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KONKURSY NA DYREKTORÓW MIECHOWSKICH SZKÓ
SZKÓŁ
14 czerwca w Urzędzie Gminy i Miasta odbyły się konkursy na dyrektorów 2 gminnych placówek
oświatowych : Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum. Konkursy rozpoczęły się z 1.5 godzinnym opóźnieniem,
gdyŜ jak oświadczyły przybyłe na konkurs pracownice kuratorium, nie były poinformowane o terminie konkursu.
Okazało się, Ŝe gmina wysłała zawiadomienie na ręce pana wicekuratora A. Markiewicza a ten, z powodu nawału
obowiązków, zapomniał przekazać informację wyznaczonym przez siebie pracownicom! Dopiero telefon z Urzędu
spowodował przyjazd urzędniczek. Sam pan kurator był na konkursie nieobecny. Balował w stolicy. Komisjom
konkursowym przewodniczył znany i utalentowany gminny scenarzysta burmistrz Krzysztof Świerczek. Tak więc
wszystko odbyło się w całkowitej zgodzie z wcześniejszymi ustaleniami. Pan burmistrz zadbał nawet o to, aby
członkowie komisji nie „męczyli” zbytnio wytypowanych przez niego kandydatek. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami nowo wybrani dyrektorzy będą pełnili swe funkcje przez 5 lat. Chyba Ŝe burmistrz zmieni scenariusz.

Szkoła Podstawowa nr
nr 1 w Miechowie

2005r. - Pani Gawin odbiera gratulacje
od pani sołtys Mirosławy Krzywdy

Kandydatką na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Miechowie była pani Anna Gawin. Rodzice dzieci
pobierających naukę w szkole w Pstroszycach, której przez 7 lat szefowała
pani Anna, nie mogą się Jej nachwalić. Potrafiła niebywale zmotywować
i zmobilizować rodziców do pomocy w pracach na rzecz szkoły. Dzięki Jej
zaangaŜowaniu, inicjatywie i konsekwencji budynek szkoły w Pstroszycach
ma nowy dach a obok szkoły zbudowano trawiaste boisko do piłki noŜnej
oraz asfaltowe boiska do siatkówki i koszykówki, z których masowo
korzystają mieszkańcy okolicznych wsi. Inwestycje te ukończono równo
2 lata temu. Pani Anna jest typem nowoczesnego szefa. Potrafi np.
wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniki informatycznej i marketingu
do róŜnorakich działań na rzecz szkoły. Członkowie komisji konkursowej
byli pod wraŜeniem przygotowania merytorycznego i praktycznego pani
Gawin. Jednomyślnie teŜ zaakceptowali jej kandydaturę.

Gratulujemy Szkole Podstawowej nr 1 dyrektora z prawdziwego zdarzenia!

Gimnazjum nr 1 w Miechowie
Jedyną kandydatką do fotela dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity w
Miechowie była pani Joanna Nowak. Pani ta dopiero od kilku miesięcy pełni funkcję
p.o. dyrektora szkoły. O jej dokonaniach i talentach trudno cokolwiek powiedzieć bo
w czasie swej 7-mio letniej pracy w gimnazjum nie uzyskała oceny swej pracy. Tak
więc nie była w stanie czymkolwiek zaimponować członkom komisji konkursowej
chyba, Ŝe ekspresowym tempem uzyskania uprawnień do zarządzania placówką
oświatową. Mimo to kandydatka nie potrafiła sensownie wyjaśnić jaki styl
zarządzania szkołą będzie preferowała. Nie umiała równieŜ wytłumaczyć zawiłości
dotyczących tak prozaicznej czynności jak sporządzenie zgodnie z przepisami arkusza
organizacyjnego szkoły. Zaskoczyła natomiast członków komisji wysoką samooceną
swojej osoby. Szeroko rozwodziła się nad pozytywnym wpływem swej osobowości na
stosunki międzyludzkie w kierowanej przez się szkole. W myśl zasady nie zalety lecz
przychylność władzy i chęć szczera zrobi z ciebie dyrektora, uzyskała niemal
jednomyślną akceptację Wysokiej Komisji. Okazuje się, Ŝe kaŜdy nosi buławę w
torebce lub jak to ujął jeden z nauczycieli gimnazjum tak czy owak kapral Nowak.
P.S. Jak nas informuje terenowy współpracownik M.B., 14 czerwca, na wieść o
wygranym przez Joannę Nowak konkursie na dyrektora szkoły, w Gimnazjum
zapanowała dzika euforia. Uczniowie masowo rzucili się do okien aby zobaczyć nowąstarą panią dyrektor. Efekt 3 wybite szyby. Następnie w radosnym szale
zdewastowano osłony grzejników łamiąc ok. 30 ich drewnianych elementów.
Przybycie wezwanej Policji ochłodziło gorące głowy.

śyczymy ambitnej pani dyrektor wielu sukcesów na nowej drodze Ŝycia!

Gimnazjum widziane z lotu pewnego orła.

śart kompetencyjny :
Nowa Pani Dyrektor pierwszego dnia urzędowania przeprowadza lustrację zajęć podległych jej nauczycieli. Na
lekcji WF zauwaŜyła chłopca, który nie biegał po boisku z innymi tylko stal samotnie. Podeszła do niego i pyta:
Dobrze się czujesz? Odp : Dobrze. To dlaczego nie biegasz z innymi chłopcami? Odp : Bo jestem bramkarzem!

PROSTO Z GMINY.
Wiarygodność burmistrza – czyli rozwój przez zadłuŜanie !
Podczas ostatniej kampanii wyborczej kandydat na burmistrza
Krzysztof Świerczek grzmiał na swego konkurenta, Ŝe zadłuŜył
gminę ponad miarę. Jednocześnie deklarował, iŜ on na pewno tak
działał nie będzie bo jest to droga do nikąd. Dzielnie wtórowali mu
w tym oburzeniu jego koalicyjni kolesie : obecny przewodniczący RM
Andrzej Chmielewski i przew. Komisji Planowania Jerzy Muszyński.
JuŜ będąc burmistrzem Świerczek sporządził i rozkolportował ulotkę pt. „Stan finansów Gminy i Miasta Miechów
– łączna suma zobowiązań, kredytów i poŜyczek”. Wyszło mu w niej, Ŝe po 8 latach rządów Włodzimierz Mielus
„zadłuŜył” gminę na sumę 12 794 618zł. Po prostu tragedia ! Co więc teraz robią w tej sprawie w/w panowie po
objęciu rządów w Miechowie? Na sesji RM 29 czerwca przyjęto uchwały o upowaŜnieniu burmistrza do
zaciągnięcia kredytów i poŜyczek na łączną sumę ok. 6,5 mln. zł.!!! Tak więc w rok Świerczek zwiększy
zadłuŜenie naszej gminy o połowę tego co Mielus zrobił w czasie 2 kadencji !!! Tylko, Ŝe w ciągu 8 minionych lat
burmistrz Mielus pozyskał z zewnątrz na współfinansowanie inwestycji gminnych środki w wysokości 1-no
rocznego gminnego budŜetu! Efekty tych przedsięwzięć widać gołym okiem i wszyscy z nich korzystamy. Pytanie
za 5 zł : czy Burmistrz Świerczek nadal myśli traktować wyborców jak inteligentnych inaczej?

Panie Prezesie melduję : GOPS odzyskany !!!
W ramach walki z UKŁADEM, zgodnie z wytycznymi 1-go Sekretarza Partii Jedynie
Słusznej (w skrócie PiS), , odzyskano miechowski Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Dokładna analiza protokołu z kontroli pracy GOPS-u w tym roku,
przeprowadzonej w dniach 23-28 marca br. przez inspektorów Wydziału Polityki
Socjalnej Małopolskiego UW Igę Hajdus i Marcina Podbielskiego, w całej rozciągłości
potwierdza naszą tezę postawioną w 5-tym numerze „Echa”. Zespół kontrolny nie
znalazł Ŝadnych waŜnych uchybień, które obligowałyby burmistrza do interwencji.
Tak więc nie ma wątpliwości, Ŝe kontrola stała się pretekstem dla burmistrza Świerczka do pozbycia się pani
Greli i osadzenia na stołku swojego kumpla partyjnego Lecha K. Ciekawostka : pan K. znany jest w miechowskim
środowisku z niekonwencjonalnych inicjatyw. Np. w marcu 2005r. jako samozwańczy Przewodniczący Ruchu na
Rzecz Pomocy Dzieciom oznajmił na łamach prasy : „Do tej pory zebraliśmy 450zł. Pierwotnie pieniądze
gromadzone przez Ruch zamierzaliśmy przeznaczyć na doŜywianie dzieci i młodzieŜy na terenie szkół. Obecnie
gromadzone środki przeznaczymy na zakup podręczników”. Czy przeznaczył czy teŜ nadal zbiera trudno dociec.

Prawa ręka burmistrza
• „Urząd jest dla stron i strony mają prawo wyartykułować swoje opinie”
stwierdziła odkrywczo w wywiadzie dla „Dziennika Polskiego” pani dyrektor generalna
UGiM w Miechowie Maria Malinowska (PiS). W ramach artykułowania tych opinii klienci
Urzędu są zachęcani przez burmistrza, stosownym obwieszczeniem, do osobistego
kontaktu
z panią dyrektor. „W tym Urzędzie nie jest wszystko jak naleŜy, nie jest
róŜowo” stawia swoją diagnozę pani Maria i ujawnia dlaczego kolor róŜowy nie jest
dominującym w urzędzie i co jest przyczyną jej, pani dyrektor, zdenerwowania. OtóŜ
jeden z petentów powiadomił ją, Ŝe w załatwianiu sprawy w miechowskim urzędzie
pomaga prezent w postaci czekolady. Szefowa urzędu nic nie mówi o ew. swojej reakcji
na te korupcjogenne praktyki. MoŜe gdyby to była bomboniera lub gorzała to cho, cho !
• Informacja dla petentów chcących wyartykułować swoje przemyślenia przed panią dyrektor generalną : teraz
naleŜy to czynić w pokoju nr 51. Nowe dyrektorskie lokum przez drzwi wewnętrzne ma łączność z gabinetem
samego burmistrza Świerczka. Teraz juŜ nikt nie ma wątpliwości kto jest prawą ręką, mentorem i doradcą
naszego włodarza. W nowym lokalu lepiej słychać, widać i czuć. Pomieszczenie przed zasiedleniem zostało
dokładnie wykadzone i wyświęcone. Powód : przez 8 lat urzędowały w nim osoby z niesłusznej teraz opcji.
• Nasze wiewiórki uprzejmie donoszą, Ŝe pani Malinowska niezwykle uwaŜnie czyta prasę lokalną. W tym takŜe, o
zgrozo, nasz internetowy miesięcznik. Pozwalamy sobie ostrzec panią, Ŝe dalsze takie postępowanie moŜe ją
wepchnąć do niesłusznej klasy „wykształciuchów”. Pozdrawiamy cięŜko zapracowaną dyrektor i Ŝyczymy jej
generalnie dalszych sukcesów w pracy i lekturze. A te głupie 5 tys. zł. na suchy chleb i przejazdy wystarczy.

ZrobiliŚMY !
6 czerwca br. Telewizja Regionalna wyemitowała 20 minutowy program nagrany w malowniczym plenerze wsi
Brzuchania. Główna osoba owego programu, znany aktor sceny gminnej Krzysztof Świerczek opowiadał
przed kamerą o osiągnięciach gminy Miechów w dziedzinie montaŜu urządzeń ekologicznych. I tak telewidzowie
usłyszeli, Ŝe wybudowaliŚMY ponad 200 przydomowych oczyszczalni ścieków, zamontowaliŚMY ok. 100 baterii
słonecznych oraz uruchomiliŚMY ponad 50 palników na owies. Kiedy zmęczony tą imponującą wyliczanką pan
burmistrz pozwolił dojść do głosu jednemu z mieszkańców Brzuchanii, ten przytomnie wyjaśnił, iŜ ci MY to nikt
inny jak b. burmistrz Włodzimierz Mielus. Uczciwości i rzetelności nie nauczy WyŜsza Szkoła Pedagogiczna
ani Wojewódzki Ośrodek Metodyczny ani Centrum Kształcenia i Studiów Samorządowych. Uczciwość to
bezcenna zaleta, którą się ma albo nie. A krętactwo ma krótkie nogi. Jak ludzie małego formatu.

Z MIASTA, Z KRAJU.
Pierwsza lekcja wychowawcza
Motto

: „ Taka będzie Rzeczpospolita, jakie młodzieŜy chowanie”

15 czerwca 2007 r w miechowskim Gimnazjum odbyła się uroczystość 5-lecia nadania imienia szkole,
zorganizowana przez nowo wybraną Panią Dyrektor Joannę Nowak pod osobistym nadzorem wicekuratora
Andrzeja Markiewicza. W załoŜeniu miała to być lekcja poświęcona patronowi szkoły Maciejowi Miechowicie i
młodzieŜy, która ma iść w jego ślady. Okazała się jednak benefisem byłego dyrektora tej szkoły, przyjaciela i
doradcy nowej dyrektor, skazanego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa pospolite
(wieloletnie przywłaszczanie środków finansowych szkoły). Uroczystość stała się takŜe okazją do demonstracji
siły i arogancji osób dzierŜących władzę, przy której na plan dalszy zeszły niestety całoroczne osiągnięcia
młodzieŜy. W dobie wdraŜania Programu „Zero tolerancji” była to pouczająca lekcja wychowawcza dla uczniów
gimnazjum. Dobrze się stało , Ŝe większość młodzieŜy po prostu nie przyszła w tym dniu do szkoły. Nie odbyła
się takŜe zaplanowana na hali sportowej msza święta, nie było rodziców i większości zaproszonych gości.

Główni aktorzy : były dyr Andrzej G.
i obecna dyrektor Joanna Nowak

Burmistrz wytrwale „rŜnął głupa”
i udawał, Ŝe nie widzi co się dzieje

Po części oficjalnej bywa
zwykle skromny poczęstunek

Lepper rolnikom.
Komisja Europejska stwierdziła, Ŝe rozporządzenie o rentach strukturalnych dla rolników wydane
przez Andrzeja Leppera jest niezgodne z prawem unijnym. Po prostu w rozporządzeniu zabrakło
klauzuli, Ŝe po przekazaniu gospodarstwa następcy musi ono nadal prowadzić produkcję rolną.
Zmieniając rozporządzenie W. Olejniczaka, swego poprzednika na stanowisku ministra rolnictwa, Lepper sporo w
nim zmienił na niekorzyść rolników. M.in. znacznie obniŜył minimalną wysokość wypłacanych rent z 1 500zł. do
900 zł. Wskutek interwencji UE nierealny jest 3-miesięczny termin, który Lepper obiecywał od złoŜenia wniosku
do wypłaty renty. Na renty strukturalne dla rolników w latach 2007 – 2013 przeznaczone będzie 8 mld. zł.

Fraszki :
„Na wyborców”
Społeczność niejednego osła
Na wysoki stołek wyniosła.
Potem szuka sposobu
Jak go oderwać od Ŝłobu.

„Na biedaka”
Gdy rządzi Tobą pazerna klika
Musisz łazić po śmietnikach.
J. Witkowski

PANIE PREZESIE MELDUJę
MELDUJę : MDK ODZYSKANY !!!
Meldunek : Zgodnie z ogólnokrajowymi wytycznymi 1-go
Sekretarza Partii jedynie Słusznej w skrócie PiS, w ramach
walki z UKŁADEM, odzyskano Miechowski Dom Kultury.
Odchodzący z dniem 30 czerwca ze stanowiska Dyrektora
Miejskiego Domu Kultury Dariusz Marczewski kierował tą
instytucją ponad 3 lata. Jak wspomina b. burmistrz Miechowa
Włodzimierz Mielus była to bardzo trafiona decyzja kadrowa.
W ciągu tych trzech lat z zaniedbanego i mającego fatalną reputację
kinoteatru sympatyczny „Darek” zorganizował świetnie działającą
placówkę z prawdziwego zdarzenia. Tysiące dzieci, młodzieŜy i
dorosłych skorzystało z bogatej oferty kulturalno – rozrywkowej
MDK. Młody dyrektor z determinacją walczył takŜe o remont
popadającego w ruinę budynku i z pomocą władz miasta dopiął
swego. Od kilku miesięcy budynek MDK ma nowy dach i nową szatę.
B. dyrektor D. Marczewski (niezrzeszony) Te widoczne gołym okiem efekty pracy zyskały Mu szeroką sympatię
i jego były pryncypał K. Świerczek (PiS)
i uznanie. W ostatnich wyborach samorządowych do Rady Powiatu
Miechowskiego, mimo młodego wieku, Marczewski uzyskał jeden z najlepszych wyników wyborczych.
Paradoksalnie ten fakt stał się początkiem końca jego działalności w MDK. Podczas powyborczych przepychanek
przy powoływaniu władz powiatowych nie dał się przeciągnąć na stronę jedynej słusznej teraz w Polsce opcji.
Wskutek tego opcja ta nie zdołała odzyskać powiatu miechowskiego, a takich rzeczy ta opcja nie wybacza.
Obecny przełoŜony dyrektora burmistrz Świerczek, z tej właśnie opcji, twierdzi, Ŝe on do pracy pana
Marczewskiego nie ma większych zastrzeŜeń. Twierdzi takŜe, iŜ wnioski i prośby dyrektora załatwiał pozytywnie.
Tak pozytywnie, Ŝe na tegoroczne wakacje nie przydzielił MDK-owi Ŝadnych środków! Marczewski nie mógł dalej
pracować w takich warunkach i przy ciągłym kontestowaniu jego koncepcji działalności MDK. Nie zamierza
jednak porzucać naszego miasta co sugeruje burmistrz. Będzie pracował jako zawodowy członek Zarządu
Powiatu. Znając energię i zaangaŜowanie kol. Darka w wykonywaną przez siebie pracę dobrze to wróŜy naszemu
miechowskiemu powiatowi. Do wyznaczenia nowego dyrektora jego obowiązki będzie pełnił Marcin Durman.
Jesteśmy przekonani, Ŝe doskonałym kandydatem na Dyrektora MDK jest nasz ulubieniec, obecny wiceburmistrz
Wojciech Pengiel. Kilka dobrych lat pracował na odcinku oświaty, i to tej specjalnej, więc pokierowanie
Miechowskim Domem Kultury to dla niego bułka z masłem orzechowym. Zapewne bez problemu zrealizuje idee
fixe swego obecnego pryncypała, któremu marzy się ludowy zespół regionalny. W oczekiwaniu na ogłoszenie
naboru, niektórzy starzy artyści scen miechowskich podkręcają wąsa, strugają ołówki i odkurzają stroje.

Echa z Gimnazjum – protest ciągle trwa !
Pani Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Joanna Nowak wraz ze
swym Związkiem Nauczycielstwa Polskiego wciąŜ, mimo wakacji, trwa
na posterunku i mówi Ministrowi Oświaty DOŚĆ!!!
JuŜ od kilku miesięcy, ta rezolutna kobieta wysoko dzierŜy sztandar protestu
przeciwko metodom zarządzania oświatą przez ministra Romana Giertycha.
Oznaką tego protestu jest dumnie powiewająca na budynku szkoły flaga ZNP.
WYRAZY UZNANIA DLA PANI DYREKTOR ! TAK TRZYMAĆ !

Echa z gminy - Brzuchania.

Tzw. „remont” pewnej drogi gminnej w Brzuchanii to czysta fikcja, chociaŜ gdzieniegdzie moŜna stwierdzić ślady
dyskretnej ingerencji brygady remontowej. Szkoda, Ŝe jej członkowie nie mieli na wyposaŜeniu gumiaków.

Droga w Brzuchanii tuŜ po „remoncie”. Nie publikujemy zdjęć sprzed
„remontu” bo nie ma sensu dawać dwa razy tego samego materiału !

Zdewastowana droga w Górkach
Brzuchańskich. Od lat do REMONTU !

Na basen Panowie.
Upały tego lata juŜ mocno dają się we znaki mieszkańcom naszego miasta. Z tego powodu duŜym
powodzeniem cieszy się miejskie kąpielisko. Corocznie zarządzał nim Miejski Klub Sportowy
„Pogoń”. Dzięki temu miechowski klub miał szansę uzupełniać swoje mizerne finanse. W tym roku
na basenie rządzi znany ratownik wodny Janusz Masłowski. Oczywiście Ŝadnego znaczenia nie ma
fakt, Ŝe pan Masłowski startował w ostatnich wyborach samorządowych z listy partii burmistrza
Świerczka. Grunt, Ŝe pod opieką tego doświadczonego pedagoga nasze dzieci i młodzieŜ mogą czuć
się całkowicie bezpieczne. Znany z inwencji pan Janusz oferuje na basenie liczne atrakcje.

SPORT – Podsumowanie sezonu 2006/2007
MKS „POGOŃ” Miechów nadal w VI lidze. Udany sezon juniorów.
TABELA KOŃCOWA – SENIORZY – VI liga
lokata

druŜyna

1

2

3

KOŃCOWA TABELA
TABELA
JUNIORZY – 2 liga GR. 3

bramki

1

Świt

30 63 20-3-7

63-28

2

Mogilany

30 63 20-3-7

82-35

3

Pogoń S.

30 61 19-4-7

72-35

4

Borek

30 56 17-5-8

75-41

5

Górnik II W.

30 51 15-6-9

46-44

6

Wawel

30 50 15-5-10 46-39

7

Skawinka

30 48 15-3-12 48-39

8

Wieczysta

30 47 14-5-11 53-45

9

Lotnik

30 43 13-4-13 54-54

10

Wiarusy

30 36 11-3-16 50-77

11

Sokół

30 34 11-1-18 44-57

12

POGOŃ Miechów. 30 33 9-6-15

46-72

13

Bronowianka

30 30 8-6-16

34-60

14

Szreniawa K.

30 29 7-8-15

27-48

15

Skalnik T.

30 25 7-4-19

48-76

16

Błękitni M.

30 16 4-4-22

34-72

1

Kmita

20

49

16-1-3

116-30

2

Pogoń M.

20

46

14-4-2

75-27

3

Świt

20

46

14-4-2

65-22

4

Skała

20

32

10-2-8

73-64

5

Słomniczanka

20

31

10-1-9

65-41

6

Błękitni M.

20

27

8-3-9

38-42

7

Niedźwiedź

20

27

9-0-11

55-61

8

Dragon

20

21

6-3-11

50-83

9

Zieleńczanka

20

21

6-3-11

45-46

10 Szreniawa K.

20

17

5-2-13

33-89

11 Olimpia

20

1

0-1-19

22-132

DruŜyny Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” spisały
się na miarę aktualnych moŜliwości. Seniorzy do końca z
determinacją walczyli o uniknięcie degradacji do niŜszej
klasy i ich wysiłki zostały nagrodzone. W przyszłym
sezonie nadal będą walczyli w 6 lidze, adekwatnej do ich
aktualnych moŜliwości finansowych i kadrowych.

Czy uzyskane wyniki satysfakcjonują działaczy kierujących klubem? Chyba nie, bo szczególnie aspiracje
sportowe prezesa klubu Mariana Sokoła sięgają znacznie wyŜej ale wysokość klubowego budŜetu nie
pozwala na ich realizację. Cieszy niezmiernie dobra postawa miechowskiej młodzieŜy.
Juniorzy
prowadzeni przez Janusza Paczyńskiego zajęli 2-gie miejsce w swojej grupie 2 ligi. Jeśli będą nadal
tak systematycznie szkoleni mają szansę juŜ wkrótce dołączyć do swoich kolegów grających w druŜynie
seniorów. Dobrym dla nich przykładem niech będzie obecnie najlepszy zawodnik i strzelec „Pogoni”
Norbert GÓRSKI , który równieŜ rozpoczynał karierę w druŜynie młodzików a potem juniorów.

Sukcesy druŜyn powiatu miechowskiego.
Tabela końcowa IV gr. „B” klasy.
Tabela końcowa „C” klasy gr. IV.

1

Spartak W.

20 40 13-1-6

50-35

2

Proszowice

20

40

13-1-6

46-30

3

Płomień Kościelec

20

40

13-1-6

45-24

4

Jastrzębiec

20

38

12-2-6

38-32

5

Wierzbowianka

20

37

12-1-7

69-35

6

Juvenia P.

20

33

10-3-7

43-32

7

Zryw P.

20

26

8-2-10

42-45

8

Northstar

20

22

7-1-12

27-44

9

Polonia Więcławice 20

20

5-5-10

41-55

10 Victoria S.

20

17

5-2-13

30-66

11 Spartak Ch.

20

5

0-5-15

21-54

1 Nidzica

18

50 16-2-0

58-14

2

Iskra P.

18

38 12-2-4

58-27

3

Cobra

18

33 10-3-5

33-23

4

Kapitol

18

29 9-2-7

53-35

5

Olimpia

18

28 8-4-6

47-36

6

Błękitni F.

18

25 8-1-9

38-44

7

Strumyk

18

22 6-4-8

43-47

8

Agricola

18

19 6-1-11

38-60

9

Jastrzębiec II

18

11 3-2-13

33-60

18

4

22-77

10 Jaksa

1-1-16

Do udanych mogą zaliczyć sezon 2006/2007 druŜyny z terenu powiatu miechowskiego. Po pasjonującej i bardzo
wyrównanej walce grupę 4-tą małopolskiej klasy „B” wygrał „Spartak” Wielkanoc z gminy Gołcza i wywalczył
awans do klasy „A”. Niestety charsznicki „Spartak” w całej edycji rozgrywek był zdecydowanie najsłabszą
druŜyną i został zdegradowany. Grupę 4-tą najniŜszej klasy rozgrywek wygrali wyraźnie piłkarze ze Słaboszowa
i w przyszłym sezonie „Nidzica” zagra w „B” klasie.

,,WYRÓWNAć
".
,,WYRÓWNA SZANSE - OTWARTA DROGA W PRZYSZłO
PRZYSZ Ość".

Na swym posiedzeniu w dniu 17 lipca br. Zarząd Powiatu Miechowskiego dokonał
rozdziału pomiędzy szkoły ponad gimnazjalne i placówki oświatowe środków pozyskanych przez
powiat w ramach rządowego programu pn. ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego".
20 lipca w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, w obecności naczelnika Leonarda Mazura oraz
członka zarządu powiatu Dariusza Marczewskiego, odbyło się spotkanie z dyrektorami ww.
placówek poświęcone wdroŜeniu przez szkoły wspomnianego programu juŜ w trakcie obecnych
wakacji. Rządowy program w realiach miechowskich nosi nazwę ,,Wyrównać szanse - otwarta
droga w przyszłość". Na przeznaczoną na powyŜszy program przez powiat kwotę 158.800 zł złoŜyły się:
119.540 zł - dotacja z MEN oraz 39.260 zł - udział własny powiatu. Podstawą do sporządzenia tabeli rozdziału
środków były wnioski dyrekcji poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Wydział Oświaty rozdysponował
pieniądze do końca bieŜącego roku następująco: Bursa Szkolna - 9.100 zł, LO - 39.440 zł, ZS Nr 1 i ZS Nr 2
- po 37.350 zł i ZS w KsiąŜu Wielkim - 28.000 zł. Z otrzymanych przez powiat środków w ramach
rządowego programu 79.440 zł to koszty osobowe. Pozostała kwota zostanie przeznaczona m.in. na zakup
materiałów i sprzętu do przeprowadzenia zajęć, np. 10.000 zł na sprzęt sportowy - (piłki do róŜnych dyscyplin
sport., siatki do bramek, paletki, siatki i piłeczki do tenisa stołowego, stopery, taśmy, gwizdki, chorągiewki,
rakietki, lotki do badmintona, itp.). Odrębne 10.000 zł umoŜliwi zakup strojów dla zespołu tanecznego w ZS Nr 1
w Miechowie. Na ksiąŜki, podręczniki, słowniki planuje się wydać 8.000 zł. Na niezbędne materiały do
prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów przeznaczy się kwotę 21.000 zł (np. odczynniki chemiczne,
sprzęt laboratoryjny, okulary ochronne, akcesoria do ratownictwa medycznego, gier terenowych, materiały na
zajęcia warsztatowe, itp.). Celem programu jest wyrównywanie tzw. deficytów dydaktycznych, otoczenie
młodzieŜy opieką pedagogiczną , zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój indywidualny.
/Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa/

FELIETON
FELIETON - Uwaga na nowo budowane drogi !
Właściciel nieruchomości, przez którą wg planów rządzących ma przebiegać nowo
budowana droga lub autostrada, moŜe ją stracić w majestacie prawa ! Wprawdzie otrzyma
za swą własność odszkodowanie ale nie będzie miał wpływu na jego wysokość !
Jeszcze do niedawna urzędnikom trudno było pozbawić kogoś nieruchomości wbrew jego woli. Jednak od pól
roku obowiązują nowe uchwalone przez Sejm RP przepisy, regulujące na nowo zasady wywłaszczania właścicieli
nieruchomości, na których będą budowane drogi. Te nowe reguły mają przyspieszyć proces budowy dróg.
Zgodnie z ustawą „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych”
właściciel nieruchomości potrzebnej pod budowę drogi lub autostrady ma w zasadzie niewiele do powiedzenia.
Nawet nie moŜe liczyć na to, Ŝe o planach budowy na jego terenie zostanie osobiście poinformowany.
Ustawa bowiem nakłada na decydenta jedynie obowiązek wywieszenia stosownego obwieszczenia np. na tablicy
ogłoszeń w odpowiednim urzędzie lub zamieszczenia go w lokalnej prasie. Dlatego prawnicy radzą aby Ŝądać od
urzędników samorządowych szczegółowych i wyczerpujących informacji o planowanych inwestycjach drogowych
w okolicy swego zamieszkania. W ten sposób moŜemy uzyskać bezcenne dla nas dane juŜ na samym początku
procesu inwestycyjnego, kiedy zagroŜeni właściciele będą mieli jeszcze szansę próbować uzyskać wpływ na
przygotowywany projekt przebiegu trasy planowanej drogi. Bowiem dopiero jeśli tzw. decyzję lokalizacyjną wyda
właściwy organ (wojewoda – drogi krajowe i wojewódzkie czy starosta – drogi powiatowe i gminne)
zainteresowany zostanie o niej powiadomiony na piśmie. Wtedy jest juŜ za późno na jakiekolwiek działania.
Odszkodowanie. Nie licz na to, Ŝe ktokolwiek zapyta cię ile chcesz pieniędzy za swoją nieruchomość. NaleŜne
ci odszkodowanie wyliczy rzeczoznawca majątkowy na podstawie odnośnych przepisów o gospodarce
nieruchomościami. Na wysokość tej wyceny właściciel nie będzie miał Ŝadnego wpływu i w razie sporu nie będzie
mógł warunków odszkodowania negocjować. Pozostaje jedynie droga odwoławcza z sadem administracyjnym
włącznie. W ustawie zapisano co prawda, Ŝe „ustalona wartość odszkodowania nie moŜe pogorszyć warunków
mieszkaniowych dotychczasowego właściciela” ale nie ma ani słowa w jaki sposób będzie się tą wartość wyliczać.
Podobno na ukończeniu w Sejmie są prace nad nowym aktem prawnym, wg którego podstawą do wyceny
wywłaszczanej nieruchomości będzie jej wartość rynkowa.
Jeśli przez wywłaszczenie miałbyś stracić dom lub mieszkanie, to zarządca budowanej drogi nie
moŜe zacząć rozbiórki budynku bez zapewnienia dotychczasowemu właścicielowi lokalu zamiennego. Decyzja o
przydziale lokalu będzie jednostronna, bo ustawa nie mówi nic o zgodzie wywłaszczonego na lokal zastępczy.
Uwaga praktyczna. Co stanie się jeśli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzna, Ŝe pod budowę
projektowanej autostrady wystarczy jej zająć tylko część danej nieruchomości? Wtedy, zgodnie z ustawą, jeśli
to, co zostanie, nie nadaje się do „prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele”, to wówczas na wniosek
dotychczasowego właściciela nieruchomości zarządca budowanej drogi musi nabyć równieŜ pozostałą ziemię.
Niestety znów ustawa nic nie mówi o konkretnych kryteriach, jakie musi spełnić pozostała część nieruchomości.
Rady praktyczne. Jeśli klamka zapadnie i dowiesz się, Ŝe twoja nieruchomość będzie przedmiotem
wywłaszczenia odszukaj wszelkie dokumenty i rachunki związane z budową domu lub infrastruktury
nieruchomości. Mogą się one okazać bezcenne w procesie ustalania wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę
majątkowego. Jeśli juŜ musisz stracić swoją własność to przynajmniej za godziwą cenę.
Epilog. Eksperci oceniają, Ŝe w najbliŜszych latach, w związku z bomem inwestycyjnym na polskich drogach,
wywłaszczenia mogą objąć setki tysięcy właścicieli nieruchomości. Wg prawników inkryminowana ustawa pełna
jest luk i niedomówień. Dlatego nie wykluczają wielu odwołań i procesów sądowych.
Red.

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Klasa specjalna.
Ulubieniec mediów z-ca burmistrza Wojciech Pengiel nadal odciska trwałe piętno na
pełnionym przez siebie urzędzie. To juŜ nie klasa ale ekstraklasa specjalna!
Na łamach „Gazety Krakowskiej” z-ca burmistrza Ŝali się, Ŝe wskutek braku
informacji burmistrzowie omal nie przegapili uroczystości z okazji rocznicy mordu we wsi
Nasiechowice. Na szczęście w ostatniej chwili interweniował zaprzyjaźniony radny. Dzięki
temu 3 czerwca, mieszkańcy Nasiechowic mieli okazję podziwiać nasz egzotyczny duet
samorządowy. Aby nie naraŜać pana Pengiela na podobne stresy słuŜymy podręcznym
kalendarzykiem niektórych imprez.
Wyciąć i zachować!
7 sierpień - I Kadrowa, 3
wrzesień – początek roku szkolnego, 14 październik – Dzień Nauczyciela,
1 listopad –
Święto Zmarłych, 25,26 grudzień – Święta BoŜego Narodzenia.

Konkurs HIW - 1
Nasza Redakcja ogłasza konkurs pt : „WHO IS WHO ” w skrócie HIW
Zamieszczone obok zdjęcie przedstawia pewną sytuację z pewnej uroczystości, która
odbyła się z udziałem osób publicznych naszego miasta. Nie jest fotomontaŜem!
Wymazaliśmy tylko tło oryginału aby utrudnić czytelnikom zadanie.
Prosimy o nadesłanie odpowiedzi na następujące pytania :
1. kogo przedstawia ?
2. gdzie zostało zrobione ?
Dla czytelników, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi na obydwa pytania konkursu
nagrody : „Kodeks Karny” wydanie poprawione i skierowanie na wywiad do GOPS-u.

Dni Miechowa.
Podczas inauguracji dni Miechowa na Stadionie Miejskim jakaś kobieta nie odstępowała pana
burmistrza Świerczka. Chodziła za nim krok w krok i uporczywie coś do niego mówiła. On przebierał
się i maskował, lawirował i uciekał przed nią. Niezwykle ciekawe rzeczy, które moŜna było usłyszeć,
niestety, ze względu na normy obyczajowe, nie nadają się do publikacji. Nie od dziś wiadomo, Ŝe
kobiety lgną do niezwykle urodziwego burmistrza. Musi mieć takŜe jakieś inne ukryte talenty!

Wójtom ku przestrodze (5)
W kolejnym juŜ odcinku na przykładzie wójta zaprzyjaźnionej gminy Smarkiewicze - Owczary Krzysztofa
Sosenki, pokaŜemy jak moŜna wykorzystywać stanowisko i pozycję społeczną dla niezbyt etycznych celów.
Czynimy to aby pokazać ew. naśladowcom, jakim instynktom przyzwoity człowiek nie powinien ulegać.
Na początku niniejszej historii w odcinkach pisaliśmy o doniesieniu jakie wójt złoŜył w prokuraturze o naruszenie
dóbr cielesnych. Za kilka tygodni doznał olśnienia i przypomniał sobie, Ŝe podczas inkryminowanej awantury
wyparowało mu z kieszeni kilka tysięcy zł. choć znawcy tematu twierdzą, Ŝe pieniądze te leŜą spokojnie w
sławnym barku szkolnym. Tak więc zamiast domniemanego mordobicia mamy rozbój w biały dzień. Ten kolejny
celny cios doprowadził rzekomych zbrodniarzy na skraj załamania nerwowego. I o to wójtowi chodziło! Teraz w
nadchodzących rozprawach sądowych rodzinni adwersarze będą bardziej spolegliwi. Aby zerwać ostatnie
rodzinne więzi i zejść ludziom z oczu Sosenka planuje przeprowadzkę do sąsiedniego miasta. Tam uwije nowe
gniazdko i będzie wychowywał nowe potomstwo z nową wybranką. Oby nie na podobieństwo własne.
P.S. Wójt Sosenka oprócz talentów anty rodzinnych objawia takŜe inne „uzdolnienia”. Powszechnie znana jest
jego skłonność do napojów wyskokowych mimo słabej głowy. Zyskała ona nowy wymiar po objęciu stanowiska
szefa gminy. Upijanie się w pizzerii czy na lokalnych spotkaniach gminnych i powrót własnym samochodem do
miejsca zakwaterowania - te dokonania budzą niekłamany podziw wyborców. Ostatnio na zawodach straŜackich
Sosenka balował do późnych godzin nocnych i nazajutrz zjawił się w pracy dopiero po godz. 10-tej w stanie
wskazującym na zmęczenie. No cóŜ ma nienormowany czas pracy. Poza tym to był szewski poniedziałek.
Dobry Harnaś ale zbój czyli jaki pan taki kram. Rajcowie gminy
Smarkiewicze-Owczary, pod wodzą swego przewodniczącego i w ośrodku
naleŜącym do jego rodziny, odbyli szkolenie wyjazdowe w Zakopanem.
Szkolenie jak to szkolenie. Było normalnie czyli omaścili flaka i zalali robaka.
Z ramienia Urzędu Gminy kurs nadzorował zastępca wójta Sosenki niejaki
Wojtek Pocięgiel. Ów wice wdał się w bliŜszą komitywę z „Harnasiem”, a ten
zbój puścił nieboraka w samych skarpetkach, niczym jakiś Wałęsa. Bliska
znajomość z „Harnasiem” Wojtkowi tak zaszkodziła, Ŝe w tychŜe skarpetkach
postanowił udać się na piechotę do domu. Na szczęście wierni kompanii z kursu
zdybali nieszczęśnika pod pomnikiem wodza rewolucji w Poroninie. Okazuje
się, Ŝe do Ŝycia i picia trzeba mieć mocną głowę, choć niekoniecznie tęgi łeb.
Samorządowcy – kursanci tak byli pochłonięci szkoleniem się, Ŝe
Doliny Roztoki nie zdąŜyli zwiedzić. Niech sobie chociaŜ popatrzą.

Myślą, Ŝe są paniska bo się załapali na stanowiska ! (ludowe)

Poczta – czyli od Was do nos
Szanowna redakcjo. W radio i telewizji ciągle emitowany jest spoot reklamowy, w którym niejaka
Joanna Nowak reklamuje „Ajax Professional Extra Power” jako najlepszy środek na likwidację
śladów stóp na podłodze. Czy to o Tą Joannę Nowak chodzi?
Jatylkopytam

