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UWAGA PACJENCI
Prywatne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

ul. Szansa 5, Jêdrzejów
zapraszaj¹ pacjentów po 65 roku ¿ycia z zaburzeniami pamiêci,

maj¹cych problemy z zapamiêtywaniem,

na BEZP£ATNE konsultacje,
których udzielaæ bêdzie

dr Ma³gorzata Dratwiñska-Michta
specjalista neurolog.

Badania potrwaj¹ do koñca kwietnia, ilo�æ miejsc ograniczona.
Rejestracja tel. 666-933-933

REKLAMA

Potrzebne s¹ pieni¹dze na
remont kot³a zabytkowego
parowozu jêdrzejowskiej
ciuchci. Dla uatrakcyjnienia
przejazdu kolejk¹ powsta³
pomys³ przekszta³cenia wie-
¿y ci�nieñ w Umianowicach w
obiekt widokowy.

Zabytkowy parowóz jê-
drzejowskiej ciuchci wymaga
przegl¹du i remontu kot³a. W
ubieg³ym roku wa¿no�æ stra-
ci³ o�mioletni certyfikat do-
puszczaj¹cy go do u¿ytku.

� Bez piecz¹tki dozoru
parowóz nie mo¿e siê poru-
szaæ. Przegl¹dy okresowe
mo¿emy wykonywaæ sami,
ale kocio³ wymaga jednost-
ki certyfikowanej. Firma z
Olkusza przedstawi³a najko-
rzystniejsz¹ ofertê remontu
kot³a � 120 tys. netto, resztê
stanowi³aby nasza roboci-
zna. Zwraca³em siê do ró¿-
nych firm i instytucji z pro�-
b¹ o wsparcie, na razie bez-
skutecznie. Napisa³em na-
wet do Billa Gatesa w USA,

Jêdrzejowska ciuchcia przed sezonem

Wie¿a do remontu

ale odpisano mi, ¿e mog¹ mi
tylko przekazaæ komputery
do biura � mówi Edward
Choroszyñski, prezes �wiê-
tokrzyskiej Kolejki Dojazdo-
wej Ciuchcia Ekspres Poni-
dzie.

W³adze spó³ki ci¹gle
szukaj¹ pomys³ów dla
uatrakcyjnienia przejazdu

kolejk¹ i przyci¹gniêcia
wiêkszej liczby turystów.

� Pomys³ów jest wiele, ale
za ka¿dym stoj¹ pieni¹dze, np.
w Umianowicach móg³by po-
wstaæ park minidworców ko-
lejowych. Na razie my�limy o
przeprowadzeniu tam remon-
tu wie¿y ci�nieñ i przerobieniu
jej na wie¿ê widokow¹. Z tego

11-metrowego obiektu z pomo-
c¹ lunety mo¿na by podziwiaæ
Ponidzie. Konserwator zabyt-
ków wyda³ ju¿ na to zgodê i
zapewni³ 21 tys. z³. Obecnie re-
montowany jest równie¿ budy-
nek na stacji postojowej w
Umianowicach. My�limy o
uruchomieniu dwóch drezyn
rowerowych � dodaje E. Cho-
roszyñski.

Szybkimi krokami zbli-
¿a siê pocz¹tek sezonu tu-
rystycznego, a wiêc koniecz-
nie jest przygotowanie tabo-
ru i torów.

� Tury�ci wci¹¿ nie chc¹
podró¿owaæ wczesn¹ wiosn¹,
pó�n¹ jesieni¹ i zim¹. Mamy
co prawda zamówienia na
przejazdy w kwietniu, ale
pierwszy poci¹g rozk³adowy
ruszy 2 maja. 20 marca prze-
widujemy imprezê na powi-
tanie wiosny � zaprasza pre-
zes jêdrzejowskiej ciuchci.

W nowym sezonie ceny
biletów nie ulegn¹ zmianie.
Szczegó³y: www.ciuch-
cia.eu.                           (a)

Jak urzêdnicy gospodaruj¹
publicznymi pieniêdzmi?
Ok. 30 stycznia jêdrzejowski Za-
k³ad Us³ug Komunalnych (odpo-
wiedzialny za wy³apywanie bez-
domnych zwierz¹t) od³owi³ ma³ego,
starego psa. Dzia³o siê to w du¿e
mrozy, zwierzê mia³o powa¿nie
odmro¿one ³apy. Schronisko w
Dyminach, z którym gmina Jêdrze-
jów ma podpisan¹ umowê na od-
biór bezdomnych zwierz¹t, odmó-
wi³o przyjêcia psa z powodu prze-
pe³nienia. Nie maj¹c pomys³u, co
dalej zrobiæ, zwierzê zamkniêto w
pomieszczeniach Zak³adu. Na-
stêpne dni psiak spêdzi³ na nie-
ustannym wyciu.

W koñcu, 8 lutego, rzeczeni
pracownicy zwrócili siê do nas z
zapytaniem, czy nie we�miemy psa
na swój wikt. Jako ¿e zwalnia³o siê
nam miejsce w domu tymczaso-
wym, 11 lutego wystosowali�my
do gminy pismo z propozycj¹ przy-
jêcia psa � za 10 z³ brutto na dobê
(schronisko w Dyminach odpo-
wiednio 16 z³). ̄ ¹danie zap³aty za
opiekê nad psem podyktowane
by³o naszymi trudno�ciami finan-
sowymi oraz faktem, ¿e w ci¹gu
ostatnich 2 lat z jêdrzejowskich
ulic i wsi zabrali�my ok. 100 bez-
domnych psów, za których opiekê
i wydatki nigdy nie otrzymali�my od
gminy z³otówki rekompensaty.
Mówi¹c wprost � gmina od¿egnu-
je siê od jakiejkolwiek wspó³pracy
z nami. Ale tym razem dali�my roz-
strzygaj¹cy argument � konkuren-
cyjn¹ stawkê dzienn¹ za us³ugê.
W koñcu gminna kasa nie jest w³a-
sn¹ skarbonk¹ urzêdników � tyl-
ko publicznymi pieniêdzmi, których
prawid³owe wydatkowanie regulu-
je Ustawa o finansach publicz-
nych.

Z uwagi na dobro zwierzaka,
17 lutego monitowali�my sprawê,
poniewa¿ gmina potrafi odpowia-
daæ na nasze pisma po kilku mie-
si¹cach lub nie odpowiadaæ wca-
le. W czasie telefonicznej rozmo-
wy z zastêpc¹ burmistrza Marci-
nem Piszczkiem, dowiedzieli�my
siê, i¿ nasza oferta jest rzeczywi-
�cie konkurencyjna, a w zwi¹zku z
tym gminny radca prawny i Iwona
Kasperek z Wydzia³u Inwestycji i
Utrzymania Infrastruktury Tech-
nicznej maj¹ przeanalizowaæ spra-
wê od strony prawnej. Z ciekawo-

stek � z Dyminami ma podpisan¹
umowê równie¿ gmina Chêciny,
której nie przeszkadza to bynaj-
mniej odp³atnie przekazywaæ nam
pod opiekê swoje �bezdomniaki�.

W pi¹tek, 19 lutego, przed 9
rano, kolejny telefoniczny monit do
zastêpcy burmistrza � odpowied�,
i¿ radca i I. Kasperek pracuj¹ nad
dokumentami i ¿e wywóz psa do
Dymin zosta³ wstrzymany. Naiwni
jak dzieci we mgle, uwierzyli�my w
te piêkne zapewnienia i spokojni
o los psa czekali�my na podpisa-
nie umowy.

Nastêpnego dnia, zupe³nie
przypadkowo, dowiedzieli�my siê,
¿e pies zosta³ wywieziony do Dy-
min w pi¹tek, 19 lutego, ok. 10-
11 rano, a wiêc tu¿ po rozmowie z
wiceburmistrzem...

W poniedzia³ek, 23 lutego,
natychmiast podjêli�my próbê wy-
dostania psa ze schroniska, na co
niechêtnie wiceburmistrz wyrazi³
zgodê, nie komentuj¹c ani s³owem
swoich poprzednich s³ów.

Pies w tragicznym stanie od
razu trafi³ do najlepszego kielec-
kiego weterynarza z podejrzeniem
nosówki. W tej chwili trwa walka o
jego ¿ycie...

Dziwiæ by mog³a afera, jaka
rozpêta³a siê za przyczyn¹ tego
psa. By³oby to �mieszne, gdyby nie
smutna konstatacja, ¿e przedmio-
tem sporu jest pies, nad którym �
naszym zdaniem � przez swoj¹
ignorancjê i opiesza³o�æ znêca³ siê
urzêdnik, maj¹cy ustawowy obo-
wi¹zek zaopiekowania siê zwierzê-
ciem. Albo przynajmniej nie prze-
szkadzania, je�li inni chc¹ tê opie-
kê (prawdziw¹ i rzeteln¹) sprawo-
waæ. Ta historia stanowi przyk³ad
i czubek góry lodowej urzêdniczej
ignorancji panuj¹cej na polskiej
prowincji. Jêdrzejowscy urzêdnicy
samorz¹dowi zachowuj¹ siê jak
udzielni ksi¹¿êta, traktuj¹c ideê
s³u¿by publicznej ze wstrêtem rów-
nym pochyleniu siê nad zapchlo-
nym, �mierdz¹cym psem, a pu-
bliczne pieni¹dze gminy to dla nich
prywatna skarbonka.

Powy¿szy przyk³ad �gospodar-
no�ci� urzêdniczej pozostawiamy
Pañstwu pod rozwagê. Wybory s¹
nied³ugo, mo¿e warto zastanowiæ
siê nad swoimi typami.

Zarz¹d Stowarzyszenia
Obrona Zwierz¹t

LISTY CZYTELNIKÓW

Kierownictwo ciuchci chce remontowaæ wie¿ê w Umianowicach.

Ju¿ 13 marca ma siê rozpo-
cz¹æ nowy sezon rozgrywek
w III lidze ma³opolsko-�wiê-
tokrzyskiej oraz w �wiêtokrzy-
skiej klasie okrêgowej.

Zgodnie z terminarzem
w dniach 13-14 marca po-
winny siê odbyæ nastêpu-
j¹ce mecze w III lidze: Gli-
nik Gorlice � Orlicz Su-
chedniów, Juventa Stara-
chowice � Górnik Wielicz-
ka, Wierna Ma³ogoszcz �
Beskid Andrychów, Unia
Tarnów � Hetman W³osz-
czowa, Nida Piñczów �
Czarni Po³aniec, Kmita
Zabierzów � Garbarnia
Kraków, Lubrzanka Kaje-

Za tydzieñ rozpoczynaj¹ siê rozgrywki w III lidze i klasie okrêgowej

Czy aura na to pozwoli?
tanów � Puszcza Niepo³o-
mice, MZKS Alwernia �
Dalin My�lenice, Naprzód
Jêdrzejów � Hutnik Kra-
ków.

Wszystko jednak na to
wskazuje, ¿e zaplanowane
mecze zostan¹ przeniesione
na inny termin.

� W tym tygodniu przed-
stawiciele Ma³opolskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej maj¹
wizytowaæ stadiony, by
sprawdziæ stan murawy. Na
stadionie Naprzodu w tej
chwili jest piêciocentryme-
trowa warstwa �niegu. S¹-
dzê, ¿e pierwsza kolejka
zostanie od³o¿ona � powie-
dzia³ �Gazecie Jêdrzejow-

skiej� prezes KS Naprzód
Janusz Buba.

Na 13 i 14 marca zapla-
nowano równie¿ pierwsz¹
kolejkê �wiêtokrzyskiej kla-
sy okrêgowej. W tym termi-
nie mieliby siê spotkaæ: Zo-
rza Tempo Pacanów � Ska-
³a Tumlin, OKS Opatów �
Zenit Chmielnik, Victoria
Skalbmierz � Koprzy-
wianka Koprzywnica,
GKS Nowiny (Sitkówka-
Nowiny) � Zryw £opusz-
no, Nidzianka Bieliny �
Unia Sêdziszów, Moravia
Morawica � GKS Rudki,
Wicher Miedziana Góra �
LZS Samborzec i Lechia
Strawczyn � Samson

Samsonów (Baszta Ry-
twiany � pauzuje).

Z kolei 20-21 marca ma
siê odbyæ pierwsza kolejka
IV ligi �wiêtokrzyskiej, w
której spotkaj¹ siê: Wis³a
Sandomierz � Piaskowian-
ka Piaski, Sparta Kazimie-
rza Wielka � Heko Czerm-
no, Granat Skar¿ysko-Ka-
mienna � MKS St¹porków,
Orlêta Kielce � £KS £agów,
Spartakus Razem Daleszy-
ce � Pogoñ 1945 Staszów,
Neptun Koñskie � £ysica
Bodzentyn, Partyzant Ra-
doszyce � Alit O¿arów i
KSZO II Ostrowiec �wiêto-
krzyski � Sparta Dwikozy.

(red.)

Nasz telefon interwencyjny: 41 386-55-60


