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CHOSZCZNO. Trwa kampania wyborcza w sołectwach i radach osiedlowych. W Rzecku i Kołkach rządzić
będą nowe sołtyski, czyli JOANNA BUDZIŃSKA i SYLWIA GÓŹDŹ. W Sławęcinie i Koplinie zostało po
staremu, czyli społeczną misję kontynuować będą ANNA SOLARZ i KRZYSZTOF MULARCZYK. Zebranie
Osiedla nr 3 &bdquo;700-lecia&rdquo; nie odbyło się, bo na prawie 1800. uprawnionych do głosowania,
przyszła tylko&hellip; jedna osoba!

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że nowych sołtysów wybrali
mieszkańcy Korytowa, Piasecznika, Witoszyna i Radaczewa. Przypomnijmy,
że tam mieszkańcy funkcję powierzyli: PIOTROWI SOBIERAJSKIEMU, IWONIE BOREK, LUCYNIE PAKULE i
ANDRZEJOWI SZYSZOWI. Podkreśliliśmy też to, że w Piaseczniku mieszkańcy do składu rady sołeckiej
wybrali same panie. W tym tygodniu również częściej obdzielano je zaufaniem.
PIOTR GÓRAZDA, ustępujący sołtys z Rzecka, bardzo dokładnie
rozliczył się z przedsięwzięć i inwestycji, które zostały zrealizowane z
funduszu sołeckiego. Podkreślił też, że nie zamierza startować w
wyborach na kolejną kadencję. &ndash; Jeśli chce się coś dobrego zrobić, to
wypełnianie tej funkcji nie jest wcale takie łatwe. Dziś cieszę się, że
udało mi się znaleźć wspólny język z radą sołecką i mieszkańcami, że
pozostaje po mnie tyle namacalnych inwestycji &ndash; podziękował wszystkim za
współpracę. Jego miejsce zajęła JOANNA BUDZIŃSKA (na zdjęciu z
lewej), która zdradziła nam, że długo się wahała, nim zdecydowała się
stanąć w sołeckie szranki. W głosowaniu nie miała kontrkandydata, a w
wyborach do rady sołeckiej wybrano osoby, które sama wskazała. Tuż po
odczytaniu wyników powiedziała nam, że ma kilka pomysłów na wypełnienie
tej pięcioletniej kadencji, ale najpierw musi je obgadać z radą, w skład
której weszli: ANNA ŁYCZKOWSKA, BOŻENA PACIOREK, MATEUSZ CZAPIEWSKI, MARIUSZ BINIEK i
ARTUR MINTUS. Dodajmy, że tu uprawnionych było 383 osoby, a na zebranie przyszło 39, czyli 10,2
proc.
***

W Kołkach uprawnionych było 340 osób, a przyszło 91. Niby to tylko 26,7
proc., ale wszyscy zgodnie podkreślali, że takiej frekwencji na zebraniu
sołeckim już dano nie widzieli. Przypomnijmy, że cztery lata temu,
frekwencja wyniosła niespełna 12 proc. Wybrany wówczas KRZYSZTOF GROMADZKI zmarł w ubiegłym
roku, a jego kadencję dokończył GRZEGORZ KRASZEWSKI. Na opisywanym zebraniu mieszkańcy zgłosili
aż trzy panie, ale najwięcej głosów otrzymała SYLWIA GÓŹDŹ
(na zdjęciu z lewej). Nowa sołtyska zdradziła nam, że w Kołkach mieszka
od urodzenia i zapewniła, że poradzi sobie na tym stanowisku.
Oczywiście, liczy na pomoc mieszkańców, a w swoich planach na pierwszym
miejscu umiejscowiła dzieci. W tych poczynaniach wspierać ją będzie rada
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w składzie: WIESŁAWA ŚWITAJ, ANNA SZOTT, JANINA WOJCIESZAK, BOGUSŁAWA ŁUCZYŃSKA i
STANISŁAW PASEK.

***

W
Koplinie nie ma świetlicy, więc mieszkańcy tego sołectwa nowe władze
wybierali na zebraniu, które odbyło się w Choszczeńskim Domu Kultury. Tu
również była całkiem niezła frekwencja, bo na 347 osób przyszło aż 60
(17,3 proc.). KRZYSZTOF MULARCZYK (na zdjęciu z prawej)
podsumowując mijającą kadencję przypomniał, że mieszkańcy i rada sołecka
Koplina od dawna zabiegali o stworzenie we wsi takiego miejsca, gdzie
mogliby się spotykać, a dzieci miały bezpieczne miejsce do zabawy.
Dodał, że z funduszu sołeckiego ogrodzili działkę, a zlokalizowany przy
drodze nr 151 kompleks wykonała gmina przy wsparciu projektu &bdquo;Moja wieś moją historią&rdquo;. Mularczyk jednogłośnie wybrany został na kolejną
kadencję, w skład rady sołeckiej weszli: IZABELA BACZYŃSKA, SŁAWOMIR KULA, ANDRZEJ SALACH,
HENRYK FILIPCZAK i EUGENIUSZ PIEŚKIEWICZ.
Tu warto przypomnieć, że wspomniana wyżej I. Baczyńska pochodzi ze
Stawina, gdzie rokrocznie skrzykuje sporą grupę mieszkańców i sprzątają
wokół Stawina, w lesie Szczepanka oraz wzdłuż drogi prowadzącej do Choszczna. W tym roku też
zaprasza wszystkich do wspólnej akcji.

***
W Sławęcinie padł
tegoroczny rekord frekwencji, bo na 175 uprawnionych, na zebranie
przyszły 72 osoby (41,1 proc.). Tu, ustępująca ANNA SOLARZ (na
zdjęciu z prawej) nie miała problemów z reelekcją, bo zgłaszani z sali
mieszkańcy, nie wyrażali zgodny na kandydowanie. Nowa &ndash; stara sołtyska
nie ukrywa, że po remoncie drogi biegnącej przez wieś trzeba będzie dużo
pracy wkładać w utrzymanie poboczy. Oficjalnie poprosiła mieszkańców o
pomoc, liczy też na nową radę, w skład, której weszli: IWONA ZYLAK, RAFAŁ SOLARZ, JAN ŁOZDOWSKI,
AGATA OWCZAREK i ILONA KOST.

Tadeusz Krawiec
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