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WSTÊPNIAK

Skracanie  tekstów,  zw³a-
                szcza cudzych - to mozol-
                 na robota. Ka¿dy skrót to

rozterka: czy nie znie-
kszta³cê my�li autora? Czy nie prze-
inaczê? Czy nie ujmê sensu jego wy-
powiedzi? Uciêli�my sobie dwugo-
dzinna pogawêdkê z naszym burmi-
strzem, ale co z tego pozosta³o na
papierze? Z ca³ej powodzi s³ów i w¹-
tków wykroili�my mo¿e 10, mo¿e 15
procent wieloaspektowych rozwa-
¿añ, które starali�my siê (z aktywn¹
pomoc¹ rzecznika medialnego bur-
mistrza) upchaæ na kilku szpaltach
naszego miesiêcznika. Trzech rad-
nych nak³onili�my do wypowiedzi,
które powinny rzuciæ nieco �wiat³a
na frapuj¹ce nas pytanie: czy bier-
no�æ mieszkañców �widnika we
wspó³decydowaniu o przysz³o�ci
miasta oznacza du¿e zaufanie do
w³adz ('wybra³em raz, wiêc teraz
niech zarz¹dzaj¹ m¹drze miastem'),
czy odwrotnie - apatiê i niewiarê
w skuteczno�æ demokracji? Stere-
otyp �widnika - przyfabrycznego pe-
geeru, jaki przez dziesi¹tki lat wt³o-
czono do g³ów usuwany jest mozol-
nie i z oporami. Czy wszyscy m³odsi
skapituluj¹ i st¹d wyjad¹, czy te¿
mo¿na ten trend odwróciæ, jak to siê
dzieje np. we Wroc³awiu?

Na razie nie widaæ, by miasto
stara³o siê przyci¹gn¹æ m³odzie¿.
Radni w wiêkszo�ci s¹ ju¿ w wieku,

w którym na sam¹ my�l o dyskotece
dostaje siê drgawek obrzydzenia.
Nie je¿d¿¹ na rowerach, wiêc wybru-
kowane niszcz¹c¹ ³o¿yska rowerowe
kostk¹ �cie¿ki nie przeszkadzaj¹ im.
Po�wiêcone �widnikowi dodatki do
lubelskich dzienników b¹d� szukaj¹
dziwacznej sensacji ("siedemnasto-
latka kupi³a dwa piwa"), b¹d�
strasz¹ m³odzie¿ pracami, od któ-
rych siê chce wyæ (organizowane
przez urzêdników zbieranie �mieci
za parêset z³otych miesiêcznie).
O�miotysiêczna armia emerytów
z rozrzewnieniem wspominaj¹ca
swoje najlepsze lata po�wiêcone
sztucznie dzi� utrzymywanej fabryce
skutecznie zniechêca w³adze do
spojrzenia w przysz³o�æ oczami lu-
dzi przed trzydziestk¹. Jaki� ba³wan
pomalowa³ i zniszczy³ przeszkody
w skateparku, o którego niewielki
remont dopominaj¹ siê od dawna
ch³opaki z deskorolkami. Kino
'LOT' nie jest w stanie zgromadziæ
widzów i czeka na mannê z nieba w
postaci przeprowadzki do wyremon-
towanego przez lokalny biznes
'strasznego dworu'. �widnik z wielo-
poziomowym wyjazdem na auto-
stradê? Czy to nie fantazja, skoro
dzisiaj nikt nie umie po³o¿yæ równo
kostki i wylaæ asfaltu, który nie
popêka za dwa miesi¹ce? Zacznijmy
od nocnego po³¹czenia z Lublinem,
by chocia¿ troszkê otworzyæ �wid-

nik na �wiat. Jak po wieczornym,
atrakcyjnym koncercie jazzowym
w �widniku m³odzi ludzie maj¹ wró-
ciæ do Lublina? A jak wróciæ do �wi-
dnika po koncercie w Lublinie?

Nadal piszemy o szko³ach. Tym
razem trochê od wewn¹trz, oczami
uczniów. Decydujesz siê na liceum?
Sprawd� mo¿liwo�ci w szko³ach,
które masz na miejscu, odwied� je,
porozmawiaj z nauczycielami. Na na-
szych ³amach jest zawsze miejsce na
opinie m³odszego pokolenia, naj-
chêtniej wypowiadane poprawn¹
polszczyzn¹, a nie pó³-wiêziennym
slangiem, za który zbieramy ciêgi od
czytelników.

Wci¹¿ wiele osób usi³uje nas za-
klasyfikowaæ do jakiej� istniej¹cej
partii politycznej. To siê nie uda. Ra-
dnych i miejscowych polityków nie
dzielimy na 'koalicjê' i 'opozycjê',
tylko na przytomnych i nieprzytom-
nych w zale¿no�ci od podejmowan-
ych przez nich decyzji. I czêsto z roz-
bawieniem obserwujemy przecho-
dzenie z grupy przytomnych do
nieprzytomnych i na odwrót. A my
jeste�my po prostu 'pro-miejscy'.
Przemy do przodu, a nie ogl¹damy
siê za siebie. Zreszt¹, oceñcie Pañ-
stwo sami. Mi³ej lektury!

Redaktor Naczelny
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HANDEL

Od po³owy lutego 2006 roku
w �widniku nie ma
prawdziwych  sklepów
nocnych. Oficjaln¹ przy-

czyn¹ zamkniêcia ostatniego z nich by³o
nieop³acenie koncesji na sprzeda¿ alko-
holu przez w³a�ciciela. Sklep jednak da-
lej dzia³a jako ca³odobowy, ograniczono
tylko czas pracy stoiska z alkoholem.
W czym wiêc tkwi sedno problemu?

23 maja 2005 roku Rada Miasta
�widnika podjê³a uchwa³ê reguluj¹c¹
czas pracy placówek handlu detaliczne-
go, zak³adów gastronomicznych i us³u-
gowych. Radni bardzo dok³adnie wyko-
rzystali przepisy, ustalaj¹c ¿e sklepy
z artyku³ami spo¿ywczymi mog¹ byæ
czynne  w godzinach 5-22, a w okresie
od 1 pa�dziernika do 31 marca ca³o-
dobowo; zak³ady gastronomiczne od 10
do 5 rano, a �ogródki letnie� miêdzy 10
a 22. Celem pomys³odawców tych
ograniczeñ by³o zapobieganie alkoho-
lizmowi w naszym mie�cie. G³ównie
oczywi�cie w�ród m³odzie¿y, która to
praktycznie pozbawiona innych mo¿li-
wo�ci spêdzania wolnego czasu, bierze
przyk³ad z licznych 'nurków' od rana
wystaj¹cych pod osiedlowymi sklepa-
mi.

Przypomnê, ¿e w roku obecnym do
kasy miejskiej wp³ynie z op³at konce-
syjnych prawie pó³ miliona z³otych.
Mamy w mie�cie kilka organizacji,
którym zgodnie z ustaw¹ przekazywane
s¹ wszystkie pieni¹dze z koncesji -
docelowo na profilaktykê. W skali

a nie u¿ywaniu w ogóle) a nie tworzyæ
bezsensowne wrêcz uchwa³y.

Dzi� na szczê�cie uchwa³a ta nie
obowi¹zuje. Wojewoda lubelski uzna³,
¿e jest ona niewa¿na, poniewa¿ sprze-

szkañców, a nie utrudniaæ je. Gmina
mo¿e wiêc okre�liæ minimalny czas pra-
cy sklepów i zak³adów us³ugowych, ale
nie mo¿e urzêdowo go ograniczaæ. Pod-
kre�li³, ¿e gdyby trzymaæ siê przepisów

czna jest z Konstytucj¹. Ograniczenie
wolno�ci gospodarczej dopuszczalne jest
tylko w drodze ustawy i jedynie ze
wzglêdu na wa¿ny interes publiczny,
który w tym wypadku nie istnieje.
Sprawa trafi³a do Wojewódzkiego S¹du

uchwalonych przez radnych, firmy ca-
teringowe nie mog³yby obs³ugiwaæ we-
sel, a markety musia³yby zamykaæ
czê�æ swoich stoisk. Nie ma wiêc
w �widniku prawnych barier ograni-
czaj¹cych dzia³alno�æ sklepów w porze
nocnej. Dlaczego zatem nie ma no-
cnych sklepów, skoro wszelkie zasady
ekonomii mówi¹, ¿e utrzyma³y by siê na
rynku?

Przyczyn¹ zamkniêcia ostatniego
�nocnego� by³o nieop³acenie koncesji na
sprzeda¿ alkoholu.

Koncesji udziela Urz¹d Miasta,
a dok³adnie Wydzia³ Strategii i Rozwo-
ju - ich wydawanie jak i wycofanie jest
�ci�le okre�lone. Najpierw nale¿y z³o¿yæ
wniosek do UM. Do wniosku trzeba
do³¹czyæ miêdzy innymi pisemn¹ zgodê
w³a�ciciela, u¿ytkownika, zarz¹dcy lub

Alkoholu brak!
miesi¹ca jest to prawie 40 tys. z³. Sko-
ro tak wielkie pieni¹dze - przeznaczane
na Gminny Program Profilaktyki i  Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
oraz inne 'walcz¹ce z na³ogami' stowa-
rzyszenia  - nie przynosz¹ oczekiwa-
nych skutków, to nale¿a³oby siê za-
stanowiæ nad zmian¹ ca³ej polityki an-
tyalkoholowej (przeciw nadu¿ywaniu,

Administracyjnego w Lublinie, który
stwierdzi³ niewa¿no�æ uchwa³y i wstrzy-
ma³ jej wykonanie. Zdaniem s¹du by³a
ona nieprecyzyjna i ³ama³a kilka kon-
stytucyjnych zasad, takich jak: swobo-
da dzia³alno�ci gospodarczej, równo�æ,
praworz¹dno�æ, spo³eczna gospodarka
rynkowa. S¹d przypomnia³, ¿e samorz¹d
ma organizowaæ i u³atwiaæ ¿ycie mie- administratora budynku, je¿eli punkt
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sprzeda¿y znajduje siê w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym. Gdy
chcemy sprzedawaæ alkohol w oso-
bnym obiekcie, takie pozwolenie nie jest
potrzebne. Do tego nale¿y wnie�æ op³aty
za korzystanie z zezwolenia, które wy-
nosz¹ od 525 z³ (za sprzeda¿ napojów
z zawarto�ci¹ do 4.5 % alkoholu) do
2100 z³ (za sprzeda¿ napojów zawie-
raj¹cych powy¿ej 18 % alkoholu). Kwo-
ta ta mo¿e zostaæ w kolejnych latach
podwy¿szona i zale¿y od warto�ci
sprzeda¿y alkoholu w poprzednim roku.
Musi ona byæ wniesiona na rachunek
gminy w ratach - kolejno do dnia 31 sty-
cznia, 31 maja, 30 wrze�nia. Je�li
w³a�ciciel nie wywi¹¿e siê i w odpo-
wiednim czasie nie ui�ci op³aty, wyda-
wana jest decyzja administracyjna
stwierdzaj¹ca wyga�niêcie koncesji.
Przedsiêbiorca zobowi¹zany jest wiêc
zaniechaæ sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych.

Je�li tego nie zrobi, przewidziane
s¹ kary pieniê¿ne do 2500 z³. Od Pani
Pietrzak z Wydzia³u Rozwoju i Strategii
Miasta  dowiedzia³am siê, ¿e do kon-
troli realizacji koncesji uprawniona jest
Policja, Stra¿ Miejska, oraz - uwaga -
Urz¹d Celny. Urzêdnicy naszego ratu-
sza nie s¹ za� specjalnie zainteresowa-
ni kontrolami, je�li kto� sprzedaje na
przyk³ad piwo, pod warunkiem, ¿e nie
robi tego w nocy.

Mo¿e zatem, je¿eli nie jeste�my
w stanie ca³kowicie wyeliminowaæ alko-
holu z naszego ¿ycia, propagujmy sze-
roko pojêta kulturê picia. Co do m³o-
dzie¿y za�, to nale¿a³oby zamiast ogra-
niczaæ jej prawa obywatelskie, zapro-
ponowaæ inne, ciekawsze formy spê-
dzania czasu. Rozwin¹æ kulej¹ce ¿ycie
kulturalne �widnika, nie hamowaæ oby-
watelskich inicjatyw - najlepiej spytaæ
siê samej m³odzie¿y - oni sami wiedz¹,
co im jest do szczê�cia potrzebne.

Pozostaje wiêc ostatni argument:
spokój i porz¹dek publiczny. Jasne jest,
¿e w nocy sklep odwiedzaj¹ nie tylko
osoby, którym nagle zabrak³o mleka czy
chleba. Wiêkszo�æ kupuje w³a�nie alko-
hol. Nie zawsze s¹ to osoby trze�we.
Uregulowania prawne mówi¹ o zaka-
zie sprzeda¿y napojów alkoholowych
osobom pijanym oraz spo¿ywaniu trun-
ków w obrêbie sklepu, ale ¿aden z w³a-
�cicieli nie jest w stanie tego dopilno-
waæ. Tam gdzie jest piwo, wódka lub
wino, zawsze znajd¹ siê amatorzy szyb-
kiego i g³o�nego spo¿ywania tych napo-
jów. Nie ma znaczenia, czy sklep jest
otwarty do 22, czy ca³¹ dobê. Ucze-
stnicy libacji na �wie¿ym powietrzu i tak
zawsze siê znajd¹. Nawet o 6 rano.

My�lê, ¿e przyda³by siê lepszy mo-
nitoring lub po prostu wiêksza akty-
wno�æ stra¿y miejskiej i policji. A ha³as?
Przecie¿ grupa osób wracaj¹ca z dy-

skoteki, pubu czy domowego spotkania
towarzyskiego zachowuje siê czasami
g³o�niej, ni¿ tych paru pijaczków. Czy
w takim razie mam siê domagaæ za-
mkniêcia wszystkich dyskotek?! Je�li
komu� przeszkadza grupka dzieciaków
graj¹cych w pi³kê, które przy okazji
krzycz¹ i �miej¹ siê g³o�no, dzieci nale¿y
zamkn¹æ w domu?

Faktem jest, ¿e zawsze znajdzie siê
grupa osób którym co� bêdzie prze-
szkadzaæ. A denerwowaæ mo¿e wszy-
stko: raz s¹ to dzieci, raz psy, innym ra-
zem sklepy nocne. ¯yjemy w spo³e-
czeñstwie, jeste�my jego czê�ci¹ i na-
le¿y liczyæ siê z tym, ¿e zachowanie lub
styl ¿ycia innych mo¿e nam siê nie po-
dobaæ. Nie mo¿emy jednak narzucaæ
swojego sposobu my�lenia innym. Z pi-
jañstwem i alkoholizmem nale¿y wal-
czyæ ale nie prohibicj¹, a m¹dr¹ profilak-
tyk¹. Je�li programy i instytucje, do
których nale¿y to zadanie, nie dzia³aj¹,
to w³adze powinny zastanowiæ siê nad
sensem ich istnienia. Ja równie¿ chcia-
³abym mieszkaæ w piêknym i spokojnym
mie�cie, ale przede wszystkim otwartym
i nowoczesnym. Dlatego zamiast zaka-
zów proponujê tworzenie alternaty-
wnych form spêdzania czasu.

Agnieszka Majczak
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WYWIADWidzieæ z w³asnego
fotela dalej ni¿ jutro.

MISJA
MIASTA

Ka¿dy pracownik w firmie,
uwa¿aj¹cej    siê    za  nowo-
czesn¹ zna, lub s³ysza³ o jej
misji. Ka¿da misja ma swój

rdzeñ, wokó³ którego jest zbudowana.
Czêsto nie mo¿na go odnale�æ w 'ram-
kach z misj¹', któr¹ w³a�ciciele, preze-
si, burmistrzowie czy liderzy kazali po-
wiesiæ na �cianach fabryk czy urzêdów.
Tak w³a�nie sta³o siê przy definiowaniu
misji �widnika. Czy ze sformu³owanym
przez w³adze credo  identyfikuj¹ siê jego
mieszkañcy? Bo to my przecie¿ jeste-
�my miastem, a nie kilku urzêdników.

z okien urzêdu, a z okien mieszkañców
mo¿e by³oby bardziej twórcze i kre-
owa³oby now¹ rzeczywisto�æ, a nie
tylko upiêksza³o i remontowa³o star¹.
Przecie¿ my, mieszkañcy, te¿ siê rozwi-
jamy. Mamy marzenia, które chcemy
spe³niaæ. Kszta³cimy siê, koñczymy
kursy, je�dzimy po �wiecie i kochamy
swoje miasto. To w�ród nas nale¿y szu-
kaæ misji �widnika, a nie w �kondycji
zak³adów lotniczych�, które w latach
1996-2001 otrzyma³y 884,5 mln z³ po-
mocy z naszych podatków.

Mo¿e transmisje �na ¿ywo�
w TK� z komisji Rady Miejskiej
pobudz¹ nas do dzia³ania? Czy da siê
sprawiæ, by wiê� mieszkañców z ra-
dnymi generowa³a idee na miarê XXI
wieku? Gdyby to siê uda³o, to wszyscy
zarz¹dcy i urzêdnicy robi¹c cokolwiek
w tym mie�cie bêd¹ mogli szczerze
(a nie wyborczo) powo³ywaæ siê na
dobro mieszkañców.

Uwiêd³e laury lat minionych i wy-
borcze chodnikowe sukcesiki pod pu-
blikê nie przystaj¹ ju¿ do przemian, ja-
kie zasz³y w lokalnej spo³eczno�ci.
Zwiedzili�my kawa³ �wiata i chcemy go

frastrukturê miejsk¹, stabiln¹ poli-
tykê finansow¹ oraz konkuren-
cyjno�æ w stosunku do innych gmin
regionu, kraju i Unii Europejskiej.
�widnik to miasto, które spe³nia
wszystkie funkcje stolicy administra-
cji powiatowej, pozostaj¹c jedno-
cze�nie suwerenn¹ czê�ci¹ Aglome-
racji Lubelskiej, z jej zapleczem nau-
kowym i atrakcyjno�ci¹ turysty-
czn¹.�

Powy¿sze napisali urzêdnicy i na-
zwali misj¹ miasta. Napisali, bo jest taka
moda i konieczno�æ, aby dzisiaj ka¿dy
mia³ misje, wizje i strategie. Szkoda
tylko, ¿e nie jest to misja mieszkañców
miasta. Nikt siê przecie¿ do nas nie
zwraca³ z pytaniem: jak widzimy swoje
miasto jutro. Nie by³o spotkañ, rozmów
z mieszkañcami, ankiet, szukania ludz-
kich marzeñ i oczekiwañ. Czy¿by lokal-
na w³adza ba³a siê obywatelsko�ci
w swoich dzia³aniach? Tym bardziej,
¿e zdefiniowanie s³abych i mocnych
stron miasta i umiejêtno�æ ich analizo-
wania dawno zawita³a pod strzechy.
Nie jest to wiedza tajemna, dostêpna
tylko wybranym lub mianowanym.

Spojrzenie na przysz³o�æ miasta nie
 �wiat ujrza³ �dzie³o� w za³¹czniku

do Uchwa³y nr 149 Rady Miasta z dnia
28.06.2004 r. Brzmi ono tak:
��widnik to miasto, które rozwija siê
w sposób sta³y i zrównowa¿ony. Pod-
staw¹ lokalnej gospodarki jest
kondycja zak³adów lotniczych PZL
�widnik oraz firm z nim zwi¹zanych.
W ramach specjalnie wydzielonych
stref ma miejsce rozwój us³ug komer-
cyjnych, w szczególno�ci przemys³u.
Dynamicznie rozwija siê ma³a i �re-
dnia przedsiêbiorczo�æ, g³ównie
us³ugi i handel. �widnik to miasto,
które zapewnia swoim mieszkañcom
dobry standard ¿ycia, wysok¹ jako�æ
us³ug komunalnych, nowoczesn¹ in-

mieæ u siebie. Pora skoñczyæ ju¿
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z mianownikiem �miasta przyfabryczne-
go�. Warto w koñcu podyskutowaæ, czy
mo¿emy mieszkaæ w ekskluzywnej sy-
pialni metropolii lubelskiej z doskona³ym
szkolnictwem, kultur¹, s³u¿b¹ zdrowia
i na przyk³ad wielkim aquaparkiem oraz
piêknym amfiteatrem pe³nym imprez.

Czy mo¿e wykorzystuj¹c jako
�przynêtê� potencja³ innowacyjno-te-
chnologiczny WSK PZL �widnik, a co
za tym idzie chyba ca³ej Grupy Kapi-
ta³owej Lotniczo-Radioelektronicznej,
akademickie zaplecze naukowo-ba-

Paradoks burmistrza

WYWIAD

J aka jest rola bur-
mistrza? Tworzy on,
czy kieruje bie¿¹cym
¿yciem gminy? Po-

stanowili�my o to zapytaæ Wal-
demara Jaksona, koñcz¹cego
w³a�nie drug¹ kadencjê rz¹-
dów w naszym mie�cie.

Czuje siê Pan bardziej mena-
d¿erem, czy politykiem?

Trudno jest jednoznacznie odpo-
wiedzieæ na to pytanie. Tak naprawdê
nie da siê rozdzieliæ jednego, od drugiego.

Burmistrz pe³ni okre�lone role i w zale-
¿no�ci od sytuacji �zak³ada albo oficerki,
albo bambosze�. Zarz¹dzanie 40-tysiê-
cznym miastem to skomplikowany pro-
ces, w którym elementy planowania,
kierowania, motywowania i kontrolo-
wania nawzajem siê ze sob¹ przeplataj¹.

Poka¿ê panom profil zawodowy
burmistrza przygotowany przez an-
gielsk¹ firmê. Generalnie jest to bliski
mi model, gdzie zawarte s¹ cechy i za-
dania realizowane przez burmistrza.
Zasadnicza to oczywi�cie zarz¹dzanie.
Burmistrz jest te¿ szefem zak³adu pra-
cy, jakim jest urz¹d miasta, a po�rednio
dla ca³ego szeregu instytucji i firm miej-

skich. Koordynuje ca³o�æ polityki finan-
sowej oraz administracyjnej, stanowi¹c
lokalne prawo, podpisuj¹c umowy, wy-
daj¹c ró¿norakie decyzje. Ja sam mam
kilka piecz¹tek, którymi pos³ugujê siê
w zale¿no�ci od potrzeb, np. jako organ
administracji publicznej lub jako szef
obrony cywilnej. W pewnym sensie jest
tak¿e politykiem, kieruje koalicj¹ polity-
czn¹ w gminie i w ramach przywódz--
twa tworzy politykê i strategiê gminy.

Tak wiêc burmistrz powinien byæ
jednocze�nie dobrym menad¿erem, ale
i zwierzêciem politycznym, które reali-
zuje okre�lone postulaty. To jest taki
paradoks burmistrza.

Dzi�, w spo³eczeñstwie infor-
macyjnym, przekaz o mie�cie emi-
towany na zewn¹trz musi byæ przed-
miotem szczególnej troski w³adz
miejskich. W jaki sposób na arenie
ogólnokrajowej i miêdzynarodowej
promowane jest miasto i czy m³o-
dym osobom przedstawia siê kon-
kretne perspektywy i mo¿liwo�ci,
aby swoj¹ przysz³o�æ mog³y zwi¹zaæ
ze �widnikiem? Czy pomagaj¹
w tym miasta partnerskie?

Ja mo¿e odpowiem panom tak¹
historyjk¹. Ostatnio by³ u mnie m³ody
cz³owiek, po wy¿szej szkole dziennikar-

skiej im. Wañkowicza w Warszawie,
który narzeka³, ¿e nie ma dla niego pra-
cy w �widniku, i ¿ebym ja co� z tym
zrobi³. To jest dowód na kompletn¹ ka-
pitulacjê tej m³odej przecie¿ osoby i na
nieefektywno�æ systemu nauczania.
Przecie¿ burmistrz nie jest od tego, aby
tworzyæ nowe miejsca pracy, nie za³o¿y
fabryki, ¿eby zatrudniæ ludzi. Miasto
mo¿e jedynie kreowaæ warunki do two-
rzenia nowych miejsc pracy. Ogólny
trend jest taki, ¿e m³odzi wyje¿d¿aj¹ za
prac¹ za granicê lub do du¿ych miast.
Je�li kto� postanowi³ sobie zostaæ
�piewakiem operowym, to ja mu opery
w �widniku nie wybudujê. Tutaj trzeba
dzia³aæ perspektywicznie, planowo.

Je¿eli za� mówimy o miastach par-
tnerskich, to na wschodzie chodzi nam
przede wszystkim o pomoc tamtejszym
Polakom. Organizujemy im  ró¿nego ro-
dzaju szkolenia z samorz¹dno�ci.
Na tym polu wspó³pracujemy z Ame-
rykañska Fundacj¹ Wolno�ci. Z zacho-
du za�, z Aalten, przyswajamy tamte-
jsze know how oraz model samorz¹-
dno�ci, który ju¿ d³u¿szy okres funkcjo-
nuje w strukturach europejskich. Osta-
tnio w³a�nie Artur Soboñ by³ na sta¿u
op³aconym przez ministra spraw za-
granicznych Królestwa Holandii, gdzie
poznawa³ oraz przyswaja³ tamtejszy
model funkcjonowania samorz¹dów.
Zwraca³ uwagê na to, ¿e tam urzêdnik,
jak pracuje, to rzeczywi�cie pracuje. Nie
robi sobie co chwilê przerwy na kanap-
kê lub ciasteczko. Ci¹gle siê przecie¿
tej samorz¹dno�ci uczymy...

dawcze Lublina, m³odo�æ i wykszta³-
cenie �widniczan i uroki naszego piê-
knego miasta - stworzyæ warunki do po-
wstania i rozwoju o�rodków obs³ugi np.
finansowej, in¿ynieryjnej, badawczej czy
prawnej �wiatowych firm. Mo¿e lotni-
czych?

Czy te¿ szukaæ pomys³ów mog¹-
cych powstaæ po �burzy mózgów�,
gdzie za punkt wyj�cia przyjmie siê fakt
krzy¿owania siê dróg transportu drogo-
wego, kolejowego i lotniczego w naszym
mie�cie, a tak¿e blisko�æ rynków

wschodnich? Celem za� - stworzenie
mo¿liwo�ci dla powstania wielkiego
centrum logistycznego. Licz¹cego siê
na mapie nie tylko Europy ale i �wiata.

Spróbujmy podyskutowaæ o tym.
Czas najwy¿szy przenie�æ w koñcu
punkt ciê¿ko�ci zza torów, do miasta
i spojrzeæ z w³asnego fotela dalej ni¿
w najbli¿sze wybory. Niech w³adza
nauczy siê realizowaæ marzenia obywa-
teli. I to jest prawdziwa misja.

£epecki
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Czy mieszkañcy �widnika two-
rz¹ spo³eczeñstwo obywatelskie?

Moim zdaniem �widnik jest
spo³eczeñstwem a¿ za bardzo obywa-
telskim. Ja to mówiê w cudzys³owie
oczywi�cie. Ka¿da decyzja, ¿eby zapa-
d³a na sesji Rady Miejskiej, musi byæ
wcze�niej przedyskutowana w komi-

sjach oraz bywa konsultowana z okre-
�lonymi grupami mieszkañców. Mamy
zatem takie sytuacje, ¿e zg³asza siê gru-
pa mieszkañców, która domaga siê wy-
ciêcia konkretnych drzew i sk³adaj¹
wnioski, podpisy. Zaraz te¿ znajduje siê
grupa, która domaga siê pozostawienia
owych drzew i tak¿e przedstawia swo-
je racje. Takie sprawy to wiêkszo�æ de-
cyzji burmistrza i rady. Spory pojawiaj¹
siê rzadko, czêsto prowokowane jedynie
ze wzglêdu na ró¿nice polityczne, bez
¿adnej merytorycznej argumentacji.
Najwa¿niejszym jest, aby doprowadziæ
do kompromisu.

Zdecydowana mniejszo�æ mie-
szkañców �widnika pracuje wci¹¿
jeszcze w zak³adzie PZL. Jak na tym
tle ocenia Pan celowo�æ wi¹zania
i uzale¿niania gospodarki 40-sto
tysiêcznego miasta z �kondycj¹
zak³adów lotniczych PZL �widnik�?

To jest fragment analizy strategi-
cznej pozycji naszego miasta. Tak po
prostu jest. Zak³ad jest obecnie najwiê-
kszym pracodawc¹ w mie�cie. Miesiê-
cznie wyp³aca kilka milionów na p³ace.

Strategia, na któr¹ siê Panowie powo-
³uj¹, jest za� jednym z kilkunastu doku-
mentów, które s¹ opracowane na naj-
bli¿sze lata dla �widnika. Mam te¿ przy-
gotowany, m.in. program rewitalizacji,
plan rozwoju lokalnego, ochrony �ro-
dowiska, rozwoju mieszkalnictwa,
a tak¿e wieloletni plan inwestycyjny.
S¹ tam inwestycje na ponad 200 mln

z³otych, przynajmniej po³owê tej sumy
chcemy pozyskaæ z funduszy struktural-
nych na lata 2007-13.

Oczywi�cie planujemy stopniowe
uniezale¿nienie siê od kondycji ekono-
micznej WSK, nadal jednak mówi¹c,
¿e to jest g³ówny element, taka �loko-
motywa� rozwoju. Nie wolno nam za-
pomnieæ o potencjale technologicznym
jaki tkwi w tych zak³adach. Wspólnie
stworzona spó³ka Park Przemys³owy
jest dobrym przyk³adem kooperacji mia-

sta i zak³adu. Dziêki unijnym �rodkom
mo¿emy wykorzystaæ �wietne miejsce,
dobre po³¹czenie komunikacyjne,
istniej¹c¹ bazê infrastrukturaln¹, zmo-
dernizowane lotnisko i stworzyæ nowo-
czesne miasteczko przemys³owe w tej
czê�ci Polski.

Czy bêdzie Pan startowa³

na nastêpn¹ kadencjê?

Ciê¿ko jest odpowiedzieæ na to py-
tanie. Podjêcie takiej decyzji nie jest pro-
ste. To nie zale¿y tylko ode mnie. Roz-
poczête plany trzeba realizowaæ, natu-
ralne zatem, ¿e trzeba bêdzie siê pod-
daæ ocenie ze strony mieszkañców...

Dziêkujemy za rozmowê.

Pawe³ Falicki i £ukasz £epecki
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PYTANIA
DO RADNYCH

wiek: 61
ulubiony deser: gala-
retka owocowa z tru-
skawkami i �mietan¹
muzyka: marsz trium-
falny z opery Aida
ostatnio by³em:

Co nale¿a³oby zrobiæ, a co Pan zro-
bi³, aby mieszkañcy mieli wiêkszy
wp³yw na losy swojego miasta.

wiek: 47
ulubiony deser: nie
mam
muzyka: wszystko ze
Stinga, Cohena, Oku-
d¿awy
ostatnio by³em:

Mieszkañcy musz¹ chcieæ
braæ udzia³ w ¿yciu mia-
sta. Im wiêcej powstaje
organizacji �rodowisko-

wych, miejskich, tak¿e politycznych,
tym lepiej. Licz¹ siê tak¿e zwi¹zki kom-
batanckie, emeryckie, wêdkarskie, czy
osiedlowe.

Spo³eczeñstwo naszego miasta jest
w uprzywilejowanej pozycji. �widnik
jest miastem zwartym, opartym o WSK.
Powinna zaistnieæ du¿a liczba ludzi,
którzy bior¹ udzia³ w ¿yciu miasta.

Rada Miasta ³atwiej komunikuje siê
z grupami mieszkañców. Nawet, gdy s¹
nieformalne, zwi¹zane z napisami na
murach, czy deskorolk¹. Tworz¹ siê one
wokó³ ludzi aktywnych, którzy potrafi¹
lobbowaæ za dan¹ spraw¹. Inicjatywa
powinna wychodziæ od mieszkañców.
Jak jest jaki� temat, to w Radzie tworzy
siê zespó³ do rozwi¹zania takiego pro-
blemu. Pamiêtam jak dwa lata temu
chodzi³o o zamkniêcie jednej ze szkó³
(malej¹ca liczba uczniów). Inicjatywa
nale¿a³a do Rady, przeprowadzili�my
konsultacje z nauczycielami i rodzica-
mi. Opinia by³a negatywna i nie za-
mknêli�my. Burmistrz mo¿e jednooso-
bowo podejmowaæ decyzje, ale zawsze
liczy siê z opini¹ spo³eczn¹.

poza regionem:  tydzieñ temu  w Warsza-
wie
za granic¹:  rok temu z ¿on¹ na Syberii

poza regionem: w lutym w Rybniku
za granic¹:  rok temu w Anglii

Sukces organizacji obywatel-
skiej powinien byæ sto razy
bardziej nag³a�niany ni¿ fakt
wype³nienia  obowi¹zku

przez urzêdnika. Nale¿a³oby wiêc pro-
mowaæ takie  inicjatywy w mediach.
Wystarczy �zdj¹æ ³apê� ratusza z G³osu
�widnika, albo przestaæ go subsydio-
waæ, wtedy sam siê zajmie tematem.
Nale¿y te¿ nak³oniæ TK�, aby tê sprawê
przyjê³a jako misjê. Trzeba tak¿e prze-
znaczaæ wiêksz¹ kwotê na dofinanso-
wanie obywatelskiej aktywno�ci,
z warunkiem finansowania zewnetrzne-
go - w proporcjach 50% do 50%.
Nale¿y rozwa¿yæ transmisje telewizyjne
(internetowe) z wa¿niejszych posiedzeñ.
S¹dzê, ¿e szko³y powinny wprowadziæ
grê obywatelsk¹ pt. M³odzie¿owa Rada
Miasta. Z wyborami i prac¹ na auten-
tycznych dokumentach.

Osobi�cie wnioskowa³em o uwol-
nienie mediów od ratusza.  Zapropono-
wa³em zmianê modelu funkcjonowania
MOK-u. Program instytucji (tak jak np.
w Olecku) mia³oby ustalaæ stosowne
stowarzyszenie, a realizowa³by dyre-
ktor zatrudniony na kontrakcie. Popie-
ra³em te¿ ka¿dy ruch obywatelski, jak
np. ten, zmierzaj¹cy do wybudowania
bezpiecznego skateparku.

M ieszkañcy �widnika
powinni uwierzyæ, ¿e
naprawdê maj¹ bardzo
du¿e mo¿liwo�ci wspó³-

decydowania o losie swojego miasta,
a narzêdziami do tego s¹ nie tylko ra-
dni, czy burmistrz, ale oni sami.

Najwa¿niejszym sposobem wspó³-
uczestniczenia w decydowaniu o losach
miasta jest osobiste uczestnictwo w se-
sjach Rady Miejskiej. Czêsto g³os miesz-
kañców ma wiêksz¹ si³ê oddzia³ywania
na burmistrza ni¿ g³osy radnych. Oka-
zja do pokazania mo¿liwo�ci wspó³de-
cydowania jest teraz tym wiêksza, ¿e
na jesieni �widniczanie wybior¹ sobie
nowe w³adze miasta.

Moje kandydowanie na radnego
by³o prób¹ wspó³decydowania o losach
�widnika - to by³ jedyny powód tej decy-
zji. Nigdy nie by³o mi obojêtne, co siê tu
dzieje, jak miasto jest zarz¹dzane, cze-
go brakuje, co mo¿na jeszcze zrobiæ. Ja-
ko radny nie odmawia³em pomocy tym,
którzy siê do mnie zwrócili. Ponadto
kierujê stowarzyszeniem, przy którym
dzia³a grupa m³odych ludzi z zapa³em
do dzia³ania na rzecz miasta. Pokaza³y
to m.in. ostatnie fina³y WO�P w �wid-
niku. Robili to m³odzi ludzie, wierz¹cy,
¿e mo¿na, je¿eli siê tylko chce.

wiek: 32
ulubiony deser: ser-
nik
muzyka:  taka, która
odzwierciedla mój na-
strój.
ostatnio by³em:

poza regionem: jestem bardzo czêsto
z  racji zawodu.
za granic¹: w lutym odwiedzi³em Chiny

Kazimierz Bachanek Jan Kondrak Mariusz Wilk
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Szko³a to co� wiêcej ni¿ sam
budynek. To g³ównie ludzie
ucz¹cy siê i nauczaj¹cy. To
oni j¹ buduj¹ i stanowi¹ jej

fundamenty. I Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. W³adys³awa Broniewskiego
jest nie tylko szko³¹ z klas¹, ale równie¿
z dusz¹. Ma swoj¹ 54 letni¹ historiê
i tradycjê, która czyni j¹ wyj¹tkow¹.
�Bronek� uczy otwarto�ci, samodziel-
no�ci i systematyczno�ci zw³aszcza
w nauce. Ka¿dy ma co� do powiedze-
nia i na pewno zostanie wys³uchany.
Tu zderzaj¹ siê przeró¿ne pogl¹dy
i do�wiadczenia, ró¿ne my�li i prze¿ycia.

jaznej atmosferze, mo¿e byæ atrakcyj-
na dla ka¿dego.

Co ka¿dy wiedzieæ powinien:
Profile klas:
- humanistyczno-artystyczny
- menad¿ersko-jêzykowy
- matematyczno-informatyczny
- sportowy z elementami ratownictwa

Wyposa¿enie:
Dwie nowoczesne pracownie kom-

puterowe z sal¹ projekcyjn¹, najwiê-
ksza skomputeryzowana biblioteka
szkolna w mie�cie.

nitoring gwarantuje bezpieczeñstwo.
Atutem szko³y jest wykwalifiko-

wana kadra pedagogiczna z du¿ym
do�wiadczeniem. Uczy tu 39 nauczy-
cieli oraz psycholog szkolny. S¹ to ludzie
maj¹cy w³a�ciwe podej�cie do m³o-
dzie¿y, potrafi¹cy znale�æ z nimi wspól-
ny jêzyk.

Mo¿liwo�ci:
W �Bronku� ka¿dy mo¿e rozwijaæ

siê naukowo i artystycznie. W naszej
szkole indywidualnie wybieramy przed-
mioty w zakresie rozszerzonym, co
umo¿liwia dobre przygotowanie do ma-
tury i start na ka¿d¹ wy¿sz¹
uczelniê. Ka¿dy mo¿e osi¹gaæ sukce-
sy, a przy tym dobrze siê bawiæ dziêki
licznym ko³om przedmiotowym i arty-
stycznym (np. warsztaty filozoficzne,
Szkolny Klub Europejski, Teatr Ekspe-
rymentalny, ko³a: ¿ywego s³owa, psy-
chologiczne, anglojêzyczne ko³o tea-
tralne, polonistyczne, matematyczne,
przyrodnicze i oczywi�cie SKS) koncer-
tom muzycznym, spotkaniom z cieka-
wymi lud�mi, rajdom i wycieczkom.

Ewelina Ignasiak, Iwona Jaremek,
Paulina Kluga , Karolina Kot, Pauli-
na Oktaba, Monika Sysa z klasy 1b
oraz inspiracje uczniów klasy 2f.

Szko³a niezwyk³a

My�lê, wiêc jestem
w �Bronku�

Kiedy zdecydowa³am siê na tê
szko³ê, nie przypuszcza³am, ¿e odnajdê
w niej tak mi³¹ atmosferê.  Chocia¿
uczniowie preferuj¹ swobodny styl by-
cia, to jednak wbrew wielu opiniom,
potrafi¹ wykazaæ siê du¿¹ kultur¹. Lu�-
na postawa wcale nie koliduje z ich am-
bicjami czy osi¹gniêciami. A wrêcz
przeciwnie, dziêki przychylnemu na-
stawieniu, ³atwiej im poszerzaæ horyzon-
ty my�lowe i zg³êbiaæ trudne zaga-
dnienia humanistyczne, czy regu³y
matematyczne. Ka¿dy czuje siê tu bez-
pieczny, mo¿e swobodnie wyra¿aæ swo-
je pogl¹dy i poznaæ wiele interesuj¹cych
osób, które wprost zara¿aj¹ swoimi pa-
sjami, optymizmem i energi¹. Ucznio-
wie naszej szko³y wykazuj¹ ogromn¹
wra¿liwo�æ na cudz¹ krzywdê, dlatego
te¿ czêsto organizujemy ró¿ne akcje na
rzecz potrzebuj¹cych. Mo¿e nie wszy-
scy s¹ tak dobroduszni i wspaniali, jak
zreszt¹ w ka¿dym �rodowisku. Ale
niemi³e incydenty zdarzaj¹ siê rzadko,
a wiêkszo�æ uczniów potrafi rozgrani-
czyæ pracê i zabawê.

Tak wiêc nasza szko³a, dziêki cha-
rakterom, ambicjom i zainteresowa-
niom jej uczniów i pedagogów oraz przy-

W tym roku szko³a zosta³a wyre-
montowana z zewn¹trz, jak i wewn¹trz.
Kolorowe �ciany odzwierciedlaj¹ at-
mosferê tu panuj¹c¹ - przyjazn¹ i we-
so³¹. Odnowiona zosta³a równie¿ sala
gimnastyczna, gdzie po³o¿ono specjalne
pod³o¿e, tak jak w dobrze wyposa¿onych
halach sportowych. Ca³odobowy mo-

LICEA

W pokoju Anki �ciany
ozdobione s¹ dyploma-
mi oraz certyfikatami
potwierdzaj¹cymi jej

�wietn¹ znajomo�æ jêzyków obcych.
Wiêkszo�æ, to nagrody za wygrane
konkursy i olimpiady z jêzyka angiel-

skiego. Po ukoñczeniu gimnazjum
dziewczyna my�la³a nad wyborem
liceum, mog¹cym spe³niæ jej marzenia
o nauce nowych jêzyków i udosko-
nalaniu tych, którymi potrafi siê
pos³ugiwaæ. W ten sposób Anka trafi³a
do II LO w �widniku...

W szkole istniej¹ klasy jêzykowe,
które oferuj¹ uczniom lepsze przygoto-
wanie siê do rozszerzonej matury z jêzy-
ka angielskiego, francuskiego czy nie-
mieckiego. Anka trafi³a do klasy jê-
zykowej z rozszerzonym jêzykiem an-
gielskim, gdy¿ w przysz³o�ci chcia³a stu-

diowaæ w Wielkiej Brytanii. �Od razu
spodoba³a mi siê atmosfera panuj¹ca
w tej klasie i szkole�- mówi Anka, dzi�
ju¿ studentka ucz¹ca siê w Londynie.
�Bardzo podoba³o mi siê w naszej
szkole to, ¿e nikt nie jest przekre�lany
za wyniki w nauce, ze wzglêdu na
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miejsce zamieszkania (w liceum uczy
siê wielu uczniów spoza �widnika), czy
jakiekolwiek pogl¹dy. To prawda, ¿e
wymagania s¹ wysokie, ale nauczyciele
s¹ w porz¹dku wobec uczniów i nie
wymagaj¹ od nich czego�, czego dany
uczeñ nie jest w stanie wykonaæ. Oce-
nianie jak i regulamin s¹ jasno wyt³uma-
czone na pocz¹tku roku i oczekuje siê
od m³odzie¿y przestrzegania tych kry-
teriów, co nie pozwala pó�niej na nie-
jasne sytuacje w kontaktach z nauczy-
cielami. Ogólnie mówi¹c szko³a jest do-
brym startem w pó�niejsze, studenckie
¿ycie, gdzie nikt ju¿ siê za ciebie nie
martwi czy jeste� na zajêciach czy ciê
nie ma i dlaczego�- opowiada dziew-
czyna. �Podczas mojego pobytu w Ba-
czyñskim prze¿y³am wiele mi³ych sytu-
acji, bra³am udzia³ w wielu konkursach
i projektach organizowanych przez
nasze liceum, pozna³am wielu nowych
ludzi. Dzisiaj, gdy pomy�lê, ¿e obawia-
³am siê liceum, �miejê siê z siebie
w duchu�.

Anka nie jest jedyn¹ osob¹ zado-
wolon¹ z nauki w II LO (im. K. K. Ba-
czyñskiego). Uczniowie maj¹ mo¿li-
wo�æ rozwijania sowich zainteresowañ,

na wielu zajêciach pozalekcyjnych
(kó³ko historyczne, dziennikarskie, jêzy-
ka angielskiego, a ostatnio organizo-
wane s¹ zajêcia dla uczniów zainte-
resowanych PO i prawem humanitar-
nym na �wiecie oraz wiele innych),
udoskonalaniu swojej wiedzy na fa-
kultetach ze wszystkich przedmiotów
(uczniowie trzecich klas - przygoto-
wanie do matury) czy przedstawiania
swoich pogl¹dów na ³amach gazetki
szkolnej oraz gazetki �School Times�,
prowadzonej w jêzyku angielskim.

Wielu uczniów podkre�la tak¿e
ogromn¹ ró¿nicê pomiêdzy liceum,
a gimnazjum w sposobie nauki i przeka-
zywaniu wiedzy.  �W naszym gimna-
zjum ¿aden nauczyciel specjalnie nie
przejmowa³ siê innymi przedmiotami,
poza tym którego sam uczy³. Czêsto
zdarza³y siê sytuacje, ¿e mieli�my
strasznie du¿o zadane z kilku przedmio-
tów naraz tak, ¿e trzeba by³o zarywaæ
noc, ¿eby wszystko odrobiæ. W naszym
liceum nie zdarzaj¹ siê takie sytuacje,
nauczyciele maj¹ �wiadomo�æ, ¿e ist-
niej¹ te¿ inne przedmioty, z których trze-
ba siê przy³o¿yæ, co wcale nie wp³ywa
na obni¿enie poziomu, czy ilo�ci przeka-

zywanego nam materia³u�- opowiada
Maciek, uczeñ drugiej klasy.

Liceum oferuje du¿y wybór profili
klas, ka¿dy z innymi przedmiotami w roz-
szerzeniu, m. in.: klasy matematyczno -
infomatyczne, biologiczno - chemiczne,
do których co roku zg³asza siê najwiêcej
chêtnych, czy klasy matematyczno -
przyrodnicze (w tym roku uczniowie tej
klasy, jako pierwszy rocznik, maj¹ oka-
zjê uczyæ siê jêzyka hiszpañskiego)
i wiele innych. Ka¿dy mo¿e, wed³ug
w³asnego uznania, wybraæ interesuj¹cy
go profil, ze wzglêdu na to co chce ro-
biæ w przysz³o�ci lub co go interesuje.

II LO w �widniku, co byæ mo¿e
najwa¿niejsze, jest szko³a bezpieczn¹.
�Nie spotka³em siê u nas w szkole ze
zjawiskiem fali. Nikt nikogo nie
prze�laduje, za to, ¿e inaczej siê ubiera,
czy ma gorsze oceny�- opowiada
uczeñ drugiej klasy.

Z pozoru mo¿e siê wydawaæ,
 ¿e II LO w �widniku to szko³a jak ka¿da
inna, jednak jest ona tak niezwyk³a jak
ka¿dy z uczniów, który kiedykolwiek
zawita³ w jej progi i opuszcza³ j¹
z ciê¿kim sercem.

Katarzyna Gosek IE

SPORT

Stadion �widnickiej AVII by³
kiedy� w³asno�ci¹ WSK.
Czy to w zamian za d³ugi, czy
to w ramach �poprawiania

kondycji finansowej� zak³ad pozby³ siê
terenu stadionu wraz z zabudowaniami

Jak zostaæ mecenasem sportu?
rozs¹dnie oceniaj¹c, ¿e utrzymanie tego
obiektu poch³ania zbyt du¿e kwoty.
W³a�cicielem stadionu jest Skarb Pañ-
stwa reprezentowany przez Starostwo.
Wprawdzie WSK PZL �widnik nadal
wspiera widnickie inicjatywy sportowe,
ale apetytów sportowych dzia³aczy, roz-
budzonych przez dziesiêciolecia beztro-
skiego u¿ywania stadionu nie da siê tak
³atwo zaspokoiæ.

Dlatego te¿ obserwujemy ostatnio
w �widniku próby zwiêkszenia ilo�ci
pompowanych w sport pieniêdzy po-

przez przerzucanie odpowiedzialno�ci za
finansowanie stadionu. Starostwo chê-
tnie by siê pozby³o strupa, który trzeba
po ka¿dym meczu remontowaæ. Ale po-
tencjalny opiekun stadionu, Urz¹d Miej-
ski nie kwapi siê do dodatkowego obci¹-

¿enia bud¿etu miejskiego. Roczne utrzy-
manie stadionu to kilka niewyasfalto-
wanych uliczek w mie�cie. Kontro-
wersja miedzy Starostwem a Urzêdem
zakoñczy³a siê na razie kompromisem:
miasto wprawdzie nie przejmie stadionu,
ale - pod warunkiem otrzymania dotacji
�unijnej� - od wrze�nia bêdzie siê stara³o
go wyremontowaæ.

Takie rozwi¹zanie jest jedynie
wyborem �mniejszego z³a�. Stadion
nadal nie ma prawdziwego gospodarza
i u¿ywany jest ekstensywnie. Gminna

wie�æ niesie, ¿e stadion chcia³ kupiæ wójt
Me³gwi, ale na sam¹ my�l, o nowej na-
zwie klubu 'AVIA Me³giew' �widniccy
decydenci zatrzê�li siê z obrzydzenia
i do sprzeda¿y nie dosz³o. Mecz  z lubel-
skim Motorem, z ulicy, zza p³otu ogl¹-

da³o ok. 150 osób (w towarzystwie 9
pojazdów policyjnych). Mecz odbywa³
siê przy trybunach zamkniêtych dla
kibiców. To nowy, coraz popularniejszy
sposób �karania� kibiców za burdy na
poprzednich meczach.

Dotacje, jakie otrzymuj¹ sportowi
dzia³acze nie zachêcaj¹ ich do my�le-
nia o ekonomii przedsiêwziêcia, jakim
jest organizacja meczu, a - byæ mo¿e -
utrzymanie ca³ego klubu. Pomijam tu
ca³kowicie koszty policyjnej obstawy
ka¿dej wiêkszej sportowej imprezy.
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Jest dzi� okazja do postrasze-
nia grzeszników piekielnym
ogniem... Niedziela Mi³osier-
dzia Bo¿ego...

Otó¿ w popularnym mniemaniu
katolicyzm powoli zaczyna dzieliæ siê na
dwie czê�ci: tych, którzy wierz¹, ¿e Bóg
jest sêdzi¹ sprawiedliwym, który za z³e
karze a za dobre wynagradza oraz tych,
którzy wierz¹, ¿e Bóg jest mi³osierny,
co w konsekwencji powoduje swoist¹
licencjê na bezkarno�æ. Ta antynomia
surowej sprawiedliwo�ci i ³askawego
mi³osierdzia towarzyszy dyskusjom na
³amach prasy mniej i bardziej teologi-
cznie fachowej od lat. Przekomarzanie
siê dyskutantów czy pójd¹ do piek³a, czy
te¿ dobry Bóg nie pozwoli na wieczne
potêpienie, nie ma koñca. Ostatnio te-
mat sta³ siê gor¹cy, bowiem �Gazeta
Wyborcza� publicznie zada³a pytanie,
czy Judasz mo¿e byæ zbawiony? Wró-
ci³y tym samym herezje wymy�lone

przez sektê kainitów w pierwszych wie-
kach naszej ery. Tymczasem roztropny
homileta w �widnickim �okr¹glaku�
niedzielnym porankiem podkre�li³, ¿e
'sprawiedliwo�æ' jest konsekwencj¹
i pochodn¹ 'mi³o�ci' (oczywi�cie: Boga).
Natomiast 'mi³osierdzie' jest po prostu
jej czê�ci¹. Dlatego przeciwstawianie
tych dwu boskich przymiotów nie jest
sensowne.

Inn¹ my�l w porannej homilii za-
war³ kaznodzieja z ko�cio³a Chrystusa
Odkupiciela. Otó¿ wed³ug niego we
wspó³czesnym �wiecie biznesu jest co-
raz mniej miejsca na mi³osierdzie (ludz-
kie, a nie Bo¿e). My�l ta - szczególnie
w �widniku - jest po prostu niebezpie-
czna. Przeciwstawianie (z definicji do-
brego) mi³osierdzia - biznesowi prowa-
dzi do pod�wiadomego przypisania
przedsiêbiorczo�ci cechy z³a. Przedsiê-
biorca jest z³y, bo nie jest mi³osierny -
taki wniosek wyci¹gaj¹ s³uchacze.

Nie wspiera biedaków, nie ulituje siê nad
zbyt ciê¿ko pracuj¹cym robotnikiem.

Homileta nie zauwa¿a, ¿e kiedy
przedsiêbiorców nie by³o (socjalizm re-
alny, model moskiewski), to bieda roz³o-
¿ona by³a w miarê równo, robotnicy
dostawali pensjê �czy siê stoi czy siê
le¿y� a ludzkie mi³osierdzie Podstawo-
wa Organizacja Partyjna stara³a siê za-
st¹piæ Kodeksem Pracy. Gdy po 1989
roku zaczêli siê pojawiaæ prawdziwi
przedsiêbiorcy (pogardliwie do dzi�
z angielska nazywani przez klakierów
PZPRu 'biznesmenami'), okaza³o siê, ¿e
bieda ju¿ nie jest rozdzielana po równo
i ¿e niektórzy w�ród nas s¹ pracowitsi
i bogatsi. I to oni funduj¹ stypendia, za-
pisuj¹ spadki ko�cio³om, nie mówi¹c ju¿
o tym, ¿e s¹ po prostu wy¿ej opodatko-
wani.  Deprecjonowanie przedsiêbior-
czo�ci w kazaniach nie wró¿y dobrze
ekonomicznemu rozwojowi naszego
miasta...

Robert Tumski, 23.04.06

OPINIE

Wys³anie do �widnika kilkunastu
radiowozów, (zdezelowanego modelu
�retro 1980�) armatki wodnej wraz z
czte-roosobow¹ obs³ug¹, psów z prze-
wo-dnikami i parudziesiêciu ch³opa
w pe³nym rynsztunku do walk ulicznych
- to s¹ pieni¹dze, których bezpo�rednio
nie widaæ, ale p³acimy je równo wszy-
scy bez wzglêdu na to, czy lubimy pi³kê
no¿n¹ czy szachy. W ten sposób spon-
sorujemy �widnicki sport, a niektórzy
z nas sponsoruj¹ go intensywniej, bo
dziêki decyzji burmistrza finansowania
renowacji stadionu, popartej g³osami
radnych, d³u¿ej bêd¹ musieli poczekaæ
np. na wybrukowanie chodnika przed
domem.

A gdyby sprzedaæ stadion na li-
cytacji rozpoczynaj¹c j¹ od 1000
z³otych? Jak¹ by osi¹gn¹³ cenê? I czy
ten przymusowy �mecenat sportu�
znikn¹³by na zawsze?

Pawe³ Falicki
Ukryte koszty imprez sportowych.

Niemi³osierny biznes
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Chyba ka¿dy pies, który je-
�dzi³ kolej¹ przyzna, ¿e
�dworzec� to s³owo na
wyrost je�li chodzi o stacjê

�widnik Miasto. Jest to raczej stacyj-
ka, a w obecnej wersji - po remoncie -
po prostu wiata. Dworzec maj¹ mie-
szkañcy pobliskich Minkowic, ¿e o Sa-
durkach i Na³êczowie nie wspomnê.
Wiem, co piszê, gdy¿ niemal codziennie
mam okazje je ogl¹daæ, tu³aj¹c siê tam

penproletariat balowa³ w poczekalni,
a potem przysypia³ sobie na ³awecz-
kach. Jak to w Polsce - dzielnie pokonu-
jemy trudno�ci nieznane w innym sy-
stemie, jak zwyk³ mawiaæ �p. Kisiel -
zamiast pogoniæ pijaków, wygnano
wszystkich na dwór. A ¿eby by³o
�mieszniej (albo straszniej), to ponoæ
g³ównemu pijaczkowi, sypiaj¹cemu na
³aweczce przy kaloryferze i tak siê
zmar³o.

�widnik Miasto - czyli: Proszê
staæ, drzwi siê nie zamykaj¹
i z powrotem, poniewa¿ - jak w piosence
Skaldów - "ja doje¿d¿am".

Idzie wiosna, a za ni¹ lato, wiêc na
razie nas to nie grzeje, ale za to zim¹
bêdzie ziêbiæ.

Przedsmak tego, co nas czeka, mo-
¿na by³o zaobserwowaæ podczas osta-
tniej zimy. Skuleni od zimna i wiatru lu-
dzie stali jak zwierzaki pod �cian¹ za-
chodni¹ lub wschodni¹ - w zale¿no�ci
od kierunku wiej¹cego wiatru - w �ro-
dku hula jeszcze gorzej. Wyburzono ca³¹
po³udniow¹ �cianê, zlikwidowano drzwi
i usuniêto ³awki. Wie�æ gminna niesie,
¿e podobno dlatego, ¿e miejscowy lum-

Teraz co� o wygl¹dzie i ogólnej
estetyce obiektu. Elewacja w ko-
szmarnych, dra¿ni¹cych oczy kolorach.
Przy okazji zniszczono jedyny element
dekoracyjny - mozaikê na pó³nocnej ele-
wacji (jeszcze kilkana�cie lat i mo¿na
by j¹ by³o wpisaæ do rejestru zabytków).

Na budynku nowe tablice z napsem
"�widnik Miasto" - jakby kto� mia³
w¹tpliwo�ci, czy wje¿d¿a do wioski, czy
jednak do miasta (chocia¿ zapewne
znajdzie siê i wielu takich, co maj¹).
Ja rozumiem, ¿e pewnie taka jest no-
menklatura kolejowa. Ale niech kole-
jowi urzêdnicy w swoich papierach pisz¹

"�widnik Miasto", a pasa¿er niech
wje¿d¿a do �widnika! I takiej tre�ci
powinien byæ wielki napis na murze.
Mo¿e to temat dla graficiarzy? Podo-
bno szukali jakie� �ciany w mie�cie.

I jeszcze kasa czynna od - do.
To nic strasznego, bo po godzinach,
bilet kupuje siê u konduktora bez dop³aty.
Gorzej, ¿e po godzinach nie ma gdzie
skorzystaæ z ubikacji, a i wtedy, gdy
kasa czynna, to toaleta jest zamkniêta -

o klucz trzeba prosiæ! Uwaga zatem
przy przechodzeniu tunelem pod tora-
mi, smród i brud bêdzie siê pewnie
pog³êbiaæ.

Wniosek z ca³ej dzia³alno�ci firmy
PKP mam taki, ¿e zupe³nie nie zale¿y
jej na klientach. Co w obecnej sytuacji
jest jak najbardziej zrozumia³e - po co
zabiegaæ u milionów osób, by skorzysta³y
z us³ug, skoro ³atwiej nacisn¹æ na kilku-
set pos³ów, by przyznali dotacjê.

prj
(mi³o�nik kolei w¹skotorowych)

KOLEJ
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N  ie zgadzam siê z autork¹
artyku³u  "Spox, jest

plan", pani¹  Monik¹ Szc
zerb¹. Jêzyk, jakim poro-

zumiewa siê czê�æ dzieci, to jêzyk
slamsów, grypsiarzy z wiêziêñ. Nawet
muzyka rap pochodzi ze slamsów
USA. Ta swoista nowomowa jest
wyrazem buntu przeciw doros³ym.
Buntu przeciwko zasadom obowi¹-
zuj¹cym w spo³eczeñstwie. Przyk³ad
rozmowy jest bardzo pudrowany.

mocniej ni¿ dotychczas przekazaæ
nam swoje wzorce, wiêc zmieñmy siê
mentalnie i zacznijmy z nimi ro-
zmawiaæ, na poziomie jaki nam pro-
ponuj¹!�.

Chyba Pani ¿artuje. Wyrostki
umawiaj¹ siê na kupowanie alkoho-
lu (prawnie zabronione), picie
(równie¿), palenie (chyba te¿), mówi¹
tekstami z kiepskich filmów poli-
cyjnych, a Pani chce ¿eby�my to
akceptowali? Co wyro�nie z takich

Ludzie listy pisz¹...
Naprawdê w pi¹tkowy wieczór nasze
�widnickie dzieci rozmawia³y o:
- kupnie papierosów (ledwo na kiepy
starczy)
- kupnie piwa (mi te¿ ledwo na dwie
piany starczy)
- poszukaniu frajera - jelenia (mo¿e
wyczaimy leszcza)
- upiciu siê (naspawamy siê trochê)
- okre�lenie dziewczyny (pewnie jaki�
kabanos) - my�lê, ¿e wiêkszo�æ z nas
rozumie ten tekst niezbyt pochlebny
dla p³ci piêkniej
- okre�lenie policjantów (tylko psy
musimy omijaæ)
- oraz ich pracy (niez³e wrzuty na
rewirze robi¹) - oba teksty jak
z wiêzienia.

 Autorka proponuje: �M³ode
pokolenie buntowników stara siê

LISTY

dzieci? Rozumiem, ¿e w ka¿dym
spo³eczeñstwie musi byæ pewiem
odsetek kryminalistów, pijaków,
narkomanów, ludzi z marginesu.
Ale je¿eli chce Pani zrobiæ ze �wi-
dnika tak¹ enklawê degeneratów, to
my�lê, ¿e wiêkszo�æ (du¿a wiêkszo�æ)
�widniczan siê na to nie zgodzi.

Oto moja diagnoza tego zjawi-
ska: dzieci puszczone samopas, bez
kontroli, wzorców wychowawczych,
autorytetów w wieku ok. 7 - 13 lat
przesi¹kaj¹ widmem �wolno�ci�.
Wszystko wolno! Jêzyk? Kaleczymy,
wymy�limy nowy!  Picie, palenie?
No co, mamy wolno�æ czy nie? Gdy
objawy siê nasilaj¹ (np. w wieku 15
lat - gimnazjum nowa szko³a,
koledzy) i rodzice chc¹ trochê utem-
perowaæ swoj¹ pociechê, wtedy oka-

zuje siê to niemo¿liwe! Dlaczego? Nie
mo¿na zmieniæ mentalno�ci dzieci,
które przez pó³ swojego ¿ycia uczy³y
siê tego od swoich starszych kolegów.
Wiêkszo�æ rodziców hoduje dzieci,
a nie wychowuje - wychowuje ulica.
Oto ca³a prawda.

Wiem, ¿e ka¿de m³ode pokolenie
trochê inaczej siê wyra¿a i jest
niezrozumia³e dla doros³ych. Ale ten
tekst przytoczony przez Pani¹ prze-
kracza wszelkie granice. Zarówno
pod wzglêdem s³ownictwa (nowo-
mwy), jak i tre�ci (umawianie siê na
pope³nienie przestêpstwa oraz uwa-
¿anie na policjê).

Tak wiêc s³ysz¹c taki tekst po-
winna Pani powiadomiæ bezzw³o-
cznie rodziców aby mogli zacz¹æ (nie-
stety mocno poniewczasie) wy-
chowywanie swojej �pociechy�. [...]

Pozdrawiam
Bogdan Lacki

ODPOWIED� REDAKCJI: Du¿a
czê�æ m³odzie¿owego slangu rze-
czywi�cie pochodzi bezpo�rednio
z grypsery. Nie udajemy, ¿e tak nie
jest. Pana jêzyk te¿ przesi¹k³ gry-
pser¹, tylko kilkadziesi¹t lat wcze-
�niej: 'frajer - jeleñ' to w poprawnej
polszczy�nie 'cz³owiek naiwny'. Ale
mimo tych wiêziennych nalecia³o�ci
- wierzymy - wyrós³ Pan na porz¹-
dnego cz³owieka...
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Wszyscy pamiêtamy pa-
nikê, jaka wybuch³a w
kraju po wykryciu
pierwszych przypa-

dków ptasiej grypy w Toruniu. Stado
³abêdzi odizolowano, miasto zosta³o
objête specjaln¹ strefa ochronn¹ - miej-
sce wykrycia ptasiej grypy szumnie na-
zwano stref¹ zero. T³umnie do Torunia
zaczêli zje¿d¿aæ oficjele z ca³ego kraju,
zajadaj¹c siê przed kamerami pieczo-
nymi kurczakami (z³o�liwi twierdzili, ¿e
by³y to kaczki) i zapewniaj¹c w³adze
miasta o nadci¹gaj¹cej odsieczy na fron-
cie walki z ptasi¹ gryp¹.

Dawa³o siê odczuæ, ¿e atmosfera
ociera siê ju¿ o absurd. Wywiady na
¿ywo ze stra¿akami zaganiaj¹cymi
³abêdzie do klatek ¿ywcem przypomina³y
rozmowy red. Kozery z górnikiem, któ-
ry zu¿y³ w³a�nie stutysiêczny kilof.
Strach pomy�leæ, co by by³o, gdyby
H5N1 �zaatakowa³� w �widniku?

Na specjalnie zwo³anej w 'strefie
zero' konferencji prasowej dzielny bur-
mistrz Jakson (ze stra¿ackim he³mem
na g³owie) zajada siê kurczakiem z ro-
¿na (a z³o�liwi znów twierdz¹, ¿e jest to

Dobra ptasia grypa
kaczka, a raczej kaczor). Rzecznik Ar-
tur Soboñ (rozchwytywany przez dzien-
nikarzy) t³umaczy wszystkim, ¿e on ju¿
by³ trzy lata temu na tym etapie, co dzi�
ptasia grypa, ¿e ju¿ ma przygotowany
d³ugofalowy plan walki w oparciu o si³y
stra¿y miejskiej. Tymczasem dzielny
komendant Mañka ju¿ trzeci¹ noc trwa
na posterunku przy wyje�dzie na ul.Pia-
seck¹. Bez chwili wytchnienia zwil¿a
specjalnym �rodkiem matê odka¿aj¹c¹
dla samochodów. To nic, ¿e spodnie
z lampasami pobrudzi³y siê do kolan. To
nic, ¿e z naramienników pospada³y
gwiazdki i zamiast podpu³kownika,
chwilowo sta³ siê zwyk³ym kapralem.
Dobro miasta i bezpieczeñstwo jego
mieszkañców najwy¿szym dobrem.

Pani Redaktor z telewizji kablowej
przygotowa³a mro¿¹cy krew w ¿y³ach
reporta¿ z kurnika pana W³adka

z Minkowic, aby nastêpnie przeprow-
adziæ wywiad ze starost¹ Królem, który
ze stoickim spokojem redaktora radio-

wego zaapelowa³ do mieszkañców: �Nie
lêkajcie siê!�, do samej ptasiej grypy za�:
�Non possumus!�

Na Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku odby³y siê zajêcia przybli¿aj¹ce pro-
blem ptasiej grypy - �Zalety roso³u z wo-
³owiny�. Specjalny model krowy holen-
derki w skali 1:1 przygotowa³a �wi-

dnicka pracownia modeli kartonowych.
Zak³adowe zwi¹zki zawodowe

og³osi³y na WSK pogotowie strajkowe,

domagaj¹c siê przebadania pod k¹tem
H5N1 �widnickich sus³ów.

Na nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej radny Kondrak wytkn¹³
w³adzom miasta, ¿e zajmuj¹ siê jedynie
doros³ymi kurami - zapominaj¹c przy
tym ca³kowicie o brojlerach... etc.

¯ebym nie wykraka³... ups... wro-
ny te¿ podpadaj¹.

£ukasz £epecki

LO¯A
SZYDERCY

/rys. Ewa Kiniorska/
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