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POMYŚLMY
CI , NADRÓBMY STRACONY CZAS!!!
POMY LMY O PRZYSZŁO
PRZYSZ OŚCI
Tym chwytliwym hasłem epatował wyborców kandydat Świerczek.
Świerczek.
Burmistrz Świerczek juŜ włączył wsteczny bieg !

KOMPLEKS
SPORTOWO-REKREACYJNY
W PARKOSZOWICACH
WIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I EDUKACJI W BRZUCHANII

REKULTYWACJA
WYSYPISKA
MODERNIZACJA
KOTŁOWNI

Te inwestycje nie znalazły się w budŜecie na rok 2007 !
( czytaj str. 2 i 3 )

NOWY PRIORYTET
SZALET

Ze 100 do 50 tys.
obcięto środki na
budowę nowego
szaletu przy
ul . Powstańców.
Za takie pieniądze
moŜe da się
postawić wygódkę.

W numerze :
str 2 – BudŜet 2007r.
str 3 - Komentarz do budŜetu
str 4 – Prosto z miasta
str 5 – Echa, Sejmik
str 6 – Sport
str 7 – Felieton
str 8 –Świerszczyk miechowski

Nawet murowaną!
Zaproszenie : redakcja zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są w posiadaniu ciekawych informacji dot. naszej gminy i powiatu.
Masz pomysł na ciekawy artykuł pisz do nas. Dajemy gwarancję, Ŝe wszystkie teksty będą uwaŜnie czytane. Najciekawszymi podzielimy
się z czytelnikami na naszych łamach.

BUDśET
BUD ET 2007 - czyli rozwój na wstecznym biegu !
Projekty budŜetu na rok 2007

dochody

wydatki ogółem

wydatki majątk.

przychody

ZadłuŜenie
planowane

Włodzimierza Mielusa
zaakceptowany przez RIO
Krzysztofa Świerczka przyjęty przez
Radę Miejską 28 lutego 2007r.

33 819 275 zł.

35 045 756 zł 7 531 000 zł. 3 600 000 zł. 33.76 %

34 056 823 zł

31 956 946 zł 3 380 548 zł 273 642 zł

22,96 %

Niektóre inwestycje, które K. Świerczek usunął z budŜetu
 dokończenie rekultywacji wysypiska śmieci
 budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej
 Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Parkoszowicach
 Wiejski Ośrodek Sportu i Edukacji w Brzuchanii
 modernizacja kotłowni na Oś.Sikorskiego
Inwestycje, które będą kontynuowane
o Przygotowanie projektu budowy krytej pływalni
(na zdjęciu :12.10.2005 – multimedialna prezentacja
koncepcji budowy krytej pływalni)
o Centrum energii odnawialnej w Pojałowicach
Priorytety inwestycyjne :
• Rozbudowa Hospicjum w Miechowie
• Szalety przy ul. Piłsudskiego
Jak powszechnie wiadomo Polska ma niepowtarzalną okazję
cywilizacyjnego skoku do przodu dzięki olbrzymim środkom
przydzielonym w unijnym budŜecie 2007 – 2013. Wszystkie szczeble samorządów juŜ od dawna główkują i
podejmują działania aby wykroić z tego unijnego tortu jak największe kawałki. Burmistrzowi Gminy i Miasta
Miechów przypominamy, Ŝe mamy rok 2007 i krojenie unijnego ciasta juŜ się rozpoczęło.
Będę rozwijać miechowską wieś… to hasło wyborcze obecnego burmistrza zakrawa na
ponury Ŝart i kpinę z mieszkańców wsi wobec faktu usunięcia z projektu budŜetu gminy na 2007r. 2
inwestycji wiejskich : Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Parkoszowicach i Wiejskiego Ośrodka Sportu
i Edukacji w Brzuchanii. Program unijny, który został wybrany przez burmistrza Mielusa do sfinansowania
tych inwestycji, zakładał pokrycie 80% nakładów!!! Burmistrz Świerczek stwierdził na sesji cyt : „Urząd
Marszałkowski odrzucił pański wniosek tylko dlatego, Ŝe nie było zabezpieczonych środków na ten cel w budŜecie
roku 2006”. Aby więc te inwestycje miały szansę dostać dofinansowanie to pan Świerczek powinien
przeznaczyć na nie środki w tegorocznym budŜecie ! Logiczne! A opowiadanie bzdetów, Ŝe w tym roku
ponowne wystąpienie o środki na w/w inwestycje wiejskie jest juŜ niemoŜliwe jest oczywistą nieprawdą !
W swoim programie, z którym kandydat Świerczek szedł do wyborów było 10 punktów obrazujących
poŜyteczne zamierzenia przyszłego burmistrza dla gminy i miasta Miechów. Pod nimi znalazła się znamienna
deklaracja cyt : „PowyŜsze zadania zrealizuję wykorzystując szansę, jaką tworzą nowe fundusze europejskie”.
Przeglądając inwestycje budŜetowe na 2007 rok nie znajdujemy NIC co choćby się ocierało o moŜliwość
sięgnięcia po środki z funduszy europejskich.. Najbardziej drastycznym przykładem pozbawienia się tych
moŜliwości jest przytoczony powyŜej przykład Parkoszowic i Brzuchanii. Te inwestycje same wyciągają ręce
do Unii Europejskiej. Tak to kolejny raz okazuje się, Ŝe punkt widzenia zaleŜy od punktu siedzenia.
Panie Świerczek! Niech pan przestanie ciągle utyskiwać na to co pan zastał po objęciu urzędu burmistrza. Nikt
Cię na siłę do ratusza nie ciągnął. Od kilku lat, razem ze swymi kumplami partyjnymi zapowiadaliście szczęśliwe
czasy pod rządami PiS. Zakasuj więc pan rękawy i bierz się do roboty skoro Partia postawiła Cię na tym odcinku.
Rozwój gminy to przede wszystkim inwestycje dla dobra Jej mieszkańców.
BudŜet a.d. 2007jest dokładnym zaprzeczeniem tej oczywistej konstatacji.

Tani samorząd w wykonaniu PiS
Najlepiej zarabiającymi samorządowcami w powiecie miechowskim jest burmistrz Miechowa Krzysztof
Świerczek i wójt Gołczy Lesław Blacha. Obaj są protegowanymi Prawa i Sprawiedliwości i obaj zarabiają po 9
tys. zł. (słownie : dziewięć tysięcy zł.). Tak to idea „Taniego Państwa” przełoŜyła się na idę „Taniego Samorządu”.

KOMENTARZ DO BUDśETU
BUD

Zbierają się czarne chmury nad Miechowem - dosłownie i w przenośni.
BudŜet anno domini 2007r, który miał nadrabiać stracony czas, niesie ze sobą powaŜne zagroŜenia dla
przyszłości Miechowa. Wynika to m.in. z zaniechania inwestycji w sferze ekologii.
• Pan Burmistrz Świerczek
ujawnił
nowatorskie
podejście
do
finansowania inwestycji, w aspekcie
pozyskiwania środków zewnętrznych na
ich realizację. Cyt. za „WM” : „Nie
moŜemy
planować
zadań
do
realizacji, bo jeszcze nie ma naboru
na wnioski – jeśli będzie, wówczas
wprowadzimy zadania do budŜetu.
WróŜyć z gwiazd nie moŜemy”.
Taka koncepcja postępowania ujawnia
nieznajomość pragmatyki procedur samorządowych. Aby wystąpić o dofinansowanie zewnętrzne, trzeba
pokazać w gminnym budŜecie zadanie i środki własne na jego realizację
W świetle aktualnie
obowiązujących dokumentów wysypisko musi być zamknięte do końca 2007 roku.. Mimo to w tegorocznym
budŜecie nie przewidziano na to zadanie niezbędnych środków. Miechowa na zaniechanie tej inwestycji po
prostu nie stać! W przypadku jej niewykonania kary finansowe naliczone przez Wojewódzką Inspekcję
Ochrony Środowiska będą bardzo dotkliwe. Kto za to zapłaci ? Oczywiście nie burmistrz ze swej pensji.
Zapłacimy my wszyscy, mieszkańcy gminy, a potem dowiemy się, Ŝe niestety brakuje pieniędzy na
kanalizację, drogi, szkoły i itd. Burmistrz proponuje, aby niezbędne działania podjąć gdy ogłoszą nabór na
wnioski adekwatne do naszego zadania. Pytania retoryczne : jeśli rekultywację i tak musimy w tym roku
wykonać to po tracić czas na przerabianie budŜetu i co w przypadku gdy takiego naboru w tym roku nie
będzie? Do końca roku pozostało jeszcze aŜ 9 miesięcy! To rzeczywiście kawał czasu na :
przygotowanie zmian w budŜecie (chodzi o kilka milionów złotych!), przeprojektowanie inwestycji,
uzyskanie odpowiednich pozwoleń i akceptacji, pozyskanie środków zewnętrznych, ogłoszenie i
rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą i wreszcie realizację zadania.

W Chinach nie takie rzeczy robią to dlaczego nie miałoby się udać w Miechowie ?!
• PowaŜnym zagroŜeniem jest brak
środków
na
inwestycje
w
ciepłownictwie.
Zaniechanie
modernizacji
kotłowni
na
Oś.Sikorskiego
zwiększa nie tylko
uciąŜliwość dla mieszkańców osiedla i
niesie za sobą
wzrost kosztów
ogrzewania ale grozi równieŜ katastrofą
budowlaną. Jeden z kominów kotłowni,
ze względu na zły stan techniczny jest
tylko warunkowo dopuszczony do
eksploatacji .
• Kolejnym zagroŜeniem jest poziom tzw. niskiej emisji. Wystarczy wyjść wieczorem z domu , aby poczuć
charakterystyczną woń spalanego taniego, a co za tym idzie niskiej jakości, zanieczyszczonego węgla. Jeśli
dodamy do tego smród palonych plastików czy innych szkodliwych substancji., to problem niskiej emisji
czuć i widać jak na dłoni. Skalę problemu obrazuje proste zestawienie. W skali gminy moc duŜych kotłowni
ogrzewających osiedla , szpital i duŜe zakłady pracy wynosi ok. 20 MW. Zaś suma mocy palenisk
zainstalowanych w indywidualnych gospodarstwach jest 8-krotnie większa! Z tego zestawienia widać, Ŝe
program dopłat do wymiany kotłów węglowych i miałowych na kotły wykorzystujące paliwo ze źródeł
odnawialnych w gospodarstwach indywidualnych trafiał w sedno problemu.
Tymczasem burmistrz Świerczek zlikwidował ten program.
• A co z Osiedlem XXX lecia ? Pamiętamy przedwyborcze spotkanie z mieszkańcami tego osiedla. Czego
tam nie było?! Ocieplenie bloków, instalacja centralnego ogrzewania, budowa parkingów, wymiana kotłowni,
modernizacja kanalizacji i wiele innych obietnic. Co z tego będzie realizowane ? W aktualnym budŜecie nic !
Slogan wyborczy kandydata Świerczka zadbam o środowisko naturalne okazał się
szalbierstwem.
Włodzimierz Mielus preferował rozwój gminy przez inwestycje realizowane w oparciu o pozyskiwanie
środków zewnętrznych i tanich, umarzalnych częściowo poŜyczek i kredytów. Ta przyszłościowa koncepcja
została zastąpiona chaotycznymi, doraźnymi działaniami, które na przyszłość nie wróŜą nic dobrego. Z budŜetu
uchwalonego na rok 2007 r unoszą się opary demagogii wyborczej, braku profesjonalizmu, doraźnych
interesów poszczególnych radnych i braku wyobraźni.

Czarne chmury zbierają się nad naszym miastem.

PROSTO Z MIASTA
Radość Przew. Chmielewskiego z osiągniętego w sprawie budŜetu na rok 2007
kompromisu jest albo nieszczera albo wynika z ignorancji albo i jednego i drugiego.
Kwoty przeznaczone w budŜecie gminnym na
poszczególne zadania inwestycyjne mają się
nijak do rzeczywistych kosztów inwestycji!
Przykłady : wodociąg na Stawnej Górze – 20
tys., kanalizacja osiedla Na Skarpie – 30 tys.,
Jedynie budowa wodociągu na Zagrodach ma
szansę na bezproblemową realizację gdyŜ
buduje się tam wiele nowych siedzib m.in.
skromna willa Burmistrza.
Jak braknie środków z zaplanowanych 30 tys.
to na pewno Burmistrz ze swej pensji dołoŜy.

Coraz bliŜej do Krakowa
Nad Miechowem coraz więcej gołębi. To
dobrze bo wszak gołąb to symbol pokoju.
Pokaźne stadko jest regularnie dokarmiane
przez obsługującego parking w Rynku pana
Janusza Paczyńskiego, który dzieli się z nimi
swoim drugim śniadaniem. Mamy nadzieję, Ŝe
za kilka lat tych sympatycznych ptaków będzie
tyle co na rynku w Krakowie. MoŜe wtedy ktoś
pomyli nas ze stolicą województwa?

Wiosna, wiosna …
Na targu pokazały się pisklęta. Znak to niechybny,
Ŝe o zimie nie ma juŜ chyba mowy. Złośliwi twierdzą,
a gdzie ich nie brakuje, Ŝe to desant partyjny z
Warszawy na stanowiska w Urzędzie Miasta. MoŜe
coś w tym jest ?

Nowa moda czy kara za grzechy ?
„Gazeta Krakowska” doniosła o pobiciu Burmistrza Miechowa. Według korespondentki
gazety Burmistrz miał rozciętą wargę i stłuczony nos. Nieoficjalnie gazeta dowiedziała się,
Ŝe cyt: „burmistrz został pobity przez własną Ŝonę i jej rodziców. Gdy przyjechał po córkę
przed dom teściów, ci wyszli przed budynek razem z Ŝoną burmistrza. Teść uderzył go w
twarz a potem do bójki włączyła się Ŝona i teściowa..…” Kilkudniowy pacjent oddziału
kardiologii miechowskiego szpitala Krzysztof Świerczek potwierdził opisany przebieg
wydarzeń. Obecność na tym oddziale sugeruje, Ŝe odniósł nie tylko urazy twarzy.
Odnosimy wraŜenie, Ŝe zaczyna się epoka dominacji niewiast nad swymi męŜami bo
równieŜ nasz kolega redakcyjny chodzi z opatrunkiem na rozbitej głowie. Pytany o
przyczynę kontuzji utrzymuje, Ŝe zrobiła mu to Ŝona (własna). Nurtuje nas pytanie : czy to
kwestia mody, temperamentu czy teŜ męŜowie dają swym Ŝonom powody do takiego traktowania. PrzecieŜ ani nie
ma kochanki, ani nie wyczyścił rodzinnych kont, ani nie podawał w wątpliwość swego ojcostwa, ani wreszcie woda
sodowa nie uderzyła mu do głowy. Koledze oczywiście. Tak więc zagadka pozostaje zagadką. O wynikach
dochodzenia policyjnego i własnego będziemy informować. Póki co inicjujemy akcję pn. „I Ty moŜesz być
burmistrzem”. Akcja ta będzie polegała na ewidencjonowaniu kolejnych przypadków przemocy w rodzinie ze
szczególnym uwzględnieniem roli głowy rodziny, czyli Ŝony, w tych ekscesach. Pozwoli to na sporządzenie listy
potencjalnych kandydatów na włodarza naszego spokojnego miasteczka.

ECHO Z SEJMIKU - Odwołanie Zbysława Owczarskiego
Sejmik Województwa Małopolskiego ma nowe władze. Przestała istnieć rządząca od 3 miesięcy koalicja
PiS, LPR, PSL, która wybrała na stanowisko Marszałka Województwa Marka Nawarę. W czwartek 8 marca na
nadzwyczajnej sesji Sejmiku odwołano 3 członków Zarządu Województwa z rekomendacji PiS i LPR a w ich
miejsce wybrano 2 wicemarszałków i 1 członka Zarządu rekomendowanych przez Platformę Obywatelską.
Niestety wśród odwołanych znajdujemy jednego z dwóch radnych wojewódzkich z powiatu miechowskiego
Zbysława Owczarskiego, który przestał być członkiem Zarządu. Natomiast 2-gi nasz radny Stefan Nowak
(PSL) nadal pełni funkcję Przew. Komisji Ochrony Środowiska. Marszałkiem województwa pozostał Marek
Nawara (Wspólnota Małopolska). Nowa koalicja rządząca zrzesza radnych : PO-13 radnych, Wspólnota
Małopolska – 4 radnych i PSL – 4 radnych. Razem 21 radnych na 39 miejsc w Sejmiku. Obawiamy się, Ŝe
wicemarszałkowi Owczarskiemu przyjdzie chyba wrócić na ciepłą posadkę do Wolbromia. śyczymy dalszych
sukcesów w pracy.

ECHO Z POWIATU
MłodzieŜowe Biuro Ochotniczych Hufców Pracy w Miechowie
16 marca 2007r. starosta Mieczysław Bertek i Leonard Mazur, naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu spotkali się z Mieczysławem Włoskiem, komendantem wojewódzkim Ochotniczych
Hufców Pracy i z Krystyną Rozłonkowską, dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy OHP w
Krakowie. W czasie spotkania omówiono sprawę utworzenia w Miechowie placówki OHP tj. MłodzieŜowego
Biura Pracy, którego celem będzie prowadzenie działań w zakresie pośrednictwa pracy oraz umoŜliwianie
bezrobotnej młodzieŜy ze szkół ponadpodstawowych zdobycie zawodu. Do zadań tworzonej instytucji będzie
naleŜało prowadzenie poradnictwa zawodowego, a takŜe współpraca z wojewódzkim i powiatowym urzędem
pracy. W MBP będzie się mógł zarejestrować kaŜdy, kto ukończył piętnasty rok Ŝycia, na podstawie legitymacji
szkolnej lub dowodu osobistego. Rejestracja w MBP będzie uprawniała do korzystania z ofert pozyskanych
przez OHP i będzie niezaleŜna od rejestracji w urzędzie pracy. OHP realizują wiele ciekawych programów, m.in.
finansowanych ze środków unijnych. Komendant Mieczysław Włosek zapewnił, Ŝe propozycje te będą równieŜ
trafiały do młodzieŜy powiatu miechowskiego za pośrednictwem tworzonej instytucji. Ponadto do Miechowa
będą kierowane oferty wyjazdów zagranicznych do prac sezonowych, a takŜe propozycje zatrudnienia od
krajowych pracodawców, z których m.in. będzie mogła korzystać młodzieŜ ucząca się. Starosta Mieczysław
Bertek poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu zaakceptował inicjatywę utworzenia w Miechowie MBP i podjął decyzję
w sprawie zaadaptowania odpowiednich pomieszczeń na ten cel. Wiele wskazuje na to, Ŝe inicjatywa Leonarda
Mazura i Krystyny Rozłonkowskiej, dotycząca utworzenia w Miechowie w/w Biura będzie miała swój finał
jeszcze przed wakacjami. Wspólne przedsięwzięcie powiatu miechowskiego i Komendy Wojewódzkiej OHP
zwiększy ofertę pracy dla bezrobotnej młodzieŜy pragnącej się uczyć, a dla której powaŜną barierą jest brak
środków finansowych.
Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa

ECHO Z MIASTA - Brawo Pani Zapart !
QUATRO

Pani Małgorzata Zapart od kilkunastu lat, społecznie prowadzi
zespół tańca nowoczesnego, w którym tańczą uczennice Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Praca jest trudna bo dziewczynki
zmieniają się co trzy lata i kiedy zaczynają naprawdę dobrze
tańczyć odchodzą do innych szkół. Na Przeglądach Powiatowych
dziewczęta z „jedynki” niezmiennie zdobywają wyróŜnienia. Obecny
zespół pn. „Quatro”, w którego przygotowaniu pomogła pani
Marczewski
Urszula
Stawiarska, na tegorocznym przeglądzie okazał się
najlepszy. „Quarto” będzie reprezentował Miechów na przeglądzie
wojewódzkim, który odbędzie się 22 kwietnia w Oświęcimiu.

Dyrektor MDK

D. Marczewski

ZAPRASZA !

SPORT
Klub Sportowy „JAXA” Jaksice

Przed historycznym 1-szym meczem w „C” klasie

Pierwszy sponsor

KS „JAXA” rozpoczął 2-gi rok swej działalności. Największym
potencjałem „Jaxy” jest szeroka praca z młodzieŜą. Aktualnie klub ma
zarejestrowanych 25 zawodników, którzy intensywnie trenują w hali
sportowej przy Gimnazjum w Miechowie. Czasem jeszcze młodym
umiejętności piłkarskich nie staje ale zapał i entuzjazm widać ogromny.
Towarzyszy im niemałe zainteresowanie oraz zaangaŜowanie
mieszkańców Jaksic i okolicznych wsi w prace na rzecz klubu. Klub stoi
takŜe oddanymi działaczami. Najlepszym tego przykładem sam Prezes
Zenon Czekaj, który sobie tylko wiadomym sposobem godzi sprawy
zawodowe (jest prywatnym przedsiębiorcą) z pracą na rzecz „Jaxy”.
RównieŜ pozostali członkowie Zarządu : Adam KałuŜny, Leszek
Grządziel, Stanisław Bonemberg i Stanisław Pawlik poświęcają wiele
swego wolnego czasu sprawom związanym z funkcjonowaniem Klubu.

Przed treningiem na hali

TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ
KS „Jaxa” Jaksice
Klasa „C” - grupa IV Kraków
15.IV JAXA
- Pałecznica g. 15
22.IV Jakubienice - „JAXA” g. 15
29.IV „JAXA” - Słaboszów g. 15
6.V Czaple W.
- „JAXA” g. 15
13.V „JAXA”
- WęŜerów g. 15
20.V Racławice
- „JAXA” g. 15
27.V „JAXA”
- KsiąŜ w. - 15
3.VI Falniów
- „JAXA” - g. 17
10.VI „JAXA” - Klimontów - g. 17

Rolę trenerów pełnią :, Henryk Płoszaj, Marek Krawiec i Mariusz Idzik. Sen z powiek działaczom „Jaxy” spędza
problem zapewnienia środków finansowych na działalność sportową. W tym roku oczekują wsparcia ze strony
gminy (ok. 9 tys. zł.) oraz liczą na dobre serca sponsorów. Włodzimierz Gąsior, Dyrektor firmy „NET-bis” juŜ
przyszedł z pomocą i kupił druŜynie komplet strojów sportowych. Zarząd planuje w lecie kilka imprez z pomocą
Miechowskiego Domu Kultury, których organizacja przyczyni się do zintegrowania miejscowej społeczności wokół
klubu a ew. dochód zasili klubową kasę.
śyczymy sympatycznemu klubowi sukcesów na boiskach krakowskiej C klasy.

Pogoń
Pogoń walczy o utrzymanie
spotkań

W rundzie rewanŜowej – wiosna 2007

MKS „Pogoń” Miechów
będzie walczyła o utrzymanie się w 6 lidze. Nie
będzie to łatwe gdyŜ konkurenci nie śpią lecz
pilnie przygotowują się do sezonu.

Obok tabela VI ligi – Kraków

pkt. bramki

1. Górnik II Wieliczka
2. Świt Krzeszowice
3. Pogoń Skotniki
4. Borek Kraków
5. Skawinka Skawina
6. Szreniawa Koszyce
7. Wieczysta Kraków
8. Wawel Kraków
9. Mogilany
10. Sokół Kocmyrzów
11. Wiarusy Igołomia
12. Bronowianka Kraków

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

36
30 – 15
32
22 – 14
28
29 – 20
27
39 – 20
27
24 – 14
26 18 – 12
23 23 – 21
23 17 – 17
20 27 – 22
19 25 – 29
17
23 – 31
15
16 – 27

13. Pogoń Miechów

15

14

21 – 36

14. Skalnik Trzemeśnia
15. Lotnik Kryspinów
16. Błękitni Modlnica

15
15
15

13
12
10

23 – 34
26 – 34
19 – 36

FELIETON - ciszej nad tą trumną!
Motto : Konieczne są mądre działania, które będą wspierały autorytet nauczyciela i kładły nacisk
na aspekt wychowawczy szkoły. Trzeba dyskutować, i to stale, o problemach wychowawczych a
nie tylko dydaktycznych ( Abp Kazimierz Nycz - metropolita warszawski ).
Jako człowiek kilkudziesięcioletni mam Ŝywo przed oczyma swoich dyrektorów, wychowawców i
nauczycieli i to od szkoły podstawowej począwszy. Nie jest to tylko zasługa dobrej pamięci. Dyrektorzy i
pedagodzy, z którymi dane mi było się zetknąć w Ŝyciu byli na tyle nietuzinkowi i tak mocno zaangaŜowani w
proces edukacji i wychowania, Ŝe cieszyli się olbrzymim autorytetem i na zawsze wryli się w moją pamięć.
Pamiętam nie tylko ich nazwiska, mam przed oczami ich sylwetki ale takŜe potrafię przypomnieć ich oryginalne,
sympatyczne i charakterystyczne cechy charakterologiczne. Ich autentyczne zaangaŜowanie i troska o efekty swej
pracy, czyli nasze wychowanie, dało niezłe efekty, jak widać na przykładzie licznej rzeszy ich wychowanków.
Wychowanie i kształtowanie młodego człowieka to niezbywalny obowiązek i prawo rodziców. Dla dziecka jego
rodzice powinni być wzorem i drogowskazem Ŝyciowym. Tym większej ostrości nabiera pytanie : a co w przypadku
dziecka, które z róŜnych powodów nie moŜe korzystać z ciepła rodzicielskiego domu? Truizmem jest stwierdzenie,
iŜ znaczną część swego Ŝycia młody człowiek spędza w murach szkolnych. Tam jego wzorem do naśladowania,
wychowawcą i nauczycielem jest pracownik szkoły - pedagog. Tak więc od nauczycieli zaleŜy w znacznym stopniu
nie tylko edukacja ale takŜe kształtowanie cech charakteru i wpojenie zasad współŜycia. To waŜna misja i olbrzymia
odpowiedzialność. Dlatego zawód nauczyciela jest taki nietuzinkowy i nieporównywalny wprost z innymi.
Odejście od nas miechowskiego gimnazjalisty stało się
okazją do wielu polemik i dywagacji na temat
zaangaŜowania i sposobów realizacji misji
wychowawczej oraz granic i zakresu odpowiedzialności
szkoły za swych podopiecznych. P.o. dyrektora twierdzi,
Ŝe kilku uczni juŜ w październiku 2006 roku otrzymało
zakaz wstępu na zabawy szkolne. To oczywista
nieprawda nie mająca pokrycia w faktach. W
październiku 2006r. to Samorząd Szkolny wykluczył
z udziału w "Andrzejkach" kilku wytypowanych
przez siebie kolegów. Dotyczyło to tylko tej jednej
imprezy. Natomiast p.o. dyrektora kazała
wychowawcom przed ostatnią choinką sporządzić listy
proskrypcyjne dotyczące tej właśnie imprezy! Po prostu
dyrekcja poszła po najmniejszej linii oporu a
wychowawcy, nie bez oporów, wykonali polecenie
swego zwierzchnika. Kluczowym momentem jest tu fakt, Ŝe sobota 10 lutego, w którym odbywała się szkolna
zabawa choinkowa, był normalnym dniem pracy Gimnazjum. Nauczyciele i uczniowie odrabiali dzień 4
maja, który będzie dniem wolnym od nauki. W taki dzień kaŜdy nauczyciel i kaŜdy uczeń ma obowiązek
przebywać na terenie swej szkoły. Napiętnowanym uczniom dyrekcja uniemoŜliwiła spełnienie ich obowiązku
szkolnego! Straszna tragedia, która stała się udziałem 16-letniego ucznia powinna stać się przyczynkiem do
rzeczowej dyskusji na powyŜsze tematy a takŜe próbą sporządzenia swoistego rachunku sumienia. Przez kogo? To
pozostawiam sumieniom tych ludzi, którzy je jeszcze mają. No właśnie.
5 marca p.o. dyrektor zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej Gimnazjum. Powód, uwaga, artykuł
w „Dzienniku Polskim” naruszający dobre imię szkoły. Czy na nadzwyczajnym posiedzeniu jego uczestnicy
analizowali rzeczowo to co się stało, zastanawiali się nad ew. błędami czy zaniedbaniami szkoły w tej sprawie oraz
rozwaŜali posunięcia wychowawcze na przyszłość? Nic z tych rzeczy. Dyrekcja zaproponowała dyskusję na temat
obrony dobrego imienia szkoły. To dobre imię ma rzekomo szargać radny miejski, który ośmielił się postawić tezę o
współwinie szkoły w tym co się stało. Wytypowano 3 osobowe komando, które ma przygotować amunicję do walki
moŜe nawet w sądzie. To gremium wypociło "uchwałę Rady Pedagogicznej" dla prasy. Tylko jeśli to ma być
"uchwała" to dlaczego została sporządzona juŜ po masówce a podpisy pod nią zbierała m.in. zaufana sprzątaczka,
nagabując nauczycieli w kilka dni po Radzie! Skąd my znamy te metody ?! Jedyny pozytywny moment to fakt, Ŝe
mimo nacisków znaleźli się trzeźwi nauczyciele, którzy odmówili sygnowania swym nazwiskiem tej hucpy.
Psychologowie są niemal jednomyślni, Ŝe wychowanie nie polega na zastraszaniu, biciu i stopniowaniu kar. To
nieskuteczna metoda. Nie moŜna równieŜ wychowywać młodzieŜy piętnując i karząc ich „trudnych” towarzyszy
nauki. Szkoła musi zrobić wszystko aby tymi trudnymi uczniami być przestali! I to jest zadanie dla szeroko
rozumianej oświaty a szczególnie dla dyrekcji i pracowników szkół.
AFM

ŚWIERSZCZYK
WIERSZCZYK MIECHOWSKI
Burmistrz objawia cechy charakteru :
Na sesji RM 28 lutego, Burmistrz objawił kilka nowych cech swego charakteru.
• Towarzyski, robi duŜo wiatru –Na pytanie co zamierza zrobić z wysypiskiem śmieci
odpowiedział, Ŝe jest umówiony w tej sprawie z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska oraz Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska …. Na pytanie o modernizacje kotłowni na os. Sikorskiego znów
odpowiedź : jestem umówiony w sprawie ewentualnego montaŜu finansowego z …. Podobnie z budową
kanalizacji : jestem umówiony w tej sprawie z projektantami i …. I co z tych odpowiedzi wynika?
Dokładnie nic. Zobowiązujemy się wykonać dla Pana Burmistrza tabliczkę z napisem :
"JESTEM UMÓWIONY W TEJ SPRAWIE Z ..". W razie pytania Burmistrz unosi tabliczkę i dopowiada
dane adresata. Proste !.

• RŜnie głupa –

na pytania o "zaginione" pieniądze Rady Rodziców w Gimnazjum stwierdził, Ŝe
niedobory powstały w latach 1999 - 2001 kiedy on nie był członkiem rady. Oczywiście nie wspomniał, Ŝe
to właśnie on oraz jego partyjni koledzy Zbysław O. i Andrzej M na 1-szym zebraniu nowej Rady, w
obecności "starego" przewodniczącego Marka D. przejęli wszystkie sprawy "starej" rady. Odpowiadając
dlaczego do dzisiaj nie odzyskano ponad 30 tys. złotych, które w tajemniczy sposób wyparowały z konta
stwierdził, Ŝe wraz z Prezydium Rady pogodził się z faktem umorzenia dochodzenia w tej sprawie a poza
tym na linii szkoła - urząd zaginęło 6 (słownie : sześć) dokumentów finansowych. Stwierdza to na
podstawie wykazu w/w dokumentów. Fakt ten uniemoŜliwia wg Burmistrza podjęcie dalszych starań w
celu odzyskania pieniędzy rodziców. Oczywiście, jak to elegancko ujął J.Korwin-Mikke, pan Burmistrz
rŜnie głupa albo uwaŜa władzę sądowniczą za niezdolną do tak prozaicznej czynności jak odtworzenie
kilku dokumentów o znanych sygnaturach.

• Plecie androny -

odnosząc się do pytania radnego Mielusa o uprawnienia i kompetencje osoby,
którą mianował p.o. Dyrektora Gimnazjum stwierdził cyt : "ustawa mówi, Ŝe osoba pełniąca obowiązki
dyrektora szkoły nie musi mieć Ŝadnych uprawnień"! Ciekawe która to ustawa ? Naszym zdaniem jeśli
ktoś pełni obowiązki Dyrektora to powinien spełniać warunki przynaleŜne tej funkcji i stanowisku.
Ignorancja czy prymitywna falandyzacja prawa? Ani jedno ani drugie nie przystoi Burmistrzowi.

Partia zwiera szeregi.
Na mieście mówią, Ŝe dwaj znani radni juŜ niedługo zmienią przynaleŜność partyjną. Czołowi działacze
klubu radnych SLD w poprzedniej kadencji Piotr K. i Mirosław K. mają zamiar wstąpić do PiS !!! Nad
podobnym krokiem zastanawia się takŜe były ormowiec i członek PZPR Andrzej C. oraz jeszcze jeden radny
proszący o anonimowość Józef S. Postępują tak w stanie wyŜszej konieczności - chcą zachować swe stołki i
funkcje w Radzie Miejskiej. Odwrotnie radny Jerzy Muszyński, który zrezygnował z funkcji
przewodniczącego Komisji Planowania a takŜe wypisał się z w/w komisji. Na szczęście w kierowanej przez
niego komisji nie brak fachowców i znawców inwestycji samorządowych.

Wójtom ku przestrodze
Wybory samorządowe w gminie Smarkiewicze - Owczary wygrał wójt Krzysztof Sosenka. Ten ambitny
młody góral, przeszedł wszystkie gminne szczeble kariery zawodowej : od wiejskiego bakałarza aŜ do
stanowiska wójta. Wybór na 1-szego obywatela gminy jednak wyraźnie uderzył mu do głowy. Wraz ze
zmianą stanowiska i uposaŜenia postanowił zamienić Ŝonę na młodszy rocznik. Aby zrealizować swój cel
wyczyścił konta rodzinne. To nie spodobało się małŜonce i Jej rodzicom, którzy uwaŜają się za
współtwórców obecnego dobrobytu rodziny wójta. Doszło do publicznych rękoczynów, po których
samorządowiec wylądował w szpitalu. Sprawą naruszenia swego zdrowia Sosenka zainteresował policję.
Sprawą naruszenia wizerunku wójta zajęli się wyborcy. Dalszy ciąg perypetii związanych ze zmianą image
dzielnego wójta w następnym i kolejnych numerach „Echa”. Jaki morał z tej historii dla innych wójtów?

Do rządzenia trzeba mieć mocną głowę (a nie co innego) a w niej nieco oleju.

Na osiedlu Sikorskiego mówią,
Ŝe ostatnimi czasy notuje się wzmoŜoną aktywność mieszkańca osiedla, podwójnego laureata nagrody
Ministra Sprawiedliwości, Andrzeja G. Jak osiedlowa plotka niesie wieczorami pojawia się znienacka w
gimnazjalnym budynku z plikiem papierów w zanadrzu. Znajoma babcia z osiedla Sikorskiego utrzymuje, Ŝe
ma to związek z zakupem do szkoły niszczarki dokumentów. Sądząc po odgłosach niszczona jest zawartość
słynnego barku w dyrektorskim gabinecie. W otrzymanym przez nas liście podpisanym "AFM" jego autor
stawia tezę, Ŝe trwa praca nad dokumentacją w sprawie zaginionych 30 tys. złotych zebranych przez
rodziców. Natomiast nasz tajny współpracownik TW „Markus” utrzymuje, Ŝe jest produkowane confetti na
przyjęcie nowego dyrektora szkoły, który jak na tę renomowaną placówkę przystało, wykaŜe się
ponadprzeciętnymi walorami. Czas zweryfikuje plotki.

Humor miechowski
-CóŜ tak włóczysz się naokoło Rynku ?
- Chcę zostać Przewodniczącym Rady Miejskiej!

