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SZLAKIEM I KOMPANII KADROWEJ
Jak co roku 5 sierpnia z krakowskich Oleandrów wyruszył Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa
Piłsudskiego. W tegorocznym marszu bierze udział ponad 450 osób ze Związku Strzeleckiego, harcerzy i Wojska
Polskiego. 7 sierpnia uczestnicy marszu dotarli do Miechowa gdzie na Rynku odbyły się uroczystości powitalne
z udziałem senatora RP Andrzeja Gołasia oraz powiatowych i gminnych władz samorządowych. W krótkim
wprowadzeniu komendant Marszu Józef Kasprzyk powiedział : Jest to rok szczególny, poniewaŜ obchodzimy
140 rocznicę urodzin marszałka Piłsudskiego i 70 rocznicę usypania kopca Jego imienia. Chcemy pokazać, Ŝe
patriotyzm nie jest cierpieniem a przygodą. MoŜna o nim mówić ciekawie, w sposób chwytający za serce młode
pokolenie. Najstarszy uczestnik Marszu to 84-latek z Kielc, najmłodszy z Warszawy ma zaledwie 13 lat a juŜ po
raz trzeci maszeruje szlakiem Kadrówki. Po złoŜeniu wiązanek kwiatów pod Orłem na Rynku, oddziały
pomaszerowały na poczęstunek do amfiteatru a potem na zasłuŜony odpoczynek w Zespole Szkół nr 2.

Na czele Marszu poczet sztandarowy

Senator Andrzej Gołaś

Kadrówka na Rynku

Komendant Marszu Józef Kasprzyk

Wprowadzenie historyczne K. Świerczek

Kwiaty przed Orłem

ECHO Z GIMNAZJUM.
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Miechowie
Joanna Nowak miała rację wytrwale
protestując przeciw polityce
oświatowej byłego juŜ Ministra Giertycha !!!
Trwające kilka miesięcy pogotowie strajkowe ZNP
w Miechowie, przeciwko sposobom i metodom
zarządzania oświatą przez władze ministerstwa i
podległego Mu Małopolskiego Kuratora Oświaty
zaczęło przynosić efekty! Ministra juŜ odwołano
kuratora jeszcze nie.

TRAGICZNY WYPADEK POLSKIEGO AUTOKARU
Grenoble (Francja) pogrąŜył

w Vizille k.
w smutku cały kraj.22 lipca w godzinach popołudniowych, autokar którym

podróŜowało 47 pielgrzymów wraz
z 2 kierowcami i pilotką, uderzył na zakręcie w barierkę i stoczył się
kilkadziesiąt metrów w dolinę rzeki. We francuskich Alpach zginęło 26 Polaków, 24 zostało rannych. Prezydent RP Lech

Kaczyński ogłosił w dniach 24 – 26 lipca
3 dniową Ŝałobę narodową. Widomym znakiem solidarności z
dotkniętymi tym nieszczęściem były flagi narodowe przepasane krepą na budynkach uŜyteczności publicznej.
TakŜe u nas w Miechowie większość odpowiedzialnych za szkoły oraz placówki i instytucje posłuchała apelu Pana
Prezydenta. Niestety nie wszyscy.

Starostwo Powiatowe

Urząd Skarbowy

Urząd Gminy i Miasta

Gimnazjum

PROSTO Z GMINY
Nowa strategia gminy – drenaŜ mózgów czy kasy miejskiej.
Jak doniosła lokalna prasa, pod dowództwem burmistrza K. Świerczka oraz trenera
warsztatów strategicznych Pawła Kapronia, nad nową strategią rozwoju gminy Miechów
pracowali radni, władze gminy, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych i
instytucji miejskich. Radny Marian Kajdas przypomniał, Ŝe gmina, w 1998r. za niemałe
pieniądze nabawiła się juŜ takowej strategii i naleŜałoby zacząć od jej przeglądu i analizy
tego co juŜ zostało zrobione. Ale kto by tam słuchał opozycyjnego głosu rozsądku.
Praca w grupach przebiegała sprawnie a w jej wyniku uznano, Ŝe atutami naszej gminy
są rolniczy jej charakter, wykorzystywanie energii odnawialnej, wykorzystywanie środków
z Unii Europejskiej, posiadana baza oświatowa oraz … pomoc społeczna, MDK i rozwinięta
sieć sklepów spoŜywczych. Za słabe strony nowi wizjonerzy uznali niedogodności i kłopoty
Kolejny wizjoner ?! wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa drogi krajowej E-7, słabą promocję turystyki,
oraz brak: nowych miejsc pracy, nowych mieszkań socjalnych, krytej pływalni oraz …tablic ogłoszeniowych. Za
problemy gminne uznano takŜe brak ułatwień dla niepełnosprawnych, starzejącą się społeczność i … dachy kryte
azbestem. Jakie zebrani widzieli zagroŜenia dla rozwoju gminy i gdzie upatrywali jej szans na pójście do przodu?
Wytypowane zagroŜenia to mała aktywność miejscowej społeczności, niewystarczająca promocja gminy, słabe
nasycenie gospodarstw domowych sprzętem informatycznym, wyjazdy młodych ludzi za granicę oraz … drenaŜ
mózgów. Za szanse rozwojowe dla gminy zostały uznane przebudowa i rozbudowa E-7, absorbcja dotacji UE i ...
promocja kuchni regionalnej oraz uruchomienie lokalnej rozgłośni radiowej! WytęŜona praca koncepcyjna tak
wyczerpała uczestników spotkania, Ŝe po przerwie na sali ostali się jeno nieliczni. Oni to określili hierarchię
niezbędnych do realizacji celów z zakresu infrastruktury, środowiska, rozwoju, oraz podniesienia standardów
Ŝycia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Z powodu podłej frekwencji nie odbyła się dyskusja a brak
większości autorów niektórych w/w egzotycznych przemyśleń nie pozwolił poznać i doprecyzować ich intencji.
Teraz w wyniku pracy uczestników spotkania zostanie sformułowana tzw. misja gminy. „W M” juŜ przewidują, Ŝe
będzie to zapewne „misja specjalna”. Ośmielamy się podpowiedzieć (za darmo) burmistrzowi, Ŝe zamiast
realizować taką róŜnorodność nakreślonych przez lud celów wystarczy wykonać tylko 1 (słownie : jedną)
inwestycję. OtóŜ z pomocą znanej toruńskiej rozgłośni trzeba wyremontować nieuŜywany Dom Generała.
Pomieści on lokalną stację radiową, mieszkania socjalne, hotel dla turystów i krytą pływalnię. W nowym obiekcie
znajdą się miejsca pracy dla młodych ludzi, którzy zajmą się drenaŜem mózgów i właściwą promocją gminy i jej
władz. W rozgłośni tej naleŜy organizować cykliczne imprezy towarzyskie i wernisaŜe, na których będzie się
promować wyroby kuchni regionalnej a w ramach heppeningu rozbijać kijami niesłuszny azbest. Za pieniądze
pozyskane z abonamentu rozgłośnia zafunduje gospodarstwom domowym sprzęt informatyczny czyli radyjka
zestrojone na jedną właściwą częstotliwość. A szosę E-7 po prostu się zaorze i na jej miejscu będą tablice
ogłoszeniowe i sklepy spoŜywcze. I to by było na tyle.

„Wykształciuchy” czy „łŜe elity” ?
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chmielewski oraz jego kolega klubowy radny
J. Muszyński szybko się edukują albo pokazują, Ŝe swych wyborców uwaŜają za
przygłupów. Jeszcze kilka miesięcy temu jak mantrę powtarzali te same od 8 lat
hasła cyt.: „…nie wolno zadłuŜać gminy ponad miarę. To bardzo niebezpieczny
pomysł, który stawia kolejne ekipy samorządowe w trudnej sytuacji i moŜe
ograniczyć lub wręcz uniemoŜliwić rozwój gminy”. Nie wspomnę juŜ o gromach
rzucanych z tej okazji na głowę ówczesnego burmistrza. I oto w kilka miesięcy po
wyborach, gdy znaleźli się po drugiej stronie, znów jednak uwierzyli Włodzimierzowi Mielusowi. Jak wszyscy
neofici popadają jednak w przesadę. Nieoceniony przewodniczący RM posunął się tak daleko, Ŝe w wywiadzie dla
lokalnej prasy stwierdził, iŜ naleŜy się zadłuŜać ile się da bo jutro ceny inwestycji mogą wzrosnąć. Wrodzony
konformizm, nagły przebłysk inteligencji czy kpiny z wyborców? Myślę, Ŝe wszystkiego po trochu.
Jak skrupulatnie wyliczyła lokalna prasa, Rada Miejska upowaŜniła burmistrza do zaciągnięcia w bieŜącym
roku poŜyczek i kredytów w łącznej wysokości 7 037 930 PLN. Stanowiłoby to wzrost wydatków gminy
zapisanych w budŜecie o ponad 22%! Spowodowałoby to równieŜ potęŜny skok zadłuŜenia naszej jednostki
samorządowej do niemal 50%! Przypominamy, Ŝe w marcu ta sama Rada zaaprobowała projekt uchwały
budŜetowej na rok 2007 przygotowany przez burmistrza Krzysztofa Świerczka, w której zapisano wysokość
zadłuŜenia gminy na poziomie 23%! (słownie : dwadzieścia trzy procent).
Panowie wszystko przed wami! Jak tak dalej będziecie się cywilizować, to mimo zaawansowanego wieku macie
szansę trafić do „łŜe elit” lub nie daj BoŜe do klanu „wykształciuchów” !
Tak naprawdę, to jednak wszystko odbywa się pod hasłem : po nas choćby potop !

Zsyłka czy reedukacja przez pracę ?
PowyŜsze pytanie zadają sobie zaniepokojeni urzędnicy gminni obserwujący zmieniające
się urzędniczki w holu urzędu. Znając niezwykłą łaskawość pracodawcy jesteśmy skłonni
przychylić się do wersji reedukacyjnej. Jak ktoś nie wierzy niech popadnie w niełaskę
u szefa lub, nie daj BoŜe, u szefa szefów czyli Dyrektor Generalnej Urzędu Gminy i Miasta
Marii M. Wtedy uzyska pewność. Ale moŜe stracić pracę. Czy warto ?
Mroczne biuro reedukacyjne czy .. .
Okno na świat tylko mu krat brak

PROSTO Z POWIATU, PROSTO Z POLSKI
POLSKI
Co dalej z dworcem PKP w Miechowie?
Starosta Mieczysław Bertek przyjął przedstawicieli PKP - Zakładu Linii Kolejowych - Działu
ds. Nawierzchni, Obiektów InŜynieryjnych, Budynków i Budowli , którzy w ramach roboczego
objazdu zapoznawali się z aktualnym stanem technicznym szlaku kolejowego Kraków - Tunel.
Krakowskiej grupie specjalistów przewodniczył wicedyrektor ds. technicznych inŜ. Włodzimierz
Waś. W ramach planowanej modernizacji i poprawy bezpieczeństwa ruchu na ww. odcinku drogi
Ŝelaznej w przyszłym roku przewidywany jest m.in. remont peronów stacji Miechów. W rozmowie
poruszono problem dalszej eksploatacji budynku stacyjnego przy ul. Kolejowej, poprawę jego
funkcjonalności i estetyki oraz budowę parkingu przed tym obiektem. W obecnej postaci jest to
niewątpliwie jedna z mniej chlubnych wizytówek naszego miasta.
Inf.wł.

Z zewnątrz całkiem nieźle …

wnętrza brudne, na ścianach grzyb i wypociny „kibiców”

Włosi w Miechowie
W dniach 08 – 14 sierpnia w powiecie miechowskim gościła grupa samorządowców włoskich reprezentujących
XII Związek Krain Górskich ,,Monti Ernici" z Veroli w regionie Lazzio. Przewodniczącym związku jest Achille
Bellucci. Włosi najwięcej czasu poświęcili artystom biorącym udział w plenerze malarskim w Miechowie.
Zwiedzili takŜe obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Sympatyczni goście z Italii zorganizowali w niedzielny wieczór
prezentację i degustację przysmaków swoich regionalnych potraw w restauracji „Vita”. Współpraca pomiędzy
powiatem miechowskim a włoskim regionem Lazzio w róŜnych dziedzinach, np. kultury, prowadzenia programów
oświatowych i wymiany młodzieŜy szkolnej, pozyskiwania środków unijnych trwa juŜ kilka lat.
Inf.wł.

Starosta Pietrzyk z Prezesem Belucci.

Goście z Włoch zwiedzili takŜe szpital.

Woodstock 2007
5 sierpnia zakończył się kolejny juŜ 13 „Przystanek Woodstock”. W tym roku na zaproszenie szefa Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka do Kostrzynia n. Odrą zjechało ponad 100 tys. ludzi.
Uczestnicy słuchali koncertów i wystąpień znanych osobistości Ŝycia publicznego, tańczyli, śpiewali i pili piwo. W
tym roku na spotkanie z młodzieŜą przyjechali m.in. metropolita lubelski abp Józef śyciński, aktorka Anna
Dymna, dziennikarze Tomasz Lis i Tomasz Sekielski. Wystąpili oni w zorganizowanych przez Zbigniewa
Hołdysa warsztatach Akademii Sztuk Przepięknych. Abp śyciński stwierdził, Ŝe młodzi ludzie z którymi
rozmawiał przekonali Go, Ŝe są o wiele mądrzejsi od tatusiowatych osobników, specjalistów od dzielenia ludzi.
Tomasz Lis natomiast porwał młodzieŜ rzucając hasło : dzisiaj tu jest Polska. Specjalne ambulanse z Katowic,
Zielonej Góry, Wrocławia i Warszawy pobierały krew od uczestników Przystanku. Zebrano jej ponad 700 litrów
od 3 tys. osób! Na imprezie była takŜe obecna kilkudziesięcioosobowa grupa młodych z Miechowa. Bawili się
świetnie a oddana przez kilku z nich krew moŜe kiedyś uratuje komuś Ŝycie. Do zobaczenia za rok.
Inf.wł.

Wielka scena

Warsztaty Stanisława Sojki

Autorzy zdjęć na tle
pola namiotowego

TURNIEJ W FALNIOWIE
22.07.2007 na boisku „Błękitnych” Falniów rozegrano V Powiatowy Turniej Piłki NoŜnej. Trzy zaproszone
przez organizatorów druŜyny : „Jaksa” Jaksice, „Spartak” Charsznica i „Spartak” Wielkanoc wraz z miejscowymi
„Błękitnymi” walczyły o zwycięstwo i puchary ufundowane przez Dyrektora BS Oddział w Miechowie Stefana
Bielę. Poszczególne spotkania były emocjonujące a ich poziom bardzo wyrównany. Uczestniczące w turnieju
zespoły pokazały niezłe przygotowanie do nadchodzącego sezonu 2008/2009. Najlepszy okazał się zespół
„Spartaka” z Wielkanocy (A klasa). On teŜ został uhonorowany dyplomem i okazałym pucharem. Drugie miejsce
zajęła ekipa „Jaksy” Jaksice, która w finale minimalnie uległa duŜo wyŜej notowanym rywalom z Wielkanocy.
Trzecie miejsce przypadło „Spartanowi” z Charsznicy. Miejscowi piłkarze umieli się zachować i jak przystało na
gościnnych gospodarzy, zajęli ostatnie miejsce. Wszystkie druŜyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy a
członkowie Zarządu KS „Błękitni” serwowali uczestnikom imprezy gorące kiełbaski z grila i zimne piwo.

Zwycięski „Spartak” Wielkanoc z Dyr. Bielą

Niezwykle gościnni piłkarze „Błękitnych” Falniów – 4 miejsce

TURNIEJ W JAKSICACH
W niedzielę 12 sierpnia odbył się w Jaksicach turniej piłki noŜnej o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej.
W zawodach wzięły udział 4 druŜyny : „Nidzica” Słaboszów (beniaminek klasy B), „Northstar” Miechów (klasa B)
oraz 2 druŜyny reprezentujące najniŜszą klasę rozgrywkową „Błękitni” Falniów i gospodarze „Jaksa” Jaksice.
Grano systemem pucharowym. W 1-szym półfinale gospodarze wygrali z Falniowem a w 2-gim półfinale Nidzica
pokonała w rzutach karnych Nortstar (w normalnym czasie 1:1). W meczu o 3 miejsce Błękitni wygrali z
miechowianami 3:2. Puchar dla zwycięzcy turnieju odebrali piłkarze Jaksy rozbijając w meczu finałowym
Słaboszowian aŜ 5:0. Tak więc piłkarze z Jaksic potwierdzili dobre przygotowanie do sezonu i chyba minęły
bezpowrotnie czasy gdy byli łatwym dostarczycielem punktów w krakowskiej C klasie. Puchary i dyplomy
druŜynom uczestniczącym w turnieju wręczył Prezes Jaksy i zarazem wiceprzewodniczący RM Zenon Czekaj
wraz z małŜonką. Na zakończenie pan Prezes raczył zawodników gorącą kiełbaską z roŜna i zimnym piwem.

Gospodarze – „Jaksa” Jaksice

Prezes i kapitan zwycięskiej druŜyny

„Nidzica” Słaboszów

„Błękitni” Falniów

Puchar jest nasz !!!

„Northstar” Miechów – 4 miejsce

Z ostatniej chwili :
•

DruŜyna miechowskiej „Pogoni” nie dotarła do Wieliczki na mecz inaugurujący tegoroczny sezon w VI lidze
krakowskiej. Jak dowiadujemy się od władz klubowych przyczyną były kłopoty ze środkiem transportu. Póki co
w tabeli został wpisany walkower. Pierwszy mecz na własnym stadionie Miechowianie rozegrają 18 sierpnia
(sobota) o godz. 17-tej z druŜyną „Piasta” Wołowice – beniaminkiem tej klasy rozgrywkowej.
• W pierwszym swym meczu w krakowskiej klasie A „Spartak” Wielkanoc uległ 2 : 5 na własnym boisku
druŜynie z Michałowic. W kolejnym meczu 2-ga poraŜka w Radziemicach 2 : 3. Za wysokie progi czy po prostu
zapłata frycowego? Na to pytanie uzyskamy odpowiedź w kolejnych meczach
• 15 sierpnia w towarzyskim meczu „Jaksa” Jaksice pokonała „Victorię” Smroków (B klasa) 2 : 0. DruŜyna z
Jaksic kolejny juŜ raz pokazała, Ŝe jest dobrze przygotowana do sezonu przez nowego trenera Józefa
Buczka. Pierwszy mecz o punkty 26 sierpnia z „Cobrą” WęŜerów na własnym boisku. Powodzenia.

SPORT

- Piłka noŜna

DruŜyny piłkarskie reprezentujące miejscowości z terenu powiatu Miechowskiego
intensywnie przygotowują się do nowego sezonu piłkarskiego 2007/2008.

Sparingi „Pogoni”.
W ramach przygotowań do sezonu, 21 lipca na Stadionie Miejskim w Miechowie druŜyny „Spartaka” Wielkanoc
(beniaminek - „A” klasa) i miejscowej „Pogoni” (VI liga) rozegrały mecz sparingowy. W obydwu druŜynach
szansę gry otrzymali wszyscy zawodnicy będący do dyspozycji trenerów. Całe spotkanie było bardzo wyrównane
a miechowianie przesądzili o swojej wygranej 3 : 2 (1:2) w końcówce meczu. W opinii grającego trenera
„Spartaka” Ryszarda Kazieczki, konfrontacja spełniła swoje zadanie. Trener wypróbował kilka wariantów
taktycznych i sprawdził przydatność nowych zawodników na poszczególnych pozycjach. Nowy trener miechowian
Janusz Paczyński zaprezentował nową druŜynę na bieŜący sezon złoŜoną w 90% z młodych i bardzo młodych
chłopców. Gros zawodników to jego wychowankowie z druŜyn młodzieŜowych klubu. Na tle starszych kolegów z
Wielkanocy wypadli całkiem nieźle wykazując dobre przygotowanie fizyczne i kondycyjne. Mogli równieŜ
zaimponować juŜ prezentowanym wyszkoleniem technicznym. Zdaniem Prezesa „Pogoni” Mariana Sokoła jego
młoda druŜyna ma szansę pokazania się z dobrej strony na boiskach krakowskiej VI ligi. Prezes nie przewiduje
jakichś powaŜnych wzmocnień zespołu bo po prostu klub nie ma na to środków. UwaŜa takŜe, Ŝe z
zaprezentowanym w Miechowie poziomem gry Spartak nie powinien być dostarczycielem punktów w „A” klasie.

„Spartak” Wielkanoc(A klasa) – trener Ryszard Kazieczko

Młoda druŜyna „Pogoni” (Vi liga) – trener Janusz Paczyński

W spotkaniu 1-szej rundy Pucharu Polski, które odbyło się w Wielkanocy 28 lipca,
miejscowy „Spartak” wygrał 3 : 1 z „Pogonią” Miechów. Mecz miał bardzo zacięty i
wyrównany przebieg a zwycięstwo zawdzięczają gospodarze większej dojrzałości i
sprytowi boiskowemu. Bardzo młoda druŜyna miechowska miała więcej z gry, ładnie
operowała piłką ale zawodziła w decydujących momentach.
5 sierpnia miechowianie rozegrali kolejny mecz sparingowy z „Bronowianką” Kraków
występującą w tej samej co „Pogoń” grupie rozgrywkowej. DruŜynę gości trenuje były
szkoleniowiec miechowskiej druŜyny niejaki Julian Łopata. Jak się dowiadujemy pan
ten jest równieŜ zatrudniony w „Płomieniu” Jerzmanowice na stanowisku dyrektora
sportowego. Sparing był wyrównanym pojedynkiem. Większej dojrzałości boiskowej
krakowian nasi młodzi zawodnicy przeciwstawili olbrzymią ambicję i dobre
przygotowanie kondycyjne. Mecz zakończył się wynikiem 1 :1.

Sparing „Jaksy” i „Northstaru”.
28 lipca, w piękne słoneczne niedzielne popołudnie, na stadionie w Jaksicach, druŜyny miejscowej „Jaksy” i
„Northstar” Miechów rozegrały spotkanie sparingowe, zakończone remisem 1 : 1. Nieco więcej z gry oraz więcej
okazji do zdobycia bramek mieli miejscowi, którzy wydają się być nieźle przygotowani do nadchodzącego sezonu.
Miechowianie imponowali rutyną i spokojem. śyczymy sympatycznym druŜynom sukcesów w ligowym sezonie.

„Jaksa” Jaksice trener Józef Buczek (C klasa)

DruŜyna „Northstar” Miechów (B klasa)

ZUS – EMERYTURY OD 2009R.
Wstęp – reforma emerytalna z 1999r. podzieliła Polaków na 3 grupy :
I. urodzeni przed końcem 1948r. naleŜą do starego systemu i świadczenia dostają tylko z ZUS.
II. urodzeni po 31 grudnia 1948r. ale przed 1 stycznia 1969r. musieli wybrać czy : a. chcą ulokować
całą składkę emerytalną na indywidualnym koncie (ZUS – I filar) czy teŜ b. zapisać się do jednego z
otwartych funduszy emerytalnych (OFE-II filar).
III. urodzeni po 31 grudnia 1969r. muszą ulokować część składki emerytalnej na indywidualnym koncie
(ZUS) a część w jednym z OFE. Jest to podział obowiązkowy między I i II filar.

Ad I. Emerytury dla urodzonych przed 31 grudnia 1948r.
1948r. (emerytury po staremu)
•

Prawo do przejścia na emeryturę uzyskujemy po ukończeniu 60 lat (kobiety) i 65 lat (męŜczyźni)
ale po udowodnieniu okresu składkowego i nieskładkowego w wymiarze 20 lat kobiety i 25 lat męŜczyźni.
• Na wcześniejszą emeryturę (tzw. pracowniczą) mogą przejść kobiety w wieku 55 lat i męŜczyźni w wieku
60 lat. Jednak osoby te muszą mieć orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Aby dostać wcześniejszą
emeryturę powyŜsze kryteria trzeba spełnić do końca 2007r. Natomiast ktoś kto spełni wszystkie kryteria nie
musi juŜ w tym roku przechodzić na naleŜną wcześniejszą emeryturę. MoŜna to zrobić w latach następnych.
• Emerytury pomostowe będą wypłacane między datą odejścia z pracy a datą osiągnięcia ustawowego
wieku emerytalnego. Pomostówki będą niŜsze niŜ wcześniejsze emerytury wypłacane dzisiaj. Np. dla osób,
które zakończą pracę w 2008r. będzie to świadczenie niŜsze o ok. 100zł.
• Jeśli nie emerytura to co ? Jeśli nie spełniamy warunków do ustawowej lub wcześniejszej emerytury
moŜemy starać się o rentę lub świadczenie przedemerytalne. Prawo do renty przysługuje osobie, która :jest
niezdolna do pracy”. Świadczenie przedemerytalne dostanie osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna
i w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia.
NajniŜsza renta to 597,46zł. a wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 711,54zł.
• Wyliczenie emerytury. Wysokość świadczenia zaleŜy od : wysokości tzw. podstawy wymiaru, okresu
składkowego i nieskładkowego oraz tzw. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania prawa do
świadczenia. Przy wyliczaniu podstawy wymiaru emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki.
MoŜe to być 20 lat dowolnie wybranych ze staŜu pracy lub 10 lat kolejnych wybranych z 20 lat
poprzedzających rok, w którym zgłoszono wniosek. Po wskazaniu lat pracy ZUS porównuje nasze zarobki
w konkretnym roku do ówczesnego przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli twoje zarobki będą niŜsze o np. 30%
niŜ średnia krajowa to będziesz miał podstawę 70%. Kwotę bazową co roku ogłasza ZUS i obowiązuje ona
od 1 marca do końca lutego roku następnego (od 1 marca 2007 – 2059,92zł.).
• Składniki emerytury. KaŜda emerytura to suma :
 24% kwoty bazowej (część socjalna)
 1,3% podstawy wymiaru za kaŜdy rok okresów składkowych
 0,7% podstawy wymiaru za kaŜdy rok okresów nieskładkowych
Przykład : Pani Joanna ma w sumie 32 lata pracy (30 lat składkowych i 2 lata nieskładkowe), zarabiała mniej
niŜ średnia krajowa(wskaźnik podstawy wymiaru 62,27%) i przeszła na emeryturę w 2005r. (wysokość kwoty
bazowej 1903,03zł.). Tak więc jej kwota bazowa wynosi 62,27% X 1903,03zł. = 1185,02zł.
Obliczenie emerytury :
 24% X 1903,03 = 456,73
 30lata X 1,3% X 1185,02zł. = 462,16zł.
 2 lata X 0,7% X 1185,02zł. = 16.59zł.
Wysokość emerytury : 456,73 + 462,16 + 16,59 = 935,48zł.

Ad II a. Emerytury dla urodzonych między 01.01.1949 a 31.12.1968r.
31.12.1968r.
Dotyczy osób urodzonych w tych latach, które odprowadzają składki tylko do ZUS (nie wybrały OFE).
• Emerytury dla osób chcących przejść na to świadczenie do 20013r. będą obliczane z 2 składników.
Pierwszy składnik wyliczony identycznie jak emerytury po staremu (patrz poprzedni rozdział). Drugi
składnik ZUS wyliczy dzieląc tzw. „podstawę obliczenia emerytury” przez „średnie dalsze trwanie Ŝycia”.
„Podstawę obliczenia emerytury” utworzą zebrane na indywidualnym koncie ubezpieczonego : składki, ich
coroczna waloryzacja oraz zwaloryzowany kapitał początkowy. „Średnie trwanie dalszego Ŝycia” to wielkość
statystyczna słuŜąca do ustalenia liczby miesięcy, w których przeciętnie będzie pobierana nowa emerytura.
Dane w formie tablic corocznie publikuje GUS. Tak więc emerytura osoby w rozwaŜanej grupie wiekowej
będzie wynosiła : w 2009r. – 80% emerytury obliczonej po staremu plus 20% emerytury obliczonej na
nowych zasadach. W 2010r. – odpowiednio 70% i 30%, w 2011r. – odpowiednio 55% i 45%, w 2012r. –
odpowiednio 35% i 65% oraz w 2013r. – odpowiednio 20% i 80%. Od roku 2014 emerytura w 100% będzie
naliczana według nowych zasad.

Dziedziczenie emerytury
emerytury czyli renta rodzinna.
rodzinna.
Wypłacaną przez ZUS emeryturę moŜna dziedziczyć jako rentę rodzinną. Do dziedziczenia mają prawo:
 Dzieci zmarłego do ukończenia 16 roku Ŝycia lub 25 roku jeśli się uczą.
 śona, jeśli w chwili śmierci męŜa ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej
jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym męŜu, które nie
ukończyły 16 lat lub 18 lat gdy się uczą.
 Wdowie, która jeszcze nie ukończyła 50 lat ale osiągnie ten wiek w ciągu do 5 lat po śmierci męŜa.
 śona po rozwodzie gdy w dniu śmierci emeryta miała prawo do alimentów z jego strony.
 śona, która nie spełnia Ŝadnego powyŜszego warunku ale nie posiada środków utrzymania (przez 1 rok).

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Za mundurem panny sznurem … i nie tylko

Nowy Prezes i nowy członek. Ci z prawej.

Miechowscy straŜacy ochotnicy nabawili się 2 nowych
kolegów Krzysztofa Świerczka i Wojciecha Pengiela.
Obydwaj zostali dokooptowani do składu Zarządu MiejskoGminnego OSP. Ochota na pozyskania nowych kolegów była u
ochotników – członków Zarządu tak przemoŜna, Ŝe uczynili to
wbrew postanowieniom obowiązującego Ich Statutu. Uchwała
w powyŜszej sprawie, przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu
22 kwietnia br. jako podstawę prawną przywołuje § 22 Statutu
ZOSP RP. Ów paragraf 22 pkt. 5 brzmi : Zarząd moŜe
dokooptować do swego składu nowych członków na
miejsce
członków
ustępujących
w
liczbie
nie
przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. A co
uczynili ochotnicy z Zarządu? Odwołali ze składu 10 (jedna
wersja) lub 9 (druga wersja) członków a na ich miejsce
powołali taką samą liczbę nowych słusznych członków.

W zdecydowanej większości „byli” nawet nie wiedzieli, Ŝe właśnie „ustąpili”. Zarząd Miejsko-Gminny liczy 24
członków. Jak nam policzył zaprzyjaźniony 3-cio klasista 1/3 z 24 wynosi 8. A reformatorom z OSP i Urzędu
Gminy wyszło, Ŝe 24 : 3 = 9 lub 10. I słusznie! Nie będzie jakiś gówniarz uczył starych chłopów matematyki!

Rozwinę turystykę – hasło z programu wyborczego K. Świerczka.
I rzeczywiście rozwija! Chodząc po naszym mieście juŜ widać pierwsze działania w tym kierunku. Okazją do
nich było malowanie tzw. zebr czyli oznakowań przejść dla pieszych. PoniŜej podajemy przykładowe nowe szlaki
turystyczne wytyczone w mieście przez burmistrza Świerczka. ZałóŜmy, Ŝe „turysta” z ul. Kopernika chce kupić
pieczywo w najbliŜszej piekarni, czyli na rogu ul. Janów i Sienkiewicza. Jeśli nasz „turysta” nie chce wejść w
kolizję z przepisami o ruchu drogowym, to ma przed sobą 3 warianty tzw. „szlaku chlebowego” :
1. ul. Kopernika – ul. Podzamcze – zebra za wjazdem na dworzec autobus. – ul. Górny Janów – PIEKARNIA.
2. ul. Kopernika – zebrą na lewą stronę ul. Podzamcze – ul. Janów Dolny – zebra w lewo przez wyjazd z Małego
Rynku – zebrą przez wjazd do Małego Rynku – zebrą pod Szkołą Muzyczną na górny poziom Rynku – zebrą
pod Apteką – zebrą przez ul. Sobieskiego – i wreszcie zebrą pod dzwonem do PIEKARNI.
3. ul. Kopernika – zebrą na chodnik ul. Warszawskiej od strony Bazyliki – zachodnią stroną Rynku – zebrą pod
Szkołą Muzyczną – zebrą pod Apteką – zebrą przez ul. Sobieskiego – i zebrą pod dzwonem do PIEKARNI.
Kuzyn z ul. Kopernika nie moŜe się nachwalić burmistrza! Od kiedy są nowe szlaki je mniej chleba i duŜo chodzi.
Nasza gazeta dotarła do opracowanego osobiście przez burmistrza K.
Świerczka rewelacyjnego, naszym zdaniem, projektu zagospodarowania
pod kątem turystyki, popularnej „wyspy” w Parku. Ma powstać m.in. letni
bungalow i piaszczysta plaŜa. Projekt będzie realizowany ze środków Unii
Europejskiej pozyskanych przez Urząd. Na uzupełnienie wkładu własnego
burmistrz planuje kolejny kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Tradycyjnie juŜ jest po rozmowach w tej sprawie.

Rządzącym ku przestrodze (6) – czyli fikcja i rzeczywistość
W kolejnym odcinku, na przykładzie wiceburmistrza Miechowa pokaŜemy, ku przestrodze innych
samorządowców, jakie zachowania nie przystoją rządzącym. Jak donosi lokalna prasa, z-ca burmistrza Miechowa
Wojciech Pengiel pozazdrościł rozgłosu wice wójtowi gminy Smarkiewicze – Owczary (patrz nr 7 „Echa”).
A sprawa miała się tak. Nieoceniona Dyrektor Generalna Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie Pani Maria
Malinowska zorganizowała wyjazd słuŜbowy 12 radnych plus 2 osoby towarzyszące na szkolenie z wiedzy
o samorządzie lokalnym do Zakopanego. Koszt wycieczki to jedynie 2 800zł.+VAT+przejazd. Wg dowodzącego
wycieczką miechowian przew. RM Andrzeja Chmielewskiego szkolenie to było bardzo poŜyteczne i owocne.
Zgodnie z deklarowaną przed wyborami otwartością i przejrzystością we wszystkich aspektach sprawowania
władzy, na temat występów artystycznych W. Pengiela przewodniczący RM mówi otwarcie : był incydent z
udziałem wiceburmistrza ale nie powiem jaki. RównieŜ sam zainteresowany milczy. Albo doznał amnezji albo
zapomniał języka w gębie. Medycyna zna takie przypadki. Zaprzyjaźniony radny mówi krótko : jak kto nie ma
głowy to niech nie pije. TenŜe radny stanowczo dementuje pogłoski jakoby wizyta wice w Poroninie miała na celu
oddanie hołdu wodzowi Rewolucji Październikowej. Jest to istotne gdyŜ W. Pengiel jest członkiem PiS … i mamy
nadzieję, Ŝe nadal nim pozostanie bo pasuje tam jak ulał. Pryncypał naszego „artysty” burmistrz Krzysztof
Świerczek jak dotąd nie ustosunkował się do wyczynów swego zastępcy. Myślimy, Ŝe będzie jednak musiał
zająć w tej sprawie stanowisko gdy będzie ona przedmiotem interpelacji lub padnie na konferencji prasowej.
Jednak sceptycy przywołują znane przysłowie : Swój Swojego nie ugryzie ! (ludowe)

Rozstrzygnięcie konkursu HIW – 1
Niestety nikt nie odpowiedział prawidłowo na obydwa pytania. O ile z odpowiedzią na pierwsze z
nich było róŜnie o tyle drugie sprawiło duŜy kłopot. Jako ciekawostkę podajemy najczęstsze
odpowiedzi na 2-gie pytanie : para młodych ze świadkiem w USC, młoda para – zdjęcie ślubne,
zdjęcie z oficjalnych zaręczyn, zdjęcie z pogrzebu. Nie są to niestety odpowiedzi właściwe.

