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… NA ZIELONEJ UKRAINIE,
PRZY KOCHAANEJ MEJ DZIEWCZYNIE HEJ HEJ HEJ SOKOŁY
SOKO Y !
(z piosenki biesiadnej)

Zdj. Poczta „Echo”

W tym samym czasie bawili na Ukrainie były
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i aktualny Burmistrz Miechowa Krzysztof
Świerczek (na zdj. po powrocie).
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ECHA Z POWIATU

Nowy rok w miechowskich szkołach ponadgimnazjalnych.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2007/08 Dariusz Marczewski, członek Zarządu Powiatu i Leonard Mazur, naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odwiedzili prowadzone przez powiat miechowski szkoły ponadgimnazjalne. Przedmiotem
zainteresowania przedstawicieli organu prowadzącego były prace remontowe wykonane lub kończone w trakcie tegorocznych
wakacji, nabór na nowy rok szkolny i realizacja programu ,,Wyrównać szanse-otwarta droga w przyszłość" (vide nr 7 „Echa”).

Miechów – LO. Remonty - w budynkach odnowiono pomieszczenia kilku sal dydaktycznych, kuchni i
stołówki; renowacji doczekały się sanitariaty, część korytarzy i klatek schodowych; pomalowano
frontowe ogrodzenie szkoły i porządkowano obiekty sportowe na boisku szkolnym. Prace te moŜliwe były
dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego. Nabór - uruchomiono 6 klas pierwszych, do których uczęszczać
będzie ok. 200 uczniów.
Miechów - ZS nr 1. Remonty - dobudowa nowej klatki schod. od strony podwórza ze środków
powiatu; remonty sal dydaktycznych na I p. budynku szkoły przy ul. Racławickiej na kwotę ok. 110.000
zł brutto; (posadzki, wymiana okien), odnowienie głównej klatki schodowej. Nabór - utworzono 7 klas
pierwszych (do klasy zawodowej zgłosiło się 40 osób); trwa nabór do szkół policealnych - planowane jest
uruchomienie 2 kierunków - technik rachunkowości i opiekun dps.

Miechów - ZS nr 2. Remonty - wymiana poziomych ciągów ciepłowniczych; adaptacja pracowni
gastronomicznej i pokoju hotelarskiego do wymogów edukacyjnych (zaplecze technikum hotelarskiego i
usług gastronomicznych); odnowiono Izbę Pamięci i sale dydaktyczne; wartość wykonanych prac
70.600 zł, w tym 15.500 zł ze środków Komitetu Rodzicielskiego Nabór - uruchomiono 7 klas pierwszych
w technikach róŜnych specjalności; trwa nabór do technikum policealnego.
KsiąŜ Wielki - Zespół Szkół. Remonty - malowanie sal dydaktycznych; poprawienie estetyki i funkcjonalności
pomieszczeń administracyjnych; remont dachu (4.000zł); zabezpieczenie wyeksploatowanej elewacji; przygotowania do
rozpoczęcia remontu hollu głównego zabytkowego obiektu (koszt 147.000 zł). Nabór - utworzono 3 klasy pierwsze do szkół
technicznych; funkcjonować będzie edukacja policealna, natomiast zabrakło chętnych do liceum profilowanego socjalnego.

DoŜynki Powiatowe ad 2007.
W tym roku doskonale sprawdziła się formuła organizacji doŜynek w stolicy powiatu. Uroczystości doŜynkowe na boisku
sportowym Liceum Ogólnokształcącego wypadły bardzo okazale. Dopisali goście, zespoły artystyczne i publiczność. Starosta
Miechowski Mieczysław Bertek podziękował rolnikom za ich trud i sprawiedliwie podzielił doŜynkowy bochen chleba. Przez
boisko przewinęło się kilka tysięcy mieszkańców naszego powiatu. KaŜdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci miały karuzelę i
dmuchany zamek a dorośli występy doŜynkowe i zespół „Dwa plus jeden”. Aby nie osłabnąć moŜna było posilić się w dobrze
zaopatrzonym bufecie na płycie boiska. Uroczystości zakończył wspaniały pokaz ogni sztucznych widocznych w promieniu
kilku kilometrów. Do zobaczenia za rok.

Korowód prowadzą Starostowie

Prominenci teŜ obrodzili

Wieńce doŜynkowe

Starosta dzielił bochen

Instytucje rolnicze pręŜyły muskuły

Lud dopisał

Na koniec ognie sztuczne

Starościną doŜynek była Mariola Michalska - Kalina Lisiniec. Gospodyni domowa, średnie wykształcenie rolnicze, 2 dzieci;
wspólnie z męŜem prowadzi 18ha gospodarstwo rolne (specjalizacja: uprawa zbóŜ i hodowla trzody chlewnej).
Godność doŜynkowego Starosty piastował Adam Motyka – Przesławice. Rolnik, średnie wykształcenie rolnicze, Ŝonaty, troje
dzieci; prowadzi wysokotowarowe specjalistyczne gospodarstwo ogrodnicze, prezes OSP w Przesławicach.

Ocieplenie stosunków na linii Starostwo – Gmina.

29 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Miechowie

odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli powiatu miechowskiego i Gminy Miechów dotyczące zasad współpracy przy
realizacji zadań inwestycyjnych przez ww. jednostki administracyjne. Rozmowy prowadził wicestarosta Stanisław Pietrzyk.
Obecni byli członkowie Zarządu Powiatu: M. Gamrat i D. Marczewski. Samorząd gminny reprezentowali K. Świerczek
i przedstawiciele Rady Miejskiej. Dyskutowano o planowanych w najbliŜszej przyszłości inwestycjach drogowych w Miechowie.
Szczególną uwagę poświęcono przebudowie ul. Warszawskiej w Miechowie na odcinku od obwodnicy E-7 do ul. Partyzantów,
zaś chodnika do ul. Matejki. Na wniosek powiatu na poprawę bezpieczeństwa i wizerunku tej waŜnej arterii komunikacyjnej
Ministerstwo Transportu przeznaczyło w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Bezpieczna droga" kwotę 1.180.000 zł. Połowę tej
kwoty musi jednak pokryć powiat miechowski. Przedstawiciele gminy zadeklarowali 300 tys. zł na to zadanie.
Wymieniono takŜe poglądy w sprawie wspólnej modernizacji ul. Targowej (kosztorys robót opiewa na prawie 80.000 zł).
Problem remontu ul. Targowej pozostał na razie otwarty ale jest nadzieja, Ŝe doczeka się szczęśliwego rozwiązania. Inf. Wł.

ECHA GMINNE – „Dość nieudolności, niegospodarności i łamania prawa”
- grzmiał przed wyborami samorządowymi kandydat na burmistrza K. Świerczek.

• W 2005 roku, realizując decyzję Rady Miejskiej, ówczesny Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
Włodzimierz Mielus wystąpił do Starosty Miechowskiego o wydanie pozwolenia na eksploatację
miejskiego wysypiska śmieci do końca roku 2006. Do prośby został dołączony plan i harmonogram
robót niezbędnych do zamknięcia wysypiska w w/w terminie. Starosta wydał pozytywną decyzję w tej
sprawie, którą zatwierdził Małopolski Urząd Marszałkowski. PoniewaŜ z przyczyn finansowych termin
2006r. okazał się niewykonalny Burmistrz zwrócił się z prośbą do Starosty o prolongatę terminu
zamknięcia wysypiska. Starosta wydał decyzję o przesunięciu terminu do końca roku 2007. Decyzja ta
została zaaprobowana przez Urząd Marszałkowski. PoniewaŜ podczas prac likwidacyjnych wysypisko
działało jako nielegalne za jego uŜytkowanie naliczano gminie kary finansowe. Procedura jest prosta :
jeśli ten uzgodniony program likwidacji zostanie wykonany a harmonogram robót dotrzymany to w/w
Urząd umarza wszystkie naliczone dotychczas kary finansowe. Burmistrz W. Mielus w projekcie budŜetu na rok 2007
zabezpieczył środki na kontynuowanie zadania pn : Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w kwocie 4 182 000
(słownie : cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące zł) – vide dział 900 rozdział 90095. K. Świerczek, po
objęciu władzy w gminie, w przedstawionym przez siebie nowym projekcie budŜetu, na prace przy rekultywacji
wysypiska przeznaczył … 20 000zł (słownie : dwadzieścia tysięcy zł) !!! Oznaczało to przerwanie realizacji
uzgodnionego z UM programu. Efekt mógł być tylko jeden. Małopolski Urząd Marszałkowski odwiesił naliczane
kary i wezwał gminę do zapłaty kwoty ok. 2 mln. zł !!! Prośba obecnego burmistrza o kolejne przesunięcie terminu nie
mogła być przez Urząd Marszałkowski uwzględniona gdyŜ nie pozwalają na to przepisy. Nieudolność, niekompetencja czy
zwykła głupota? Na pewno ewidentna niegospodarność czyli marnotrawstwo naszych pieniędzy. Chyba, Ŝe za swój błąd
zapłaci burmistrz z własnej kieszeni. Mocno to wątpliwe bo tak czynią tylko ludzie honorowi.
• Ustawa o finansach publicznych dopuszcza ogłoszenie przetargu pod warunkiem zabezpieczenia przez samorząd
środków w budŜecie na realizację zadania objętego przetargiem. Dnia 2 sierpnia br. burmistrz Świerczek ogłosił przetarg na
zadanie pn : „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Miechów” Na sesji RM dnia 29 sierpnia radni podjęli uchwałę
o udzieleniu burmistrzowi pozwolenia na zaciągnięcie kredytu na w/w zadanie. W tym więc przypadku została ewidentnie
naruszona dyscyplina budŜetowa. Oczekujemy, Ŝe sam K. Świerczek lub przew. Chmielewski wystąpi do RIO z wnioskiem o
ukaranie Burmistrza Gminy i Miasta Miechów. Za posłowie do powyŜszych poczynań burmistrza niechaj posłuŜy przesłanie
Wincentego Kadłubka z przełomu 12 i 13 wieku w Polszcze zawsze prawo powinno być królem a nie król prawem!

Kolejne oszustwo wyborcze Burmistrza K. Świerczka
„Będę działać na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy – wesprę lokalnych przedsiębiorców” –
deklarował w agitkach przed wyborami przyszły burmistrz. I wspiera ! Na początek wypowiedział najemcom lokali
gminnych umowy najmu i zaproponował im nowe drastycznie wyŜsze, od kilkudziesięciu do kilkuset procent, opłaty za
wynajem. KaŜda podwyŜka powinna mieć swoje uzasadnienie np. wzrostem kosztów utrzymania lokalu. W tym przypadku
burmistrz wziął skalę podwyŜek z sufitu. A moŜe kierował się osobistymi antypatiami? Dowód : po energicznych protestach
wnerwionych przedsiębiorców niektórym uznaniowo wycofał w części zapowiedziane podwyŜki. Ciekawe czy to „wsparcie”
miechowskich przedsiębiorców odbywa się za wiedzą i aprobatą radnych miejskich. Po wsparciu miechowskich rolników
(podwyŜka podatku gruntowego) przyszła kolej na wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Ciekawe kto będzie następny ?

Drogi kabaret
Po ostatniej sesji Rady Miejskiej spytałem znajomego sołtysa nad czym przez 6 godzin radzili rajcy miejscy. Sołtys puknął
się w czoło, potem machnął ręką i wyrzekł tylko jedno słowo : KABARET. To najkrótszy komentarz do ostatnich poczynań
gminnych władz samorządowych. Jednak ten kabaret kosztuje nas podatników kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie!
Koszty zwiększa dodatkowo łasuch przew. Rady pochłaniający codziennie pokaźne ilości ciastek, cukierków, herbaty i wody
mineralnej. Burmistrz kupił takŜe koledze komputer. I przewodniczący juŜ nauczył się go załączać! Taki zdolny! Jeden
z opisywanych przez prasę skeczy z ostatniego występu miechowskiego kabaretu to procedowanie uchwały w sprawie
inwestycji na ul. Warszawskiej. Jej podjęcie zajęło niemal połowę sesji bo Burmistrz, który z mocy ustawy przygotowuje
projekty uchwał na sesję, zapomniał o tym swoim obowiązku. Trzeba było przerywać obrady, pisać uchwałę, zwoływać
posiedzenia komisji w celu jej zaopiniowania, przeprowadzić dyskusję i poddać uchwałę pod głosowanie. Amatorszczyzna!

Dyletantyzm czy ignorancja ?
Na spotkaniu komisji rolnictwa sejmiku wojewódzkiego, które gościnnie odbyło się w Miechowie burmistrz Świerczek
wygłosił kilka uwag na temat dalszego budowania ekologicznego wizerunku gminy Miechów. Pochylmy się nad nimi.
• W ramach programu Interreg III B gmina ma uruchomić Centrum Energii Odnawialnej w Pojałowicach. Na adaptację
pomieszczeń mamy dwa razy mniejszą sumę od tej z kosztorysu – ubolewa burmistrz. Nie uściślił pojęcia „mamy”. MoŜe to
oznaczać, Ŝe dostaliśmy za małe dofinansowanie z zewnątrz (co to jest jakieś głupie ok. 600 tys. zł!) lub za mało
przeznaczyliśmy na ten cel w gminnym budŜecie. Szczególnie ten drugi czynnik aŜ prosi się o zmianę.
• Zamontowane w 42 gospodarstwach palniki na owies okazały się hitem jednego sezonu. Cena zboŜa wzrasta i rolnicy
demontują palniki. Myślę, Ŝe ten rok zweryfikuje je (tzn. palniki) ostatecznie – ujawnił swoje przemyślenia burmistrz. Jako
alternatywę dla palników wskazał rolnikom palenie węglem. Takie postawienie sprawy moŜe tylko świadczyć o całkowitej
ignorancji w rozumieniu problemu „ekologicznego” ogrzewania. W kwestii formalnej – palników nie trzeba demontować bo
nie ma przeszkód technicznych w zastosowaniu innego niŜ ziarno medium w palniku. Hitem obecnego sezonu grzewczego
na pewno będą pestki z wiśni. Cena 1 tony workowanych pestek to 400zł. a ich kaloryczność dorównuje kaloryczności miału
węglowego. W ostateczności moŜna wyłączyć palnik (a nie zdemontować) i palić innym dowolnym medium stałym. MoŜna
teŜ oba rodzaje palenia stosować przemiennie. To elementarna wiedza w tym zakresie. A co do cen zboŜa i cen paliw
stałych w przyszłości to poŜyjemy zobaczymy. Szkoda, iŜ takie oczywistości trzeba komuś ładować łopatą do głowy.

Od Krakowa jadą k…ontrolerzy
Po kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przyszła kolej na kontrolę w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Czy efekty
będą podobne ? Zobaczymy. Na razie widać, Ŝe intencje są identyczne zgodnie z przysłowiem, Ŝe jak się chce psa uderzyć to
się i kij znajdzie. My chcielibyśmy poddać szacownemu burmistrzowi pod rozwagę inną mądrość ludową : nosił wilk razy kilka
ponieśli i wilka. Czekamy niecierpliwie na pierwszą wizytę kontrolerów RIO w miechowskim magistracie.

SZKOłY
SZKO Y GMINE
Jednostka organizacyjna Gmina I Miasto Miechów jest organem prowadzącym dla 10 szkół i 3 przedszkoli. PoniŜej
w telegraficznym skrócie podstawowe dane o gminnych placówkach oświatowych u progu roku szkolnego 2007/08.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkoła

dyrektor

Gimnazjum Nr 1 im. Macieja Miechowity w Miechowie
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie
Szkoła Podstawowa im. Gen. Stanisława Maczka w Pojałowicach
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli
Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Jaksicach
Szkoła Podstawowa im. 106 Dywizji Piechoty AK w Parkoszowicach
Szkoła Podstawowa w Pstroszycach
Szkoła Podstawowa w Falniowie
Szkoła Podstawowa w Nasiechowicach
Przedszkole Nr 1 w Miechowie
Przedszkole Nr 2 w Miechowie
Przedszkole Nr 3 w Miechowie

RAZEM : Szkoły

- 1864 dzieci

Przedszkola

Joanna Nowak
Anna Gawin
Aleksandra DroŜdŜ
Beata Kluza
Jan Manterys
Halina Piskorz
Joanna Słowińska
Barbara Młynarska
Urszula Szarek
Iwona Czekaj
Iwona Piwowarczyk
Jadwiga Malicka
ElŜbieta Pachowicz

-

335 dzieci

dzieci

680
426
368
87
81
65
64
59
25
9
140
120
75

w tym 1 klas*

231
62
72
13
11
9
10
9
2
3

* liczba dzieci bez zerówek

DoŜynki gminne
Tegoroczne doŜynki gminne odbyły się 9 września w Szczepanowicach. Starostowie doŜynek Celina Ziółko i Jan Sumera a korowód doŜynkowy wiódł sołtys Szczepanowic – Jerzy Sewioł.
W części artystycznej zaprezentowały się koła gospodyń wiejskich, uczniowie gminnych szkół
i zespoły którym patronuje Miechowski Dom Kultury. Konferansjerkę prowadził aktywista SLD
Marek Słowiński. Przeprowadzono takŜe aukcję obrazów artystów gminnych, z której dochód
przeznaczono dla rodzin dotkniętych klęską Ŝywiołową. Szkoda, Ŝe ich wyroby kupowali tylko
zaproszeni Holendrzy współpracujący z Fundacją im. Brata Alberta. Dodatkowe atrakcje to wesołe
Gminni szołmeni w akcji miasteczko, Bractwo Rycerskie, strzelnica LOK, lokalni szołmeni i obficie zaopatrzony bufet.
Wydumany problem. Na forum Rady Miejskiej i w prasie lokalnej rozgorzała dyskusja nt. nazwy osiedla przy ulicy
Konopnickiej. Starły się dwie koncepcje : nauczyciela historii pana Tomasza Krochmala i kustosza krakowskiego Muzeum
Historycznego Stanisława Piwowarskiego. Obydwaj mieszkają na osiedlu i obu w oczy kole jego obecna nazwa „Osiedle
XXX-lecia PRL”. Obaj równieŜ proponują nowego osiedlowego patrona. Nauczyciel proponuje Romana Dmowskiego zaś
kustosz kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mimo, iŜ nie przepadamy za byłym lektorem Komitetu Wojewódzkiego PZPR,
Kardynał Wyszyński ma u nas zdecydowanie wyŜsze notowania. PoniewaŜ oprócz w/w dekomunizatorów na osiedlu mieszka
takŜe mnóstwo innych ludzi proponujemy decyzję o ew. zmianie nazwy osiedla XXX-lecia oddać w ich ręce.

Władze Miechowa chcą „odzyskać” Pogoń.
Na początek trochę najnowszej historii. Pod koniec ubiegłej kadencji samorządowych
władz, ówcześni radni będący w opozycji, swoimi donosami spowodowali, Ŝe RIO poleciło
odebrać klubowi administrowanie targami i parkingami. Jak na ironię tych samych,
niektórych na szczęście, donosicieli znajdujemy w obecnych władzach gminnych. Czy więc
miechowscy piłkarze mają szansę na przychylność obecnej władzy? Na zebraniu z władzami
gminy, Prezes MKS „Pogoń” Marian Sokół, poinformował o tragicznej sytuacji finansowej
klubu. Same zaległości z tytułu umów klubu z zawodnikami sięgają 12 tys. zł. a drugie tyle
wynosi naleŜność dla byłego trenera L. Walankiewicza. Do tego dochodzą zobowiązania
Nowe wiaty za 9 tys. zł.
wobec b. pracowników parkingu i nie zapłacone rachunki za przewozy zawodników druŜyn
klubowych. Gros zadłuŜenia sięgającego niemal 200 tys. zł powstało za rządów poprzednich prezesów Łopaty i Sobeckiego.
Ale teraz to Sokoła nachodzą wierzyciele, w tym poprzedni prezes Julian Łopata (sic!). Co zatem dalej z zasłuŜonym miejskim
klubem? Pan Prezes nie otrzymał odpowiedzi na pytanie czy jest szansa na ponowne oddanie targów i parkingów w ręce
Pogoni. Podobno w ościennych miejscowościach takie rozwiązanie funkcjonuje z korzyścią dla obu stron. Po raz kolejny
obiecano mu umorzyć niemal 130 tys. zł. z tytułu naleŜnych gminie zaległych opłat z targów i parkingów. Za ochłap naleŜy
przyjąć deklarację wcześniejszego przekazania naleŜnej 4-tej transzy dotacji na piłkarską młodzieŜ i zafundowanie 2 nowych
wiat dla piłkarzy rezerwowych. Władze niedwuznacznie dały do zrozumienia Ŝe chcą wyborów w klubie. Ich zdaniem zarząd,
czyli Marian Sokół, bo de facto sam został w zarządzie, powinien poddać się ocenie członków klubu. Mamy dla pana Mariana
złą wiadomość - burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej juŜ mają nowego kandydata na prezesa klubu. Widocznie nie jest
Pan człowiekiem z ich bajki. Dla odzyskanego klubu i nowego słusznego prezesa na pewno znajdą się fundusze gminne.

Hej sokole gromowładny …

(słowa popularnej piosenki)

Nasz gminny sokół jest europejczykiem w kaŜdym calu! Jeszcze nie minął 1-szy rok jego
urzędowania a on juŜ zaliczył kilka wyjazdów zagranicznych. Jak wieść gminna niesie zdąŜył takŜe
opanować kilka języków, na razie Europy wschodniej. Podczas ostatniego kilkudniowego pobytu na
Ukrainie pan burmistrz wraz z panią dyrektor Urzędu, skarbniczką i pracownicą działu inwestycji
wytrwale dzień i noc prowadzili wyczerpujące ale owocne negocjacje z przyjaciółmi zza wschodniej
granicy. NajwaŜniejsze, Ŝe dzięki nawiązaniu licznych kontaktów inwestycyjnych poza granicami Kraju
inwestorzy pchają się do Miechowa drzwiami i oknami a pieniądze z Unii Europejskiej płyną szerokim
strumieniem. KaŜdy moŜe zobaczyć nowe inwestycje a i przybywa lawinowo nowych miejsc pracy. A to
dopiero początek! Brawo Panie Burmistrzu tak trzymać! Zachodzą tylko obawy, Ŝe pan burmistrz moŜe
przypłacić zdrowiem tak intensywny tryb pracy. Jeszcze na drugi dzień po powrocie z Ukrainy był
kompletnie wyczerpany co mogli stwierdzić jego poddani zebrani w Starostwie Powiatowym. Apelujemy : Panie Burmistrzu,
nasz sokole i nadziejo na przyszłość, zacznij dbać o swe cenne zdrowie bo znowu moŜesz wylądować na oddziale
kardiologicznym.

Marcin Durman nowym Dyrektorem MDK
Burmistrz mianował dotychczasowego PO, Dyrektorem Miechowskiego Domu Kultury. Wreszcie jakaś rozsądna
decyzja. śyczymy sympatycznemu Marcinowi wielu sukcesów w pracy i utrzymania wysokiej renomy miechowskiej placówki.

MIECHOWSKIE
IECHOWSKIE STOWARZYSZENIE GMIN „JAKSA” W AUSTRII.
Wyobraźmy sobie miasteczko całkowicie niezaleŜne od zewnętrznych źródeł energii. Miasteczko, w którym nie ma kopalni
węgla, ani tradycyjnej elektrowni. Cała energia, którą wykorzystuje do ogrzewania domów, mieszkań i firm, a takŜe prąd,
który przewodami płynie do gniazdek, pochodzi w nim z paliw odnawialnych, w których biomasa stanowi aŜ 90%. Miasteczko,
które w ciągu jednej dekady pozyskało 1000 nowych miejsc pracy, czterokrotnie zwiększyło swój budŜet, kształci fachowców
z dziedziny ekologii i przyciąga tygodniowo po kilkuset ekoturystów z całego świata. To nie jest wizja przyszłości. Takie
miasteczko juŜ istnieje. Nazywa się Güssing i leŜy w połuniowo-wschodniej Austrii, tuŜ przy granicy z Węgrami.
Model energetyczny gminy to przykład systemowego rozwiązania dla gmin zasobnych w biomasę. To model oparty na
produkcji energii skojarzonych: elektrycznej - na sprzedaŜ i cieplnej, odpadowej, która przy zastosowaniu odpowiednich
instalacji, tłoczona jest do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gmina, która jako pierwsza w Polsce wdroŜy ten model na swoim
terenie, moŜe liczyć na dotacje, które łącznie mogą wynieść nawet 85% kosztów inwestycji. Do 2010 roku w kaŜdym kraju
członkowskim UE, energia z paliw odnawialnych ma stanowić 7,5% (ogólnej produkcji). Jedno powiatowe miasteczko, które
weźmie przykład z austriackiego Güssing, moŜe spełnić tę normę dwukrotnie. Biomasa uznawana jest za źródło
niewyczerpalne. To odpady zielone z pól, ogrodów, lasów i tartaków. MoŜna je pozyskiwać bez uszczerbku dla środowiska.
PoniewaŜ gmina Güssing jest terenem rolniczym, postawiła właśnie na biomasę. Komunalny odpowiednik naszego ZGK
zaczął z niej produkować energię cieplną i sprzedawać ją po obniŜonych o 30% cenach. Szybko znalazł nabywców zarówno
tych instytucjonalnych, jak i indywidualnych. W biednym, rolniczym miasteczku zaczęli nagle pojawiać się inwestorzy. Do
sieci ciepłowniczej została następnie podłączona elektrownia. Dziś są juŜ trzy o łącznej mocy ok. 5 MW. Zabezpiecza to
potrzeby gminy w stu procentach, a nawet pozwala na eksport nadwyŜki. Wkrótce rozwiązania gminy Güssing zostaną
rozszerzone na cały powiat. Przykład Güssing pokazuje, Ŝe ekologia i ekonomia nie muszą się wzajemnie wykluczać.
„Aby uwierzyć, trzeba zobaczyć na własne oczy i dotknąć” – oto cel studyjnego wyjazdu delegacji Powiatu do Güssing,
w którym uczestniczyli wójtowie, członkowie władz gminnych i rolnicy ze wszystkich gmin powiatu miechowskiego. Wyjazd
zorganizowało Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa w ramach prowadzonego programu LEADER + Schemat II.3

Widok na zamek w Güssing

Rzut oka na miasteczko

Nowoczesny Instytut Technologiczny

Uczestnicy studyjnego wyjazdu zwiedzają centralną wiejską elektrociepłownię opalaną zrębkami drewna

Kolektory słoneczne na wiejskiej stodole

Elementy biogazowi i silnik produkujący energię elektryczną z biogazu

Czy w Polsce znajdzie się choć jedna gmina, która odwaŜy się na powielenie przedstawionego powyŜej modelu?
Jeszcze rok temu odpowiedź na to pytanie nie była trudna, bo właśnie idee, które przyświecały władzom małego Güssing
chciał zaszczepić i zrealizować w gminie Miechów Burmistrz Włodzimierz Mielus. Tak więc zwiedzając tą niecodzienną
austriacką miejscowość mieliśmy okazję zobaczyć czego nasza gmina nie będzie miała okazji doświadczyć. Aby zmieniać
rzeczywistość trzeba mieć wizję i pomysł jak to czynić. Niestety tych zacnych przymiotów nie uświadczysz u obecnego szefa
gminy miechowskiej. Dlatego marzenia o tysiącach turystów, nowych miejscach pracy i taniej energii muszą jeszcze poczekać
Oby nie trzeba ich odłoŜyć ad calendas grecas.

SPORT
!8 sierpnia, w pierwszym spotkaniu nowego sezonu 2007/2008 na własnym
stadionie, „Pogoń” uległa prowadzącej w rozgrywkach druŜynie „Piasta” Wołowice
0 : 3. DruŜyna gości złoŜona z doświadczonych zawodników juŜ po 12 minutach gry
prowadziła 2:0! Dopiero po tym zimnym prysznicu miechowska młodzieŜ ruszyła do
zdecydowanych ataków i przez długie okresy gry nie schodziła z połowy przeciwnika.
Niestety brak rutyny i odrobiny szczęścia nie pozwolił naszej młodzieŜy strzelić
bramki, mimo, Ŝe w tym okresie gry Przemek ślusarczyk mógł to uczynić dwukrotnie.
Pierwsze potęŜne uderzenie zza pola karnego intuicyjnie odbił bramkarz a za drugim
razem piłka trafiła w słupek. Natomiast goście zdobyli 3-cią bramkę z rzutu karnego.
Komentarz :Miechowski klub płaci koszty za lata rządów prezesa Łopaty. W latach świetności zaniedbano pracę z młodzieŜą
a dysponujący wówczas olbrzymimi funduszami (ponad 300 tys. zł, rocznie!) klub kupował gotowych grajków, którzy
przyjeŜdŜali do Miechowa po kasę. Młodzi miechowianie zaś tułali się po mniejszych klubach w powiecie. Pogoń za sukcesem
sportowym za wszelką cenę musiała w końcu doprowadzić do zapaści. Przykłady sąsiednich klubów z Niedźwiedzia czy
Proszowic potwierdzają tę smutną regułę. Obecnie grająca w VI lidze krakowskiej „Pogoń”, dysponująca rocznym budŜetem
ok. 50 tys. zł. i porzucona przez sponsorów, z konieczności postawiła na własną młodzieŜ. Na treningi prowadzone przez
Janusza Paczyńskiego przychodzi ok. 20 chłopaków. W swej klasie rozgrywkowej są zdecydowanie najmłodszą druŜyną. Na
razie nie jest to dla nich atutem. Ale to tylko na razie bo przed nimi przyszłość. Potrzeba tylko konsekwencji w realizacji
obecnej filozofii działalności klubu a wyniki na pewno się pojawią. Niezbędne jest takŜe większe zainteresowanie klubem ze
strony władz gminy i powiatu. Panowie Miechowianie, to nasze dzieci i wnuki!
Red.

WYNIKI : 18 i 19 sierpień
A – klasa
B – klasa

Spartak Wielkanoc - Hutnik II Kraków 0 : 4 (trzecia poraŜka z rzędu)
Nidzica Słaboszów - Wierzbowianka Wierzbno 2:2
Jastrzębiec KsiąŜ Wielki - Northstar Miechów 3:4
Zryw Przesławice - Victoria Smroków 4 : 1
C – klasa Jaksa Jaksice - Czarni Grzegorzowie (B-klasa) 4 : 4 - sparing

Ligowa kolejka 25-26 sierpień
Piłkarze „Jaxy” Jaksice w inauguracyjnym meczu klasy „C” pokonali lokalnego rywala „Cobrę”
z WęŜerowa 2:0. Obydwie bramki dla zwycięzców zdobyli 16-latkowie Robert Pardała i Robert
Pawlik. Miejscowi mieli co najmniej 10 tzw. stuprocentowych okazji do zdobycia bramek, z których
wykorzystali dwie. W całym poprzednim sezonie klub z Jaksic wygrał tylko 1-no spotkanie a teraz
zaczął sezon od zwycięstwa. To dobra wróŜba na przyszłość.
Tak cieszyli się po meczu piłkarze „Jaxy”.
Inne wyniki : VI liga
„Zieleńcznka” Zielenice - „Pogoń” Miechów 5 : 2
A klasa
„Tramwaj II” Kraków - „Spartak” Wielkanoc 2 : 3
B klasa „Zryw” Przesławice - „Wierzbowianka” Wierzbno 4 : 2
„Northstar” Miechów - „Pogoń”
Wronin 2 : 4 „Jastrzębiec” KsiąŜ Wielki - „Nidzica” Słaboszów 2 : 1
C klasa
Jastrzębiec II” KsiąŜ W. - „Agricola” Klimontów 0 : 0
„Spartak” Charsznica - „StraŜak” Przybysławice 6 : 3
„Kapitol” Racławice - „Błękitni” Falniów 6 : 1

Ligowa kolejka 29 sierpień
Ligowa kolejka 1-2 wrzesień

VI liga

„Pogoń” Miechów - „Jordan Sum” Zakliczyn 0 : 2

VI liga
Śledziejowice - „Pogoń” Miechów 7 : 0 („Pogoń” okupuje ostatnie miejsce w tabeli)
A klasa
„Spartak” Wielkanoc - „Błękitni” Modlnica : 3
B klasa „Zryw” Przesławice - „Jastrzębiec” KsiąŜ W. 0 : 3
„Nidzica” Słaboszów - „Northstar” Miechów 6 : 0
C klasa „Cobra” WęŜerów - Jastrzębiec II” KsiąŜ W. 2 : 0
„StraŜak” Przybysławice - „Kapitol” Racławice 4 : 1
„Błękitni” Falniów - „Jaksa” Jaksice 2 : 2
„Iskra” Pałecznica - „Spartak” Charsznica 6 : 3

Turniej MDK – 01.09.2007

Kapitan JRG Sławomir Bartocha
Sędzia główny i komisarz zawodów

Organizator : Miechowski Dom Kultury, Komisarz Zawodów : Marcin Durman, Sędzia
Główny : Jan Paweł Janus .
Do turnieju zgłosiło się 5 druŜyn : Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza, Złotopolscy, Kursy Językowe Hajek, Bar pod Rybą i Sierra
Leone. Grano systemem grupowym 2x15min, finał 2x20min. W meczu o 3-cie miejsce
Bar pokonał Hajka 3:1 a w meczu finałowym JR-G Miechów w rzutach karnych wygrała ze
Złotopolskimi – 3:3 k. 4:3. Zwycięzcy i pokonani otrzymali nagrody ufundowane przez
MDK i sponsorów. Skład zwycięzców : Sławomir Bartocha, Michał Burzyński, Marian
Horyń, Paweł Miś, Sebastian Kita, Michał Rosół, Wojciech Włodarski, Marcin
Włudarz, Łukasz Zięba, Aleksander śyłowicz. Organizator przyznał takŜe nagrody
indywidualne : dla najlepiej zapowiadającego się bramkarza – Krzysztof Osikowski, dla
najlepszego technika – Dariusz Górak, dla najbardziej poszkodowanego w zawodach –
Jarosław Hajek. Jak zapowiedział po zawodach Dyrektor MDK M. Durman turniej taki
będzie odbywał się corocznie. Zapraszamy więc za rok.

Ciekawostka.

W Miechowie – druŜyna z Kaliny w niebieskich strojach

W Kalinie Wielkiej powstała młodzieŜowa druŜyna piłki noŜnej!
Dwaj entuzjaści futbolu, mieszkańcy Kaliny Wielkiej panowie
Rafał Mucha i Jan Wolnicki namówili miejscowych nastolatków
do udziału w treningach, zakupili niezbędny sprzęt i od kilku
tygodni trampkarze kopią piłkę na prowizorycznym boisku
wiejskim. Rozegrali juŜ 2 sparingi z renomowanymi firmami
„Spartakiem” Charsznica (2:4) i „Pogonią” Miechów (1:6).
Inicjatywa ze wszech miar godna pochwały. Młodzi wyładowują
swój temperament na boisku a nie w inny mniej poŜyteczny sposób.

ECHA RÓśNE
RÓ NE
Pielgrzymka z Tarnowa
31 sierpnia, jak co roku, zawitali do naszego miasta uczestnicy rowerowej pielgrzymki
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy” w
Tarnowie. Kierownik wycieczki równieŜ ten sam od lat Tomasz Wójcik. Tarnowscy
rowerzyści tradycyjnie skorzystali z gościnności miechowskiego Gimnazjum gdzie pod
prysznicami zmyli z siebie całodzienny kurz. Potem w domu parafialnym rozłoŜyli się na
nocleg. W tym roku w pielgrzymce bierze udział 84 cyklistek i cyklistów. Najmłodszy
uczestnik – 16 lat a najstarszy 68. Pokonują trasę Tarnów - Częstochowa w 3 dni.

„Dni kapusty” – Charsznica 2007
Aura sprawiła niemiłą niespodziankę organizatorom tegorocznych, trzynastych juŜ „Dni
Kapusty” w Charsznicy. Padający deszcz i silny wiatr skutecznie odstraszyły ew. widzów.
Królami Kapusty Maści Wszelakiej zostali w tym roku namaszczeni Małgorzata Bielach
i Jerzy Szczepanik. Koronę i berło otrzymali z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego
Marka Nawary i zasiedli na tronach z beczek. Wśród oficjeli wysyp licznych kandydatów na
parlamentarzystów. Znak to, Ŝe wybory tuŜ tuŜ. Zmarzniętą publikę miał rozgrzać występ
renomowanego zespołu „Lady Pank” ale nie rozgrzał. Borusewicz i ska przyjadą dopiero za
dwa tygodnie. Jak będzie pogoda.
Lekcje WF ?
W jednej ze szkół w naszym mieście odbywają się niezwykłe lekcje wychowania fizycznego. Szkoła
dysponuje salą gimnastyczną wielkości boiska do siatkówki. Na prawie kaŜdą godzinę lekcyjną, przychodzi tam na zajęcia WF
3 klasy czyli niemal setka młodzieŜy. Jak więc wyglądają prowadzone w takich warunkach zajęcia sportowe? OtóŜ najpierw
kaŜda klasa w miejscu przeprowadza tzw. rozgrzewkę. Polega to np. na tuptaniu w miejscu mającym imitować bieg, skłony
tułowia czy wymachy ramion. Po tej „rozgrzewce” następuje część zasadnicza lekcji. Jeśli na sali znajduje się towarzystwo
mieszane to np. odbywa się mecz siatkówki dziewcząt z chłopcami. KaŜda płeć desygnuje do gry po 6 (słownie:sześć) graczy.
Pozostali ściśnięci jak śledzie okupują kaŜde wolne miejsce wokół placu gry. Nie zawsze jest taki kabaret. Jak jest lato a na
zewnątrz pogoda, sala gimnastyczna pustoszeje. Mamy złą wiadomość dla prowadzących zajęcia WF : nadchodzi zima!

XV Turniej „Solidarności”

Zwycięzcy XV Turnieju „Solidarności”

Zbigniew Suchodolski i Czesław Gamrat

W jubileuszowym, XV turnieju „Solidarności” w piłce noŜnej wystartowały 4 druŜyny reprezentujące róŜne zakłady pracy
powiatu miechowskiego. W tym roku walczono o nowy puchar przechodni Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Miechowie.
Rozgrywki sędziował Jan Paweł Janus. Od piętnastu lat mamy tego samego sędziego. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem
zawodów i nigdy, niezaleŜnie od pogody, nas nie zawiódł – podkreślił Czesław Gamrat, szef miechowskiej „Solidarności”.
Specjalna statuetka trafiła do Zbigniewa Suchodolskiego, który od początku, jako zawodnik, bierze udział w turniejach.
Reprezentuje on Zespół Szkół nr 2 w Miechowie. Ostatnie zawody były prowadzone na stadionie miejskim systemem
pucharowym. I miejsce wywalczył zakład „Pieczątki – Tomasz Sendor”, II – Rejonowy Zakład Energetyczny w Miechowie, III
– Zespół Szkół nr 2 i „Videofilmowanie Gamrat”. Mamy nadzieję, Ŝe nowy puchar sprawi, iŜ w przyszłym roku w turnieju
weźmie udział więcej druŜyn. Zakładów pracy w Miechowie nie brakuje a wolny czas lepiej spędzać aktywnie.
(za „GK”).

Dyrektor UGiM M. Malinowska dała prztyczka w nos samemu Premierowi Kaczyńskiemu!
A było to tak. Po zerwaniu koalicji rządowej Kaczyński wyrzucił z rządu wszystkich ludzi LPR. Prawie wszystkich. Na
wywalenie wiceministra Wojciecha Bosaka, radnego Sejmiku Małopolskiego, nie zgodzili się jego koledzy radni. Wolimy
Ŝeby nasz sejmikowy kolega pozostał w resorcie budownictwa bo moŜe jemu uda się zająć budową obiecanych przez PiS
3 milionów mieszkań – ironizował radny PO Kazimierz Czekaj. W obronie Bosaka m.in. murem stanęli radni PiS. Zgadzamy
się z ogólną polityką premiera o zerwaniu koalicji z LPR i Samoobroną ale nie chcieliśmy, by nasz sejmikowy kolega, którego
bardzo dobrze znamy, stracił pracę - stwierdziła radna PiS M. Malinowska. Brawo pani dyrektor. Jeszcze będą z Pani ludzie!
„Gazeta Krakowska” pierwsza wystawiła cenzurki byłym juŜ posłom z Małopolski. NajwyŜszą notę (bardzo dobry)
otrzymał Ireneusz Raś (PO). Najgorzej został oceniony (mierny) Zbigniew Wassermann (PiS). „Idźcie i nie
wracajcie” apeluje do posłów V kadencji publicysta Jerzy Surdykowski i stwierdza : był to najgorszy Sejm od czasu upadku
komunizmu. Cechowały go najobrzydliwsze awantury i najmniej troski o wspólne dobro. Surowa ale prawdziwa recenzja.
B. Wójt gminy Kozłów Jacek Rzeźnicki uniewinniony
od zarzutu, iŜ dnia 1 marca 2006 roku jechał
samochodem słuŜbowym z pracy do domu w stanie nietrzeźwym. Sędzia Sądu Rejonowego w Miechowie Pani Monika Kobis
nie miała Ŝadnych wątpliwości co do niewinności oskarŜonego samorządowca. W uzasadnieniu uŜyła mocnych sformułowań :
zadziwia mnie upór prokuratora, który mimo 4 opinii korzystnych dla oskarŜonego, na podstawie 5-tej opinii kieruje sprawę
do sądu. Jakby Skarb Państwa nie miał na co łoŜyć. Wydaje mi się, iŜ było to polowanie na czarownice. Powiało grozą.

ŚWIERSZCZYK MIECHOWSKI
Tytan pracy? Burmistrz Krzysztof Ś. tak bardzo pokochał równieŜ burmistrzowanie i urząd gminy. Ŝe wynajął
mieszkanie na ul. Sienkiewicza z widokiem na tenŜe. Nasza gmina nie miała jeszcze tak pracowitego szefa. Szkoda, iŜ w
wynajętym lokum rzadko bywa ale jak jest to ma Urząd na oku. Niestety z okna wynajętego mieszkania nie widać np. bloku
nr 31 na os. Sikorskiego ale od czego są nowoczesne zdobycze cywilizacji.
Mali ludzie Nie słabnie zainteresowanie nowatorskimi rozwiązaniami ekologicznymi byłego
.

Burmistrza Włodzimierza Mielusa. Do miechowskiego Gimnazjum ciągną wycieczki z Polski aby
zobaczyć pompy ciepła wykorzystujące energię geotermalną do ogrzewania budynków. Zmienił się
tylko „specjalista” objaśniający gościom zasady funkcjonowania instalacji. Dawniej byli to pracownicy
szkoły, którzy byli przy realizacji tego projektu. Teraz w roli oprowadzacza występuje sam Burmistrz.
Wszyscy pamiętamy jego pryncypialną krytykę polityki proekologicznej poprzedniego burmistrza.
Teraz bezczelnie spija śmietankę uwarzoną przez innych. Jedną z cech charakterystycznych „małych
ludzi” jest ich brak skrupułów przy podłączaniu się pod cudze zasługi. Charaktery niestety teŜ nie rosną.

Wójtom ku przestrodze (6)
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. Jak juŜ informowaliśmy nasz bohater był w
przeddzień waŜnych rozstrzygnięć w swoim Ŝyciu prywatnym. Trybunał miał zdecydować co dalej z jego byłą juŜ rodziną. Miał
takŜe postanowić o dalszym losie wspólnego potomstwa i osądzić na ile godne wiary są opowieści wójta o wrednej, znęcającej
się nad nim małŜonce. W 4-tym odcinku pozwoliliśmy sobie na podanie jako rzeczywistość domniemanych, wydawałoby się
zdroworozsądkowych i oczywistych rozstrzygnięć. I otóŜ musimy uderzyć się w pierś. Od mieszkańca gminy, dobrze jak widać
zorientowanego, otrzymaliśmy nowe wiadomości. Z tej korespondencji wynika, Ŝe na 1-szej rozprawie, na której były łącznie
badane wątki : pobicia, rozwodu i alimentacyjny wszystko potoczyło się po myśli wójta. Okazało się czarno na białym, Ŝe to
on biedaczek został pobity przez swą ślubną i to Ona przez długie lata znęcała się moralnie i fizycznie nad swym słabowitym
męŜem. Tak więc werdykt mógł być tylko jeden. Dzieci będzie wychowywał pan Wójt a jeśli jego była, w ciągu najbliŜszej
dekady znowu podejmie wobec niego jakieś wrogie kroki to moŜe nawet trafić do więzienia! I bardzo dobrze. Porządek musi
być! Nie moŜe być tak, Ŝeby silniejsza fizycznie i psychicznie osoba bezczelnie wykorzystywała ten fakt w stosunku do
słabszego osobnika, choćby był podobno płci męskiej. Jednego tylko mogą pozazdrościć Sosence wójtowie innych polskich
gmin – płodności. Jak wieść gminna niesie nowa wybranka wójta lada dzień spodziewa się rozwiązania a kolejna, zaczyna
tracić wysmukłą sylwetkę. Brawo! MoŜe wreszcie zniknie ujemny przyrost naturalny w Smarkiewiczach-Owczarach.

Dla niektórych Ŝycie normalne jest straszliwie banalne ! (ludowe)
Andrzej G. znów na topie. Podwójny laureat nagrody ministerstwa sprawiedliwości Andrzej G. obecny zawód
przedsiębiorca, znów w łaskach u burmistrza. Podczas doŜynek gminnych robił za hostessę opiekując się grupą Holendrów.
UwaŜamy, Ŝe znajomość kilku języków obcych oraz wrodzony wdzięk i ogłada towarzyska jak najbardziej predysponują w/w
do pełnienia w/w odpowiedzialnej funkcji. Znając przebojowy charakter hostessy oczekujemy na jej szybki awans zawodowy.

Konkurs HIW - 2
W 2-giej edycji naszego konkursu pytanie konkursowe brzmi : kogo przedstawia zdjęcie obok oraz kiedy i
gdzie zostało wykonane. Prawidłowa odpowiedź w następnym numerze. Dla tych, którzy prawidłowo
odpowiedzą na powyŜsze pytanie redakcja przygotowała nagrody – niespodzianki!

Fraszki miechowskie (A.M.) :
•
•
•

Na pewnego miechowskiego artystę
Na pewną miechowską pedagog
Na pewnego miechowskiego samorządowca

śeby wenę w sobie wzbudzić - musi wypić morze wódzi.
Mnie nie kręci Ŝadna praca - bo ja w pracy miewam kaca.
Wojtek piwo kocha szczerze - ono zawsze Go rozbierze.

Poczta – czyli od Was do nos
W ostatnim numerze Echa znalazłam błąd. Jestem pewna, Ŝe ten facio w mundurze na 8 stronie to
młody generał Karol Świerczewski. MoŜna łatwo sprawdzić w byłej lekturze szkolnej pt „O człowieku,
który się kulom nie kłaniał. Red. Jesteśmy pewni, Ŝe fotka na 8-mej stronie przedstawia Burmistrza
Krzysztofa (nie Karola) Świerczka, a dostrzeŜone podobieństwo jest całkowicie przypadkowe.
•

Drogą elektroniczną otrzymaliśmy 3 zdjęcia i krótki b. krytyczny tekst nt. inwestycji
prowadzonych na drogach powiatowych w gminie Gołcza. Obok
prezentujemy jedno ze zdjęć
i fragment maila. „Inwestycje w gminie Gołcza prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Miechowie pod nadzorem pana dyrektora PZD Jerzego M. wpisują się trwale w krajobraz tejŜe
gminy. Rowy bez oczyszczonych przepustów, wypełnione wodą, nowe słupy energetyczne stojące obok starych,
które dalej straszą w chodnikach i utrudniają przejście. JakieŜ to wszystko nowatorskie i wspaniałe.
Mieszkańcy Gołczy na pewno są wdzięczni za takie inwestycje. Odnośnie braku oczyszczonych przepustów
przypomnimy (bo moŜe pan dyrektor nie wie) co naleŜy do zarządcy drogi zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych” (tu następuje cytat tegoŜ artykułu). podpis Jan K.
• Zupełnie przez przypadek natrafiłem w miechowskiej kablówce na film z doŜynek w Szczepanowicach. Zawsze
chętnie oglądam w telewizji znajomych, więc mimo późnej pory zasiadłem do telewizora. Nie zdziwiło mnie,
Ŝe jedną z centralnych postaci gminnych doŜynek był pan burmistrz Świerczek. Musiał się chyba kiedyś
całować z panem Owczarskim, bo wyrósł mu podobny zarost. Powoli równieŜ zaczyna przybierać na wadze. Tyle
pozytywów. Niestety bardzo krytycznie muszę się wyrazić o samym wystąpieniu Pana Burmistrza. Na temat
merytorycznej zawartości przemówienia nie mogę zabrać głosu, poniewaŜ zostało ono odczytane całkowicie „na
odpieprz”. Za czytanie ze zrozumieniem Pan Burmistrz otrzymałby ocenę niedostateczna. Czytał bez Ŝadnej
intonacji, ze zwykłą u niego kiepską dykcją i mylił się co trzecie słowo. Proponuję ogłosić konkurs na
najlepsze tłumaczenie tego wystąpienia. Na szczęście mowa była krótka. Podobnie czytający po nim pan
Owczarski równieŜ się nie przygotował, ale jako człowiek bardziej bywały i były wicemarszałek czytał
wolniej co uchroniło go od katastrofy. Następnego dygnitarza nie przedstawiono ograniczając się do
informacji, Ŝe go boli głowa. Pomylił doŜynki gminne z powiatowymi chyba dlatego, Ŝe nie czytał, bo moŜe
nie miał mu kto napisać? Na wszelki wypadek, aby i mnie głowa nie rozbolała połoŜyłem się spać. podpis A.C.

