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nd: 7, 9, 10:30, 12, 18
dni powszednie: 7, 7:30, 18
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Trawniki
Chrystusa Króla
nd: 8, 9:15, 11:30 �wiêta: 9, 18
dni powszednie: 7:30, 8
tel. 081-585-60-26

WA¯NE:

Pogotowie: 999, 081-751-22-22
Policja: 997, 081-751-26-26
Stra¿ po¿.: 998, 081-745-55-80
Woda i kanalizacja: 994
Gaz: 992
Elektryczno�æ: 991
Ogrzewanie: 993
Stra¿ miejska: 986, 081-468-66-21

Biblioteki:
�widnik:
tel. 081-751-28-04

Me³giew:
tel. 081-582-11-67

Rybczewice:
tel. 081-585-40-03

Trawniki:
tel. 081-585-70-72

Wydawca:
MAINPORT Sp. z o. o.
Piasecka 20 21-040 �widnik

KRS: 0000187673
FORTIS Bank Polska S.A.
PL 78 1600 1101 0003 0506 7717 1001

Redaktor naczelny: Pawe³ Falicki
Tel. 081-749-59-21 Fax: 081-749-59-20

info@nowyswidnik.pl
 www.nowyswidnik.pl

Tytu³ �Nowy �widnik� zosta³ zarejestrowany w S¹dzie Okrêgowym w Lublinie poz. rej. pr. 851
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Sklepy 24h:
al. Lotników Polskich (stacja benzynowa)
ul. Kusociñskiego (stacja benzynowa)

Posterunek Energetyczny
tel. 081-751-25-22

URZÊDY:

Starosta
tel. 081-468-71-01
poczta@starostwo.swidnik.pl

Burmistrz
tel. 081-751-76-02
burmistrz@poczta.swidnik.pl

Urz¹d Gminy Me³giew
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Coraz wiêcej dochodzi do
nas g³osów z pytaniami,
czy nie jeste�my szpic¹
przedwyborcz¹ jakiej�

partii politycznej. Jest rok wyborczy,
ludziska staj¹ siê podejrzliwi.

Kilkana�cie lat temu, gdy jeszcze
mieszka³em w Holandii, pozna³em
w Dordrechcie sympatycznego przed-
siêbiorcê, Wouta Hoviusa. Wout za-
trudnia³ kilku programistów w firmie
produkuj¹cej specjalistyczne oprogra-
mowanie dla zak³adów pogrzebo-
wych. Kiedy�, tu¿ przed lokalnymi wy-
borami zagadn¹³em go, na jak¹ partiê
bêdzie g³osowa³. Przypuszcza³em,
¿e jako przedsiêbiorca g³osuj¹cy
w poprzednich wyborach do holender-
skiego parlamentu na pro-biznesow¹
partiê VVD (taki odpowiednik polskiej
PO), Wout zrobi mi wyk³ad o koniecz-
no�ci ruszenia biznesu w Dordrechcie
i g³osowania tak, jak w wyborach par-
lamentarnych. By³oby to logiczne i kon-
sekwentne, bo Wout, jako syn pasto-
ra, wydawa³ mi siê konserwatywnym
biznesmenem, którego trudno przeko-
naæ do zmiany politycznych upodobañ.
- Bêdê g³osowa³ na Groen Links
(Zielona Lewica) - o�wiadczy³ Wout.
Zatka³o mnie. - Wiesz, mieszkam
w kamienicy, która jest czê�ci¹ sta-
rych murów miejskich, a pode mn¹
jest restauracja. Z okna, poprzez ko-
rony trzech kasztanowców widzê
schodz¹ce siê rzeki Meerwede

i Maas. W³a�ciciel restauracji chce
usun¹æ te drzewa, bo bêdzie mia³
wiêcej miejsca na parasole. Drzewa
t³umi¹ dochodz¹cy z do³u gwar. Nie
chcê, by je wycinano, a Groen Links
jest tu moim sojusznikiem. - Wout
nie zwa¿a³ na pozorn¹ sprzeczno�æ par-
tyjnych g³osowañ. Wybiera³ pragma-
tycznie.

I podobnie w �widniku: czy do
za³atania dziur w jezdniach dopro-
wadz¹ radni z tej, czy z innej opcji
politycznej - jest nam wszystko jed-
no. Dziury s¹ apolityczne i po prostu
nale¿y je za³ataæ. Dlatego cieszê siê,
¿e (byæ mo¿e po naszym artykule
��wiête krowy�) zniknê³y z lamp stare
przedwyborcze plakaty szpec¹ce mia-
sto. Wprawdzie pozosta³y na wielu s³u-
pach sznury upodobniaj¹ce je do szu-
bienic, ale cieszmy siê tym ma³ym zna-
kiem porz¹dku, a szubienice, tzn. sznu-

ry - mo¿e siê do czego� jeszcze przy-
dadz¹...

Piszemy o sprawach wa¿nych dla
miasta: o bud¿ecie, szko³ach, kulturze,
przysz³o�ci ludzi m³odych. Przygl¹da-
my siê sprawom miasta przez lupê.
Mieszkamy przecie¿ obok siebie: za-
twardziali LPR-owcy i zdeklarowani
SLD-owcy, atei�ci i zielono�wiatkow-
cy, a tak¿e wielu obojêtnych politycz-
nie i religijnie. Nie szukamy przeciw-
ników: lepiej s¹siadowi z innej opcji
politycznej i innego ko�cio³a mówiæ
rano z u�miechem �dzieñ dobry�, bo
u¿eranie siê z nim na d³u¿sz¹ metê pro-
wadzi jedynie do w³asnej nerwicy. Dla-
tego nie opowiadamy siê po stronie
¿adnej partii politycznej - chcemy po
prostu byæ dumni ze �widnika.
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BUD¯ET

W czwartek 26 lutego
odby³a siê bud¿etowa
sesja Rady Miejskiej
�widnika. Spotkanie

rozpoczê³o siê z niemal¿e godzinnym
opó�nieniem. Przewodnicz¹cy An-
drzej Radek og³osi³ na pocz¹tek prze-
rwê na posiedzenie klubu Rodzina
i Prawo. W�ród pozosta³ych radnych
zawrza³o. Wed³ug nich przerwa by³a
tylko po to, aby kilku spó�nialskich
radnych RiP mog³o dotrzeæ na miej-
sce,  poniewa¿ o godzinie 16 (plano-
wane rozpoczêcie sesji) Klub nie mia³
wystarczaj¹cej wiêkszo�ci do przeg³o-
sowania bud¿etu. Po up³ywie pó³go-
dzinnej przerwy radni zebrali siê w sali
aby...og³osiæ kolejn¹ pó³godzinn¹ prze-
rwê. Radny Jakub Osina za¿artowa³
sobie ze swoich kolegów radnych z klu-
bu RiP i z nieukrywan¹ satysfakcj¹ po-
prosi³ o przerwê na posiedzenie swo-
jego klubu. Kiedy w koñcu rozpoczê-
³a siê sesja, by³o po 17. W ci¹gu owej
godziny najwiêkszym zainteresowa-
niem cieszy³y siê p¹czki przygotowa-
ne z okazji 't³ustego czwartku'.

Wiceburmistrz Szyd³o zapropono-
wa³ zmianê w regulaminie przyznawa-
nia i przekazywania stypendiów na wy-
równywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
�rodki na te stypendia pochodz¹ z fun-

Na Boga! Panowie!

duszy  Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR). Zmiana ma polegaæ na in-
nej formie wyp³acania stypendiów.
Zamiast zwrotu poniesionych kosztów
nauki, uczniom bêdzie wyp³acana go-
tówka z przeznaczeniem na pokrycie
tych kosztów. Nastêpnie rozpoczê³a siê

zachowawczo�ci i braku chêci do po-
dejmowania decyzji strategicznych dla
miasta. Zarzuci³ projektowi bud¿etu,
¿e jest przygotowany z my�l¹ o oso-
bach powy¿ej 50 roku ¿ycia, a prak-
tycznie brak w nim propozycji zwi¹-
zanych z m³odzie¿¹. Mówi³ o koniecz-
no�ci wykupu terenów pod budownic-
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zwyk³a procedura: Kto jest za... kto
jest przeciw... kto siê wstrzyma³.
Dziêkujê! Jedynie radny Jakub Osina
próbowa³ prze³amaæ ten stan rzeczy.

Po odczytaniu tre�ci uchwa³y bu-
d¿etowej, rozpoczê³a siê dyskusja.
Jako pierwszy g³os zabra³ radny Osi-
na. Widaæ, ¿e dobrze przygotowa³ siê
do tej sesji. Wymienia³ pozytywne stro-
ny bud¿etu, aby potem uderzyæ z gru-
bej rury. Wed³ug pana Jakuba g³ówne
wady  bud¿etu, to przede wszystkim:
brak rozwi¹zania kwestii stadionu pi³-
karskiego klubu AVIA oraz sprawa
biblioteki publicznej [o �mecenasach
kultury� pisali�my w poprzednim nu-
merze N�]. Osina poruszy³ równie¿
kwestiê G³osu �widnika. To, ¿e jest
on dotowany z bud¿etu gminy wiedz¹
prawie wszyscy. Radny  stwierdzi³,
¿e jest to jedynie tuba propagandowa
w³adz miasta, któr¹ zmuszeni s¹ op³a-
caæ wszyscy jego mieszkañcy. W ubie-
g³ym roku na ten cel wydano 120 000
z³otych. Urz¹d Miasta dop³aca³ do
ka¿dego numeru 1.20 z³. W tym roku
ma to byæ z³otówka i dwadzie�cia piêæ
groszy, co oznacza 5000 z³otych wiê-
cej, ni¿ w roku poprzednim. Radny
zarzuci³ równie¿ swoim kolegom,
¿e bud¿et jest w zasadzie przepisany z
lat ubieg³ych i nie ma w nim praktycz-
nie ¿adnych rewelacyjnych zmian.

Nastêpnie g³os zabra³ Jan Kon-
drak. Rozpocz¹³ od wytkniêcia Radzie

two i wybudowaniu nowych mieszkañ
- w przeciwnym razie m³odzi ludzie
bêd¹ uciekaæ ze �widnika w poszuki-
waniu lepszych perspektyw ¿ycio-
wych. �W³adze miasta nie tylko
sprawuj¹ w³adzê, ale równie¿ kreu-
j¹ politykê lokaln¹� - argumentowa³.
Na koniec poruszy³  kwestiê �g³ów-
nego podatnika� i jego zaleg³o�ci wo-
bec miasta. Wed³ug radnego Kondra-
ka nale¿y zdyscyplinowaæ WSK i zmu-
siæ do wyrównania zaleg³o�ci. Tolero-
wanie takiej sytuacji prowadzi  bo-
wiem do uprzywilejowania jednego
podmiotu gospodarczego i tworzenia
nierówno�ci. Jest to sposób na ukryte
dotowanie zak³adów PZL WSK
�widnik przez miasto. Na dodatek taki
podmiot otrzymuje nagrodê Prezyden-
ta dla �Najlepszego Polskiego Przed-
siêbiorstwa� w 2005 roku. �Zamiast
p³aciæ d³ugi, WSK p³aci zachodnim
firmom za opó�nienia w dostawach
towarów� - zauwa¿y³ Kondrak. Po-
dobnie jak radny Osina, stwierdzi³,
¿e bud¿et by³ tylko nieznacznie popra-
wiony w porównaniu do roku po-
przedniego, a reszta po prostu zosta³a
przepisana.

Kolejnym mówc¹ by³ Aleksander
Suski. Jego zdaniem nie mo¿na egze-
kwowaæ d³ugów WSK, poniewa¿ za-
k³ad zatrudnia du¿¹ liczbê osób, któ-
rych zwolnienie niekorzystnie odbi³o-
by siê na ca³ej spo³eczno�ci. Nastêp-
nie zaryzykowa³ tezê, ¿e wszystkie za-



k³ady w kraju prosperowa³y podob-
nie jak �widnicka fabryka lub nawet
gorzej i jest to ca³kiem normalne zja-
wisko.

W koñcu przysz³a kolej na bur-
mistrza. Swoj¹ wypowied� rozpocz¹³
od westchnienia: �Na Boga! Pano-
wie!�, po czym ripostowa³ kolejno
swoim przedmówcom:

- Tegoroczny bud¿et jest o 8%
�tañszy� od poprzedniego, co obala
twierdzenie Jakuba Osiny, jakoby
Urz¹d Miasta nie poczyni³ ¿adnych
kroków w kierunku tañszej administra-
cji.
- Dzia³alno�æ G³osu �widnika jest fi-
nansowana przez UM, poniewa¿ �jest
on wpisany w tradycjê miasta�.
Poza tym, jest wspó³finansowany rów-
nie¿ przez PZL WSK �widnik.
- Poziom inwestycji w naszym mie�cie
�wci¹¿ ro�nie� i jest to w³a�nie zas³uga
w³adz miasta i odpowiedniego bud¿e-
tu.
- Ka¿da kolejna inwestycja ma za za-
danie podniesienie poziomu ¿ycia
mieszkañców oraz stworzenie mo¿li-
wo�ci dla rozwoju budownictwa.
- Nie wszyscy mog¹ byæ zadowoleni
z tegorocznego bud¿etu, ale z uwagi
na brak �rodków, trzeba by³o wybraæ
jakie� rozwi¹zanie.

Tu g³os przej¹³ burmistrz Sudo³
przekonuj¹c, ¿e budowa skateparku
mo¿e wynie�æ wiêcej, ni¿ to siê pier-
wotnie wydawa³o, na co wskazuj¹
posiadane przez niego ekspertyzy. Cie-
kawe, co na to zebrani w sali mi³o�ni-
cy deskorolek, którzy z kolei maj¹
ekspertyzy stwierdzaj¹ce zupe³nie co�
innego?

Po wypowiedziach burmistrzów
g³os chcia³ zabraæ Jakub Osina, jed-
nak przewodnicz¹cy Rady zamkn¹³
dyskusjê nad bud¿etem. Wywo³a³o to

szereg nieporozumieñ dotycz¹cych re-
gulaminu pracy Rady. Po kilku potycz-
kach s³ownych dyskusja bud¿etowa
zosta³a zamkniêta i nast¹pi³o g³osowa-
nie. Bud¿et oczywi�cie przeszed³ i roz-
pocz¹³ siê punkt dotycz¹cy interpela-
cji, zapytañ oraz spraw ró¿nych.

Z ciekawszych spraw odnotowaæ
nale¿y zapytanie radnego Wilka doty-
cz¹ce funkcjonowania kina �Lot�. Ofi-
cjalnie kino dzia³a ca³y czas, jednak od
l marca filmy wy�wietlane bêd¹ tylko
raz lub dwa razy w miesi¹cu (w mo-
mencie pojawienia siê kasowych wiel-
kich produkcji). O tym, kiedy i jaki film
bêdzie wy�wietlany, zdecyduje dyrek-
tor MOK. Kino �Lot� bêdzie równie¿
otwierane w przypadku wiêkszych
imprez typu festiwale, czy przegl¹dy.
Czê�æ kina zostanie wydzier¿awiona.
Jako kino miejskie bêdzie funkcjono-
waæ kino multimedialne w �Galerii Ve-
nus�. Sformu³owanie �kino multime-
dialne� oznacza, ¿e wy�wietlane w nim
bêd¹ filmy w formacie DVD. MOK
w galerii przygotowuje 60 miejsc.
Przyczyn¹ zamkniêcia starego  kina jest
podobno jego nieop³acalno�æ i brak
widzów.

Radni z³o¿yli projekt uchwa³y w
sprawie �becikowego� w �widniku.
Z inicjatyw¹ t¹  wyst¹pi³ klub Rodzina
i Prawo. Wed³ug projektu uchwa³y
ka¿da matka dostanie 500 z³ z bud¿e-
tu miasta za urodzenie dziecka (nieza-
le¿nie od dochodu rodziny). Tylko jak
to siê ma do wysokiego deficytu gmi-
ny? Sk¹d wzi¹æ pieni¹dze? Czy¿by
znowu z naszych podatków?

Pierwszy raz by³am �wiadkiem
sesji Rady Miasta. Moje wyobra¿enia
na temat przebiegu obrad by³y jednak
inne. Po pierwsze: ogólny marazm
i brak zainteresowania dyskusj¹. Wy-
gl¹da³o to tak, jakby radni zebrali siê z

obowi¹zku, a ka¿dy spieszy³ siê do
domu na kolacjê. Przeg³osowanie bu-
d¿etu dziwn¹ koalicj¹ RiP i SLD prze-
ciw SdPl i PO jeszcze bardziej spotê-
gowa³o moje za¿enowanie realiami
�widnickiej polityki. Po drugie: wyda-
wa³oby siê, ¿e decyzje podejmowane
na Radzie s¹ dyskutowane. Okaza³o
siê, ¿e wiêkszo�æ radnych nie jest za-
interesowana zabraniem g³osu, a ak-
tywno�æ dwóch, trzech, którzy o�mie-
laj¹ siê rozpocz¹æ rozmowê jest ogra-
niczana przez przewodnicz¹cego.
Wygl¹da na to, ¿e sama sesja organi-
zowana jest tylko po to, aby zalegali-
zowaæ uchwa³y prawnie. Niektórzy
radni tak ju¿ przyro�li do swoich sto³-
ków, ¿e nie podejmuj¹ ¿adnej próby
debaty czy te¿ polemiki nad najwa¿-
niejsz¹ spraw¹ jak¹ dla �widnika jest
bud¿et. Mo¿e wiêc niepotrzebne s¹
organizowane spotkania Rady? Radni
mogliby przecie¿ oddawaæ g³os  pocz-
t¹ elektroniczn¹ lub telefonicznie.
Oszczêdziliby w ten sposób swój czas
i nasze pieni¹dze. Samo obejrzenie
tego widowiska jest co prawda cie-
kawe, ale nie pog³êbia wiedzy na te-
mat naszego miasta. Mo¿emy nato-
miast us³yszeæ takie absurdy jak: �kino
dzia³a, tylko nie wy�wietla filmów�.

Jak wiêc, jako obywatelka, mogê
wp³yn¹æ na losy mojego miasta? Sk³a-
daæ wnioski które nastêpnie zostan¹
odrzucone? I�æ do �swojego� radne-
go i poskar¿yæ? O ile nie oka¿e siê on
�maszynk¹ do g³osowania�... A mo¿e
w ogóle nie ma sensu nad tym siê za-
stanawiaæ? Poczekajmy do  nastêp-
nej sesji!

Szczegó³owe ustalenia bud¿etu
�widnika mo¿na znale�æ na stronie in-
ternetowej: http://bip.swidnik.ten-
soft.pl.

Agnieszka Majczak
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KULTURA

Co tam, Panie,
w Kulturze?

J akie naprawdê  s¹ losy
�widnickiego kina �Lot�?
Czy powstanie sala multi-
medialna oraz jakich im-

prez kulturalnych �widniczanie
mog¹ siê spodziewaæ w tym roku? -
Te i inne pytania postanowili�my za-
daæ dyrektorowi Miejskiego O�rod-
ka Kultury w �widniku, Leszkowi
Olechnowiczowi.

które by uniemo¿liwia³y korzystanie
z tego obiektu. Natomiast oczywi�cie
podj¹³em decyzjê o zmianie formu³y
projekcji filmowych. Chodzi tu o
znaczne ograniczenie wy�wietlanych
tam filmów, granie tylko tytu³ów które
mog¹ przynie�æ zysk, do których nie
trzeba bêdzie dop³acaæ. St¹d te¿ ostat-
nio prezentowali�my komediê �Ja wam
poka¿ê�. W dniach od 19-23 kwiet-
nia bêdziemy pokazywali film �Jan
Pawe³ II�, który ju¿ teraz cieszy siê ol-
brzymim zainteresowaniem i trwaj¹ na
niego zapisy. Tak, ¿e o zamkniêciu kina
nie mo¿e byæ mowy. Analizuj¹c dzia-
³alno�æ kina za rok ubieg³y, mo¿na
stwierdziæ ¿e mieli�my 9176 widzów
na 312 seansach. Daje to liczbê oko³o
30 widzów na jednym seansie. My�lê,
¿e gdyby nie 5 filmów, które by³y ka-
sowymi hitami - obejrza³o je 6293 wi-
dzów, to �rednia z pozosta³ych 88 fil-
mów wynios³a oko³o 12 widzów na
seans. St¹d te¿ problemy i k³opoty fi-
nansowe kina. W budynku tym bêd¹
jednak nadal odbywaæ siê imprezy
miejskie, organizowane przez instytu-
cje i szko³y.

Czy planowany jest w najbli¿-
szym czasie remont kina? Budynek
nie jest chyba w najlepszym stanie?
Widaæ to szczególnie na zewn¹trz.

Tak, obiekt ten wymaga remon-
tu, wymaga tak¿e modernizacji. W³a-
�cicielem obiektu jest gmina. W³adze
my�l¹ o przeprowadzeniu remontu
i modernizacji. Powstaj¹ projekty, s¹
prowadzone rozmowy z instytucjami,
które mia³y by siê tym zaj¹æ, ale to le¿y
w gestii  w³adz gminy. Tak czy inaczej,
obiekt ten wymaga natychmiastowe-

go remontu. Na chwilê obecn¹ ca³a
znajduj¹ca siê tam instalacja elektrycz-
na, cieplna i wodoci¹gowa  nadaje siê
do wymiany. Nie mówi¹c o pod³odze
i wielu innych rzeczach. Gdyby uda³o
siê przeprowadziæ remont oraz rozbu-
dowaæ ten obiekt, wówczas mog³oby
powstaæ w nim Miêdzynarodowe Cen-
trum Kultury i Dialogu. Jest to jeden
z pomys³ów na pozyskanie ��rodków
unijnych�, ale to na razie dalekie pla-
ny, zobaczymy czy w przysz³o�ci uda
nam siê ten cel osi¹gn¹æ.

Macie Pañstwo,  jako Miejski
O�rodek Kultury, otrzymaæ nowe
pomieszczenia w Galerii Venus.

Tak, w tej chwili trwa opracowy-
wanie umowy dotycz¹cej przekazania
nam tych pomieszczeñ.  Zgodnie
z wcze�niejsz¹ umow¹, w³a�ciciele Ga-
lerii maj¹ przekazaæ te pomieszczenia
na potrzeby kultury bezp³atnie na 20
lat. U¿ytkownik, czyli w tym przypad-
ku Miejski O�rodek Kultury, bêdzie
ponosi³ koszty utrzymania  tych po-
mieszczeñ, m.in. koszty zwi¹zane
z mediami.

Jak¹ powierzchniê zajmuj¹ po-
mieszczenia przeznaczone na kul-
turê w Galerii Venus?

£¹czna powierzchnia to nieca³e
500m2, oko³o 1/3 tej powierzchni s¹
to sanitariaty, które bêd¹ niema³ym
zaskoczeniem dla wszystkich. S¹ to
sanitariaty wykonane zgodnie z norma-
mi unijnymi. Sama ich powierzchnia,
jak i wykoñczenie jest pora¿aj¹ce.
Generalnie do naszej dyspozycji bê-
dzie oko³o 300m2 powierzchni u¿yt-
kowej.

W jaki sposób zostan¹ one za-
gospodarowane?

Zostanie tam przeniesiony teatr
Puk-Puk. Z kina �Lot� zostanie prze-
niesiona równie¿ pracownia modeli
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Ostatnio sporo mówi³o siê o za-
mkniêciu kina �Lot�, czy to ju¿ sta-
³o siê faktem?

Tak, mówi³o siê o zamkniêciu
kina, ale na skutek dezinformacji, jaka
pojawi³a siê przez jedn¹ czy dwie
dziennikarki lubelskie, które gdzie� tam
sobie co� us³ysza³y, wynikiem by³y ar-
tyku³y nieprawdziwe. Nie by³o takie-
go pomys³u, ¿eby zupe³nie zamkn¹æ
�Lot�, gdy¿ nie ma ¿adnych niebezpie-
czeñstw zwi¹zanych z budynkiem kina,



rzenie sali multimedialnej, z ma³ym ki-
nem, gdzie grane by³yby ambitne tytu-
³y, pokazywane koncerty muzyczne.
Sala ta mog³aby równie¿ s³u¿yæ  do
ró¿nego rodzaju szkoleñ i narad.

Kiedy mo¿e powstaæ sala mul-
timedialna w Galerii Venus?

W tej chwili zbieram oferty firm
z kraju, które wyrazi³y chêæ wyposa-
¿enia sali multimedialnej. Po zapozna-
niu siê z ofertami wybierzemy naj-
lepsz¹. £¹czne koszty powstania tej
sali  szacowane s¹ na  oko³o 30 tys.
z³otych.
Wiemy ju¿ jak bêdzie wygl¹da³ bud¿et
na ten rok.

Czy jest Pan usatysfakcjono-
wany ze �rodków które zosta³y
przyznane na funkcjonowanie
MOK-u? Czy s¹ to �rodki wystar-
czaj¹ce, i czy s¹ porównywalne do
lat ubieg³ych?

S¹ to �rodki niestety ni¿sze ni¿ te,
które mia³yby umo¿liwiæ dzia³alno�æ
Miejskiego O�rodka Kultury, jaka
by³aby widziana w mie�cie. Chodzi
tutaj o organizowanie m. in. imprez ple-
nerowych i festiwali, które by³y w na-
szym mie�cie i maj¹ swoje miejsce
w historii �widnika, jak i na mapie kul-
turalnej miasta. Bud¿et - jak na razie -
jest niestety mniejszy ni¿ ten, którym
dysponowali�my w roku ubieg³ym,
wiêc nie mo¿e byæ tutaj mowy o za-
dowoleniu z mojej strony. Jest  nadzie-
ja, ¿e w trakcie roku, kiedy bêd¹ na-
noszone poprawki do bud¿etu, dosta-
niemy jeszcze jakie� pieni¹dze.
Z tego, co mi wiadomo, mamy otrzy-
maæ pieni¹dze na  utrzymanie i wypo-
sa¿enie pomieszczeñ w �Galerii Ve-
nus�. My�lê, ¿e bud¿et ten nie jest jesz-

temat znajduj¹ siê ju¿ w Internecie. Im-
preza ta jest tak¿e wpisana w kalen-
darz imprez motocyklowych. Mamy
ju¿ pierwsze zg³oszenia chêtnych do
wziêcia udzia³u w tej imprezie. My�lê,
¿e bêdzie to bardzo ciekawe wyda-
rzenie i - podobnie jak I zlot -  bêdzie
cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem.
Z³o¿y³em tak¿e do ministerstwa  wnio-
ski o zorganizowanie przynajmniej
dwóch festiwali. Gdyby uda³o mi siê
pozyskaæ te �rodki, wówczas radni
mo¿e  dorzuciliby te¿ co� od siebie
i imprezy te mog³y by zostaæ zorgani-
zowane. My�lê, ¿e by³by to festiwal
piosenki literackiej �Jesieñ z poezj¹�,
który by³by zarazem eliminacjami  do
�Festiwalu Piosenki Studenckiej�
w Krakowie. Drug¹ imprez¹ by³by fe-
stiwal piosenki jazzowej, bo co by nie
powiedzieæ, jazz nadal jest kojarzony
ze �widnikiem. �wiadcz¹ o tym liczne
telefony i  maile, które p³yn¹ do mnie
z propozycjami udzia³u od muzyków
z ca³ego kraju. Tak, ¿e ca³y czas obecna
jest �wiadomo�æ, ¿e �widnik to mia-
sto, w którym takie festiwale siê od-
bywa³y.

Dziêkujê za rozmowê.

rozmawia³: Marcin Nowakowski
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cze do koñca zamkniêty. Gdyby jed-
nak pokusiæ siê o jego analizê w od-
niesieniu do lat ubieg³ych, jest to jeden
z najgorszych bud¿etów, jakie dotych-
czas uchwalono. Podro¿a³y koszty
mediów, wody, pr¹du itd., natomiast
bud¿et niestety siê skurczy³.

Jakie imprezy proponuje MOK
mieszkañcom w najbli¿szych czasie,
a tak¿e jakie bêd¹ g³ówne imprezy
w tegorocznym roku w naszym mie-
�cie?

Mamy kalendarz mniejszych im-
prez, które obejmuj¹ swym zasiêgiem
powiat �widnicki, b¹d� gminê �wid-
nik. Te imprezy bêdziemy starali siê re-
alizowaæ. Jedna odby³a siê 3 kwiet-
nia, by³ to 13 Powiatowy Przegl¹d Ze-
spo³ów Teatralnych. Na 10 kwietnia
zaplanowali�my IV konkurs plastycz-
ny ��wiêta Wielkiej Nocy�. Naj-
wiêksz¹ tegoroczn¹ imprez¹ bêd¹ ob-
chody dni �widnika, w tym roku maj¹
one zostaæ po³¹czone z 55-leciem PZL
�widnik. Przy okazji tej imprezy ma
doj�æ do uroczystego otwarcia nowej
galwanizerni w PZL �widnik, bêdzie
to jedna z najbardziej nowoczesnych
tego typu inwestycji w Europie. Przy
okazji obchodów dni �widnika chcia³-
bym równie¿ zorganizowaæ II ogólno-
polski zlot WueSeK. Informacje na ten

kartonowych. Pomieszczenia, które
zostan¹ w kinie w ten sposób zwol-
nione, zamierzamy wydzier¿awiæ.
W najwiêkszej z sal planujemy stwo-



KULTURA

Ró¿owe okulary
dyrektora MOK-u?

Ciekaw jestem, czy pan dy-
rektor Olechnowicz nosi
okulary? Je�li tak, to z
pewno�ci¹ s¹ one ró¿o-

we. Dawno nie widzia³em tak wspa-
niale zapowiadaj¹cego siê sezonu kul-
turalnego w �widniku.

Zgadzam siê, ¿e kino �Lot� mo¿e
funkcjonowaæ. Tylko dlaczego nikt nie
mówi, ¿e stra¿acy wytkneli nieprawi-
d³owo�ci dotycz¹ce ochrony ppo¿.
obiektu, ale dali bezterminowy termin
na ich wyeliminowanie. W ka¿dej
chwili zatem stra¿ po¿arna mo¿e za-
mkn¹æ obiekt na cztery spusty. �Zmia-
na formu³y projekcji filmowych� jest
jednak dla mnie równoznaczna z za-
mkniêciem tej instytucji. W ci¹gu 31
dni marca kino funkcjonowa³o przez
5 dni, wy�wietlaj¹c 8 seansów. Przez
resztê czasu kino stoi praktycznie za-
mkniête (je�li nie liczyæ spotkañ mo-
delarzy, których pokoik ma zaledwie
kilkana�cie m2). Otwierane jest na go-
dzinê przed projekcj¹, a zamykane za�
zaraz po niej. Czym zatem wyt³uma-
czy³by dyr. Olechnowicz fakt, ¿e do

kina przypisane s¹ cztery etaty, w tym
'kierownik kina'? Narzekanie, ¿e nikt
nie chce przychodziæ na seanse i t³u-
maczenie tego ma³¹ ilo�ci¹ hitów ka-
sowych jest szukaniem zastêpczych
problemów. Wystarczy przecie¿ zasta-
nowiæ siê nad aktualno�ci¹ oferty kina
�Lot�. Wszyscy dystrybutorzy filmów
kategoryzuj¹ je wg ich aktualno�ci
i kasowo�ci. Zapytajmy zatem: kiedy
ostatnio nasze kino sk³ada³o zamówie-
nie na pozycje z najwy¿szej pó³ki? Nic
dziwnego, ¿e nikt nie chce przycho-
dziæ, kiedy dany film w Lublinie wy-
�wietlany jest ju¿ od miesi¹ca i do tego
na nowym sprzêcie. A projektor
w �widnickim kinie jest produkcji ra-
dzieckiej i pochodzi z lat '60.

Trudno nie zgodziæ siê te¿ z fak-
tem, ¿e obiekt wymaga remontu. Ta-
kie stwierdzenia s³yszy siê ju¿ od kilku
lat. Co prawda, jaki� czas temu wyre-
montowano czê�æ �cian bocznych bu-
dynku i wymieniono drzwi w wyj�ciach
awaryjnych, jednak na tym prace re-
montowe zakoñczono. Gdyby np. po-
my�leæ odpowiednio wcze�niej o re-

moncie instalacji ciep³owniczej, nie
ogrzewaliby�my teraz pustego budyn-
ku - a tak niestety siê dzieje. Budynek
stoi pusty, a kaloryfery grzej¹. W skali
miesi¹ca generowanych jest w ten spo-
sób kilka tys. z³ kosztów. Braku
w miejskiej kasie pieniêdzy na te cele
nie t³umaczy³bym z³¹ wol¹ w³adz, tyl-
ko lenistwem lub nieudolno�ci¹ dyrek-
cji MOK-u, która nie potrafi³a sku-
tecznie walczyæ o swoje. O wiele ³a-
twiej jest przecie¿ ¿yæ wg zasady: �czy
siê stoi, czy siê le¿y...�

Nie trafiaj¹ te¿ do mnie argumen-
ty, ¿e MOK, jako instytucja kultural-
na, jest automatycznie instytucj¹ defi-
cytow¹ przynosz¹c¹ same straty.
W dokumencie �Obja�nienia do bu-
d¿etu Gminy Miejskiej �widnik na rok
2006� mo¿emy sprawdziæ, które jed-
nostki bud¿etowe miasta, w ramach
prowadzonej dzia³alno�ci, osi¹gaj¹ do-
chody. Dochody te odprowadzane s¹
do w³a�ciciela, w tym wypadku do
miasta, które to w wiêkszo�ci zwraca
je jednostkom podleg³ym. Taka jest
procedura. I tak w roku 2006 MOPS,
po którym bym siê mniej spodziewa³
przynoszenia jakiegokolwiek docho-
du, ma zaplanowane ponad 100 tys.
z³ dochodu ( w 2005 r. ponad 80 tys.).
Podobnie szko³y,  a nawet stra¿ miej-
ska planuje osi¹gn¹æ pewien dochód.

NOWY �WIDNIK8 nr 2/2006 * kwiecieñ



W tych rozliczeniach nie zobaczymy
niestety MOK-u. Podobnie jak w la-
tach poprzednich zreszt¹.

Dyrektor Olechnowicz narzeka
równie¿ na zbyt ma³e �rodki przeka-
zywane przez gminê na placówkê, któ-
r¹ kieruje: �Bud¿et jest jak na razie
mniejszy ni¿ ten, którym dysponowa-
li�my w roku ubieg³ym�. W roku 2005
z bud¿etu �widnika uchwa³¹ RM
nr XXVI/205/2005 na MOK przezna-
czonych zosta³o 569 tys. z³ (dotacja
na dzia³alno�æ statutow¹), 15 tys. z³ na
organizacje festiwali i przegl¹dów oraz
5 tys. z³ na akcjê �Lato w mie�cie�.
Daje to sumê 589 tys. z³, co stanowi
1,04% wszystkich wydatków bud¿e-
tu. Ponadto MOK móg³ staraæ siê
o przynajmniej czê�æ z 24 tys. z³ prze-
znaczonych dla organizatorów kolonii
i obozów letnich, propagowanie idei
ochrony �rodowiska oraz na imprezy
integracyjne dla niepe³nosprawnych.

W roku 2006 dotacja na dzia³al-
no�æ statutow¹ MOK-u wynosi 575

tys. z³ (o 6 tys. z³ wiêcej ni¿ rok temu).
Ponadto dla tej instytucji przeznaczo-
no 140 tys. na �wyposa¿enie i utrzy-
manie nowych pomieszczeñ� (Uchwa-
³a RM nr XXXVIII/290/2006) oraz 3
tys. z³ na �Lato w mie�cie�, 2 tys. z³ na
�Zimê w mie�cie�, 7 tys. z³ na organi-
zacje festiwali i przegl¹dów. Daje to
w sumie 720 tys. z³ (o 131 tys. z³ wiê-
cej ni¿ rok temu), co stanowi 1,12%
wszystkich wydatków tegorocznego
bud¿etu. Ponadto dyrekcja mo¿e siê
staraæ o czê�æ z 58 tys. z³ przeznaczo-
nych na �wk³ad w³asny instytucji kul-
tury pozyskuj¹cych dodatkowe �rod-
ki finansowe, w tym unijne�. Jakby nie
liczyæ, MOK w tym roku dosta³ o wie-
le wiêcej pieniêdzy, ni¿ w poprzednim.

Bojê siê, ¿e szumnie zapowiada-
ne zapisy na film �Jan Pawe³ II� s¹ tyl-
ko fikcyjnym zawy¿aniem statystyk
odwiedzin kina. Wiêkszo�æ biletów za-
pewne wykupi WSK, kilka wiêkszych
firm z miasta oraz organizacje emeryc-
kie i kombatanckie. Nastêpnie, jako
'darmowe', zostan¹ one rozdane pra-

DROGI
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Zawsze, jak mnie losy zapro-
wadz¹ na koniec al. S. Wy-
szyñskiego, nurtuj¹ mnie
pytania, co z t¹ drog¹ i o co

tu chodzi? Mamy piêkn¹ i pewnie
kosztown¹ ulicê, któr¹ oprócz miesz-
kañców osiedla i osób odwiedzaj¹-
cych cmentarz, nikt nie je�dzi. Nie je�-
dzi za�, gdy¿ po prostu nie zosta³a
skoñczona. Docelowo mia³a ona byæ
drugim po³¹czeniem miasta z ul. Pia-
seck¹ i odci¹¿yæ al. Lotników Pol-
skich. Pojawia siê wiêc pytanie, dla-
czego droga nie zosta³a skoñczona?
Mo¿na by chocia¿ ulepszyæ odcinek
do ul. Piaseckiej, tak ¿eby jad¹c cz³o-
wiek nie czu³ siê jak na rajdzie po bez-
dro¿ach. Innym pomys³em jest zwê-
¿enie ulicy lub zbudowanie tej czê�æ
drogi z mniejsz¹ przepustowo�ci¹.

cownikom zak³adu lub emerytom, któ-
rzy z pewno�ci¹ je wykorzystaj¹.

Pomys³ wyposa¿enia sali multime-
dialnej za 30 tys. z³ te¿ jest raczej
z sufitu wziêty. Chyba, ¿e bêdzie w niej
(zamiast profesjonalnego projektora)
zwyk³y rzutnik multimedialny, który
mo¿na pod³¹czyæ do ka¿dego domo-
wego komputera, Nie jestem pewien
jednak, czy w takim przypadku wy-
starczy on do 'obs³u¿enia' 60-osobo-
wej sali, a tyle ponoæ ma w niej byæ
miejsc.

Na szczê�cie, jak zapewnia
p. Olechnowicz oraz strona interneto-
wa MOK-u, w tym roku odbêdzie siê
zarówno �widnik Jazz Festiwal, jak
i �widnicka Jesieñ z Poezj¹. Mam tyl-
ko nadziejê, ¿e w kinie oprócz bile-
tów na owe imprezy, bêdzie mo¿na
równie¿ kupiæ ró¿owe okulary. Te¿
chcia³bym widzieæ sprawnie i prê¿nie
dzia³aj¹ce miejskie instytucje kultury.

Welet

Poszerzyæ j¹ za� po rozwi¹zaniu spra-
wy ze spornymi gruntami w s¹dzie.
Inwestycja nie zosta³a dokoñczona

westycji, albo projektuje siê alterna-
tywne rozwi¹zanie. Je¿eli nie uzyska-
no zgody na wykup zaplanowanych

Droga do nik¹d
bowiem nie wykupiono wszystkich
gruntów pod budowê drogi. Chodzi³o
o gospodarstwo Pani Ziêtek, która za
nic nie chcia³a sprzedaæ miastu czê�ci
swojej posiad³o�ci.

Tu pojawia siê pytanie, kto taki
projekt w UM odebra³? Jedn¹
z pierwszych czynno�ci przy tworze-
niu takiego projektu powinno byæ uzy-
skanie zgody wszystkich w³a�cicieli
gruntów na zamierzon¹ inwestycjê. W
razie braku zgody rezygnuje siê z in-

gruntów, to dlaczego nie zapropono-
wano alternatywnego rozwi¹zania.
Moim zdaniem jest to co najmniej naj-
zwyklejsza niekompetencja urzêdni-
cza. Takie budowanie na raty na pew-
no podnosi koszt inwestycji. Stare
przys³owie pszczó³ mówi: prowizorki
dzia³aj¹ najd³u¿ej. A inwestycja wygl¹-
da mi na jedn¹ wielk¹ prowizorkê. Iry-
tuj¹ mnie niedokoñczone inwestycje,
bo pieni¹dze na nie wy³o¿one s¹ bez-
produktywnie marnowane. Nie po-
winni�my sobie pozwoliæ na prowizo-
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ryczne rozwi¹zania, gdy¿ jest wiele in-
nych rzeczy, które wymagaj¹ nak³a-
dów finansowych.

Id�my jednak dalej. Za³ó¿my, ¿e
w wyniku ró¿nych okoliczno�ci zaku-
piono projekt, a co gorsza wdro¿ono
go do realizacji. No có¿ sta³o siê i nie
ma co p³akaæ nad rozlanym mlekiem.
Dlaczego jednak drogi nie dokoñczo-
no? Dlaczego nie poszukano na tym
etapie innego rozwi¹zania umo¿liwia-
j¹cego dokoñczenie inwestycji?

Postanowili�my zasiêgn¹æ jêzyka
u �ród³a. Pytamy w Urzêdzie Miejskim
w �widniku w Wydziale Inwestycji.
Okazuje siê, ¿e grunty pod budowê
drogi rzeczywi�cie nie nale¿a³y do mia-
sta. D³ugo trwa³y negocjacje z w³a�ci-
cielk¹ ziemi i to hamowa³o inwestycjê.
Kiedy w koñcu okaza³o siê, ¿e w³a-
�cicielka za nic nie chce sprzedaæ zie-
mi, rozpoczêto procedurê wyw³asz-
czania, która w³a�nie siê zakoñczy³a.
Nie ma ju¿ formalnych przeszkód na
dokoñczenie drogi. A jak nie wiado-
mo, o co chodzi, to chodzi zazwyczaj
o pieni¹dze. Ulica Kard. Stefana Wy-
szyñskiego od ulicy Spokojnej do dro-
gi krajowej E17 bêdzie finansowana
z funduszy Unii Europejskiej (Zintegro-
wany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego). Co prawda miasto nie
ma jeszcze podpisanej umowy z Urzê-
dem Marsza³kowskim, ale pieni¹dze na
ten cel zarezerwowano w ju¿ w bu-

d¿ecie miasta. Jak podaje nam Piotr
Niczyporuk z UM - budowa po³¹cze-
nia ulic Wyszyñskiego i Piaseckiej od
samego pocz¹tku by³a planowana eta-
pami. Kolejne etapy przewidziano na
lata 2006, 2007, 2008. £¹cznie inwe-
stycja ma kosztowaæ 4 250 000 z³.

A co je�li projekt nie dostanie do-
finansowania? No có¿, pewnie przyj-
dzie nam poczekaæ jeszcze parê lat.
W takim tempie niestety buduje siê
w Polsce drogi. Warto te¿ wspomnieæ
¿e jest to pierwszy etap sze�cioletnie-
go planu stworzenia nowego wyjazdu
ze �widnika. Plan zak³ada jeszcze ko-
lejne etapy, do których nale¿y budo-
wa odcinka od al. Lotników Polskich
do al. Tysi¹clecia, d³ugo�ci 2300 me-
trów. Wybudowany ma zostaæ w la-
tach 2009-2012. A odpowiadaæ ma
za to Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Trzeci etap to za-
danie na lata 2010-2012 - obejmuje
odcinek od ul. Kusociñskiego do ul.
Wyszyñskiego, czyli ulica NSZZ Soli-
darno�æ.

Wydaje siê, ¿e drogi chêtnie siê
buduje, a jeszcze chêtniej o nich za-
pomina. Mo¿e nie tyle o drogach, za-
pominaj¹ odpowiedzialne za nie s³u¿-
by, co o kosztach ich utrzymania i eks-
ploatacji. Przyk³adem jest al. Lotników
Polskich, któr¹ po nied³ugim czasie
trzeba by³o naprawiaæ. Naprawa do-
tyczy³a nawierzchni i polega³a na wy-

laniu smo³y i rozsypaniu gresu. Resztê
roboty zostawiono kierowcom. Wi-
docznie zabrak³o pieniêdzy na wa³,
który wbi³by gres w smo³ê. W zamian
postawiono ograniczenie do 30 km, za-
kaz wyprzedzania i pozwolono kierow-
com wje�dziæ gres w smo³ê. Szkoda
tylko, ¿e zapomniano o jakiej� gratyfi-
kacji dla tych, co je�dzili zamiast wa³u.
Zapomniano te¿ uprz¹tn¹æ nadmiaru
gresu, który pewnie gdzie� teraz za-
pycha studzienki kanalizacyjne, co
odczujemy przy wiosennych rozto-
pach. Brak pasów jest najmniejszym
problemem, najwy¿ej zakaz wyprze-
dzania pozostanie do wiosny. Tymcza-
sem kierowcy je¿d¿¹cy t¹ drog¹ ju¿
zapowiadaj¹ proces. Samochody po
kilku kursach t¹ droga maj¹ rysy na
lakierze, pobite reflektory itp.

W³adze lokalne musz¹ oszczêdzaæ
i metoda gospodarcza nie jest z³a. Tyle,
¿e nie do takich inwestycji. Przyda³o-
by siê, ¿eby to nie kierowcy musieli
naprawiaæ drogê, niszcz¹c swoje pod-
wozia, tylko specjali�ci od dróg. P³a-
cimy ju¿ podatki na drogi w cenie ben-
zyny. Tam gdzie mo¿na, oszczêdzaj-
my, bo jest to postawa godna pochwa-
³y u urzêdników. Jednak nie zwalnia to
od profesjonalizmu. Nie powinni�my
sobie pozwoliæ na prowizoryczne roz-
wi¹zania, gdy¿ jest wiele innych rze-
czy, które wymagaj¹ nak³adów finan-
sowych.

Andrzej Kukawski



Szko³a Podstawowa nr 5 w
�widniku - jak pewnie
wiêkszo�æ szkó³ gminnych
- boryka siê z niedostat-

kiem finansów. Có¿, odk¹d Fenicja-
nie wymy�lili pieni¹dze, wci¹¿ nam ich
ma³o. A ju¿ szczególnie, gdy przy-
chodz¹ one ³atwo, z bud¿etu gminy, to

- Dzieñ dobry, mówi Kubica
Bogus³awa z Agencji MMKE - s³y-
szê �eleganckie� wprowadzenie z na-
zwiskiem na pocz¹tku wypowiadane
nosowym g³osem.
- Dzwoniê w sprawie Szko³y
Podstawowej numer 5 w �widniku,
której dyrektork¹ jest pani Danuta

Jak zostaæ
Mecenasem Nauki
wra¿enie ich niedostatku potêguje siê
z zawrotn¹ prêdko�ci¹. Finansowanie
szkó³ nie zale¿y od wyników naucza-
nia. Szko³om jest finansowo obojêt-
ne, czy dzieci po ich zakoñczeniu bêd¹
siê dalej uczyæ, czy nie. Ale wielu
prawdziwym nauczycielom, takim �z
powo³ania� (bynajmniej nie urzêdowe-
go) wci¹¿ zale¿y, by rezultat ich pracy
zaowocowa³ pozytywnie.

Ta troska o wysoki poziom nauki
i dobrze wyposa¿on¹ szko³ê przybie-
ra czasem formy karykaturalne.
- Szefie, dzwoni jaka� pani
w sprawie jakiej� szko³y w �widni-
ku, chodzi chyba o sponsorowanie,
³¹czyæ?-  s³yszê w s³uchawce g³os
m³odszego kolegi w firmie, któr¹ kie-
rujê.
- Zna moje nazwisko? - wpro-
wadzam naturaln¹ barierê przed na-
chalnymi wydrwigroszami, telemarke-
terami i �Panoram¹ Firm�.
- Co� krêci, ale powo³uje siê na
szko³ê Nr 5 w �widniku - informuje
kolega.
Lubiê �widnik i chcê, by to by³o przy-
jemne, mi³e miasto, wiêc jak kto�
dzwoni w sprawach miasta do firmy
(w godzinach pracy), to ³amiê zasady
i dajê siê wci¹gn¹æ w rozmowê.
- Dobrze, ³¹cz.

NAUKA
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(tu pada nazwisko). Tam s¹ dzieci,
które potrzebuj¹ plansz, takich z li-
terkami i innych, do nauki... Szko³a
niestety nie ma funduszy, by takie
plansze kupiæ, ale ja wiem, ¿e pan
prezes ma dobre serce i na pewno
chocia¿ w czê�ci zasponsoruje po-
moce naukowe dla naszych dzieci...
- potoku s³ów nie da siê przerwaæ, ale
w koñcu udaje mi siê co� wtr¹ciæ.
- A sk¹d pani ma mój telefon?
- Z ksi¹¿ki telefonicznej.
- To tak pani dzwoni do wszyst-
kich firm z nadziej¹, ze która� po-
mo¿e tej biednej szkole?
- Muszê panu powiedzieæ,
¿e nazbiera³am ju¿ ponad dwa ty-
si¹ce i jeszcze mi brakuje oko³o 500
z³otych. I wiem, ¿e pan prezes ma do-
bre serce i do³¹czy do sponsorów...
My oczywi�cie wystawimy panu fak-
turê VAT, bêdzie pan to móg³ zali-
czyæ w koszty.
- Zaraz, ale na co fakturê?
- Na plansze reklamowe. To
pan wci¹gnie sobie w koszty firmy.
- Ale ¿ebym dobrze zrozumia³:
szko³a chce kupiæ od pani firmy te
plansze z literkami, ale nie ma pie-
niêdzy, tak?
- Tak. I w³a�nie pan prezes na
pewno...
- Moment. I tak naprawdê to ja

mia³bym kupiæ te plansze i podaro-
waæ szkole. Tak?
- My panu wystawimy fakturê
VAT i pan sobie to w koszty...
- Pani Bogusiu, ale ta szko³a
jest gminna?
- Tak, oczywi�cie.
- A dzwoni³a pani w tej sprawie
do Gminy?
- Prezesie! Pan wie jaka jest
rzeczywisto�æ w urzêdach!
- Trochê wiem. Zróbmy tak:
proszê mi tê propozycjê wys³aæ fa-
xem albo Emailem. Zastanowiê siê
i pani odpowiem.
- To kiedy mog³abym liczyæ
na...
- Proszê najpierw mi tê ofertê
przefaksowaæ, ma pani mój numer
faxu?

Po kilkunastu minutach przyszed³
chwytaj¹cy za serce fax. W miêdzy-
czasie sprawdzi³em na witrynie Szko-
³y Podstawowej nr 5 w �widniku, ¿e
nazwisko dyrektorki, na która siê po-
wo³ywa³a tele-sprzedawczyni jest
prawdziwe, choæ imiê nie do koñca siê
zgadza. Ta drobna pomy³ka telemar-
keterki nie deprecjonowa³a dobrze
odegranej ³zawej sceny o pomocy
biednym dzieciom. Profesjonalizm
Agencji Reklamy i PR MMKE zacz¹³
budziæ moje uznanie. Ze �sponsoro-
wania� szkó³ mo¿na nie�le ¿yæ!

Mechanizm jest taki: wybieramy
sobie gminn¹ szko³ê, najlepiej w nie-
wielkim miasteczku, która na swojej
witrynie internetowej chlubi siê posia-
daniem �sponsorów�. A Szko³a nr 5
ze �widnika w³a�nie tak¹ informacjê
u siebie pochopnie zamieszcza. Na-
stêpnie proponujemy dyrekcji jakie�
atrakcyjne pomoce dydaktyczne w
ogóle siê nie przejmuj¹c, ¿e za chwilê
us³yszymy, i¿ szko³a nie ma pieniêdzy.
Pieni¹dze nie stanowi¹ problemu - za-
pewniamy dyrekcjê - znajdziemy



NOWY �WIDNIK12 nr 2/2006 * kwiecieñ

 

 

 

 

 

PDWHULDá\� FLHUQH

FKHPLD�EXGRZODQD

V\VWHP\�GRFLHSOH

VXFKD�]DEXGRZD�ZQ WU]

PLHV]DOQLN�IDUE�L�W\QNyZ�DNU\ORZ\FK

sponsorów i prosimy tylko o ³adne dla
nich podziêkowanie. Przeciêtny dyrek-
tor w takim momencie nie przeczuwa,
¿e staje siê wspó³uczestnikiem w¹tpli-
wego procederu oszukiwania Urzêdu
Skarbowego... Chêæ posiadania ko-
lorowych tablic dydaktycznych potrafi
zaæmiæ zdolno�æ logicznego my�lenia
niejednemu nauczycielowi �z powo³a-
nia�. Po uzyskaniu zgody dyrektora
z ksi¹¿ki telefonicznej wybieramy ko-
lejne firmy po³o¿one w pobli¿u szko³y
i usi³ujemy siê po³¹czyæ ich decyden-
tami. Istnieje du¿e prawdopodobieñ-
stwo, ¿e znaj¹ oni nazwisko dyrekto-
ra szko³y lub ich dzieci do takiej szko-
³y uczêszczaj¹. Po uzyskaniu po³¹cze-
nia z dyrektorem firmy odczytujemy
³zawy tekst o biednych dzieciach
i szczytnej idei mecenatu nauczania
proponuj¹c niedwuznacznie oszustwo
polegaj¹ce na nieuzasadnionym zade-
klarowaniu wydatku na plansze szkol-
ne jako kosztu uzyskania przychodu
(zmniejszenie podatku dochodowego).
W tym celu proponujemy fakturê na
�plansze reklamowe�. Wysy³amy j¹ za
zaliczeniem pocztowym. Naiwny de-
cydent, dopiero co uhonorowany ty-
tu³em Mecenasa Nauki p³aci, a towa-
ru nawet nie chce ogl¹daæ. Towar -
je�li w ogóle go mamy - wysy³amy do
szko³y, najlepiej na jej koszt. No
i oczywi�cie na samych planszach, ku-
pionych od producenta, 'przycinamy'

100%, bo z czego� trzeba przecie¿
op³aciæ telemarketerów...

Nastêpnego dnia s³yszê w s³u-
chawce:
- Dzieñ dobry panie prezesie.
Mówi Kubica Bogus³awa. (Eleganc-
ko, prawda?)
- Witam, pani Bogus³awo. Jak
Pani dzisiaj idzie? Pewnie ma pani
komplet na nastêpn¹ wysy³kê -
przejmujê inicjatywê, bo te¿ jestem po
licznych lekturach i szkoleniach tele-
marketingowych.
- O, ju¿ prawie jest, tylko jak-
by pan prezes jeszcze do³o¿y³...
- A proszê mi powiedzieæ, cze-
sze Pani tak Polskê losowo, czy
szczególnie jakie� regiony...?
- Nie, teraz robimy Lubelszczy-
znê, ale przedtem okolice Zielonej
Góry...
- Ale wiêcej macie takich szkó³
w du¿ych miastach czy w terenie?
- Raczej w terenie. To co, do³o-
¿y pan Prezes...?
- A te materia³y dla szkó³ kupu-
jecie u jakich� dostawców, czy sami
produkujecie? - ignorujê kolejne py-
tanie.
- Dostajemy wszystko od jednej
firmy. Tak jest wygodniej.
- A czy tylko szko³y s¹ obiektem
waszego zainteresowania? A inne in-
stytucje?
- Robimy czasem przedszkola.
- Pani Bogusiu, a próbowali�cie
u¿yæ szkó³ prywatnych do takiej ak-
cji? Chyba to by by³o bardziej natu-
ralne prosiæ o �ponsoring� prywat-
nego przedsiêwziêcia ni¿ instytucji
finansowanej z podatków?
- Panie Prezesie, do prywatnych
szkó³ chodz¹ dzieci zamo¿niejszych
rodziców i ludzie niechêtnie daj¹,
mia³am taki przypadek, ale to trud-
na praca: odpowiedzi s¹ takie,
¿e niech p³aca rodzice uczniów. To

co,  mogê liczyæ na...? - pani Bogu-
sia znów umiejêtnie uderza w p³aczli-
wy ton.
- Nie, nie. Nie dostanie Pani
ode mnie oczywi�cie ani grosza. Pro-
szê sobie podarowaæ te ³zawe histo-
rie o biednych dzieciach. Ja te¿ pra-
cujê w handlu i doskonale rozumiem
pañstwa mechanizm dzia³ania. Pro-
szê przyj¹æ moje wyrazy podziwu za
znakomit¹ organizacjê pracy!
- Ja tu tylko pracujê, to mój
szef, pan Marek  - zdezorientowany
g³os pani Bogusi nabiera normalnej
barwy.
- OK, to proszê pozdrowiæ pana
Marka i pogratulowaæ mu znalezie-
nia niszy na rynku oraz pomys³u
na jej wype³nienie. Proszê tylko
uwa¿aæ z tym VATem, ¿eby�cie siê
nie wkopali - bo to wspó³udzia³
w nara¿eniu skarbu pañstwa itd...

Ca³a ta absurdalna sytuacja nie
by³aby amoralna (poza w¹tpliwym za-
liczaniem w koszty), gdyby szko³y by³y
prywatne. Sponsorowanie instytucji
utrzymywanych z publicznych pieniê-
dzy jest jak¹� spo³eczn¹ aberracj¹. Je�li
s¹ niedofinansowane, to dlaczego by
np. nie zasponsorowaæ togi dla S¹du
Rejonowego? Je�li gminna szko³a rze-
czywi�cie cierpi na brak funduszy, to
naturaln¹ drog¹ pozyskania  pieniêdzy
jest bud¿et gminy. Byæ mo¿e w³adze
s¹ nieudolne w dzieleniu wspólnej
kasy, ale gdy nie ma pieniêdzy, to szko-
³ê trzeba po prostu zamkn¹æ! Miesz-
kañcy gminy i firmy w niej zarejestro-
wane po to p³ac¹ podatki, by utrzy-
maæ stosown¹ liczbê szkó³ na swoim
terenie. Nie ma powodu, by dop³acaæ
ju¿ raz opodatkowanymi pieniêdzmi do
instytucji, na któr¹ i tak ³o¿ê podatka-
mi. A do tego, by oszukiwaæ jedno-
cze�nie Urz¹d Skarbowy...

Co innego, gdyby szko³a by³a pry-



SZKO£Y

Szko³a jaka jest ka¿dy wie...
Jedni traktuj¹ j¹ jako z³o
konieczne (tzw. �ale bie-
da�),  inni jako przybytek,

gdzie jednak czego� mo¿na siê na-
uczyæ. Przy czym tych drugich jest chy-
ba zdecydowanie mniej, ale to ju¿  te-
mat na zupe³nie inn¹ historiê.

gimnazja te¿ maj¹ wiele do zaofero-
wania. Wszystkie to szko³y z tradycja-
mi, których dodatkow¹ zalet¹ jest nie-
w¹tpliwie dobra lokalizacja - do ka¿-
dego jest blisko. Nie trzeba siê t³uc
autobusem ani marnowaæ czasu i pie-
niêdzy na dojazdy.

w Polsce od wrze�nia powstan¹ tylko
trzy o takim w³a�nie profilu. Do �wid-
nika do³¹czy jeszcze Poznañ oraz Be³-
¿yce. Patronat nad klas¹ obejmie �wid-
nicki Aeroklub, firma Exin oraz Heli-
seco. Uczniowie bêd¹ mieli okazjê nie
tylko poznawaæ teoriê na propedeu-
tyce wiedzy o lotnictwie, ale równie¿
braæ udzia³ w obozach i zgrupowa-
niach, które umo¿liwi¹ im praktyczne
zapoznanie siê z ró¿nego rodzaju
sprzêtem lotniczym.

Ale godziny lekcyjne, w czasie
których uczy siê wed³ug podstawy
programowej, to jeszcze oczywi�cie
nie wszystko. Ka¿da z placówek ma
bogaty repertuar zajêæ dodatkowych,
które pomagaj¹ dzieciom w rozwija-
niu zainteresowañ, zapewniaj¹ przy-
jemne spêdzanie czasu oraz  umo¿li-
wiaj¹ nabycie dodatkowych umiejêt-
no�ci. Na porz¹dku dziennym s¹ kó³-
ka teatralne i recytatorskie, ko³a dzien-
nikarskie (mo¿na braæ udzia³ w pra-
cach redakcyjnych szkolnych gaze-
tek), historyczne, plastyczne, fizyczne,
matematyczne, geograficzno - ekolo-
giczne. Atrakcjê stanowi¹ tak¿e ze-
spo³y sportowe (w Gimnazjum nr 1
gimnastyka akrobatyczna, lekkoatle-
tyka, tenis, siatkówka), zajêcia tanecz-
ne, muzyczne i wokalne (m. in. chór
w Gimnazjum nr 3), mo¿liwo�æ korzy-

Szukaj¹c szko³y...
Wracaj¹c za� do rzeczy... Do koñ-

ca roku szkolnego jeszcze dosyæ da-
leko (a co dopiero mówiæ o rozpo-
czêciu nowego), ale nabór do gimna-
zjów zaczyna siê ju¿ w kwietniu. Dzieci
z VI klas SP oraz ich rodzice staj¹
przed  nie byle jakim dylematem, mia-
nowicie gdzie kontynuowaæ naukê?
Decyzja wcale nie jest ³atwa, wpraw-
dzie rejonizacja niby obowi¹zuje, ale
jak siê zainteresowany uprze, to i do
szko³y pójdzie, gdzie mu siê podoba.
A gdzie mu siê podoba?

Coraz czê�ciej dzieci wybieraj¹
szko³y lubelskie, ¿e niby lepsze warun-
ki, wy¿szy poziom, ciekawsze zajêcia.
Tymczasem jest jak w powiedzeniu -
cudze chwalicie, swego nie znacie.
Nakrêcani dziwn¹ mod¹, ¿e wiêksze
znaczy lepsze, wpadamy w zachwyt
nad Lublinem, a przecie¿ �widnickie

Chocia¿ oficjalnie na tym pozio-
mie kszta³cenia nie ma klas profilowa-
nych, ka¿da ze szkó³ proponuje jed-
nak przysz³ym uczniom miejsca w kla-
sach z dodatkowymi godzinami wybra-
nych przedmiotów. W Gimnazjum nr
1 jest to klasa sportowa oraz z dwo-
ma jêzykami obcymi - angielskim i nie-
mieckim. Gimnazjum nr 2 oferuje kla-
sê jêzykow¹ z rozszerzonym angiel-
skim, przyrodnicz¹ z rozszerzeniem
matematyki i chemii oraz informa-
tyczn¹. Ciekawe propozycje ma tak-
¿e Gimnazjum nr 3, które zaprasza
uczniów do klasy integracyjnej, klas
z rozszerzonym angielskim lub niemiec-
kim, klasy z dodatkowymi godzinami
matematyki i fizyki. W ramach inno-
wacji planowana jest tak¿e klasa z ele-
mentami dziennikarstwa i uwaga! kla-
sa lotnicza. Ta ostatnia bêdzie ewene-
mentem w skali kraju, poniewa¿

NOWY �WIDNIK 13nr 2/2006 * kwiecieñ

watna i boryka³a siê z trudno�ciami fi-
nansowymi. Darowizna wtedy jest do-
browoln¹ relacj¹ miedzy potencjalnym
sponsorem a obdarowywanym. I je�li
kto� chce przekazaæ czê�æ swojego
maj¹tku prywatnej szkole w formie
darowizny, to chwa³a mu za to.  �mia-
³o mo¿na go nazwaæ prawdziwym Me-
cenasem Nauki. Ale dofinansowywa-
nie �z boku� gminnej instytucji....!?
Prywatna szko³a w finansowych k³o-
potach przede wszystkim zabiega

o zwiêkszenie liczby uczniów, ewen-
tualnie podwy¿sza czesne i problem
znika w sposób naturalny. Gminna -
je�li nie uzyska pieniêdzy od burmi-
strza, musi zostaæ zlikwidowana. Gmi-
na, która nie likwiduje nierentownych
szkó³ nie tylko nara¿a siê na �miesz-
no�æ, ale na zarzut niegospodarno�ci
publicznym pieni¹dzem.

Zjawisko tworzenia siê sprytnych
�agencji reklamowych� jest gospodar-

czo naturalne.  I nie zniknie ono dopó-
ki szko³y nie zaczn¹ ¿yæ w³asnym fi-
nansowym ¿yciem. Sêk w tym,
¿e ¿ycie takie nie jest mo¿liwe, je�li
szko³a jest na garnuszku bud¿etu gmi-
ny. Jedynie oddanie finansów szko³y
w gestiê rodziców (bon o�wiatowy
b¹d� - po prostu - p³acenie czesnego)
mo¿e uzdrowiæ te spo³eczne aberra-
cje.

Pawe³ Falicki



I znów zabrak³o nam
tak niewiele...

Dobieg³ koñca  kolejny se-
zon gry siatkarzy �widnic-
kiej Avii na zapleczu eks-
traklasy. Sezon obfituj¹cy

w wiele ciekawych i czêsto niespo-
dziewanych wydarzeñ rozpocz¹³ siê
z pocz¹tkiem pa�dziernika.

Do gry przyst¹pi³a mocno prze-
budowana dru¿yna. W porównaniu do
poprzedniego, naznaczonego tragicz-
nym wypadkiem sezonu, zespó³
wzmocni³ siê o sze�ciu m³odych i  per-
spektywicznych zawodników. Za to
z ¿ó³to-niebieskimi barwami po¿egnali
siê wspieraj¹cy zespó³ po wypadku
dwaj Ukraiñcy - Nicola Barashov
i Borys Nudha oraz Artur Kabziñski
i Jakub Korpak.

Plan postawiony przed dru¿yn¹
zak³ada³ zajêcie minimum 4-tego miej-
sca w piêtnastozespo³owej stawce.

W pozosta³ych do koñca pierw-
szej rundy czterech spotkaniach siat-
karze Avii zdobyli tylko (!) trzy punk-
ty pokonuj¹c we w³asnej hali Or³a Miê-
dzyrzecz 3:0. W innych spotkaniach
musieli uznaæ wy¿szo�æ Chemika Byd-
goszcz, Jadaru Czarnych Radom
i BBTS-u Bielsko Bia³a.
Czwarte miejsce na przerwê �wi¹-
teczn¹ po obiecuj¹cym pocz¹tku by³o
pewnym niedosytem. Na nieoficjalnej
stronie klubu zaroi³o siê od komenta-
rzy nawo³uj¹cych do zmian w zarz¹-
dzie i na pozycji trenera. Mimo wszyst-
ko karawana sz³a dalej.
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Pocz¹tek sezonu by³ niemal kon-
certowy w wykonaniu �widniczan -
sze�æ kolejnych zwyciêstw dawa³o
mocne drugie miejsce. Sposób na Aviê
znalaz³ dopiero Energetyk Jaworzno,
który 12-tego listopada  po zaciêtym
spotkaniu pokona³ nasz¹ dru¿ynê w
stosunku 3:2. Pojedynek ten okaza³ siê
zapowiedzi¹ przysz³ej walki miêdzy
obiema dru¿ynami.

Mimo tej pora¿ki dru¿yna nadal
kompletowa³a punkty wygrywaj¹c po
drodze z siln¹ dru¿yn¹ z Nysy, do
momentu gdy w �widniku pojawi³a siê
dru¿yna Górnika Radlin ( co prawda
spadkowicza z Polskiej Ligi Siatków-
ki, jednak okupuj¹cego dolne rejony
tabeli). Po s³abej grze i nieoczekiwa-
nej pora¿ce 3:1 na w³asnym parkie-
cie, spowodowanej zlekcewa¿eniem
rywala, przysz³a kolej na mecze z dru-
¿ynami z górnych miejsc tabeli.

stania z centrów informacji (Gimnazjum
nr 2, gdzie w bibliotece do dyspozycji
uczniów pozostaj¹ komputery, Inter-
net, drukarka, skaner, ksero).

Nauczyciele i uczniowie sami dba-
j¹ o to, by w ich szko³ach wiele siê
dzia³o. Organizuj¹ spotkania z cieka-
wymi lud�mi, przygotowuj¹ konkursy
nie tylko wewn¹trzszkolne, ale i miê-
dzyszkolne, bior¹ udzia³ w akcjach
charytatywnych, urz¹dzaj¹ ró¿nego
rodzaju wyjazdy i wycieczki. Gimna-
zjum nr 3 ju¿ od paru lat organizuje
wymianê m³odzie¿y, co jest dla
uczniów doskona³¹ okazj¹ do pozna-
nia rówie�ników z Belgii, Francji, Nie-
miec, doskonalenia znajomo�ci jêzy-

ków obcych, ale tak¿e szans¹ wyje-
chania i zwiedzenia krajów Europy
Zachodniej. W tym roku wymiana
obejmie te¿ Litwê.

�widnickie gimnazja pochwaliæ siê
mog¹ tak¿e wieloma osi¹gniêciami na
ró¿nych polach swojej dzia³alno�ci:
wysokie wyniki z egzaminów gimna-
zjalnych i konkursów przedmiotowych,
laureaci olimpiad, sukcesy sportowe
i artystyczne na poziomie wojewódz-
kim i krajowym. To wszystko zobo-
wi¹zuje, wobec czego ¿adna ze szkó³
nie spoczywa na laurach, nieustannie
stara siê, by uczniowie mogli zdobyæ
nie tylko rzetelne wykszta³cenie, ale
tak¿e stwarza im mo¿liwo�æ indywidu-
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alnego rozwoju. Nikt nie mówi, ¿e na-
uczanie odbywa siê zupe³nie bezstre-
sowo, bez sprawdzianów, niezapowie-
dzianych kartkówek i odpytywania,
to jednak w koñcu przywilej szko³y,
tak by³o, jest i bêdzie. Kartkówki
i sprawdziany s¹ w �widnickich szko-
³ach intelektualnym wyzwaniem, ro-
dzajem konkursu, w który anga¿uj¹ siê
tak samo uczniowie, jak nauczyciele.

Dlatego, zanim podejmiemy de-
cyzjê, do której ze szkó³ zapisaæ do-
rastaj¹ca pannê czy kawalera, warto
zasiêgn¹æ jêzyka, co oferuj¹ nasze gim-
nazja.

wa



pozosta³e dwa mecze i liczyæ na wy-
jazdow¹ pora¿kê Energetyka w Ny-
sie.

W przedostatniej kolejce 3:1 dla
Nysy i 3:0 dla Avii w Miêdzyrzeczu
sta³o siê faktem i od tej chwili wszyst-
ko zale¿a³o ju¿ od �widniczan.
Wygrana w ostatniej kolejce na w³a-
snym parkiecie z potencjalnie s³abszym
BBTS-em mia³a byæ tylko formalno-
�ci¹. Mia³a dawaæ czwarte, premiowa-
ne gr¹ o awans miejsce i wype³nienie
przedsezonowego planu. Dodatkow¹
motywacj¹ dla zawodników mia³y byæ
premie za zajêcie dobrej lokaty.

Oddane dwa pierwsze sety nie
wró¿y³y najlepiej na dalsz¹ czê�æ me-
czu i koñcowy rezultat. �wiat³em
w tunelu, przywracaj¹cym entuzjazm
kibicom by³ set trzeci. Po nim za� za-
wodnicy zafundowali zgromadzonej
publiczno�ci nie lada widowisko.
Mimo pocz¹tkowego szybkiego od-
skoku bielszczan, zawodnicy Avii do-
prowadzili do wyrównania i graj¹c
punkt za punkt przed³u¿ali ci¹gle szan-
se. Przed³u¿ali do stanu 40:40. Potem
kolejne dwa punkty BBTSu zakoñczy-
³y mecz. A jak siê potem okaza³o, po
wygranej Jaworzna, równie¿ sezon dla
�widniczan - daj¹c im pi¹te miejsce
z dorobkiem 46 punktów i uniemo¿li-
wiaj¹c dalsz¹ walkê.

Wystarczy³o wygraæ jeden mecz
wiêcej, a jednak powtórzy³a siê histo-
ria sprzed dwóch lat, kiedy to potrze-
ba by³o wygraæ jednego (!) seta na
w³asnym parkiecie, a zadanie to po-
krzy¿owali Chemicy z Bydgoszczy.
I tak po raz kolejny okaza³o siê, ¿e koñ-
cówki nie s¹ mocn¹ stron¹ dru¿yny
Krzysztofa Lemieszka.

W mijaj¹cym sezonie bardzo do-
brze zaprezentowa³ siê m.in. libero

Pocz¹tek rundy rewan¿owej to
przeplatane pasmo zwyciêstw na w³a-
snym parkiecie i wyjazdowych pora-
¿ek. Przed meczem ze Skr¹ II Be³cha-
tów mia³a miejsce niecodzienna
w �widnickim zespole sytuacja - po nie
najlepszej serii meczy do dyspozycji
zarz¹du poda³ siê trener Krzysztof Le-
mieszek. Mecz ze Skr¹ by³ jego byæ
albo nie byæ. Jednak zawodnicy uchro-
nili trenera przed strat¹ posady wygry-
waj¹c z rezerwami Skry g³adko 3:0.

Kolejn¹ zwyciêsk¹ passê prze-
rwa³a znowu ekipa z Jaworzna i po-
nownie siatkarze Avii musieli siê reha-
bilitowaæ zwyciêstwem nad silniejszym
AZS-em Nysa.
Powrót z tarcz¹ z Radlina i pora¿ka
w Bydgoszczy by³y przewidywalnym
ci¹giem wydarzeñ. Jednak kolejne
spotkania pokaza³y znowu, ¿e sport
nigdy nie jest przewidywalny. Sromot-
na pora¿ka 3:1 w zaleg³ym meczu
z dru¿yn¹ Szko³y Mistrzostwa Spor-
towego ze Spa³y nie by³a przyjemna
dla �widnickich kibiców. Momentami
odnosi³o siê wra¿enie, ¿e zawodnicy
zamienili siê przed meczem koszulka-
mi i to w strojach Avii graj¹ liceali�ci.
Zlekcewa¿enie rywala, zmêczenie na-
piêtym terminarzem, czy mo¿e zbyt
du¿a chêæ wygranej? Tak czy owak
mecz bez historii.

Nie wró¿y³o to najlepiej przed
meczem z liderem i g³ównym preten-
dentem do awansu Jadarem Czarny-
mi Radom. Zmniejsza³o te¿ drastycz-
nie szanse na zajêcie czwartego, pre-
miowanego gr¹ w play-off, miejsca.
A jednak! Okaza³o siê, ¿e Avia potra-
fi wygrywaæ z najsilniejszymi. Wynik
3:2 z Czarnymi, po zaciêtym meczu
przywraca³ �widniczan do korespon-
dencyjnej walki o czwart¹ lokatê z Ja-
worznem, Be³chatowem i Hajnówk¹.
Nale¿a³o tylko wygraæ jak najwy¿ej
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Marcin Kry�. By³ on niew¹tpliwie naj-
pewniejszym ogniwem dru¿yny. Pew-
ne przyjêcia i doskona³e obrony umo¿-
liwia³y Avii zdobywanie punktów.
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ równie¿:
- atakuj¹cy Wojciech Paw³owski, któ-
ry mimo kilku s³abszych meczy w �rod-
ku sezonu, zdobywa³ wiele kluczo-
wych punktów;
- przyjmuj¹cy Jakub Guz, wcze�niej
nominalny libero - mimo niewysokie-
go wzrostu potrafi³ w  wielu meczach
zdobywaæ jak¿e wa¿ne punkty;
- �rodkowy Wojciech Ka�mierczak -
mocny punkt w bloku i dobra gra
�z krótkiej�.

Dru¿ynê czeka teraz okres roztre-
nowania, przerwa wakacyjna, w któ-
rej pewnie czê�æ zawodników trady-
cyjnie bêdzie prezentowaæ swoje
umiejêtno�ci na piasku.
Rozpoczyna siê równie¿ okres inten-
sywnego poszukiwania wzmocnieñ, bo
co prawda do planu minimum (4-te
miejsce) zabrak³o niewiele, ale je�li
wierzyæ s³owom zarz¹du i przedsta-
wionemu planowi dwuletniemu, w naj-
bli¿szym sezonie czeka nas nie lada
gratka - walka o awans do Polskiej
Ligi Siatkówki. By móc o tym my�leæ,
nale¿y dokonaæ paru zmian - wzmoc-
niæ przyjêcie, poprawiæ rozegranie,
a mo¿e tak¿e i ekipê szkoleniow¹, bo
czasem potrzebne jest �wie¿e spojrze-
nie na sytuacjê w zespole.

Mo¿e ju¿ za dwa lata bêdziemy
mieli okazjê obserwowaæ w �widniku
najlepszych siatkarzy w kraju, a war-
to by³oby aby klub z tradycjami siat-
karskimi jakie niew¹tpliwie ma Avia
walczy³ w�ród najlepszych, a nie na
zapleczu.

Pawe³ Cio³ek




