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V MIECHOWSKIE TARGI EKOLOGICZ
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Zaczynaliśmy nocą.

Potem juŜ otwarcie ruszyliśmy na drzewa.

Oporne karano!

I w ten oto sposób zostaliśMY EKOLOGAMI !!!
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- Felieton, Echa dziwne i ciekawe
- Świerszczyk Miechowski
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czytane a najciekawszymi podzielimy się z czytelnikami na naszych łamach.
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32-200 Miechów
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V TARGI EKOLOGICZNE -

początek końca?

Ekologia przegrała z niechęcią nowych władz gminy. Na pozór było jak w latach poprzednich , ale
brak widzów, niedowład organizacyjny i mała ilość wystawców przełoŜyły się na poraŜkę imprezy,
która wypromowała Miechów na krajowego lidera ekologii. AŜ strach pomyśleć co będzie za rok.

Migawki z V Targów – Miechów 26-27 maj 2007

Gospodarz witał gości …

Sołtys Zbigniew Pycia z najlepszymi
w Polsce odmianami ziemniaka.

Ekolodzy zawzięcie dyskutowali …

i przybyłych mieszkańców …

Adam Grzebieluch prekursor produkcji
oleju rzepakowego.

fotoreporterzy pstrykali …

oraz przedstawicieli władz.

Firma „Termatex” z uŜytkownikami
swoich wyrobów ekologicznych.

a fachowcy mierzyli poziom frekwencji

Historia

2005r.-Europoseł B. Klich z rodziną

2006r, - prof. K. Zimny i senator A. Gołaś

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich

Ekologiczne opinie gospodarza Targów Burmistrza K. Świerczka :
• Miechowskie Targi Ekologiczne to moŜliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi
związanymi z ochroną środowiska. W ubiegłorocznych targach uczestniczyło 48 wystawców, kilka tysięcy
mieszkańców okolicznych powiatów oraz liczni goście z całego kraju. Promocja zagadnień związanych z
energią odnawialną poprzez targi odbiła się szerokim echem wśród lokalnej społeczności, o czym świadczy
fakt, iŜ w ostatnich latach na terenie gminy Miechów zainstalowano ok. 100 zestawów kolektorów
słonecznych, zmodernizowano kilka kotłowni na piece opalane biomasą, zamontowano ponad 50 palników na
owies oraz 200 przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków.
• Bogatych na pewno stać na ekologiczne ogrzewanie.

ECHA Z GMINY
Bijemy się w piersi
Serdecznie przepraszamy Panią Dyrektor Generalną UGiM w Miechowie Marię Malinowską, Ŝe
napisaliśmy w poprzednim numerze, iŜ zarabia 3 500 zł. My kmiotki miechowskie nie mieliśmy
pojęcia ile musi zarabiać fachowiec najwyŜszej klasy, członek jedynej słusznej partii i zawodowy
urzędnik z królewskiego miasta Krakowa. W rzeczywistości z naszych pieniędzy najwaŜniejsza
urzędniczka gminy otrzymuje ponad 5 tys. zł ! Sądząc po pierwszych efektach pracy nowej Pani
Dyrektor jest to po prostu godziwa zapłata za cięŜką pracę. Ze szczególnym uznaniem o niej
wyraŜają się jej podwładni czyli pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.

Burmistrzowska logika
• Na ul. Racławickiej wyremontowano, przy udziale finansowym gminy, chodniki. Wymieniono nową kostkę
na jeszcze nowszą. Zapomniano, Ŝe na odcinku od MDK do ul. Konopnickiej nie ma kanalizacji sanitarnej!
Czy mając rozgrzebane pobocza nie moŜna było dokończyć dzieła kanalizacji głównej ulicy miasta?
• Na publicznych spotkaniach burmistrz komentuje zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Pracuje na 30%
mocy. Co to oznacza? śe gotowa jest przyjąć znacznie więcej ścieków, nawet z całego miasta, pod
warunkiem, Ŝe zostanie skanalizowane. Co robi pan Burmistrz. Z pierwotnego projektu budŜetu na 2007
rok skreślił część zadań dotyczących budowy kanalizacji miejskiej.
• GOPS – Lech zawinił Edytę wyrzucili. Lech w „nagrodę” rządzi.
• Krytykował swego poprzednika, Ŝe rządził gminą wraz z dwoma zastępcami. Teraz rządzi burmistrz wraz z
zastępcą i dyrektorem urzędu. Obecne trio kosztuje nas podatników znacznie więcej.

Publiczne obietnice Burmistrza – czyli gruszki na wierzbie
Uczestnicy jednego z zebrań wyborczych do rady dzielnicowej usłyszeli z ust samego Pana
Burmistrza o Jego zamierzeniach i celach inwestycyjnych w bieŜącym roku. Oto te plany :
o Dokończenie rekultywacji wysypiska śmieci. Planowany koszt inwestycji 5.5 mln.
Burmistrz jest po rozmowach z zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
(WFOŚ), który podjął decyzję o przyznaniu nam 4 mln. zł. poŜyczki.
o Uruchomienie zakładu segregacji i prasowania śmieci na terenie obecnego wysypiska
odpadów komunalnych - koszt ok. 2 mln. zł.
o Kanalizacja miasta – os. Na Skarpie i Stawna Góra. Brak informacji o kosztach. Środki –
poŜyczka z WFOŚ.
o Remonty bieŜące dróg gminnych (nakładki asfaltowe) – brak danych o rozmiarach i kosztach inwestycji.
o Doprowadzenie gazu, wykonanie nowej sieci rozprowadzającej ciepło i modernizacja kotłowni K-2 na os.
Sikorskiego. Brak danych o kosztach. Środki – poŜyczka z WFOŚ.
o Modernizacja kotłowni w Szkole nr 1. Gmina ma dotację w wys. 85 tys. zł. reszta (ile?) z budŜetu gminy.
o Budowa 2 odcinków wodociągów i hydroforni na Zagrodach. Brak danych o kosztach.
o Oświetlenie uliczne na os. Sikorskiego. Brak informacji o kosztach ale podobno juŜ są środki.
o ŚcieŜka rowerowa do Charsznicy na torowisku po kolejce wąskotorowej. Brak jakichkolwiek szacunków.
o Rozpoczęcie budowy krytej pływalni. Z unijnych środków. Ale Ŝeby je wykorzystać trzeba mieć własne.
Przeglądając ten imponujący rejestr wychodzi nam, Ŝe do realizacji wymienionych celów potrzeba funduszy
w wysokości co najmniej połowy obecnie realizowanego budŜetu. W związku z tym nasuwa się jedno generalne
pytanie : w jaki sposób nasza gmina zgromadzi poza budŜetem tak olbrzymie środki? Pozostają tylko poŜyczki
i kredyty. Jeśli jednak w ten sposób będziemy chcieli finansować inwestycje to zadłuŜenie gminy musiałoby
przekroczyć dopuszczalny ustawą poziom. Poza tym Pan Burmistrz głośno deklarował w kampanii wyborczej, Ŝe
jest przeciwny rozwojowi gminy przez jej zadłuŜanie. CzyŜby tak szybko zmienił zdanie

PodwyŜki dla urzędników – czyli równi i równiejsi
W miechowskim UGiM nadeszły obiecywane od dawna podwyŜki. Ich rozpiętość imponująca – od 20 do niemal
600zł. Aby nie naruszyć ustawy o danych osobowych pozostawiamy łaskawej domyślności czytelników zagadkę
którzy urzędnicy dostali najmniej a która kierowniczka najwięcej. Grunt, Ŝe średnia wyszła przyzwoita.

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chmielewski nie podpisał delegacji
kolegom radnym, którzy w ramach reprezentacji naszej gminy udawali się w wojaŜe zagraniczne
na Ukrainę i do Rumunii. Mylił się ten kto podejrzewa przew. o chęć zaoszczędzenia pieniędzy
podatników. Po prostu burmistrz nie raczył uzgodnić z nim listy radnych, których zabrał ze sobą
w podróŜ. Myli się równieŜ ten, kto podejrzewa radnych : m.in. wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej M. Kucharskiego i P. Wilka, iŜ opłacili wyjazd ze swych skromnych diet. NIE!
Pojechali za nasze pieniądze. Delegacje podpisał inny wiceprzewodniczący RM Zenon Czekaj!

Pracoholik ?
Tłumnie odwiedzający tegoroczne Targi Ekologiczne nie zdawali sobie sprawy, Ŝe odbyły się one w tak okazałej
formie dzięki tytanicznej pracy jednego pracownika urzędu - Marcina Markiewicza s. Andrzeja. Ten skromny
staŜysta z Działu Informacji i Promocji niestety swoje zaangaŜowanie przypłacił zdrowiem. Choroba zmogła go w
najbardziej gorącym okresie przygotowań do imprezy. JednakŜe nakręcona przez niego machina organizacyjna
zadziałała bezbłędnie co kaŜdy zwiedzający mógł stwierdzić na własne oczy. śyczymy sympatycznemu
młodzieńcowi duŜo zdrowia. Niech sukces znaczy jego kroki a tradycja rodzinna będzie drogowskazem.

PROSTO Z GMINY, MIASTA I POWIATU
Rocznica mordu w Nasiechowicach
Nasiechowicach
3 czerwca minęła 64 rocznica mordu dokonanego przez hitlerowskich oprawców na ludności Nasiechowic i
okolicznych wiosek. Z tej okazji jak co rok odprawiono uroczystą mszę świętą, straŜacy zaciągnęli honorowe
warty, władze gminne złoŜyły wieniec a mieszkańcy i goście zapalili znicze i pomodlili się za pomordowanych

Ks.

odprawił mszę

ZłoŜono kwiaty i zapalono znicze

Kombatanci oddali hołd poległym

Radny robi sobie dobrze
Na skrzyŜowaniu ulic Nowej i Prądzyńskiego pojawił się 400
metrowy odcinek nowej nawierzchni asfaltowej. Oczywiście zupełnym
przypadkiem jest fakt, iŜ w tym właśnie miejscu mieszka pan radny
Mirosław Kucharski (koalicja SLD- PiS). Zaintrygował nas fakt, Ŝe
nie moŜemy znaleźć w zadaniach budŜetowych na bieŜący rok tego
zadania. Trudno takŜe uwierzyć nam w legendę, Ŝe tą drogę wykonał
pan radny z sąsiadami w czynie społecznym. Nie podnosilibyśmy
takiego drobiazgu gdyby nie fakt, Ŝe w poprzedniej kadencji to
właśnie radny Kucharski był jednym z sygnatariuszy donosu do
Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym zarzucano ówczesnemu
burmistrzowi m.in. wykonywanie zadań nie ujętych w budŜecie
gminnym. Na swoje usprawiedliwienie radny twierdzi, iŜ o wykonanie
tego kawałka drogi miejscowi juŜ od kilku kadencji nie mogli się
doprosić władz gminnych.

Rusza budowa S-7!
JuŜ niedługo powiat Miechowski będzie terenem powaŜnych
inwestycji drogowych. Plany rządowe zakładają, Ŝe za 4 lata przez
tereny naszego powiatu będzie przebiegać nowo wybudowana droga
ekspresowa tzw. S-7. Biuro Projektów w Zabrzu opracowało cztery
warianty koncepcji budowy tej drogi. Wszystkie warianty zakładają
częściowe wykorzystanie obecnej trasy nr 7, która co kilka
kilometrów przechodziłaby w dobudowane odcinki drogi ekspresowej.
Władze naszego powiatu po szczegółowej analizie, negatywnie
oceniły przedstawione im plany. Powód? KaŜdy z przygotowanych
wariantów przewiduje liczne wyburzenia budynków mieszkalnych i
gospodarczych stojących na trasie przewidywanej budowy. Poza tym
planowana droga wyłączy z uŜytkowania wiele rolniczych terenów z
glebami o wysokiej jakości. W związku z tym, z inicjatywy wójta
KsiąŜa Wielkiego Marka Szopy, powstała odmienna od rządowych
koncepcja, która minimalizuje ingerencję w substancję budowlaną i rolną. Poza tym wychodzi z zupełnie innego
załoŜenia. Wg niego planowana droga ekspresowa biegłaby całkowicie nowym torowiskiem specjalnie dla niej
wybudowanym i omijałaby tereny zabudowane, leśne i uŜyteczne rolniczo. Całkowicie odciąŜona z ekspresowego
ruchu obecna E-7 stałaby się drogą lokalną i ułatwiającą komunikację ze stolicą województwa. Jak ma przebiegać
nowa droga w wariancie proponowanym przez powiatowy samorząd? Zaczyna się w gminie KsiąŜ Wielki od wsi
Moczydło. Od wschodu omija kompleks leśny Chrusty i biegnie niemal równolegle do obecnej E-7. Przecina drogę
Małoszów – Giebułtów, wieś Tochołów omija od wschodu a lasy między Brzuchanią i Kaliną od zachodu. Dalej od
wschodu omija wieś Brzuchanię a wieś Kalinę Małą od strony zachodniej. W Bukowskiej Woli w okolicy b. kółka
rolniczego S-7 przecięłaby drogę wojewódzką Miechów – Racławice i pobiegłaby dalej w kierunku Wielkiego Dołu.
W tej wsi groga przetnie E-7 i biegnąc w kierunku Smrokowa opuści teren powiatu miechowskiego. Inne
proponowane warianty są dla mieszkańców powiatu nie do przyjęcia. Taką drogę buduje się na stałe i dlatego
musi ona uwzględniać specyfikę terenów przez które będzie przebiegać – mówi wójt Szopa. I trudno nie przyznać
Mu racji. Władze powiatu podjęły juŜ odpowiednie działania w tej sprawie. Wystosowały do Wojewódzkiego Biura
Projektowego w Zabrzu pismo z prośbą o uwzględnienie wyŜej przedstawionej propozycji. Naszym zdaniem
równolegle z tymi krokami powinno się przeprowadzić szeroką akcję informacyjną, szczególnie wśród
mieszkańców powiatu, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłej drogi ekspresowej. JuŜ bowiem
słychać ich zaniepokojone głosy. Wszystko według zasady nic o nas bez nas.

Pani p.o. Dyrektor Gimnazjum Nr 1
w Miechowie Joanna Nowak wraz ze swym
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego mówi
Ministrowi Oświaty DOŚĆ!!!
Mimo nacisków, ta dzielna kobieta wysoko dzierŜy
sztandar
protestu
przeciwko
metodom
zarządzania oświatą przez ministra Romana
Giertycha,
czego
widomym znakiem jest
powiewająca od kilku tygodni przed głównym
wejściem do szkoły flaga ZNP. Dzięki Jej
determinacji do protestu przyłączyły się pozostałe
związki zawodowe działające w szkole Solidarność
i Związek Nauczycieli Rzeczypospolitej. Za
przykładem Pani Joanny poszli inni dyrektorzy
miechowskich placówek oświatowych. Jesteśmy
przekonani, Ŝe po wygranym
14 czerwca
konkursie na dyrektora Gimnazjum (jest jedynym
kandydatem) nadal będzie opoką, o którą rozbiją
się fale niesłusznych decyzji ministra i podległego
mu Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Echo z Gimnazjum.

Echo z województwa – „QUATRO”.

MDK
MDK
MDK
MDK
MDK
Miechowskie dziewczęta na scenie

Pamiątkowe zdjęcie z dyplomem

Po sukcesach na scenie powiatowej zespół tańca nowoczesnego „QUATRO” wybrał się na podbój województwa.
Na koncercie finałowym „Talenty Małopolski”, który odbył się w Krakowie młode Miechowianki w składzie :
Milena Głowacz, Aleksandra śak, Monika Szymanek i Magdalena Piechowicz zajęły 3 miejsce!
Nasz zespół w pokonanym polu pozostawił zespoły m.in. ze szkół tanecznych i Domów Kultury z terenu całego
województwa. Zespół „Quarto” działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie a jego opiekunkami są panie :
Małgorzata Zapart i Urszula Stawiarska. Obydwie Panie pracują społecznie !

Echo wyborcze – czyli imprezy rodzinne.
W tej kadencji samorządów zebrania wyborcze do rad dzielnic
przemieniły się w imprezy rodzinne lub walki uliczno - osiedlowe.
Frekwencja na nich była bardzo zróŜnicowana od kilku do
kilkudziesięciu uczestników. W razie „potrzeby”, w oczekiwaniu na
2-gi termin zebrania szły w ruch telefony i jak za dotknięciem
czarodziejskiej róŜdŜki na Sali pojawiały się całe rodziny lub ulice.
Dzięki temu uczestnicy mogli poznać rodziny wojewódzkich,
powiatowych i gminnych prominentów. Prowadzący nie byli
drobiazgowi i nie patrzyli przybyłym w adresy. Wygrywali zatem
słuszni czyli ci, którzy mieli wygrać, chcieli wygrać, byli mobilni i
mieli liczne potomstwo. Zebrania nie bez perypetii i powtórek
odbyły się a najwaŜniejsze, Ŝe Burmistrz był z nich zadowolony.

Echo z oświaty – czyli i Ty moŜesz zostać menedŜerem
Czy trudno zostać „menedŜerem” w oświacie? Przekonali się o tym dwaj panowie Andrzejowie z Miechowa.
W 2000r. zapisali się na kurs menedŜerów oświatowych organizowany przez krakowską Akademię Górniczo
Hutniczą. Na zajęciach w stolicy województwa byli tylko 2 (słownie : dwa) razy. Przypomnieli sobie iŜ opłacili
kurs tuŜ przed jego zakończeniem. Kopnęli się więc do Krakowa, podłączyli się pod gotową końcową pracę jednej
z grup i dostali odpowiedni certyfikat. Z wyróŜnieniem! Teraz jeden dowodzi oświatą i to nie gminną a drugi
przestał dowodzić szkołą gminną w kryminalnych okolicznościach. Ale bumaga jest. Nasze miasto zaś nabawiło
się 2 fachmanów z patentami do rządzenia oświatą.

SPORT
Mistrzostwa Powiatu szkół gimnazjalnych.
24 maja na Stadionie Miejskim odbyły się mistrzostwa powiatu miechowskiego uczniów szkół gimnazjalnych w
piłce noŜnej. Udział wzięły 4 zespoły, które wygrały eliminacje : Charsznica, Kozłów, KsiąŜ Wielki i Miechów.
Organizatorami zawodów było Starostwo Powiatowe (nagrody, dyplomy) i nauczyciele Gimnazjum Nr 1 Piotr
Król i Marek Podyma. Sędzia główny zawodów Jan Paweł Janus. Turniej mistrzowski rozegrano systemem
„kaŜdy z kaŜdym”. Czas spotkań 2 x 15 minut. Najlepsi w powiecie okazali się młodzieńcy od „Miechowity”.

Mistrzowie Powiatu Miechowskiego Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. Opiekunowie : Piotr Król i Marek Podyma

2 miejsce Kozłów op. Anna Stępień

3 miejsce Charsznica op. Ewa Gryc

WYNIKI i KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ :
Miechów - KsiąŜ 3 : 2
Miechów - Kozłów 2 : 0
Kozłow - Charsznica 3 : 0
Kozłow - KsiąŜ 3 : 0

1. Miechów – 9 pkt.

2.Kozłów - 6pkt.

4 miejsce KsiąŜ W. op. GraŜyna CieŜ

Miechów - Charsznica 3 : 0
Charsznica - KsiąŜ 2 : 0

3. Charsznica - 3 pkt.

4. KsiąŜ Wielki - 0 pkt.

Brawo juniorzy „Pogoni” !

Piwowarski Tomasz,
Mateusz.

Bardzo dobrze spisują się juniorzy „Pogoni” Miechów w 3 grupie
krakowskiej 2-giej ligi juniorów. 27 maja podejmowali u siebie
zdecydowanego lidera swej grupy zespół „Kmity” Zabierzów.
Jako jedyna druŜyna w tej fazie rozgrywek miechowianie
dotrzymali pola zabierzowianom remisując 1 : 1 i będąc bardzo
blisko zwycięstwa. Po wygranych spotkaniach z Krzeszowicami
i Niedźwiedziem, „Pogoń” z dorobkiem 40 pkt. zajmuje 3-cie
miejsce w tabeli. Młodzi miechowianie są takŜe autorami
najwyŜszego w tym sezonie wyniku. Mianowicie zwycięŜyli
swoich rówieśników z Czapel Wielkich aŜ 17 : 1 !!!
Na zdjęciu tuŜ po potyczce z „Kmitą”.
A oto skład zespołu trenowanego przez pana Janusza
Paczyńskiego : Dąbrowski Grzegorz, Dąbrowski Kamil,
Guca Marcin, Kiljan Damian, Krupa Adrian, KsiąŜek Kamil,
Majewski Damian, Owczarski Maciej, Paczyński Łukasz,
Ślusarczyk Przemysław, Włodarczyk Mateusz, śaba Maciej, śarnowiecki

i seniorzy
RównieŜ seniorzy walczą z determinacją o utrzymanie się wśród druŜyn grających w VI ligi Małopolskiej.
W kolejce ligowej 26 maja wygrali z bezpośrednim sąsiadem w tabeli „Wiarusami” z Igołomii 2 : 1. Mimo poraŜek
2 i 6 czerwca, przed ostatnią kolejką sezonu zajmują w tabeli z 30pkt. 12 miejsce. Do rozegrania pozostał im
tylko mecz w Miechowie z outsiderem Modlnicą, więc wszystko wskazuje na to, Ŝe w tym sezonie „Pogoń” nie
zostanie zdegradowana. MoŜe więc spokojnie przygotowywać się do jubileuszu 70 - lecia istnienia klubu.

FELIETON
Młynarski i Rodowicz wciąŜ aktualni!
Pokolenie pięćdziesięciolatków doskonale pamięta piosenki Wojciecha Młynarskiego. Błyskotliwie komentowały
ówczesną rzeczywistość i w sposób genialny wychwytywały absurdy naszego Ŝycia codziennego, których niestety
było aŜ nadto. Mało kto przewidywał, iŜ w dzisiejszych czasach ich treści staną się znów aktualne. Na naszych
oczach zdaje się ziszczać ponure przesłanie refrenu jednej z nich : „co by tu jeszcze spieprzyć panowie, co by tu
jeszcze ..”.. Towarzystwo niedouczonych ale za to nawiedzonych i zdeterminowanych działaczy partyjnych trudzi
się aby wymyślić jakiś obszar Ŝycia, który jeszcze nie został zawłaszczony przez bezmyślny aparat władzy. Tą
filozofię i styl rządzenia juŜ przerabialiśmy i tez było to bolesne. Widząc zaś efekty tych poczynań aktualnych
władców naszego Kraju nachodzi refleksja, Ŝe wraca nowe - za co się wezmą to spieprzą. Co rusz to „nowy”
pomysł wołający o pomstę do nieba. Poza tym ani one nowe, te pomysły, ani nowatorskie. To odgrzewane
kotlety z patelni bierutowsko - gomułkowskiej. „Odzyskane” samorządy dzielnie wpisują się w ten ogólnokrajowy
trend. Trwa etap „czyszczenia przedpola” czyli czystka zwana wymianą kadr, starych – złych na nowe – słuszne,
związane z aktualnie przewodnią siłą Narodu. Aby uniknąć stresu związanego z kolejnymi wyborami
proponujemy utworzenie nowej partii politycznej – Partii Zawsze Popierającej Rządzących w skrócie PZPR.
Uczestnictwo w tej formacji pozwoli utrzymać pracę i wpływy tym, którzy nie zdąŜyli się zapisać do właściwej
aktualnie formacji. Członkowie PZPR będą zawsze za aktualnie rządzącą partią. Co za komfort! Szanowni
czytelnicy, czy nie macie wraŜenia, Ŝe skąd to juŜ znacie? Na zakończenie propozycja : do najbliŜszych wyborów
idźmy z refrenem piosenki Maryli Rodowicz na ustach „ale to juŜ było i nie wróci więcej”. AMEN.
AFM

ECHA DZIWNE I CIEKAWE
Z-ca Burmistrza W. Pengiel rozesłał faksem po gminnych szkołach poniŜsze pismo :

Dyrektorzy Szkół Miasta i Gminy Miechów.
W związku z ogłoszonym przez ZNP strajkiem w szkołach na dzień
29.05.2007 i wobec braku jakiejkolwiek, jak dotychczas informacji, od Dyrekcji
szkół, Rad Pedagogicznych, ogniw związkowych z terenu szkoły, przyjmuję do
wiadomości, Ŝe w szkołach prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Miechów
akcja strajkowa się nie odbędzie. Aby ,nie daj BoŜe, dyrektorzy nie zapomnieli o Jego
(Pengiela) przemyśleniach, to samo pismo StraŜ Miejska rozwoziła po szkołach w dniu strajku.
Komentarz : Działania władz Gminy i Miasta Miechowa w kwestii strajku nauczycieli dają
wiele do myślenia. Wszak obecna ekipa to nauczyciele! CzyŜby nie solidaryzowali się z
kolegami po fachu? PrzecieŜ po zakończeniu misji samorządowej będą chcieli wrócić do
stanu nauczycielskiego. Skąd zatem taki wrogi stosunek do słusznych działań związków
zawodowych? CzyŜby w ich przypadku „koszula nie była bliŜsza ciału? A moŜe po prostu
ci panowie mają inne koszule? Wygląda na to, Ŝe w ich przypadku zwycięŜyła lojalność
partyjna i realizując wytyczne partii włączyli się do walki z „ lokalnym układem”. Jeśli
tak, to czekają nas cięŜkie czasy. Władza sterowana politycznie nie identyfikuje się ze
swoimi wyborcami. To marionetki a nie gospodarze, którzy dbają o dobro gminy.
P.S. Niezrównany w twórczości pisarskiej wiceburmistrz oraz jego pryncypał prezentują osobliwą lecz nagminną
u dzieci filozofię. Polega ona na prostym zabiegu. Jak mnie rzeczywistość przerasta to po prostu oczy zamykam
i jej nie ma bo jej nie widzę. Jeśli jednak Wojtuś i Krzysiu otworzą oczka to skonstatują, iŜ w 11 miechowskich
placówkach oświatowych, w róŜnej formie protestu, wzięło udział kilkudziesięciu nauczycieli i wychowawców.

Wicestarosta S. Pietrzyk wysyła Burmistrza K. świerczka w kolejkę po wiedzę
o kompetencjach samorządów w związku z jego
wypowiedziami na temat statusu terenów po byłej kolejce
wąskotorowej. Burmistrz bowiem bezpodstawnie, publicznie
oskarŜył Starostę M. Bertka o złą wolę i blokowanie decyzji w
sprawie przekazania gminie Miechów terenów po byłej kolejce.
Komentarz : Pan Burmistrz się Ŝali, Pan Burmistrz ma pretensje,
Panu Burmistrzowi nie wyszło. Z kolejką teŜ. Jak zwykle w Ŝyciu
sukces ma wielu ojców, klęska jest sierotą. Było wiele szumnych
obietnic i zapowiedzi, których realizacja okazuje się niemoŜliwa
i Burmistrz budzi się z ręką w nocniku. Szybko ją wyciąga i nim
obeschnie wskazuje winnych. Tymczasem prawda jest banalna.

Tereny po kolejce są na sprzedaŜ i nikt ich nie odda za darmo!
P.S. Zamiast czepiać się innych wystarczyło zajrzeć do dokumentów, które znajdują się w UGiM. Obecnemu
Burmistrzowi zaczyna doskwierać syndrom dyrektora szkoły, który zawsze dostawał pieniądze na funkcjonowanie
placówki. Tak było w przypadku dyr. Świerczka. Na działalność szkoły nie pozyskał ani jednej złotówki z funduszy
unijnych. Nie musiał tego robić i się nie nauczył. Skutki tego juŜ są widoczne i będą niestety widoczne coraz
bardziej. Samorząd rządzi się innymi prawami niŜ szkoła. Tu trzeba się swobodnie poruszać po funduszach
pomocowych. Kto tego nie potrafi jest skazany na niepowodzenie. Pomysł Starosty, aby nasz burmistrz się
trochę douczył jest więc zasadny. Na początek moŜe by tak wziąć parę lekcji u Mielusa?

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Dialog z głuchym

– czyli fragmenty dialogu między radnym i z-cą burmistrza w ramach interpelacji :

Pyt : Kiedy będzie opracowany program modernizacji dróg gminnych ?
Odp : Gmina Miechów przystąpi do opracowania wieloletniego programu modernizacji dróg gminnych.
Pyt : PoniewaŜ podzielam zdanie pani Sztuk proszę o wypowiedzi merytoryczne bez Ŝadnych szyderstw
Odp : Uprzejmie wyjaśniam, Ŝe Burmistrz wspólnie z biurem Rady stale podejmuje działania poprawiające formy
kontaktu z radnymi.
Pyt :Dlaczego pan Burmistrz podaje nieprawdziwe dane sołtysom ?
Odp : W trakcie wyborów Burmistrz omawiał wiele sprzedaŜy lub wynajmów. O zbywanych i dzierŜawionych
składnikach majątku gminy rozmawialiśmy wiele więc moŜe być tak, Ŝe albo nie było precyzyjnie coś
wypowiedziane albo mogło być teŜ i niezrozumiane.

Wójtom ku przestrodze (4)
W kolejnym juŜ odcinku na przykładzie wójta gminy Smarkiewicze - Owczary Krzysztofa Sosenki, pokaŜemy
jak moŜna wykorzystywać stanowisko i pozycję społeczną do walki z własną rodziną i przestrzec, jakim
instynktom przyzwoity człowiek nie powinien ulegać. Wójt przeniósł kampanię przeciw własnej rodzinie na sale
sądowe. W ramach przygotowania artyleryjskiego złoŜył w sądzie pismo procesowe, który wprawiło w osłupienie
jeszcze Ŝonę. Dopiero z niego dowiedziała się jakie to katusze przez wiele lat poŜycia przy jej boku dzielnie znosił
ukochany mąŜ. Na kolejnych rozprawach wójt i jego adwokat zgłaszali wnioski : o poddanie badaniom
psychiatrycznym małŜonki, o przesłuchanie licznych świadków mających potwierdzić ich tezy a zdezawuować
rodzinę itp. PoniewaŜ rodzina wójta nie dysponowała odpowiednimi środkami finansowymi, aby się bronić,
podpisała umowę z jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych, w której za opłacenie znanego mecenasa oddała
prawa autorskie do tej filmowej historii. W ten sposób widzowie mogli prześledzić na ekranie tą bulwersującą
historię. Tym ciekawszą, Ŝe autor jej telewizyjnego scenariusza wzbogacił ją o wątki sensacyjne z Ŝycia wójta :
lewe dochody uzyskiwane z pominięciem przepisów ustawy skarbowej, lewe faktury, afery finansowe czy liczne
podboje miłosne. W sądzie zaś sztuczki stosowane przez wójta przyniosły tylko połowiczny sukces. Sąd uwolnił
go wprawdzie od niechcianej małŜonki ale to jej przyznał opiekę nad potomstwem. Aby mogła ją właściwie
sprawować zasądził od byłego męŜa miesięczne alimenty w wysokości 3 400zł. Niepoprawny wójt, mimo Ŝe jego
miłość do biletów Narodowego Banku Polskiego jest ogólnie znana, przełknął tą gorzką pigułkę i zaczął
realizować dalekosięŜne plany Ŝyciowe. Sprzedał dom za miastem i kupił przytulne gniazdko z dala od wścibskich
wyborców. Po latach trudów, walki i znoju relaksuje się u boku nowej wybranki i nowego potomka. NaleŜało się
chłopu – konstatuje jeden z jego wyborców.
Myślała naiwna Hania, Ŝe ma męŜa a nie drania ! (ludowe)

ZAPROSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smarkiewiczach - Owczarach

ZAWINI – KOWALA ZWOLNILI”
Zaprasza 31.06.2007r. na tragifarsę w 3 aktach Pt. „CYGAN ZAWINIŁ
1 akt - „Kontrola” , 2 akt – „Egzekucja” , 3 akt – „I ty moŜesz zostać aniołem”
Obsada: „Cygan” – Lech Kochanek „Kowal” - Edyta Gala ReŜyseria - wójt Krzysztof Sosenka
Asystent reŜysera - Andrzej Smarkiew
Sufler - Zbysław Barański

Uwaga rodzice

– czyli bajki pod lupą rządu.

• Tinky Winky – wykryto, potwierdzono, to gej.
• Kubuś Puchatek - myśli tylko o sobie i konsumpcji miodu. Ma samych przyjaciół facetów, z czego jeden jest na pewno
gejem (Prosiaczek), drugi prowadzi rozwiązły tryb Ŝycia (Tygrysek), a trzeci jest transwestytą (Pan Sowa). Pozostali
bohaterowie - Królik i Osioł - to ofiary homoseksualnego Ŝycia. Pierwszy cierpi na histerię, drugi na depresję.
• Miś Uszatek i koledzy - Króliczek nosi damskie ciuszki, wszystkie zwierzątka w Uszatku mówią męskim głosem, ergo
są uzasadnione podejrzenia (CBA, ABW, GRU), Ŝe to sami transwestyci.
• Koralgol (teŜ miś) - ciągle płacze, boi się, unika odpowiedzialności - typowe oznaki homoseksualizmu. Nie ma
koleŜanek. Jego kumple lubią się przebierać. Koralgol ciągle jeździ po świecie - seksturystyka?
• Bolek i Lolek – Ciągle razem Komentarz zbyteczny. Tola to przykrywka i alibi.
• Smurfy - wioska smurfów to przykład gejowsko-socjalistycznej komuny - tzw. homotopii. Prawie sami męŜczyźni,
gospodarka centralnie planowana. Poza tym obrazki mówią same za siebie.
• Kot Filemon - związek dwóch kotów, między którymi jest bardzo duŜa róŜnica wieku. Wnioski nasuwają się same. Kot
Bonifacy to prawdopodobnie transwestyta - ma podejrzanie kobiecy głos.
• świrek i Muchomorek - są uzasadnione podejrzenia, Ŝe to narkomani: cały czas w piŜamach i biali jak ściana.
• Krecik - krypto-homoseksualista (Ŝyje w podziemiu i podkopuje fundamenty heteroseksualnego społeczeństwa) i czarny.
• Atomówki - mieszkają razem, nie mają chłopaków, walczące feministki to jak wiadomo na 100% lesbijki.
• Bohater "zaczarowanego ołówka" - ciągle sam, nie ma dziewczyny no i mieszka z dziadkiem. a kto wie, Ŝe to
rzeczywiście jego dziadek? MoŜe to pedofil? A władza mówi : gej = pedofil, władzy trzeba słuchać...
• U Muminków - szczególnie podejrzany jest Ryjek - zawsze łazi za Muminkiem. I wydaje się, Ŝe Paszczak liczy na to, Ŝe z
Ŝalu (bo to przecieŜ jest starszy pan) ktoś się nim.. hmmmm…. zaopiekuje !!!

Jedyny sprawiedliwy: RUMCAJS– ma brodę, fuzję, rodzinę i zwalcza układ. Nie ma Ŝadnych kolegów.

Morał z powyŜszych bajek: Pozdrawiamy rządzących i radzimy zmienić lekarza.

