spotkał się Wojewoda Małopolski Maciej Klima.
Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek
(PiS). Przybyli na spotkanie miechowscy wójtowie byli mocno zdziwieni
nieobecnością Starosty Miechowskiego. Pytany w tej sprawie gospodarz
przyznał, Ŝe starosta po prostu nie został zaproszony! Gospodarzem
tegorocznych obchodów święta 3 maja był Starosta Mieczysław Bertek
(PSL). Gdyby Starosta był z tej samej gliny co burmistrz to zapewne w
formie rewanŜu nie zaprosiłby burmistrza na w/w uroczystości. Starosta
stanął jednak na wysokości zadania i mieliśmy okazję podziwiać kwiat
pisowskiej nomenklatury. Klasę po prostu trzeba mieć!

Wójtom ku przestrodze (3)
Jak juŜ uprzejmie donosiliśmy ku przestrodze wójtów naszego powiatu, wójt gminy Smarkiewicze - Owczary
Krzysztof Sosenka pokazał kompletny brak klasy po wyborze na 1-go obywatela gminy. Podeptał świętą godność
rodziny przez co stał się w swej gminie symbolem skandalu obyczajowego. Pokazał wyborcom jak władza moŜe
uderzyć do głowy człowiekowi, który wartości chrześcijańskie traktuje koniunkturalnie i na dodatek okazał się
niewdzięcznikiem. Powszechnie bowiem wiadomo, Ŝe na fotelu wójta zasiadł dzięki intensywnym zabiegom Ŝony,
która chodziła incognito po wsiach od domu do domu, agitując za męŜem. Zacna małŜonka mając nadzieję, iŜ
ten wiarołomca się opamięta czyni w jego kierunku wiele pojednawczych gestów (n.p. zwolniła z sekwestru
rodzinny samochód) i gotowa jest mu wybaczyć w imię utrzymania jedności rodziny. Lecz on zamiast to docenić i
posypać głowę popiołem, mnoŜy akty agresji wobec Ŝony imputując jej zaburzenia psychiczne, konszachty z
przeciwnikami politycznymi w celu pozbawienia go stanowiska i grozi pozwami o zniesławienie. Nawet jego
główny sojusznik w wyborach samorządowych, człowiek niezwykle dbający o zachowanie przez rządzących
pozorów wysokich standardów moralnych, nie krył swego oburzenia przy okazji występu wójta w misteriach
paschalnych. Jakby tego wszystkiego było mało, doradcy i towarzysze partyjni wójta podpowiadają mu
niesłychane scenariusze dalszej batalii z najbliŜszymi. OtóŜ powstał projekt wyłudzenia od prawowitej małŜonki
domu za miastem i sprowadzenie tam nowej wybranki (po przeglądzie klinicznym) oraz legalnej progenitury
wójta. śona dostałaby ew. słuŜbówkę w suterenie i tym sposobem mogłaby być w pobliŜu swego ukochanego
męŜa.
P.S. W związku z licznymi mailami na temat wójta Sosenki redakcja oświadcza, Ŝe wszelkie podobieństwo do
osób z naszej gminy jest ciekawą ale nieuprawnioną fikcją literacką. Jaki morał z tej seksafery dla innych?
Gdy u kogo pusta głowa - niech ten feler skrzętnie chowa ! (ludowe)
C.D.N.

RozwaŜania nad korytem - czyli świńskie impresje
7 ŚWIŃSKICH PRZYKAZAŃ

Oto wielkie jest koryto
Oto wielkie jest koryto
Pachnie strawą wyśmienitą
A tuŜ przy nim z kaŜdej strony
Świńskie kręcą się ogony.
KaŜda świnia ryj swój pcha
I wyŜera, co się da.
A chce zeŜreć jak najwięcej
Jak najtłuściej, jak najprędzej.
Gdy się dorwie do koryta
To drugiego się nie pyta
Czy mu dobrze, czy teŜ źle
Tylko Ŝre, Ŝre, Ŝre …
Kiedy naŜrą się do woli
To dostojnie i powoli
Idą do swojego chlewa;
KaŜda się przeciąga, ziewa
Najedzona, wypasiona
Bardzo jest zadowolona.

Sześć świnek w górę się pięło
Trwał
wyścig
ten
zajadły
AŜ coś pod nimi w dole łupnęło
I
wszystkie
naraz
spadły.
Gdy się tak idzie po drabinie
- PodróŜ to
niebezpieczna,

1. ŚWINIA przede wszystkim zawsze
będzie ŚWINIĄ, a potem dopiero
człowiekiem.
2. Ludzie Ŝyją po to aby ŚWINIE miały
dobrze.
3. Co jest dobre dla ŚWIŃ, nawet jeśli
jest zakazane, jest dozwolone.
4. ŚWINIA, ŚWINI oka nie wykole.
5. Świnia, ŚWINI nigdy nie podłoŜy
Ŝadnej świni.
6. Kto pomaga jednej ŚWINI, pomaga
wszystkim ŚWINIOM.
7. Wszyscy są równi, ale ŚWINIE są
ŚWINIAMI.

Będę konsultował wszystkie strategiczne decyzje – kandydat Świerczek
• Decyzja o przejściu na opalanie gazem kotłowni na os. Sikorskiego – konsultacje Babcia osiedlowa
• Decyzja o budowie kompaktowni śmieci na dawnym wysypisku – konsultacja Burmistrz Miechowa
• Decyzja o wysokości wynagrodzenia dla sołtysów - konsultacja K. Świerczek

Poczta – czyli od Was do nos
Uprzejmie donoszę, Ŝe moja nauczycielka pani Dorota H. dzisiaj tj. 11 maja ok. godz. 18, na
ulicy Szewskiej miała duŜe trudności z utrzymaniem się na nogach. Mimo, Ŝe powiedziałem jej
dzień dobry nawet mnie nie zauwaŜyła zajęta utrzymywaniem pionowej pozycji.
gimnazzjalista

