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

Nowy rok 2011 – rok nadziei.
Redakcja Echa Miechowa składa swym
Szanownym Czytelnikom Ŝyczenia
zdrowia, wszelkiego dobra oraz łask
boskich i ludzkich. Niech ten nowy rok
będzie dla nas i dla samorządów
samorządów
początkiem czegoś nowego, czegoś
bardzo dobrego i pozytywnego.
pozytywnego.
śyczymy NAM wszystkim aby te
proste Ŝyczenia się spełniły.
Niech ten rysunek będzie symbolem
zmiany warty w samorządzie gminy
i nadejścia
nadejścia nowej nadziei.

Szczęść BoŜe !
Od redakcji: oddajemy do komputerów naszych czytelników 50 numer naszego czasopisma. Ta okrągła liczba wydań
w ciągu 4 lat skłania do pewnych refleksji. Minęła w tym czasie kolejna kadencja rządów władz samorządowych naszego
powiatu i gminy. Nasza ocena dokonań władz powiatu jest pozytywna. Pozyskano kilkadziesiąt milionów złotych
z zewnątrz. Te środki wzbogacone środkami powiatu i gmin pozwoliły na remont i budowę wielu kilometrów dróg.
Szczególnie godna pochwały była filozofia takiego działania aby na kaŜdą inwestycję pozyskiwać dofinansowanie ze
źródeł pozabudŜetowych. Efekty tego są widoczne. Nasze Echo nie kryło natomiast negatywnej oceny działalności
byłego juŜ burmistrza gminy i miasta Miechów. Niestety bez satysfakcji musimy przyznać, Ŝe coraz liczniejsze fakty
i dokumenty wychodzące na światło dzienne tę naszą ocenę w pełni potwierdzają. Nie sprawia nam to satysfakcji bo
poszkodowani takim stanem rzeczy jesteśmy MY wszyscy, mieszkańcy gminy Miechów. Ubiegłe cztery lata nie tylko, Ŝe
nie zmniejszyły dystansu cywilizacyjnego dzielącego nas od innych gmin naszego województwa ale dodatkowo poprzez
nieprzemyślane i bzdurne inicjatywy medialne (np. zapowiedź odłączenia Miechowa od województwa Małopolskiego)
zepsuły wizerunek naszej jednostki samorządowej. W wyborach samorządowych 2010r. mieszkańcy powiatu
miechowskiego zdecydowali o zmianach na czele władz powiatu i gminy. Nowym Starostą Miechowskim został Marian
Gamrat a nowym Burmistrzem Gminy i Miasta Miechów wybrano Dariusza Marczewskiego. śyczymy im samych
sukcesów w swej odpowiedzialnej pracy. Będziemy uwaŜnie obserwowali ich poczynania.
JPJ

Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
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ECHA Z POWIATU.
Ostatnia sesja w starym roku.
27 grudnia, po raz trzeci w nowej kadencji obradowali radni powiatowi kadencji 2010-2014 pod przewodnictwem przewodniczącego
Mariana Brodowicza. Sesję rozpoczęło ślubowanie 17. radnego Grzegorza Placka z ,,Ziemi Miechowskiej”, który objął mandat po
Dariuszu Marczewskim wybranym na burmistrza Miechowa. PoniewaŜ obrady przypadły w przededniu Wigilii i Świąt BoŜego
Narodzenia nie zabrakło uroczystego akcentu. Starosta Marian Gamrat Ŝyczył ,,zadumy nad fenomenem świąt oraz wzajemnej
Ŝyczliwości i dobrej współpracy dla wspólnej pomyślności w Nowym 2011 Roku”. Z Ŝyczeniami pospieszyli równieŜ poseł Zbysław
Owczarski i radny Sejmiku Małopolskiego Adam Domagała. Radni i goście zaśpiewali kilka kolęd i pastorałek wspólnie z ks. Michałem
Pakułą z parafii Grobu BoŜego i uczniami klasy III Szkoły Podstawowej Nr 1, przygotowanymi przez radną Lidię Baranowską.
W części roboczej sesji radni składali interpelacje, w których dominowały sprawy drogowe. Następnie starosta złoŜył sprawozdanie
z realizacji uchwał i posiedzeń Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Dwa kolejne punkty obrad poświęcono dopełnieniem
wyborów brakujący ogniw samorządowych. W głosowaniu tajnym radni wybrali na 5. członka Zarządu Powiatu radnego Pawła
Osikowskiego, którego rekomendował starosta. Powołano równieŜ trzecią komisję stałą – Zdrowia i Oświaty w składzie: Lidia
Baranowska – przewodnicząca, Marek Boligłowa, Marian Brodowicz, Mirosław DroŜdŜ, Adam Motyka, Regina Siudak i Ewa
Wojciechowicz. Radni rozpatrzyli i podjęli kilka uchwał, m.in. w sprawach planu pracy nowej rady na 2011r., budŜetowych,
inwestycyjnych. Ostatnią w 2010r. sesję samorządu powiatowego zakończyły odpowiedzi starosty Mariana Gamrata na interpelacje.

Nowy radny
Grzegorz Placek

Nowy członek Zarządu
Paweł Osikowski

Nowa przewodnicząca
śyczenia świąteczne
Komisji Zdrowia i Oświaty
od Starosty
Lidia Baranowska

Pecunia non olet czyli ile zarabiają nasi samorządowcy.
Wyborcy coraz częściej zastanawiają się czy aby ich wybrańcy – wójtowie, radni – nie pchają się tak tłumnie do władz
samorządowych z niskich pobudek czyli chęci zarobienia niemałych, jak na nasze warunki, pieniędzy. Ludzie są zbulwersowani
niemal powszechną praktyką podnoszenia stawek diet czy pensji zaraz po wyborach i pytają czy nie bardziej zasadne byłoby obniŜenie wynagrodzeń
nowo wybranym a dopiero, jeśli swym działaniem zasłuŜą, wtedy podnieść im uposaŜenia czy diety. Dla zobrazowania skali problemu zamieszczamy
tabelkę niektórych stawek diet, ryczałtów i wynagrodzeń nowo wybranych samorządowców w naszym powiecie.

Gmina/powiat
Powiat

kadencje
2006 - 2010
2010 - 2014

Wójt/burmistrz

Przew. rady

radny

11 110zł. – starosta

1 855zł.
1 192zł. – v-ce przew.

662zł.
1 192zł. – przew. komisji

900zł.

400zł.

1 376zł.

208zł.
400zł.

1 855zł. czł. zarządu

Charsznica
Gołcza
Kozłów
KsiąŜ W.
Miechów
Racławice
Słaboszów

2006 - 2010
2010 - 2014
2006 - 2010
2010 - 2014
2006 - 2010
2010 - 2014
2006 - 2010
2010 - 2014
2006 - 2010
2010 - 2014
2006 - 2010
2010 - 2014
2006 - 2010
2010 - 2014

9 500zł.
10 980zł.
8 000zł.
10 660zł.
9 130zł.
9 130zł.
9 000zł.
9 772zł.
11 505zł.
10 170zł.
7 800zł.
9 370zł.
8 815zł.
9 250zł.

1 000zł.
1 300zł.
1 300zł.

250zł.

1 660zł.
600zł.
700zł.
900zł.
1 000zł.

145zł.
200zł.
170zł.
200zł.

uwagi

Komentarz: We wszystkich gminach powiatu miechowskiego znane są juŜ wysokości uposaŜeń wójtów. Największą
podwyŜkę juŜ na starcie otrzymał wójt Lesław Blacha (Gołcza) – aŜ 2 660zł! RównieŜ znaczne podwyŜki na starcie w nową
kadencję dostali wójt Racławic Adam Samborski – 1 570zł oraz wójt Charsznicy Jan śebrak – 1 480zł! Jedyną gminą, w której
nowy gospodarz Dariusz Marczewski będzie zarabiał mniej - o 1 335zł. - jest gmina Miechów. W Kozłowie nie zmieniła się
wysokość pensji wójta. Na razie.

12 lat słuŜby dla regionu.
20 stycznia minęło 12 lat od chwili, kiedy po raz pierwszy ukazał się "Dziennik Miechowski" (wcześniej "Dziennik
w Miechowie"). Dotychczasowy bilans to 3600 wydań, ponad 25 tys. redakcyjnych tekstów o sprawach miasta i powiatu.
Od 7 marca 2000 r. Dziennik Miechowski jest drukowany w kolorze. Od blisko 6 lat wydawany jest "Tygodnik Miechowski"
– informuje wieloletni redaktor DP Zbigniew Wojtiuk. Gratulacje!

ECHA Z GMINY.
Spuścizna po K.Świerczku i poprzedniej Radzie - finanse Miechowa w tragicznym stanie !
Rada Miejska uchwaliła gminny budŜet na rok 2011. Podczas prac komisji Rady dla kaŜdego stało się jasne, Ŝe finanse
gminy są w ruinie. Burmistrz Dariusz Marczewski ocenia to następująco: Sytuacja finansowa gminy jest fatalna. Przyjęty przez
Radę projekt budŜetu nie pozostawia juŜ Ŝadnych złudzeń. Gminę pogrąŜa rozpoczęta budowa krytej pływalni. Wykonawca
liczył, Ŝe tylko w tym roku samorząd zapłaci mu 11 mln zł. Podczas rozmów udało się wynegocjować kwotę 7,5 mln zł. Władze
miasta muszą wziąć 10 milionów złotych kredytu, by zapłacić za roboty przy budowie basenu i spłacić raty zaciągniętych
wcześniej zobowiązań. Jerzy Muszyński, przewodniczący RM, przypomina, Ŝe: harmonogram rzeczowo - finansowy tej inwestycji
został złamany juŜ w ubiegłym roku. Myślę, Ŝe jest to podstawa do negocjowania nowego harmonogramu. Im później zapłacimy, tym
sytuacja będzie dla nas korzystniejsza. Gdybyśmy w ubiegłym roku posiadali rzetelną informację, Ŝe planuje się wydać na tę
inwestycję milion złotych, a nie 5, dziś aŜ takiego problemu by nie było. Gdzie są te pozostałe 4 miliony złotych? Szukamy i nadal nie
moŜemy znaleźć! Burmistrz przyznał, Ŝe cierpi, gdy widzi projekt budŜetu, bo realizacja jednej inwestycji - budowy krytej
pływalni - powoduje, Ŝe gminy nie stać na wiele innych, niezbędnych. - Liczba wniosków o budowę dróg, kanalizacji,
mieszkań jest tak duŜa, Ŝe nie wiem, jak sobie z tym poradzimy. Obawiam się, Ŝe czas na pozyskiwanie funduszy unijnych między innymi na budowę basenu - minął w poprzedniej kadencji.
Komentarz: Pan burmistrz niestety ma rację. Unijny Komisarz ds. BudŜetu Janusz Lewandowski uwaŜa, Ŝe europejska szczodrość
juŜ się skończyła bo kryzys gospodarczy zmusza stare kraje europejskie do oszczędności. Tak więc następny budŜet unijny nie będzie
juŜ tak hojny wobec Polski i innych krajów Europy wschodniej. Zrujnowanie gminnego budŜetu przez byłego burmistrza Krzysztofa
Świerczka i radnych poprzedniej kadencji stało się niepodwaŜalnym faktem. Negatywne skutki ich rządów będziemy odczuwać
w bliŜszej i dalszej przyszłości. Lata 2006 – 2010 były najlepszymi dla pozyskiwania funduszy unijnych. Niestety przez niekompetencję
i ignorancję ówczesnych władz gminy Miechów ta niepowtarzalna szansa została bezpowrotnie zaprzepaszczona. Dziwić musi krytyka
polityki finansowej władz gminnych poprzedniej kadencji w ustach niektórych obecnych radnych. Przypominamy, Ŝe byli radni: Belica
Tomasz, Wilk Paweł - (PiS), Czekaj Zenon, Florek Jarosław, Muszyński Jerzy - (SRM), są równieŜ radnymi w obecnej kadencji. Tak się
składa, Ŝe reprezentowali ugrupowania koalicyjne, Samorządny Region Miechowski i Prawo i Sprawiedliwość, które wyniosły
Świerczka do władzy. Dwaj z nich zasiadali w Prezydium ówczesnej Rady Miejskiej a radny Muszyński był nawet przewodniczącym
Komisji Finansów i BudŜetu! Czy więc szanowni rajcy nie naleŜy takŜe własnych głów posypać popiołem i uderzyć się we własne
piersi? Ale do tego trzeba mieć charakter i choć trochę przyzwoitości albo jak mówi młodzieŜ – trzeba mieć j..a. Chęć dodatkowego
zarobku nie moŜe i nie powinna być jedynym motywem startu w wyborach samorządowych. Dorosłość to nie tylko moŜliwość
zarabiania ale takŜe odpowiedzialność za własne słowa i czyny. Panowie zrzućcie krótkie spodenki i dorośnijcie wreszcie!
Komentarze do artykułu w „DP” z dnia 27 stycznia na temat sytuacji gminnego budŜetu (pisownia jak w oryginale).
#/ Prawda jest taka, Ŝe w tą sytuację wpędzili gminę poprzedni radni p. Muszyński, p. Florek a teraz udają męŜów opatrznościowych. Klepali Świerczka po plecach i są
efekty...Pan Muszyński jest radnym od lat, o wszystkim wiedział i akceptował karkołomne posunięcia poprzedniego burmistrza (osobiście podnosił mu pobory w
połowie kadencji- chyba za nadzwyczajne osiągnięcia?).
UwaŜny
#/ panie Muszyńki - bluźnisz pan jak Judasz!!!! jesteś pan u władz od 20 lat a teraz udajesz greka, bo myślisz, Ŝe ciemany lud to kupi... pańska obecność w
jakichkolwiek gremiach zarządczych to gwarancja chaosu i zapowedź klęski... o policzku wymierzonym w twarz uczciwych miechowian nie wspomnę... kawaler od
siedmiu boleści...
loki
#/ Muszyńki jest Mistrzem DZIADOWSKICH oszczędności budował szkołę na Sikorskiego 15 lat! I tak - połoŜono dach na piwnicach łącznika, oraz ścianki i stolarkę na
budynku A a potem wszystko to po latach OSZCZĘDNEGO OCZEKIWANIA rozebrano!!! Czy to przypadek czy na takich OSZCZĘDNOŚCIACH ktoś robi lewe interesy?
scyzoryk
#/ Jak czytam zatroskane wypowiedzi radnego przewodniczącego Muszyńskiego to zastanawiam się gdzie są granice przyzwoitości. Ten pan ze wstydu powinien się
schować w mysią norę a nie przybierać pozy zbawiciela. Pomógł Świerczkowi zdobyć władzę i lojalnie go wspierał przez prawie 4 lata. Jako przewodniczący Komisji
BudŜetowej musiał mieć wiedzę o wszystkim co planował Świerczek. I co? I teraz nagle jest zbulwersowany tym co razem nam zgotowali? Trzeba zupełnie nie mieć
wstydu i godności. Muszyński musi odejść !!!!!!!!!!!!
XYZ
#/ Teraz jest dramatyczna sytuacja ?a gdzie byli radni poprzedniej kadencji są i w tej radzie ,wstyd panowie ........
lazur 2
#/ Muszyński przez cztery latka rządził ze Świerczkiem. Rzetelność to jego ulubione od lat słowo. Tylko Ŝe to co robi z rzetelnością nie ma nic wspólnego. Panie
Marczewski szczerze panu współczuje Ŝe los skazał pana na współpracę z tym fałszywym człowiekiem. I znów nasze miasto ma w plecy. Kiedy wreszcie dotrze do
Muszyńskiego Ŝe czas na rente. Jeszcze bardziej dziwi fakt ilu wyborców udaje mu sie wciaŜ ogłupić. AŜ strach.
bolek
#/ Jerzy M. będzie mieszał aby torpedować Burmistrza , związać mu ręce a potem rozliczać na koniec kadencji Ŝe niby nic nie zrobił i sam wystartuje na Burmistrza bo
jest chory na władzę, to taki miechowski Jaruś Kaczyński.
czytelnik
#/ PrzecieŜ i radny Florek i radny Muszyński byli w poprzedniej Radzie....a więc co?? ... na prochach byli? Najlepiej teraz rŜnąć głupa...
ABC
#/ Świerczek Powinien stanąć przed Sądem i powinien siedzieć w Celi w czerwony mundurku za katastrofę finansową
Kochanka
#/ Wstyd boski! Muszyński troszczy się o budŜet gminy. Ten sam Muszyński który od 20 lat doi ten budŜet. Od zawsze brał i bierze pieniądze jako radny, burmiszcz,
pszewodniczący komisji budŜetowej i pszewodniczący rady. Według moich obliczeń wydoił juŜ gminę czyli nas na ok. 300 tys. złoty. I DOI DALEJ! Czemu taki bogacz nie
pracuje za darmo
wstyd boski
#/ KaŜda Ekipa Burmistrzów i Rada Miejska powinna odpowiadać karnie i materialnie za swoje decyzje Paragraf
#/ Ludzie! Czy wy to czytacie?? Muszyśki mówi: "Jerzy Muszyński zaznaczył, Ŝe w sytuacji, gdy w minionej kadencji przepadł wniosek o dofinansowanie pływalni,
moŜna było zmienić zakres robót. - Jeśli nie było nas stać na budowę basenu za 15 milionów złotych, to moŜna było zaplanować np. za 10 mln zł - mówił." PrzecieŜ do
k***y nędzy on był w tej radzie!! Ludzie!! Jak moŜna tak kłamać!!?? On ma nas, swoich wyborców za nienormalnych!! Panie burmistrzu nie pozwól wypowiadać takich
słów temu Kawalerowi. PrzecieŜ on WAS wszystkich kompromituje!!! I pytanie na koniec: ciekawe, czy swoim budŜetem domowym teŜ tak zarządza - milion w tę czy w
tamtę bez Ŝadnego uzasadnienia! Loki ty się tu wypowiadasz z sensem - weź i przegoń to dziadostwo!
rasta dewasta
#/ Tak to prawda Muszyński jest odpowiednikiem Kaczyńskiego. N

Echa z sesji Rady Miejskiej.
#/ Rada Miejska przy 1 głosie wstrzymującym uchwaliła budŜet na rok 2011. Ustalono dochody - 48 436 044 zł, a wydatki - 53
766 901 zł. Deficyt w kwocie 5 330 857 zł zostanie pokryty środkami z poŜyczek (584 tys. zł) i kredytów (4 746 857 zł).
#/ Jak wiemy wskutek spadku liczby ludności miechowskiej gminy poniŜej progu 20 tys. mieszkańców, w czasie ostatnich
wyborów do Rady Miejskiej wybieraliśmy radnych w okręgach jednomandatowych. Z powyŜszych powodów uległa
zmniejszeniu liczba miejskich rajców z 21 do 15. JuŜ po pierwszych sesjach nowej Rady widać, Ŝe chętnych do zasiadania
na płatnych funkcjach było wielu natomiast do pracy w poszczególnych komisjach jest niewielu. Wybory do Komisji
Rewizyjnej RM przypominały wręcz łapankę. Kilku zgłaszanych do niej radnych odmówiło kandydowania. W końcu udało
się wyłonić zgodny ze Statutem 5-cio osobowy skład. Niestety podczas wyborów składu osobowego złamano zapisy ustawy
o samorządzie gminnym, czemu nie zapobiegli zarówno przewodniczący Rady J.Muszyński jak i radca prawny Urzędu. Do składu
Komisji Rewizyjnej wbrew prawu wybrano wiceprzewodniczącego Rady Mateusza Sobeckiego. Po wyjściu na jaw tego bubla
zaproponowano radnemu Sobeckiemu rezygnację z jednej funkcji. Zrezygnował z członka komisji rewizyjnej.
#/ Rada Miejska wybrała swych przedstawicieli do Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie. Nowym starym jej
przewodniczącym, zarazem przedstawicielem burmistrza w Radzie, został ponownie radny Zenon Czekaj z Jaksic.

ECHA z MIASTA.
Choroba miechowskiego proboszcza.
TuŜ po Świętach BoŜego Narodzenia, 28 grudnia, ksiądz prałat Jerzy Gredka, trafił do szpitala. Obecnie przebywa
w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Teraz, gdy jest chory, My wszyscy, parafianie wspieramy Go modlitwą. Na
stronie internetowej Zakonu Rycerskiego Grobu BoŜego pojawił się apel Karola Szlenkiera, zwierzchnika ZRGB w Polsce, o modlitwę.
19 stycznia, w ośrodku kultury w Sędziszowie, wszyscy chętni mogli oddać krew dla naszego proboszcza. Osoby z Miechowa chcące
wziąć udział w tej akcji były dowoŜone transportem zorganizowanym przez „Caritas”. Krew oddało 60 osób. Podobną akcję
zorganizowały w Miechowie: Przychodnia Rodzinna z ul. Słowackiego 13 (budynek dawnej poczty), Polski Czerwony KrzyŜ – Biuro
Terenowe Miechów oraz Bank Krwi Szpitala św. Anny w Miechowie. W niedzielę 30 stycznia w pomieszczeniach przychodni,
w godzinach 9-15 chętni oddawali swą krew dla księdza proboszcza Jerzego Gredki. Zebrano ponad 20 litrów bezcennego leku.
Optymistyczne wieści dochodzą z Kielc. Nasz proboszcz czuje się lepiej. Wszystko idzie ku dobremu.

Noworoczny koncert charytatywny.
Akcja
Katolicka w
Miechowie,
Miechowski Dom Kultury i Szkoła
Podstawowa nr 1 w Miechowie byli
organizatorami
noworocznej
akcji
charytatywnej
„Pomocna
dłoń”.
Podczas koncertu zbierano pieniądze
na leczenie i rehabilitację chorego
Patryka Kochniarczyka i innych. Do
pojemnika ustawionego na scenie
moŜna było wrzucać pieniądze takŜe na
organizację zimowiska w czasie ferii dla
dzieci z ubogich rodzin. Finalnie
zebrano ok. 10 tys. zł!
9 stycznia sala MDK pękała w szwach. W akcję dzielenia się dobrocią z innymi włączyli się nie tylko mieszkańcy naszego miasta ale
takŜe posłowie, przedstawiciele lokalnych władz, szefowie zakładów pracy i instytucji działających na terenie naszego powiatu.
Organizatorom udało się pozyskać pieniądze takŜe od funkcjonariuszy III Komisariatu Policji z Krakowa. Pieniądze uzyskano m.in. z
licytacji obrazów, ksiąŜek i innych fantów otrzymanych od ofiarodawców. Burmistrz Marczewski wylicytował tryptyk autorstwa Adama
Zalewskiego. Beneficjent koncertu Patryk był bardzo radosny i wzruszony tym co dla niego przygotowały dzieci z miechowskiej
„podstawówki” – taniec cygański oraz pokaz mody. Niemilknącymi oklaskami przyjęto teŜ popisy maluchów z miechowskich
przedszkoli oraz gościnnie ze Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli. Z Ŝyczeniami zadzwoniła piosenkarka Justyna Steczkowska.

Jest szansa na poradnie kardiologiczne !
Za „Dziennikiem Polskim” podajemy pomyślną informację. Jan Ostrowski, dyrektor Szpitala św. Anny, w rozmowie z „DP” ujawnił, Ŝe
prawdopodobnie od 10 lutego znów rozpocznie działalność Poradnia Kardiologiczna w miechowskim szpitalu. - Zostaliśmy zaproszeni
przez NFZ do negocjacji jako jedyni z powiatu. A nawet proponują nam więcej punktów na funkcjonowanie tej poradni – informuje
dyrektor. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Miechowa bowiem ostatnie konkursy w NFZ spowodowały, Ŝe jedyną poradnią
kardiologiczną dla mieszkańców powiatu miechowskiego miała być prywatna poradnia w Gołczy! W związku z taką moŜliwością
uaktywniła się takŜe szefowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie pani Regina Siudak. Oficjalnie poinformowała, Ŝe GOZ
zamierza w lutym podjąć rozmowy z NFOZ w Krakowie na temat moŜliwości utworzenia nowej poradni w ośrodku zdrowia.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Miechowie.
JuŜ po raz 19 odbył się Finał WOŚP. Dzięki wspaniałej i pełnej poświęcenia pracy miechowskich młodych wolontariuszy oraz
zaangaŜowania wielu słuŜb i instytucji, w tym roku w naszym mieście ustanowiono nowy rekord wysokości zebranych
funduszy. Na zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla dzieci z chorobami nefrologicznymi zebrano w powiecie
miechowskim łącznie 31 228,42 zł (w roku 2010 - 17 836,72 zł).

Środki na ekologię.
Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia, został zaakceptowany do dofinansowania wniosek złoŜony przez
Gminę Miechów pn „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przekształcenie istniejących systemów ogrzewania
w bardziej przyjazne dla środowiska, termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej Gminy Miechów”. Dofinansowanie
wyniesie 2 369 220,60 zł. Projekt w swoich załoŜeniach przewiduje zakup i montaŜ 202 szt. kolektorów słonecznych w sześciu
placówkach oświatowych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania w dwóch placówkach, przebudowę kotłowni węglowych na
gazowe równieŜ w dwóch placówkach oraz modernizację kotłowni gazowej w jednej z placówek oświatowych. Modernizacja instalacji
grzewczych, przebudowa kotłowni ocieplenie i wymiana okien oraz montaŜ kolektorów słonecznych podniesie standardy nauki i opieki
nad dziećmi korzystającymi z placówek przewidzianych w projekcie. W/w inwestycje pozwolą na ograniczenie kosztów utrzymania
szkół i przedszkoli co spowoduje wymierne korzyści dla Gminy Miechów. Kolejną korzyścią jest ograniczenie emisji niebezpiecznych
substancji do środowiska poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Pieniądze unijne na „Małe projekty”.
5 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyło się spotkanie informacyjne
dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś. IV Leader. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Sportowych, OSP
działających na terenie gminy Miechów oraz osoby fizyczne. Spotkanie zorganizowane
zostało przez Gminę Miechów wspólnie z Miechowskim Stowarzyszeniem Gmin Jaksa.
Poprowadził je prezes stowarzyszenia Włodzimierz Mielus, który udzielał przyszłym
wnioskodawcom szczegółowych informacji o warunkach, jakie muszą spełnić aby otrzymać
dofinansowanie. Szeroko omówił zakres zadań na które istnieje moŜliwość pozyskania
środków unijnych. Wnioski moŜna składać w ramach następujących działań: „Odnowa i
rozwoju wsi”, tzw. „Małe projekty”, „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
NaleŜy je składać do dnia 14 stycznia br. w siedzibie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa przy ul. Targowej 6/3 w Miechowie
do Tam teŜ moŜna uzyskać wszelką pomoc merytoryczną przy ich wypełnianiu (za stroną internetową UGiM).

O. LUDWIK WIŚNIEWSKI - LIST.
Wstęp.
Ludwik Wiśniewski (ur. w 1936 w Skierbieszowie, k. Zamościa) – polski dominikanin. Duszpasterz środowisk
niepodległościowych, kapelan Solidarności, wychowawca i przyjaciel młodzieŜy. Był duszpasterzem akademickim
w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie. Wg raportu STASI z 1977 r. uznany został za jednego z najbardziej
niebezpiecznych opozycjonistów w Polsce. Współtworzył i wspomagał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
(ROPCiO), Komitet Obrony Robotników (KOR), Ruch Młodej Polski. Od 1980 r. był kapelanem Solidarności. W stanie
wojennym organizował pomoc represjonowanym i został głównym orędownikiem walki „bez przemocy” z reŜimem
komunistycznym. Po odzyskaniu niepodległości, w latach 90, pracował w parafii św. Katarzyny w Sankt Petersburgu.
W 2005 r. wrócił na stałe do Lublina, gdzie załoŜył szkołę odpowiedzialności obywatelskiej dla młodzieŜy - Akademię
„Złota 9”. W 2006 r. odznaczony został przez Prezydenta RP KrzyŜem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
11 września O. Ludwik wystosował list do nuncjusza papieskiego w Polsce Ks. Arcybiskupa Celestino Migliore (w prasie ukazał
się 14.12.2010r.). List ten zawiera surową analizę aktualnej pozycji i działań Kościoła katolickiego i episkopatu w naszym kraju.
List otrzymali do wiadomości: Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski, Arcybiskup Józef Michalik, Przewodniczący KEP,
Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Arcybiskup Józef
śyciński, Metropolita Lubelski. List ojca Ludwika wywołał Ŝywą dyskusję na temat roli i zadań Kościoła w naszym kraju.
Czcigodny KsięŜe Arcybiskupie,
Ośmielam się przesłać Księdzu Arcybiskupowi, na początku
jego słuŜby Kościołowi polskiemu w charakterze Nuncjusza Apostolskiego, kilka uwag wynikających
z niepokoju o losy Kościoła w Polsce. Tak nakazuje mi sumienie.
Tak brzmią pierwsze słowa listu O. Ludwika.

NajwaŜniejsze tezy listu.
• „5 lat temu zabrakło Jana Pawła II. Jeszcze za Jego Ŝycia, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zaczęło się w naszym
Kościele dziać coś niepokojącego. Nie jest dobrze z polskim Kościołem. Jest duŜy, kolorowy, imponujący - ale tak naprawdę
jest sztucznie nadmuchany jak balon. Boję się, Ŝe nie doceniamy zagroŜeń”.
• Wydaje się, Ŝe "piętą Achillesa" naszego polskiego Kościoła, w tym biskupów i kleru, jest nieumiejętność komunikowania
się ze zmieniającym się światem”.
• "Nastąpił gorszący podział w polskim Episkopacie (…). Objawia się poprzez popieranie inicjatyw i dzieł formalnie
katolickich, a w rzeczywistości pogańskich, bo jątrzących i dzielących społeczeństwo i Kościół”. Dominikanin mówi m.in.
o biskupach publikujących w "Naszym Dzienniku”, "w którym roi się od oszczerstw”.
• "Rozbity polski Episkopat nie potrafił rozwiązać Ŝadnego trudnego problemu, który w naszym Kościele zaistniał”.
• " Rozbicie w Episkopacie przekłada się na rozbicie duchowieństwa i dosięgło takŜe całego polskiego Kościoła”.
• "Ponad 50 proc. duchowieństwa jest "zaraŜone” ksenofobią, nacjonalizmem i wstydliwie skrywanym antysemityzmem”.
• "Krzykliwe, ksenofobiczne grupy, mające często cechy sekciarskie – a myślę tu m.in. o entuzjastach Radia Maryja,
o obrońcach krzyŜa przed Pałacem Prezydenckim, o ludziach węszących wszędzie zło – wnoszą w nasze Ŝycie ogromny
chaos i powodują spustoszenie moralne w wielu ludziach”.
• "Kościołowi polskiemu potrzebna jest "twarz". Twarzą polskiego Kościoła coraz bardziej są krzykacze uwaŜający siebie za
"prawdziwych Polaków i prawdziwych katolików". To jest "twarz" wykrzywiona. Dlatego młode pokolenie, przeŜywające
rewolucję obyczajową, coraz bardziej od takiego Kościoła ucieka”.

Niektóre fragmenty listu.
• Zapanował swoisty triumfalizm. To prawda, z komunizmu Kościół polski wyszedł silny. Z biegiem jednak lat pojawiły się zjawiska, które
powinny napełnić nas troską, a moŜe nawet wstydem. I zabrakło nam refleksji. My, ludzie Kościoła, a zwłaszcza duchowni, uwaŜaliśmy, Ŝe
jesteśmy ciągle wspaniali, zwycięscy i Ŝe naleŜą się nam oklaski, a nawet przywileje. NieŜyjący juŜ ks. Józef Tischner próbował księŜy
i biskupów sprowadzić na ziemię. Okrzyknięto go liberałem i odtąd słowo „liberał" stało się przekleństwem i synonimem „lewaka", który tak
naprawdę działa na szkodę Kościoła, nawet wtedy, kiedy jest gorliwym księdzem.
• Episkopat Polski nie rozwiązał takŜe problemu Radia Maryja, który to problem jest coraz trudniejszy do rozwiązania. To radio jest miejscem,
gdzie ludzie uczą się modlić (i chwała mu za to!), a zarazem jest miejscem - o paradoksie - gdzie ludzie uczą się fanatyzmu i niechęci, a nawet
nienawiści do inaczej myślących. Jest to miejsce, w którym miesza się wiarę z pseudopolityką! Biskupi nie potrafili tego problemu rozwiązać.
• Trudno nie wspomnieć o dramacie mającym miejsce ostatnio, a związanym z krzyŜem przed pałacem prezydenckim. Tak naprawdę to nie
jest to obrona krzyŜa (choć pewnie niektórzy tak sądzą), ale walka z Prezydentem i Rządem oraz podkopywanie ich prestiŜu. Nie jest to takŜe
upominanie się o godne uczczenie ofiar katastrofy smoleńskiej, czego rzekomo nie chcą uczynić ludzie aktualnie kierujący Krajem, bowiem
Prezydent i Rząd deklarowali wolę godnego uczczenia ofiar. To jest godne poŜałowania polityczne awanturnictwo!.
• Coraz więcej osób związanych z aktualnym związkiem „Solidarność", ale takŜe z Kościołem, przekreśla rzeczywiste osiągnięcia ludzi
budujących naszą niepodległość. Dlatego trzeba kompetentnie przedstawić prawdę o opozycji przedsolidarnościowej, prawdę o „Okrągłym
Stole", o roli agentury w tamtych latach, o potrzebie i moŜliwościach dekomunizacji, a moŜe takŜe o „grubej kresce".

O. Ludwik o sobie.
O. Ludwik Wiśniewski: Jestem starym zakonnikiem, który nie czeka ani na pochwały, ani na godności, więc decyduję się powiedzieć
zuchwale: nominacje biskupie w ostatnim dwudziestoleciu często wzbudzały zdziwienie. Biskupami zostawali kapłani wykształceni
i prawdopodobnie święci, ale bardzo często nieumiejący skomunikować się z wiernymi. Czasem całe lata przebywali poza Polską i często nic
wspólnego nie mieli z jakimkolwiek duszpasterstwem. Ktoś ostatnio powiedział mi: oni przemawiają, jakby byli z innego świata, a nie
"spośród nas wzięci". Słucham czasem biskupich przemówień do młodzieŜy przystępującej do bierzmowania, słucham przemówień do
wiernych z róŜnych okazji - wiele z nich jest "ponad głowami", nie dociera do rzeczywistych ludzkich problemów. I być moŜe przydałoby się
w tych przemówieniach trochę więcej skromności i pokory. Mówię zuchwale. Proponuję WIELKIE DEBATY na najbardziej palące problemy z nadzieją, Ŝe moŜe one zaczną przywracać prawdziwą „twarz" polskiemu Kościołowi.

Komentarze:
#/ Jeśli człowiek, który całe Ŝycie poświęcił dla Kościoła, przedstawia problem szczerze, wymaga to dyskusji. O. Ludwikowi trudno
zaakceptować to, Ŝe w Kościele widać predylekcje polityczne księŜy. Musimy raz na zawsze skończyć z obyczajem, Ŝe homilię zastępuje
wystąpienie polityczne – gdy na skutek lenistwa wpada się w tonację nie mającą nic wspólnego z homilią - Prymas abp Józef Kowalczyk.
#/ UwaŜam, Ŝe list o. Wiśniewskiego powinien być bodźcem do zwołania kolejnego synodu w Kościele – red. Helena Bortnowska.
#/ Nie moŜna chować głowy w piasek i mówić, Ŝe nie ma podziałów w Kościele – abp Tadeusz Gocłowski.
#/ Niekoniecznie trzeba się zgadzać ze wszystkimi sformułowaniami zawartymi w liście, niepodobna jednak kwestionować, Ŝe porusza on
rzeczywiste, nabrzmiałe i domagające się ustosunkowania problemy naszego Kościoła – abp Henryk Muszyński.
#/ Dobrze się stało, Ŝe o. Wiśniewski z troską zajął się polskim Kościołem w Polsce i powiedział kilka oczywistych w gruncie rzeczy prawd.
Ten list oswaja biskupów z myślą, Ŝe jednak coś trzeba zmienić. Biskupi nie będą juŜ mogli się uchylić przed podjęciem wskazanych w liście
tematów. W Episkopacie brakuje dziś jasnych idei, wizji, co Kościół ma robić – bp. Tadeusz Pieronek.
Komentarz red: „Rozbity Kościół, święte frazesy” – taki podtytuł otrzymał list opublikowany w prasie. To mocne stwierdzenia. Diagnoza naszego
współczesnego Kościoła, sporządzona przez zasłuŜonego dla walki o niepodległość duchownego jest poruszająca. Nie moŜna przejść obok niej
obojętnie. KaŜdego z nas, członków Tego Kościoła, powinna zainspirować do własnych przemyśleń.
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1-go maja beatyfikacja Karola Wojtyły!
Media ustaliły, Ŝe beatyfikacja naszego papieŜa to bezprecedensowe wydarzenie. Od
tysiąca lat nie zdarzyło się, by panujący papieŜ wynosił na ołtarze swego bezpośredniego
poprzednika. Benedykt XVI zgodził się, by proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się wkrótce
po jego śmierci, nic więc dziwnego, Ŝe on sam przewodniczyć będzie ceremonii, która odbędzie się
1 maja. Będzie to pierwsza beatyfikacja, której dokona Benedykt XVI. Zapowiedź, Ŝe to Benedykt XVI
będzie osobiście przewodniczył beatyfikacji swego poprzednika, ma bardzo istotne znaczenie, gdyŜ
stanowi odstępstwo od zasady, wprowadzonej przez obecnego papieŜa na początku jego pontyfikatu.
Benedykt XVI zrezygnował bowiem z przewodniczenia uroczystościom beatyfikacyjnym, powierzając
to zadanie swym delegatom i dokonuje wyłącznie kanonizacji. W południe 13 stycznia, biuro prasowe
Stolicy Apostolskiej ogłosiło dekret o uznaniu wybranego do beatyfikacji cudu; niewytłumaczalnego
z medycznego punktu widzenia przypadku nagłego wyzdrowienia francuskiej zakonnicy Marie SimonPierre z zaawansowanej choroby Parkinsona. Watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi powiedział dziennikarzom na briefingu w biurze
prasowym Stolicy Apostolskiej tuŜ po ogłoszeniu dekretu, Ŝe trumna ze szczątkami Jana Pawła II zostanie po beatyfikacji przeniesiona,
zgodnie z przepisami kanonicznymi, z Grot Watykańskich do bazyliki świętego Piotra a na marmurowej płycie nagrobnej pojawi się napis:
"Beatus Ioannes Paulus II". - Nie będzie ekshumacji. 1 maja w tym roku przypada Niedziela Miłosierdzia BoŜego, święto ustanowione przez
papieŜa Polaka, ale - jak podkreśla "Corriere della Sera" - "szeroki świat uzna tę datę za właściwą na wyniesienie na ołtarze papieŜa
robotnika". Na uroczystościach beatyfikacyjnych spodziewane jest w Watykanie dwa miliony pielgrzymów z całego świata.

Ubóstwo to cnota. Aresztowany pełnomocnik Kościoła, Marek P. - były oficer SB ze Śląska, zarabiał na nadzorze nad
inwestycjami krakowskich zakonników: 20 tys. zł. miesięcznie plus 11% wartości kaŜdej faktury za prace wykonane na terenie
klasztoru! Pieniądze były wypłacane, nawet jeśli nic się tam nie robiło!
Marek P. były esbek, przed Komisją Majątkową przy MSWiA reprezentował parafie i zakony z całego kraju pomagając im uzyskac rekompensaty za
majątek utracony w czasach PRL. Uchodził w środowisku kościelnym za cudotwórcę, bo potrafił załatwic rekompensatę w najbardziej skomplikowanych
sprawach. Śledczy twierdzą, Ŝe był skuteczny bo korumpował członków Komisji Majątkowej. B. esbek był załoŜycielem i prezesem spółki śywieckie SA,
która była pośrednikiem w interesach z zakonami i parafiami. W 1994r. Cystersi podpisali z Krakowem ugodę zamykającą ich roszczenia i na jej mocy
otrzymali 5 hektarów ziemi wokół klasztoru. 10 lat później, (mimo Ŝe termin zgłaszania roszczeń upłynął w 1993r.) Marek P. w imieniu tychŜe Cystersów
złoŜył wniosek o rekompensatę za kolejne kilkadziesiąt hektarów! W 2006r. Komisja Majątkowa, ku zdumieniu władz Krakowa, przekazała zakonowi
7 działek w centrum miasta o wartości rynkowej ok. 23mln. zł, a zakonnicy natychmiast sprzedali je deweloperowi. Ale to nie wszystko. Rok później
Komisja przekazała na konto zakonu 65mln. zł! Za otrzymane pieniądze Cystersi kupili ośrodek wypoczynkowy w Łebie, po czym na 30 lat wydzierŜawili
go śywieckim SA!!! Firma ta płaci zakonnikom 100tys. zł. rocznie a pozostały zarobek – 400tys. zł. bierze dla siebie.

Co się zmieniło od 1 stycznia?
PodwyŜka VAT. Od 1 stycznia obowiązuje podwyŜka VAT o jeden punkt procentowy, wprowadzona tzw. ustawą okołobudŜetową. PodwyŜka ma
obowiązywać dwa lata, do końca grudnia 2013 r. Podstawowa stawka wyniesie 23 proc., stawka w wysokości 8 proc. zastąpi obecną 7- proc. stawkę
VAT, a 5-proc. stawka obejmie podstawową Ŝywność ksiąŜki i czasopisma specjalistyczne. Zasadnicze zmiany czekają branŜę motoryzacyjną i firmy
kupujące samochody osobowe. Pełne odliczenie VAT będzie dotyczyć tylko samochodów o ładowności ponad pół tony, które nie będą samochodami
osobowymi. Ograniczenia w odliczaniu VAT nie będą dotyczyć niektórych kategorii pojazdów przeznaczonych do działalności gospodarczej. Chodzi
m.in. o auta dostawcze odpowiadające definicji określonej w ustawie, samochody typu van, minibusy, czy tzw. pojazdy specjalne. Nabywcy
samochodów osobowych "z kratką", w przypadku których przysługuje obecnie pełne odliczenie VAT, będą mogli odliczyć 60 proc. kwoty VAT zawartej
w fakturze, ale nie więcej, niŜ 6 tys. zł. Ustawa zawiesza teŜ na okres dwóch lat moŜliwość odliczenia VAT od paliwa kupowanego do napędu
samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. 1 stycznia zacznie teŜ obowiązywać nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która
przewiduje, Ŝe w przypadku przekroczenia 55 proc. progu ostroŜnościowego dotyczących relacji długu publicznego do PKB, wprowadzone zostaną
kolejne podwyŜki VAT (nie wcześniej niŜ w połowie 2012 r.) aŜ do 25 proc., w przypadku stawki podstawowej.
"Nie" dla dyskryminacji. Wchodzi w Ŝycie ustawa zakazująca dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię,
wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ustawa antydyskryminacyjna wprowadza do polskiego prawa przepisy
dyrektyw Unii Europejskiej, których niepełne wdroŜenie zarzucała Polsce Komisja Europejska. Regulacja precyzuje, w jakich sytuacjach nierówne
traktowanie jest przestępstwem, a w jakich róŜnicowanie grup obywateli jest dopuszczalne. Ustawa nie dotyczy sfery Ŝycia rodzinnego i prywatnego.
Partie dostaną mniej. Od nowego roku partie polityczne będą otrzymywać z budŜetu państwa o 50 proc. mniej subwencji, niŜ w latach ubiegłych.
W związku ze zmianami Platforma Obywatelska w 2011 roku otrzyma ok. 20 mln złotych mniej z budŜetu państwa, PiS - 19 mln zł mniej, a SLD i PSL po 7 mln zł mniej. Ograniczenie będzie dotyczyć wszystkich partii mających prawo do korzystania z takich subwencji - takŜe tych, które nie znalazły się
w parlamencie, a osiągnęły co najmniej 3-procentowy próg w wyborach.

CYTATY : #/ „PiS to dzisiaj partia posmoleńska, a PO to partia utrzymywania władzy. Prezes PiS nie potrafi juŜ dzisiaj
mówić i myśleć o przyszłości. Partia której przewodzi, Ŝeruje na emocjach tragedii smoleńskiej. Kaczyński stał się politykiem
przeszłości. On potrzebuje długiego odpoczynku a PiS schodzi ze sceny. Jarosław Kaczyński to wciąŜ zły tata PiS-u. On nie
szanuje tych, którzy mu pomogli, on niszczy ludzi, obcina wyciągnięte do niego ręce. Kaczyński to dzisiaj smutny, samotny
i bezradny człowiek w oblęŜonej twierdzy” (Bartosz Arłukowicz, poseł SLD).
#/ Jarosław Kaczyński juŜ nigdy nie będzie premierem! Ani w 2011r., ani nigdy. Nawet jeśli znowu by się zmienił, to Polacy
drugi raz juŜ mu nie zaufają – on juŜ zmarnował swoją wielką szansę (euro deputowany PiS Marek Migalski).
#/ Jarosław Kaczyński traktuje trumnę Lecha Kaczyńskiego niczym Piłsudski Kasztankę. Chce na niej wjechać do
prezydenckiego pałacu (euro deputowana SLD Joanna Senyszyn).
#/ „Blida by Ŝyła gdyby nie państwo PiS” ( poseł SLD Ryszard Kalisz – przewodniczący sejmowej komisji śledczej) .
#/ „W tym roku gołym okiem było widać, Ŝe Kościół jest zadymiony PiS-em. Przed wyborami prezydenckimi zewsząd
docierały wieści, Ŝe wierni przerywali kazania księŜom prosząc: my nie chcemy polityki proszę głosić Ewangelię. Zadymieni
PiS-em byli teŜ niektórzy wierni. Sam słyszałem jak mówiono, Ŝe Kaczyński to święty ” ( biskup Tadeusz Pieronek)

SONDAśE, NOTOWANIA …
SondaŜ telefoniczny SMG/KRC dla Radia ZET, 27-28 grudnia, próba reprezentatywna 1005 osób. Polacy
wybrali najwaŜniejsze wydarzenia roku. W sondaŜu pytano o dziesięć najwaŜniejszych wydarzeń 2010 r.
Najlepiej ocenianym okazało się zwycięstwo Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich (70 proc. ankietowanych ocenia je dobrze lub
bardzo dobrze, przeciwnego zdania jest 25 proc.). Chwalona jest walka rządu z dopalaczami (67 proc. dobrych ocen przy 30 proc. złych) oraz postępy
w przygotowaniach do Euro 2012 (66 proc. chwali, 29 proc. - gani). Przyjętą w grudniu ustawę o parytetach dobrze ocenia 62 proc., a źle - 29 proc.
Tradycyjnie nie podoba nam się tempo budowy dróg i autostrad - 63 proc. badanych ocenia je źle lub bardzo źle, a 35 proc. - dobrze lub bardzo dobrze.
W sondaŜu spytano o dwie powstające partie - Ruch Poparcia Janusza Palikota i Polska Jest NajwaŜniejsza. Lepiej wypadła inicjatywa Joanny KluzikRostkowskiej (44 proc. badanych uznało, Ŝe dobrze, Ŝe powstała, 38 proc. jest przeciwnego zdania). A ruch Palikota pochwaliło tylko 19 proc. - przy 68
proc. złych ocen. Powszechnie krytykowane jest podniesienie stawki VAT oraz konflikt o krzyŜ pod Pałacem Prezydenckim (po 91 proc. złych ocen).
Zdaniem 37 proc. badanych sytuacja w Polsce zmieniła się na gorsze, 24 proc. uwaŜa, Ŝe się polepszyła, a 39 proc. uwaŜa, Ŝe pozostała bez zmian.

#/ 08.01.2011r. SondaŜ Homo Homini PO – 37,1%, PiS – 24,2%, SLD – 14,9%, PSL – 8,4%, PJN – 5,1%.
#/ 25.01.2011r. SondaŜ Wirtualnej Polski PO – 43%, PiS – 19%, SLD – 9%, PSL – 6%, PJN – 4%.

SPORT, INTERNET.
Turniej czterech skoczni 2010/2011.
Tradycyjnie na przełomie starego i nowego roku odbył się turniej czterech skoczni na obiektach w Niemczech i Austrii.
Polacy nie wypadli rewelacyjnie. Przebłyski dobrej formy mieli Adam Małysz i Kamil Stoch. Ten pierwszy nawet dwukrotnie
stawał na podium. W Garmisch Partenkirchen był 3-ci a w Insbrucku 2-gi.
Aktualna punktacja PŚ w skokach: 1.Thomas Morgenstern, 2. Simon Ammann, 3. Andreas Kofler, 4.Adam Małysz,

Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej.
W zakończonych w Szwecji Mistrzostwach Świata Polacy wypadli słabo i zajęli zaledwie 8 miejsce. Mistrzami globu zostali Francuzi,
wygrywając finał z Danią. Trzecie miejsce Hiszpanie a czwarte gospodarze Szwedzi.
SPORT LOKALNY. Ponad 200 osób w róŜnym wieku (22 zespoły - kobiety i męŜczyźni) wzięło udział w IV Świątecznym Turnieju
Siatkówki w Smrokowie. Organizatorem imprezy było Międzyszkolny Klub Sportowy w Miechowie. W kategorii otwartej zwycięŜyła
druŜyna "Gryf" z Miechowa występująca pod patronatem TKKF, menedŜer Adam Kopyt. Puchar z rąk organizatora zawodów odebrał
Kamil Dąbrowski, wielokrotny reprezentant Miechowa w siatkówce,

PRZYSZŁOŚĆ „POGONI”.

Jeśli praca z dziećmi i młodzieŜą będzie nadal tak prowadzona jak
obecnie to jedyny miechowski klub moŜe być spokojny o swą
przyszłość. Startujący w halowych rozgrywkach „śaki” i „Orliki” nie
ustępują swym rówieśnikom z Krakowa. Z lewej „śaki” ze swym
opiekunem Markiem Podymą: Jakub DroŜdŜ, Mateusz Dudek,
Jakub Gajos, Mikołaj Haluch, Filip Jędrzejewski, Karol Mucha,
Szymon Niemiec, Bartosz Paczos, Adrian Podyma, Jakub
Słodowski, Daniel Wąs. Po prawej „Orliki” (roczniki 2000, 20010) ze
swym opiekunem Marcinem Dudzińskim: Amieliszko Tomasz,
Antolski Kacper, Chojnacki Adrian, Kiljan Bartosz, Komenda
Filip, Krzykawski Karol, Młyński Dawid, Nawrot Kamil, Rakoczy
Jakub, Regucki Sebastian, Rosołek Kamil,
Skibka Kacper,
Soczówka Grzegorz, Stawiarski Dawid, Szumera Tomasz,
Wodnicki Jakub. Brawo młodzi piłkarze !

#/ Obiekt Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń przy ul. Konopnickiej w Miechowie zmienił się w ostatnich miesiącach nie do poznania.
Są nowe szatnie dla druŜyn gości i gospodarzy, odnowione pomieszczenia biurowe i sanitariaty. W rzadko uŜywanej świetlicy pojawił
się kominek oraz sprzęt do ćwiczeń siłowych. Siłownia jest dostępna dla wszystkich chcących poprawić kondycję i muskulaturę. Brawo!

Znalezione w Internecie.
#/ Kardynał Nycz o Radiu Maryja.

#/ Nowe miasta w Polsce.

Radio Maryja, w całości jako takie, nie jest problemem
dla Kościoła. Problemem są pewne audycje i wypowiedzi
zbyt daleko ingerujące w politykę. Stacja ta często
przekracza granicę, schodząc z płaszczyzny etycznej czy
metapolitycznej na polityczną. Słuchacz musi wiedzieć,
po jakiej stronie stoi radio katolickie. KaŜde medium
katolickie ma obowiązek być na płaszczyźnie nauki
Kościoła. Muszę się przyznać, Ŝe bardzo mało słucham radia, a Radia
Maryja nie słucham wcale. Na ojcach redemptorystach, właścicielach
tej stacji, leŜy odpowiedzialność za radio. Ze strony Konferencji
Episkopatu, próbuję uczestniczyć w tej odpowiedzialności i wspierać
zespół troski o Radio Maryja.

Z dniem 1 stycznia na mapie Polski pojawi się 5 nowych miast. Na
mocy wydanego przez Radę Ministrów rozporządzenia, status miasta
otrzymają: Wolbórz w powiecie piotrkowskim (woj. łódzkie), Nowe
Brzesko w powiecie proszowickim (woj. małopolskie), Pruchnik
w powiecie jarosławskim (woj. podkarpackie), CzyŜew w powiecie
wysokomazowieckim (woj. podlaskie) i Gościno w powiecie
kołobrzeskim (woj. zachodniopomorskie). O prawa miejskie mogą
starać się miejscowości, które mają zwartą zabudowę przestrzenną
i odpowiednią infrastrukturę techniczną - kanalizację, oczyszczalnię
ścieków, wodociągi, placówki oświatowe i kulturalne. Miejscowości te
powinny liczyć powyŜej 2 tys. mieszkańców, zatrudnionych
w większości poza rolnictwem. W Polsce mamy 908 miast. W ciągu
ostatnich 10 lat w Polsce przybyło 25 miast.

#/ Członek PJN na czele wagarowiczów.
Michał Kamiński, były polityk PiS, obecnie członek
Polska Jest NajwaŜniejsza, zajął niechlubne pierwsze
miejsce w rankingu polskich eurodeputowanych, którzy
najrzadziej pojawiają się w Parlamencie Europejskim. Od
początku 2010r. frekwencja Kamińskiego w PE wyniosła
zaledwie 58,93 proc. Na kolejnych miejscach pod tym
względem znajdują się: Ryszard Legutko z PiS - 64,29 proc., Janusz
Wojciechowski z PiS - 70,18 proc. Według statystyk Michał Kamiński w
2010 roku złoŜył tylko jedno oświadczenie pisemne. Kamiński nie złoŜył
Ŝadnych projektów sprawozdań i opinii w mijającym roku!

#/J.Kaczyński powinien odejść.
Ponad połowa Polaków (53 proc.) chciałaby, by
2011 rok przyniósł odejście z polityki Jarosława
Kaczyńskiego, a 43 proc. ma nadzieję, Ŝe zmieni się
rząd
wynika
z
sondaŜu
SMG/KRC
przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET.
Respondenci odpowiadali w nim na pytanie: jakie
nadzieję wiąŜe Pan/Pani z rokiem 2011. AŜ 84
procent Polaków ma nadzieję na szerokopasmowy, ogólnodostępny
internet w miejscach publicznych. 80 proc., ma nadzieję, Ŝe przyszły rok
przyniesie zakończenie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II oraz
sukcesy polskich sportowców. Ogromna większość Polaków (76 proc.)
liczy na wynalezienie szczepionki na HIV, a 74 proc. wierzy w znaczący
postęp prac w budowie dróg i autostrad oraz w to, Ŝe wreszcie spadną
ceny mieszkań. 76 procent Polaków marzy teŜ o zniesieniu wiz do USA.

#/ Polski rolnik coraz bogatszy.
Jak twierdzi Eurostat w ubiegłym roku nasi rolnicy zwiększyli
dochody aŜ o 18,4%. W tym czasie średnia unijna wyniosła12,3%.
Skąd te wnioski? Ceny nawozów i środków ochrony roślin nie wzrosły
znacząco. Za to ceny zboŜa w drugiej połowie roku ostro skoczyły do
góry. PodroŜało takŜe mleko, owoce oraz warzywa. W ciągu ostatnich
miesięcy ceny pszenicy wzrosły o ok. 40%, mleka 16%, jabłka w skupie
o 86%, cebula – 67%, kapusta biała 78%! Statystycznie od 2005 roku
dochody naszych rolników wzrosły o 53,6%.

#/ Prawie kaŜdy rodzić moŜe.
*/ Najstarsza matka miała 70 lat. Najmłodsza - pięć. Rekord
późnego wieku, w którym doszło do narodzin dziecka, to aktualnie
70 lat i naleŜy do dwóch mieszkanek Indii. Pewna Peruwianka
urodziła swojego syna w wieku zaledwie... pięć lat. O tym, Ŝe ciąŜa
juŜ dawno przestała być domeną dwudziesto- i trzydziestolatek,
powszechnie wiadomo. Coraz to nowe, doniesienia o nastolatkach
spodziewających się dziecka oraz przekwitających kobietach, które
poddały się zabiegowi in vitro, czy teŜ popularność programów
telewizyjnych typu „Nastoletnie matki” i „CiąŜa z zaskoczenia”, są
dowodem na to, Ŝe dziecko moŜe zaskoczyć kobietę w kaŜdym wieku.
*/ W Jakucji w Rosji 12-letnia dziewczynka, uczennica szóstej
klasy, urodziła dziecko. Skurcze porodowe zaczęły się u niej podczas
lekcji w szkole. Nauczyciele szybko wezwali pogotowie. Początkowo
myśleli, Ŝe uczennica ma ostry atak wyrostka robaczkowego. Sama
dziewczynka takŜe nie wiedziała, Ŝe jest w ciąŜy. Urodzenie córki było
dla niej i dla jej rodziców niespodzianką. Poród przebiegł bez
problemów. Dziecko urodziło się zdrowe. - Chodziła do szkoły jak gdyby
nigdy nic. śadnych oznak ciąŜy nie było – mówią zdziwieni pedagodzy.
Ojcem dziecka jest uczeń siódmej klasy w tej samej szkole.

#/ Oceńcie sami.
Niejaki Antoni Macierewicz, poseł PiS na Sejm RP, przewodniczący
parlamentarnego zespołu PiS do sprawy wyjaśnienia przyczyn
katastrofy smoleńskiej, został przez tygodnik „Gazetę Polską”
uhonorowany tytułem „Człowiek Roku 2010”. „GP” jest organem
prasowym Radia Maryja.

#/ Jak pije władza w Rosji.
Wódka nie dodaje ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza czy ma
się rozum – tak pisze w poradniku dla milicjantów generał Wasylij
Birjukow, szef Krymskiego Instytutu Prawa w Odessie.
#/ Maria Skłodowska-Curie, odkrywczyni polonu i radu, to jedyna
kobieta, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch róŜnych
dziedzinach naukowych. 100 lat po przyznaniu jej po raz drugi tej
nagrody, rok 2011 Sejm ogłosił Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

ŚWIERSZCZYK MIECHOWSKI.
Burmistrz Miechowa kadencji 2010-2014.
Data i miejsce urodzenia: 24-05-1981, Miechów.
Wykształcenie: wyŜsze.
Zawód: pracownik samorządowy.

Stan cywilny: kawaler. PrzynaleŜność partyjna: -Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział
Prawa i Administracji. Wynik – b. dobry. Studia Podyplomowe – UJ Kraków

Nowy Burmistrz działa:
#/ Władze Ośrodka TVP Kraków u burmistrza.
11 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyło się spotkanie Burmistrza Dariusza Marczewskiego z władzami
krakowskiego oddziału TVP. Z wizytą przybył Dyrektor Oddziału Jan Rojek, Kierownik Biura Marketingu i Reklamy Mariusz Süss
oraz Janusz Rząca Wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP Kraków sprawujący takŜe stanowisko Przewodniczącego Rady
Programowej Radia Kraków. Podczas spotkania wymieniano spostrzeŜenia nt. moŜliwości promocji Miechowa za pośrednictwem
krakowskiego oddziału TVP. Burmistrz Marczewski przedstawił gościom swoje pomysły na promocję miasta i regionu.
#/ Anioły rozdane. 21 stycznia Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski uhonorował statuetką
„Miechowskiego Anioła” dwie osoby i jedną organizację z terenu naszej gminy, które w 2010 roku poprzez swoje działania
w sposób szczególny działały dla dobra innych. Uroczystość wręczenia „Miechowskich Aniołów” odbyła się podczas
spotkania noworocznego. Burmistrz w imieniu władz gminnych, złoŜył wszystkim Ŝyczenia noworoczne, Ŝycząc wszelkiej
pomyślności w Ŝyciu zawodowym jak równieŜ osobistym. Potem uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu wokalno –
instrumentalnego w wykonaniu Marty Mołodyńskiej. Decyzją Kapituły konkursu „Przyjacielem człowieka” została Pani
Leokadia Kukuryk, od lat bezinteresownie wspierająca osoby niepełnosprawne w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Miechowie. „Młodym wolontariuszem" został Jan Pilszak, uczeń miechowskiego
Liceum Ogólnokształcącego, którego doceniono za działalność w wolontariacie Hospicjum Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie. W kategorii
„Działalność Publiczna”, Miechowskiego Anioła z rąk burmistrza odebrał prezes Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Falniowa Andrzej Gajos. OSP z
Falniowa doceniona została za aktywność w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim za liczne akcje ratownicze podczas
majowych i czerwcowych powodzi ubiegłego roku oraz za usuwanie skutków awarii energetycznych. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

Uprzejmie donosimy
#/ Ze słupów zniknęły wreszcie konterfekty Wielkiego Likwidatora PiS Andrzeja M., który uznał, Ŝe nie ma juŜ szansy na trzecią turę wyborów. On sam
zapadł się pod ziemię. Bardzo nam brakuje Jego tokowania na kaŜdy temat. Scena powiatowa wydaje się być o wiele uboŜsza bez tego aktora.
#/ Sztandarowa inwestycja byłego burmistrza Miechowa sławetny klop przy restauracji Turystyczna znów dostarczył atrakcji mieszkańcom miasta. Ten
cud techniki XXI wieku czyli miejski ustęp wolnostojący, wyposaŜony w urządzenia ze stali kwasoodpornej typu spłuk na podczerwień, pisuar z baterią
dozującą ciepłą wodę, przepływowy podgrzewacz wody, umywalkę oraz inne niezbędne urządzenia sanitarne okazał się jednak zawodny. Pewna
Miechowianka, która skorzystała z klopa, została tam uwięziona! Pomogła dopiero interwencja dzielnych straŜaków ze specjalistycznym sprzętem,
którzy wyłamali okienko i wyciągnęli sfrustrowaną panią. Całą i kompletnie ubraną. Brawo StraŜ Ognista!
Bez Ŝadnych nakładów ze strony władz gminnych nasz Rynek dziwnie
wyładniał. To niewątpliwie zasługa naszego jedynego posła Ziemi
Miechowskiej Zbysława Owczarskiego, który zlikwidował okazały baner
reklamujący swe biuro poselskie. Tym prostym sposobem potęŜna
kamienica na rogu ulicy Warszawskiej ukazała się w całej okazałości.
Niestety na krótko. Przedsiębiorczy poseł juŜ od nowa „ustroił” balkon
wynajmowanego na biuro lokalu. Na nowym banerze Literki „PiS” zostały
zastąpione literkami „PJN”. No jeszcze zmieniło się logo. Prawda jakie to proste?! Aby uniknąć kolejnych zmian i co za tym idzie kosztów proponujemy
posłowi utworzyć swój stały klub pt: „Zbysław Jest NajwaŜniejszy”. Na razie. Czekamy na kolejne inicjatywy pana posła.

Z gminy Smarkiewicze – Owczary. (46)
Sosenka, bohater tej rubryki, były juŜ wójt z zaprzyjaźnionej gminy płynnie rozpoczął nowy etap swego Ŝywota. Wrócił na ciepłą posadkę nauczycielską
do przyjaznego grona wielbicielek, które prześcigają się w chęci usłuŜenia byłemu prominentowi. śłopie więc serwowane mu kawki i herbatki, przegryza
ciasteczkami i obmyśla jakby wrócić na ciepłą posadkę za 11 tys. zł. Nie chcemy być złymi prorokami ale ten jego spokojny Ŝywot moŜe być brutalnie
zakłócony. Jak bowiem niesie wieść gminna, nowa ekipa gminnej władzy z coraz większym zainteresowaniem przechodzącym czasem w osłupienie
zapoznaje się z dokumentami powstałymi za czasów kadencji Sosenki. No cóŜ kaŜdy dorosły człowiek odpowiada za swe uczynki. Ale póki co były rano
przyjeŜdŜa z „nową” towarzyszką Ŝycia do wspólnej pracy, po pracy odbierają dziecię i hop do domu nr 2. A wieczorem jest wreszcie czas aby zagrać
w siatkówkę z uroczymi zawodniczkami. No cóŜ, to juŜ taka słabość. Idylla! Jednak trochę Sosence brakuje szmalu bo jednak jest róŜnica między
pensyjką nauczyciela a pensją wójta. Pomysłowy Krzyś i z tym sobie poradził. UE wszak daje pieniądze na lekcje wyrównawcze dla polskich dzieci.
Daje to się bierze. To co, Ŝe lekcje języka polskiego powinien prowadzić polonista. W naszej szkole kaŜdy moŜe.

Poczta – czyli od Was do nos
#/ Panie Redaktorze. Jako były samorządowiec chcę was zainteresować następującą sprawą. Jak mi wiadomo były burmistrz, jeszcze jako
nauczyciel, zarejestrował w UGiM w Miechowie działalność gospodarczą – usługi stolarskie. Ciekawostką jest fakt, Ŝe po objęciu stanowiska burmistrza
nie wyrejestrował swej działalności gospodarczej. Taki stan rzeczy trwa do dzisiaj. Czy jest to zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym?
Red: dziękujemy za cynk i zbadamy sprawę. O naszych ustaleniach poinformujemy.
Sytuacja finansowa naszego państwa jest trudna. Rząd szuka gdzie się da oszczędności w budŜecie. Na kanwie tych działań naszła mnie
oczywista refleksja - przecieŜ oszczędności naleŜy zacząć od racjonalizacji wydatków. I to nie tylko na etapie budŜetu państwa ale zacząć naleŜy na
samym dole, wśród inwestycji finansowanych z tego budŜetu w gminach, powiatach i województwach. PoniŜej, korzystając z podpowiedzi naszych
czytelników, przedstawiamy dwa przypadki nieracjonalnego gospodarowania środkami budŜetowymi na terenie naszej gminy.
#/ W 2010r. zapadła decyzja o remoncie drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku od Wolbromia do Miechowa na długości 18,1 km. Pod koniec ub. roku
przyznano dofinansowanie z MRPO na realizację tej inwestycji w kwocie 26.4 mln. zł. Jak pisze nasz czytelnik ten remont ma objąć odcinek drogi od
miejscowości Wolbrom do końca miejscowości Bukowska Wola. Nie znamy wszystkich szczegółów tej inwestycji więc nasze wątpliwości budzi przede
wszystkim fakt, Ŝe z Wolbromia do końca Bukowskiej Woli jest ok. 23km. a ma być remontowane 18 km. W zdecydowanie najgorszym stanie jest
nawierzchnia drogi biegnącej przez wieś Bukowska Wola. Podobno w ramach tego remontu ma być naprawiony (po raz to juŜ który ?!) chodnik obok
drogi, z którego korzystają mieszkańcy wsi. Ci właśnie mieszkańcy juŜ od dawna apelują, aby w rowie odpływowym między chodnikiem a jezdnią
zakopać betonowe dreny i przykryć je ziemią. Takie rozwiązanie spowoduje, Ŝe chodnik przestanie się obsuwać do rowu. Niestety z naszych informacji
wynika, Ŝe takie, wydawało by się najlepsze rozwiązanie, nie wchodzi w rachubę. I znów chodniczek się naprawi i wyprostuje a za następny rok czy dwa
znów będzie konieczny remont. I znów się naprawi i znów. I tak wkoło Wojciechu. A pieniądze na naprawy będą wyciekały.
#/ Kolejny zbulwersowany czytelnik opowiada nam o remoncie w
budynku miechowskiego Sądu Rejonowego. Wg naszego korespondenta
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ten trwający 2 lata remont pochłonął ok. 5.5 mln. zł!!! Podobno roboty
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były prowadzone mało profesjonalnie a środki wydawane niegospodarnie.
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malarskie, podsadzkarskie, ślusarskie były wykonywane kilkakrotnie.
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dębowe a nowe po kilku miesiącach znów nadawały się do wymiany. To tylko niektóre perełki remontowe. Ale za
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to teraz cały budynek lśni tandetnym blichtrem a olbrzymie złote litery są nawet na drzwiach ubikacji. Za 5.5 mln!
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