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To nie debata, to naigrywanie
siê z wyborców (m³odych)
Kazimierz Rynkiewicz

W

minion¹ niedzielê
mia³a odbyæ siê deba
ta kandydatów PO na
kandydata tej partii w wyborach
prezydenckich. Do debaty nie dosz³o, bo to co nam zaserwowa³a PO
za pomoc¹ telewizji by³o czystym
marketingowym zabiegiem, kiedyœ
nazywanym po prostu propagand¹.
Wydaje siê jednak, ¿e radoœæ z tego,
¿e uda³o siê PO wykiwaæ wyborców
jest przedwczesna, gdy¿ kandydat
PO bêdzie musia³ stan¹æ wkrótce do
prawdziwej debaty z kandydatami
innych partii i wtedy oka¿e siê, ile
warte s¹ wypowiadane slogany.
Dlaczego wykiwano wyborców? A choæby internautów, których namówiono na zadawanie pytañ. Ponoæ nades³ali ich 1500. Wybrano 7, ale takich, których zadawania powstydzi³by siê nawet uczeñ
szko³y œredniej. By je zadaæ, nie trzeba by³o mamiæ internautów, ¿e mog¹
o cokolwiek pytaæ. Debata to dialog,
spór, wymiana pogl¹dów. Tu mieliœmy czyst¹ prezentacjê. PO zadba³a,
by do debaty nie dosz³o, mianuj¹c
na prowadz¹cych w³asnych pos³ów, którzy nie potrafili zadaæ jakiegokolwiek pytania od siebie, w nawi¹zaniu do wypowiadanych przez
kandydatów kwestii. Ci znali pytania, wiêc mieli odpowiedzi na kartkach. Ot, PO uzyska³a bezp³atny
czas antenowy na kampaniê wyborcz¹. Je¿eli ktoœ cieszy siê, ¿e tym
sposobem PO oszuka³a inne partie,
to pogratulowaæ zabawy w „piaskownicy”. PO chyba pomyli³a wybory. Dziennikarze do dzisiaj próbuj¹ znaleŸæ jakieœ ró¿nice miêdzy
kandydatami. Idzie im ciê¿ko, ale siê
staraj¹.
Kampania wyborcza
ma swoje prawa
Tusk dosta³ mo¿liwoœæ wyboru
miêdzy Niebem a Piek³em. W Niebie
widzi modl¹cych sie, graj¹cych na
harfach, œpiewaj¹cych. Nuda. Za to
w Piekle balanga, popijawy, panienki, weso³e towarzystwo... Wybra³
Piek³o. Ale jak tam trafi³, balangi ju¿
nie by³o, tylko tradycyjnie umieœcili
go w kotle ze smo³¹. Tusk poskar¿y³
siê diab³u, ¿e nie tak mia³o byæ, na co
ten odpar³: - Sam to wiesz najlepiej.
Kampania wyborcza ma swoje prawa.

¯art ¿artem, ale... Stanis³aw Michalkiewicz napisa³ jeszcze przed
„debat¹”: „Równie dobrze telewizja
mog³aby transmitowaæ dialogi na
cztery nogi Incitatusa – konia, którego cesarz Kaligula zrobi³ senatorem
– z Penelop¹ – klacz¹, któr¹ w swej
³askawoœci przydzieli³ mu za ¿onê.
Tymczasem, kiedy nasze, poprzebierane za dygnitarzy klauny próbuj¹ za
poœrednictwem sprzedajnych ¿urnalistów podsuwaæ opinii publicznej
takie makagigi, na naszych oczach
dokonuje siê eksperyment, który ju¿
wkrótce mo¿e staæ siê równie¿ naszym udzia³em. Mówiê oczywiœcie o
Grecji, w której pod koniec ubieg³ego
roku d³ug publiczny przekroczy³ 300
miliardów euro, co stanowi ponad
100 procent tamtejszego produktu
krajowego brutto, a wiêc tego, co
Grecja w postaci dóbr i us³ug wytwarza i sprzedaje. (...)
Bankructwo Grecji powinno
nas zainteresowaæ co najmniej z
dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, ¿e na znacznie mniejsz¹ skalê
ju¿ raz przerabialiœmy to samo za
czasów Edwarda Gierka, którego
entuzjaœci za³o¿yli w Sosnowcu
hagiograficzny instytut. Edward
Gierek stworzy³ w Polsce wra¿enie
cudu gospodarczego za po¿yczone
20 miliardów dolarów. Kiedy jednak
trzeba by³o zacz¹æ oddawaæ po¿yczki, czar prysn¹³. Oczywiœcie
nie od razu, bo przez prawie piêæ lat
Edward Gierek próbowa³ powagê
sytuacji ukrywaæ z jednej strony
przez tak zwan¹ propagandê sukcesu w telewizji i innych mediach, a z
drugiej – przez zaci¹ganie kolejnych po¿yczek na oddanie najpilniejszych d³ugów. Poniewa¿ jednak
te kolejne po¿yczki zaci¹ga³ na 20 i
wiêcej procent w sytuacji, gdy, nawet wed³ug propagandy sukcesu,
wzrost gospodarczy wynosi³ oko³o 4 procent, to wiadomo by³o, ¿e
musi siê to wszystko zakoñczyæ katastrof¹. No i zakoñczy³o siê w
sierpniu 1980 roku, to znaczy – niezupe³nie, bo genera³ Jaruzelski
przed³u¿y³ tê agoniê do roku 1989.
Wtedy okaza³o siê, jaki by³ bilans
zamkniêcia PRL; d³ug zagraniczny
okaza³ siê o pó³ miliarda dolarów
wy¿szy od wartoœci maj¹tku trwa³ego w przemyœle. Tak na wieczn¹
rzeczy pami¹tkê obliczy³ profesor
Eugeniusz Rychlewski ze Szko³y
G³ównej Handlowej – na przekór
wszystkim sierotom po Stalinie,
Gomu³ce, Gierku i czcicielom genera³a Jaruzelskiego. (...)

Chodzi o to, ¿e po tzw. transformacji ustrojowej, kolejne ekipy
stwarza³y wra¿enie p³ynnoœci finansowej pañstwa poprzez powiêkszanie d³ugu publicznego. Proces ten
nabra³ tempa zw³aszcza po rozpoczêciu dostosowywania naszego
systemu prawnego do tak zwanych
standardów unijnych. O ile Edward
Gierek potrzebowa³ prawie 9 lat na
po¿yczenie 20 miliardów i zad³u¿enie kraju na 40 miliardów dolarów, to
ju¿ Leszek Miller, jako premier rz¹du,
powiêkszy³ d³ug publiczny o 20 miliardów dolarów w dwa lata, premier
Marek Belka powiêkszy³ d³ug publiczny o 20 miliardów dolarów w
rok, a premier Kazimierz Marcinkiewicz – zaledwie w 6 miesiêcy. Premier
Donald Tusk w dwa lata powiêkszy³
d³ug publiczny o oko³o 200 miliardów z³otych, co w przeliczeniu na
dolary oznacza grubo ponad 30 miliardów rocznie. W tej chwili d³ug
publiczny Polski oscyluje wokó³
700 miliardów z³otych, powiêkszaj¹c siê z szybkoœci¹ oko³o 1700 z³otych na sekundê”.
No có¿, Rz¹d chyba nie za bardzo radz¹c sobie z gospodark¹, powo³a³ grupê doradców pod wodz¹
Jana Krzysztofa Bieleckiego, a jak
ktoœ policzy³, jest to ju¿ czwarty
oœrodek wspomagaj¹cy „cud gospodarczy”, po wiceministrze Waldemarze Pawlaku, Michale Bonim i
ministrze finasów Vincencie Rostowskim „bez peselu”. Pawlaka
„zjadaj¹”, ale ten z cierpieniem na
twarzy trwa na stra¿y koalicji. Jako
m¹¿ stanu.
Na mê¿a stanu wyrasta Rados³aw Sikorski. B³ysn¹³ na konwencji
PO w Bydgoszczy, gdzie namawia³
zebranych do skandowania: „By³y
prezydent Lech Kaczyñski”, przypominaj¹c, ¿e do koñca kadencji
pozosta³o mu „tylko 297 dni”. Ale
nie tylko on umie liczyæ: „Czekamy
na drug¹ Irlandiê od 21.10.2007, czyli 883 dni!” - policzyli niedawno
wyborcy.
Oddali babciom dowody,
ale nie wracaj¹
Politycy PO chêtnie je¿d¿¹ po
uczelniach (tu by³a „debata” i maj¹
byæ og³oszone wyniki). T³umaczê to
tym, ¿e g³ównie wœród m³odych ludzi szukaj¹ wyborców. Uczniowie i
studenci s¹ naj³atwiejszym do naci¹gniêcia elektoratem. Ci, co g³osowali trzy lata temu, uwiedzeni ha-

s³em „zabierz babci dowód” i którzy
stali w Londynie w kolejce do urny,
by odsun¹æ od w³adzy „kaczystów”, s¹ o trzy lata m¹drzejsi. Wielu z nich wróci³o do Polski na chwilê,
by oddaæ babciom dowody, i wyje¿d¿aj¹, bo przy rosn¹cym bezrobociu nie widz¹ w kraju obiecanych
szans. PO musi wiêc siêgaæ po
coraz m³odszych. Wymyœli³a obni¿enie wieku wyborczego do 16 lat
(na razie w wyborach lokalnych)
oraz g³osowanie przez Internet i
wyd³u¿enie czasu trwania wyborów na dwa dni. To jest ta niby nowoczesnoœæ, która ma byæ przewag¹ nad prezydentem „tradycjonalist¹”. Tak naprawdê s¹ to gesty
rozpaczy w poszukiwaniu wci¹¿
nieska¿onych myœleniem i doœwiadczeniem grup wyborców,
którym mo¿na by wcisn¹æ i obiecaæ wszystko. Jak choæby to, ¿e
odby³a siê jakaœ debata.
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Zatrzymana
za wy³udzenie
kredytu
Policjanci Zespo³u Zwalczania
Przestêpczoœci Gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie w dniu 27 marca br., na podstawie
uzyskanych informacji operacyjnych, zatrzymali 50 letni¹ mieszkankê Œwidwina, która wy³udzi³a
kredyt na zakup telewizora plazmowego w wysokoœci 5183,93 z³.
W godzinach popo³udniowych
policjanci Zespo³u Zwalczania Przestêpczoœci Gospodarczej Komendy
Powiatowej Policji w Œwidwinie uzyskali informacjê, ¿e w sklepie RTV i
AGD „TERG” niznana kobieta, na
podstawie sfa³szowanych dokumentów to¿samoœci, mo¿e usi³owaæ
wy³udziæ kredyt na zakup telewizora

plazmowego. Niezw³ocznie udali siê
na miejsce, gdzie zauwa¿yli pracownika sklepu, który pomaga³ kobiecie
za³adowaæ do samochodu marki
Ford Focus 50 calowy telewizor plazmowy. Po zatrzymaniu pojazdu okaza³o siê, ¿e znajduj¹ siê w nim dwie
mieszkanki Œwidwina, z których jednak tylko jedna ma zwi¹zek z przedmiotow¹ spraw¹. To 50 letnia Halina
L. na podstawie sfa³szowanego dowodu osobistego i legitymacji ZUS
dokona³a zakupu w systemie ratalnym przedmiotowego odbiornika
telewizyjnego. Kobieta zosta³a zatrzymana. Za wy³udzenie kredytu
grozi jej kara pozbawienia wolnoœci
od 3 miesiêcy do 5 lat.
(kp)

Zaproszenie

Uczczcijmy rocznicê œmierci
Jana Paw³a II
Mija piêæ lat od œmierci jednego z najwiêkszych Polaków, wielkiego
autorytetu i przewodnika duchowego, Papie¿a Jana Paw³a II.
Wszyscy pamiêtamy te trudne marcowe dni, kiedy mieliœmy nadziejê,
¿e los siê odmieni... oraz pierwsze dni kwietnia 2005 roku, gdy jednoczyliœmy siê w bólu i modlitwie po utracie Ojca Œwiêtego. W dniu 2 kwietnia
br.o godz. 10.00 zapraszamy wszystkich chêtnych mieszkañców miasta
do uczczenia rocznicy œmierci Jana Paw³a II, co nast¹pi pod pomnikiem
na placu Jego imienia.
Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Œwidwinie
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Pasa¿er trafi³ do szpitala w Szczecinie

Brawura i alkohol
przyczyn¹ wypadku
na moœcie
Policjanci KPP w Œwidwinie, w
dniu 27 marca, w godzinach popo³udniowych, zostali powiadomieni o
wypadku drogowym, jaki mia³ miejsce na drodze pomiêdzy Œwidwinem
i Wilczkowem.
Na miejscu zdarzenia policjanci
stwierdzili, ¿e na prostym odcinku
drogi kieruj¹cy samochodem osobowym Opel Vectra wpad³ w poœlizg
i czo³owo uderzy³ w bariery ochronne mostu, jaki w tym miejscu siê znajduje. W pojeŸdzie porusza³o siê
dwóch mieszkañców Œwidwina – 35
letni Tomasz T. i 24 letni S³awomir £.

Reklama
Tel./fax

0913973730

Przyczyn¹ wypadku by³ alkohol
i du¿a prêdkoœæ pojazdu, gdy¿ jak
ustalili przybyli na miejsce zdarzenia
policjanci, kieruj¹cy samochodem
Tomasz T. oprócz faktu, i¿ nie posiada uprawnieñ do kierowania pojazdami, znajduje siê w stanie nietrzeŸwoœci maj¹c 1,6 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. Pasa¿er
samochodu w zwi¹zku z doznanymi
obra¿eniami cia³a zosta³ przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, natomiast kieruj¹cy zosta³ zatrzymany i osadzony w
komendzie. Sprawcy wypadku grozi
do lat 3 wiêzienia.
(kp)
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Wielkanoc to nie zaj¹czki
i króliczki, ale trud podnoszenia
siê z upadku
Kazimierz Rynkiewicz

I

d¹ œwiêta. Radoœæ z nad
chodz¹cych Œwi¹t Wielka
nocnych m¹ci jednak polityka. Jej przekleñstwem sta³a siê
szczególna mentalnoœæ graczy,
co pokaza³a afera hazardowa,
stoczniowa i wiele innych, schodz¹c na peryferie jak zaraza. Ze
znanej definicji polityki - jako zawodu i powo³ania, to ostatnie
gdzieœ zniknê³o. Zosta³ zawód,
jako forma zdobywania pieniêdzy.
Mentalnoœæ graczy to mentalnoœæ
postkomunistyczna, wyprana z
religijnoœci ¿ycia. Religijnoœæ owa
nak³ada na cz³owieka pewne obowi¹zki wobec drugiego cz³owieka

i Boga. Gdy w ¿yciu codziennym
sprzeniewierza siê bliŸniemu, wie,
¿e nie ukryje swoich uczynków
przed Bogiem. Bêdzie misia³ rozliczyæ siê z grzechów-b³êdów
przed nim. Buduje sumienie, Bóg
jest lustrem dla niego samego, w
którym ogl¹da swoje uczynki,
wa¿y sprawy w swoim sumieniu,
wiedz¹c, ¿e tu nie mo¿e byæ oszustwa, bo Jego oczy widz¹. K³ami¹c
mu uœwiadamia sam sobie, ¿e k³amie w³aœnie sobie i ¿e to odbuja sie
w lustrze i wraca jak echo. Tym
jest pamiêæ, która nie pozwala zapomnieæ. Ta œwiadomoœæ obecnoœci Boga ka¿e mu nieustannie czuwaæ nad w³asn¹ dusz¹.
Dla cz³owieka porzucaj¹cego
Boga lustrem dla jego uczynków

pozostaje tylko drugi cz³owiek.
Jego sumienia nie strze¿e ¿aden
inny „stra¿nik”. Jego sumienie
kszta³tuj¹ inni, najczêœciej bliscy mu mentalnie ludzie. Jest
wrêcz zdany na kszta³towanie
przez nich. A jeœli oni kszta³tuj¹
go w przekonaniu, ¿e inni s¹ niewiele warci, ¿e liczy siê tylko
spryt, sukces, zdobywanie dóbr
za wszelk¹ cenê, to st¹d ju¿ tylko krok do sprzeniewierzenia
siê cz³owiekowi takiemu jakim
jest. Tê pokusê sprzeniewierzenia siê cz³owiekowi znamy z
utopii XX wieku, ale te¿ z ¿ycia
codziennego, gdy jedni drugich
topimy w ³y¿ce wody.
A przecie¿ mamy nosiæ cie¿a-

ry jedni drugich - jak podpowiada papie¿ nie tylko chrzeœcijanom. To sprzeniewierzenie siê
cz³owiekowi jest najgroŸniejsz¹
chorob¹ odziedziczn¹ po totalizmach XX wieku. Fizyczne zg³adzenie milionów to by³a tylko
czêœæ owej zbrodni, jakiej wtedy dokonano. Zamordowano
równie¿ duszê cz³owieka, który z
boskiego wehiku³u sta³ siê ludzkim konsumentem podobnym
zwierzêciu, który ca³y dzieñ „poluje”, a nasyciwszy siê chce siê
bawiæ.
Wielkanoc to nie zaj¹czki, jajka, kurczaczki. To zmartwychwstanie. Codzienny trud podnoszenia siê z upadku, jakiego doznaje cz³owiek.

Tradycje Wielkanocne
Wielki Post
Œwiêta Wielkanocne poprzedza Wielki Post. Trwa on 40 dni.
Zaczyna siê od Œrody Popielcowej nazywanej równie¿ wstêpn¹
œrod¹ lub Popielcem.
Podczas œrody popielcowej w
koœcio³ach podczas nabo¿eñstwa posypuje siê g³owy wiernych popio³em powsta³ym w
wyniku spalenia palm wielkanocnych z zesz³ego roku.
Kiedyœ wierzono, ¿e posypuje
siê g³owy popio³em ze szcz¹tków
ludzkich znalezionych na cmentarzach.
Posypywanie g³ów popio³em
zosta³o wprowadzone do liturgii
Koœcio³a powszechnego ok. IV
wieku.
Pocz¹tkowo posypywano
g³owy jedynie osobom, które publicznie odprawia³y pokutê. Osoby te nie mog³y powracaæ do
koœcio³a, a¿ do spowiedzi wielkanocnej, odbywaj¹cej siê w
Wielki Czwartek.
Od X wieku posypywanie popio³em sta³o siê obrzêdem dla
wszystkich wiernych – symbolem pokuty, ¿alu za grzechy, gotowoœci do wielkiego postu –
umartwieñ i rozwa¿añ.

W wiekach XVIII i XIX, a w
niektórych rejonach równie¿ na
pocz¹tku XX wieku, ksiê¿a posypywali popio³em jednego najwa¿niejszego cz³owieka z rodziny – ojca, dziada, oraz dawali mu
nieco popio³u do modlitewnika.
W domach ta osoba „dawa³a
popielec” rodzinie – czyli posypywa³a g³owy popio³em domownikom.
Wielki post mia³ byæ okresem
umartwieñ, pobo¿noœci, dobrych
uczynków, umiarkowania.

W dawnych czasach mieszkañcy wsi przestrzegali zaleceñ koœcielnych oraz samodzielnie wybierali sobie ró¿ne umartwienia.
Miêso, a w niektórych domach równie¿ nabia³, cukier i
miód znika³y ze sto³ów.
Na sto³ach za to pojawia³ siê
¿ur postny, ziemniaki, kapusta kiszona, œledzie, chleb.
W domach bogatych, magnackich post nie by³ tak dokuczliwy, gdy¿ tam jadano wiele
wspania³ych potraw z ryb, jedzo-

no równie¿ sery, mas³o i mleko.
Zazwyczaj na czas wielkiego
postu ludzie rezygnowali z palenia tytoniu, picia alkoholu. Nie
urz¹dzano zabaw, spotkañ towarzyskich (spotykano siê na
wspólnych modlitwach), nie
œpiewano i nie grano.
W po³owie Wielkiego Postu
obchodzono Pó³poœcie. By³a to
chwila wytchnienia od umartwieñ i ciszy postnej. Po wsiach
biegali ch³opcy ha³asuj¹c drewnianymi ko³atkami i rozbijaj¹c o
drzwi domów garnki wype³nione
popio³em

Wielki Tydzieñ
Wielki Tydzieñ to tydzieñ bezpoœrednio poprzedzaj¹cy Wielkanoc. To czas przygotowañ do
œwi¹t. Czas porz¹dków, przygotowywania potraw wielkanocnych, a tak¿e czas codziennych
nabo¿eñstw.
Niedziela Palmowa
Wielka Œroda
Wielki Czwartek
Wielki Pi¹tek
Wielka Sobota
Wielkanoc
Lany Poniedzia³ek
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Fundacja Korporacyjnej Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej

Bal charytatywny w Hiltonie
Dzieci z gminnych szkó³ powiatu œwidwiñskiego i drawskiego
jako g³ówni artyœci podczas Szóstego Balu Charytatywnego Fundacji
Korporacyjnej Odpowiedzialnoœci
Spo³ecznej (FCSR).
Przedstawiciele firm, przyjaciele i
goœcie, którzy czynnie pomagaj¹
najbardziej potrzebuj¹cym dzieciom
w Polsce, spotkali siê w lutym w
Hotelu Hilton w Warszawie, aby
podczas balu charytatywnego podsumowaæ swoje zaanga¿owanie w
pracê na rzecz Fundacji Korporacyjnej Odpowiedzialnoœci Spo³ecznej
(Foundation for Corporate Social
Responsibility - FCSR), na czele której stoi Prezes William Chasey.
G³ównymi gwiazdami wieczoru
by³y dzieci z powiatów œwidwiñskiego i drawskiego, które w ramach

ca³orocznych zajêæ wokalno-tanecznych ufundowanych przez
Fundacjê, uœwietni³y bal swoim
wystêpem taneczno-muzycznym.
W tym roku, w Hotelu Hilton zebra³o siê a¿ 600 cz³onków, przyjació³
i goœci, by uczestniczyæ w szóstym
ju¿ balu organizowanym przez
FCSR. Podczas uroczystoœci zespó³
40 dzieci, podopiecznych Fundacji
ze szkó³: SP. Rusinowo, ZSP Oparzno, ZSP Bierzwnica, ZSP Brze¿no,
SP. Nielep, SP. Nêtno i SP. Gudowo
tañczy³ i œpiewa³ w rytmie rock&roll.
Spoœród wszystkich, do których
codziennie trafia pomoc FCSR w
postaci ciep³ego posi³ku, zosta³a
wybrana grupa m³odych wykonawców, którzy zaprezentowali specjalnie przygotowany wystêp pod kierunkiem dyrektora artystycznego
Fundacji pani Barbary Kolasiñskiej.

Przedstawiciele firm podkreœlali, ¿e
w³aœnie mo¿liwoœæ spotkania i rozmowy z dzieæmi cieszy ich najbardziej. Jest to dla nich nagroda i potwierdzenie, ¿e dzia³alnoœæ CSR
(Corporate Social Responsibility Spo³eczna Odpowiedzialnoœæ Biznesu) ma g³êboki sens.
Warto równie¿ nadmieniæ, i¿ Fundacja oprócz swej nadrzêdnej dzia³alnoœci, prowadzi ró¿ne programy edukacyjne w 15 szko³ach gminnych w
powiatach œwidwiñskim i drawskim.
Jednym z nich jest Interaktywny
Kurs Jêzyka Angielskiego „Marzenia
siê spe³niaj¹”, prowadzony przez
koordynatora regionalnego fundacji
pani¹ Ma³gorzatê Ciuækê.
(o)

Œwiatowy Dzieñ Zdrowia „Cz³owiek
i Miasto”
Jak co roku, 7 kwietnia,
obchodzony jest
Œwiatowy Dzieñ
Zdrowia. Upamiêtniamy
w ten sposób za³o¿enie
Œwiatowej Organizacjo
Zdrowia (WHO) w 1948 r.,
zwracaj¹c uwagê
spo³eczeñstwa na
kwestie o aktualnie
najwiêkszym znaczeniu
dla globalnie pojêtego
zdrowia.
W 2010r. obowi¹zuj¹ce has³o
dotycz¹ce obchodów Œwiatowego
Dnia Zdrowia brzmi: „Cz³owiek i
miasto”. Odnosi siê ono do znacz¹-

cego przyrostu liczby ludnoœci w
obszarach miejskich, co oznacza
wzrost tempa urbanizacji.
Z danych WHO wynika, i¿ w
nadchodz¹cych latach znacz¹ca
czêœæ przyrostu liczby ludnoœci bêdzie mia³a miejsce w obszarach miejskich. Miasta z ca³ego œwiata zamieszkiwane s¹ przez ponad 3 mld
ludzi. Ju¿ w roku 2007 liczba ludnoœci miejskiej przekroczy³a po raz
pierwszy w historii symboliczn¹ granicê 50%. Szacuje siê, ¿e do roku
2030 szeœæ na ka¿de dziesiêæ osób
bêdzie mieszka³o w mieœcie, a wskaŸnik ten siêgnie siedmiu osób do roku
2050. Taki stan rzeczy zobowi¹zuje
instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne do podjêcia stosownych dzia³añ.
Istnienie i rozwój wielkich miast
niesie za sob¹ wiele negatywnych
skutków m.in. zanieczyszczenie po-

wietrza i wody, dostêp ludnoœci do
wody pitnej dobrej jakoœci, nadmierny ha³as, wzrost liczby wypadków i
zdarzeñ z u¿yciem przemocy, izolacja, samotnoœæ ludzi, jak równie¿
zwiêkszona liczba chorób. Przeludnienie w œrodowiskach miejskich w
efekcie mo¿e nasilaæ stres oraz brak
poczucia bezpieczeñstwa wœród
mieszkañców.
Nieunikniony wzrost tempa
urbanizacji wi¹¿e siê z narastaniem
chorób cywilizacyjnych i zwi¹zanych z tym czynników ryzyka tj. u¿ycie tytoniu, nieodpowiedni sposób
od¿ywiania siê, brak aktywnoœci fizycznej, szkodliwy wp³yw alkoholu.
Maj¹c na uwadze z³o¿onoœæ oraz
wa¿noœæ problemu zachêcam mieszkañców powiatu œwidwiñskiego do
aktywnego w³¹czenia siê w obchody Œwiatowego Dnia Zdrowia, który
daje szansê zwrócenia uwagi na ist-

niej¹ce problemy cywilizacyjne, z
jakimi niew¹tpliwie bêdziemy siê
zmagaæ w coraz wiêkszym stopniu.
Data 7 kwietnia sk³ania nas
przede wszystkim do podejmowania
wszelkiego rodzaju przedsiêwziêæ,
które spowoduj¹ przekszta³cenie
biernej obojêtnoœci ludzi w ich aktywne zaanga¿owanie. Zachêcam
wiêc Pañstwa do aktywnych form
wypoczynku na œwie¿ym powietrzu,
z dala od zgie³ku miasta (wyprawy
rowerowe, piesze wycieczki, nornic
walking itp.). Niezwykle istotne jest,
abyœmy zrozumieli, ¿e „walka” z chorobami cywilizacyjnymi bêdzie mo¿liwa tylko wówczas, gdy podjête
zostan¹ wspólne i natychmiastowe
dzia³ania!
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna - Oœwiata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
Marcelina Rolik
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Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie

„Dwójka” œwiêtowa³a
16 marca br., w rocznicê œmierci
patronki ppor. Emilii Gierczak, Szko³a Podstawowa nr 2 w Œwidwinie
obchodzi³a kolejne - 49. urodziny. Z
tej okazji placówkê odwiedzi³o wielu
goœci - przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, Rady Rodziców, dzia³acze Stowarzyszenia Przyjació³
Dwójki, rodzice naszych
uczniów. Spo³ecznoœæ szkoln¹ reprezentowa³a kadra oraz 10-osobowe delegacje klas.

Uczniowie pod kierunkiem pani
Anny £ubniewicz i pana Roberta
Ussa przygotowali program artystyczny zatytu³owany „Dziœ Twe
Œwiêto, Kochana Szko³o”. Na scenie
nie zabrak³o radosnych piosenek i
wierszy o szkole. Uczniowie odœpiewali tak¿e zaaran¿owany hymn szko³y.
Po ciekawej prezentacji artystycznej przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego przybli¿y³ zgro-

madzonym najwa¿niejsze fakty z
¿ycia Emilii Gierczak, a delegacja
uczniów z³o¿y³a kwiaty w k¹ciku
poœwiêconym patronce. Natomiast
Dyrektor Magdalena Bujakowska
przyjê³a ciep³e ¿yczenia, gratulacje i
okolicznoœciowe „dary”, które bez z
w¹tpienia stanowi³y kolejny mi³y
akcent uroczystoœci.

MA£Y KONKURS
RECYTATORSKI
ZA NAMI

20 marca w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury mia³y miejsce powiatowe
eliminacje Ma³ego Konkursu Recytatorskiego. To swoista wiosenna
„rozgrzewka” poetycka przed konkursem recytatorskim „Ptaki, ptaszki
i ptaszêta polne”.
I w tym roku nasza szko³a wys³a³a
mocn¹ reprezentacjê artystyczn¹ do
zmagañ ze s³owem artystycznym.
Rywalizacja by³a niezwykle zaciêta,
a wybór laureatów trudny. Tym bardziej cieszy nas wysoki wynik
uczennicy klasy 1 – Amelii Rakowskiej, która pracê z poezj¹ zaczê³a tak

niedawno, a ju¿ zyska³a uznanie w
oczach jury. Opiekê artystyczn¹ nad
Ameli¹ sprawuje wychowawczyni
klasy 1 – p. El¿bieta Horak.
Amelia - jako laureatka czêœci
powiatowej - reprezentowaæ bêdzie
nasz¹ szko³ê na szczeblu wojewódzkim Ma³ego Konkursu Recytatorskiego w Szczecinie, a my ju¿ teraz
¿ycz¹c jej powodzenia przygotowujemy siê do konkursu „Ptaki, ptaszki
i ptaszêta polne”. Wiosna dla naszych recytatorów bêdzie bardzo
pracowita.
K. Kupiec – bibliotekarka SP 3

Œwiêto Szko³y jest okazj¹ do podziêkowania osobom, które wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ. W tym roku
przyznano zaszczytny tytu³ „Przyjaciela Dwójki” Burmistrzowi Miasta
Œwidwin, panu Janowi Owsiakowi.
Foto: Robert Chaiñski
i Wies³aw Wieczorek

Powitanie Wiosny
w Zespole Szkó³
w Lekowie

„Nie dokuczysz, Marzaneczko
skowronkom […]
Poniesiemy j¹ ze œpiewem, ku
wodzie” (fragm. Wiersza Jadwigi Ja³owiec „Pierwszy dzieñ wiosny”).
Tradycj¹ Szko³y Podstawowej w
Lekowie jest obrzêd ¿egnania zimy i
witania wiosny. Wychowawcy klas
0-III wraz z uczniami wykonali kuk³y
ze s³omy symbolizuj¹ce odchodz¹c¹
zimê. 22 marca, po krótkim programie

artystycznym na temat tradycji topienia marzanny, klasy m³odsze wybra³y siê w barwnym i rozœpiewanym
pochodzie z kuk³ami nad miejscowe
jezioro. W czasie tego obrzêdu dzieci z du¿ym entuzjazmem, okrzykami i
piosenkami ¿egna³y zimê, a wita³y
wiosnê. W drodze powrotnej do
szko³y w pobliskim lesie szuka³y
oznak kolorowej wiosny.
Aurelia Œwiêtojañska,
Krystyna £aput
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Szko³a Podstawowa nr 3

PODRÓ¯ W KRAINÊ MUZYKI
Rok Fryderyka Chopina uroczyœcie inaugurowany 1 marca, to
czas w którym mo¿emy szczególnie
skoncentrowaæ siê na geniuszu
osoby naszego kompozytora i niepowtarzalnym piêknie jego muzyki.
Na zaproszenie pani dyrektor
Anny Mas³owskiej w goœcinne progi naszej szko³y, za spraw¹ agencji
muz. „Artos”, pod patronatem Filharmonii Koszaliñskiej, zawita³a
muzyka Chopina.
Spotkanie z dzieæmi klas 1 – 6 i
szeœciolatkami z oddzia³u zerowego przy naszej szkole genialnie poprowadzi³ p. Andrzej Zborowski –
cz³owiek, który od lat niestrudzenie dzia³aj¹c sprawia, ¿e m³odzi ludzie wzrastaj¹ kszta³towani przez
najpiêkniejsze utwory muzyki powa¿nej. W podró¿ do krainy muzyki zabra³a nas p. Oliwia Grabowska
– pianistka, która na jesieni tego
roku reprezentowaæ bêdzie nasz
kraj w konkursie im. F. Chopina.
Pani Oliwia akompaniowa³a równie¿ p. Adamowi ¯aakowi – barytonowi. Artyœci wystêpuj¹cy w na-

szej szkole zwi¹zani s¹ z Akademi¹
Œl¹sk¹.
Lekcja umuzykalniaj¹ca trwa³a
zaledwie 45 minut, jednak¿e wra¿enia zwi¹zane z muzyk¹ Fryderyka

Chopina zapewne na du¿o d³u¿ej
zagoszcz¹ w sercach i pamiêci naszych uczniów, bowiem ju¿ po koncercie s³ychaæ by³o wiele pochlebnych s³ów na temat kunsztu arty-

stycznego wykonawców, z ust chocia¿by uczniów... klasy pierwszej. To
niezwyk³a recenzja œwiadczy o tym,
i¿ takie akcje s¹ potrzebne.
K. Kupiec – bibliotekarka SP 3

Szko³a Podstawowa nr 3

HISTORIA Z BLISKA WIDZIANA OCZAMI UCZNIÓW
Dzieñ 3 marca br. dla Szko³y
Podstawowej nr 3 by³ dniem szczególnie podnios³ym i wzruszaj¹cym.
Rozpocz¹³ siê od uroczystego apelu
„Podró¿y przez historiê Œwidwina”. Monta¿ s³owno muzyczny w wykonaniu uczniów klas 3 – 6, w sposób niezwykle ciekawy przeprowadzi³ widzów przez dzieje naszego
miasta, nawi¹zuj¹c do tak wa¿nych
rocznic jak 200 lecie urodzin Fryderyka Chopina i 600 lecie bitwy
pod Grunwaldem. Z t¹ ostatni¹ bitw¹
zwi¹zana by³a równie¿ historia naszego miasta.
Zgodnie z wieloletni¹ ju¿ tradycj¹, m³odzie¿ naszej szko³y,
wspólnie z dyrektor A. Mas³owsk¹, nauczycielami i rodzicami, uda³a siê na uroczyste obchody odzyskania naszego miasta. W
delegacji szkolnej, sk³adaj¹cej
kwiaty pod pomnikiem ku czci poleg³ych w obronie Œwidwina nie
zabrak³o równie¿ duszpasterza parafii wojskowej ks. kapelana majora Andrzeja Miga³y.
Po oficjalnych uroczystoœciach
przyszed³ czas na rozstrzygniêcie
konkursu zorganizowanego przez
nasz¹ szko³ê: „Nasze miasto Œwi-

dwin”. Wszelkie informacje dotycz¹ce konkursu, jak równie¿ sponsorów, zawarte zosta³y w specjalnie
na t¹ okolicznoœæ wydanym numerze
gazetki szkolnej „Trójkowe Wieœci”.
Gazetka zosta³a wrêczona wszystkim przyby³ym na uroczystoœæ goœciom. Zanim jednak zosta³y og³oszone oficjalne wyniki zmagañ konkursowych, dyrektor ŒOK p. Marian
Wiszniewski zapowiedzia³ wystêp
uczniów naszej szko³y. Tym samym
odby³a siê uroczysta premiera monta¿u s³owno-muzycznego na forum
miejskim. Zgromadzeni goœcie mogli
us³yszeæ piosenki o Œwidwinie,

Szkole Podstawowej nr 3, wa¿ne informacje o historii naszego miasta –
równie¿ w formie teatralnej (inscenizacja „Bitwy o krowê”). Pojawi³y siê
postacie Rudolfa Virchowa, rycerzy,
mieszczan – wszystkie w stosownych do epoki strojach. Monta¿
s³owno muzyczny jest dzie³em zespo³u nauczycieli Szko³y Podstawowej nr 3 (scenariusz – K. Kupiec,
opieka artystyczna – j.w. i p. E. Horak, oprawa muzyczna – p. R. Uss).
Po czêœci artystycznej przysz³a pora
na oficjalne wyniki, które og³osi³
nauczyciel historii z naszej szko³y p.
Hubert Markiewicz.

Za wszystkie s³owa uznania, jakie us³yszeliœmy z ust goœci, serdecznie dziêkujemy. We wszystkich
naszych dzia³aniach towarzyszy³o
nam has³o „Bóg, honor i Ojczyzna”
– dla wielu ludzi byæ mo¿e staroœwieckie, dla spo³ecznoœci naszego
miasta jednak niezwykle wa¿ne,
wyznaczaj¹ce kierunek wychowania
naszych dzieci na Polaków œwiadomych piêkna i rangi, jak¹ ma nasza
Ojczyzna, jak równie¿ wk³adu w jej
dobro takich ma³ych spo³ecznoœci,
jak nasze miasto Œwidwin.
K. Kupiec – bibliotekarka SP 3
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Konsumenci s¹ jak dzieci - nie widz¹ zwi¹zku miêdzy wydawaniem a zarabianiem

Ludzie wydaj¹ w marketach,
ale pracy szukaj¹
w sklepikach i firmach
Dyskusje o tym, czy i jak markety
wp³ywaj¹ na kondycjê spo³ecznoœci
lokalnych, pojawiaj¹ siê najczêœciej
przy okazji budowy kolejnego marketu w jakimœ miasteczku. Najczêœciej ju¿ po fakcie, czyli po decyzji o
jego lokalizacji, wiêc nie maj¹ ju¿
wp³ywu na to, czy i powinien w tym
miejscu stan¹æ. Dzisiaj, gdy marketów jest w ka¿dym miasteczku po
kilka, mo¿e i nie warto by³oby tej
dyskucji odgrzewaæ, ale – po pierwsze, s¹ takie miejsca, gdzie jeszcze
ich nie ma, a po drugie – warto pytaæ
o ich wp³yw na kondycjê lokalnych
spo³ecznoœci w jak najszerszym zakresie, od gospodarki po miejsca
pracy. Kilka takich pytañ chcê postawiæ, dziel¹c siê swoimi przemyœleniami na ten temat.

ODDALIŒMY WAM
RYNEK
W 1989 roku, po zmienie starego
systemu politycznego, gwa³townie
zaczê³a zmieniaæ siê gospodarka.
Pojawili siê ludzie sprzedaj¹cy z
chodnika produkty „zachodnie” furorê robi³y margaryna Delma i oleje. Jak œwie¿e bu³ki sprzedawa³o siê
wszystko, co do tej pory niedostêpne. Kolorowe opakowania przyci¹ga³y wzrok. Ktoœ jecha³ autem do
Berlina, za³adowa³ baga¿nik, przywozi³, na drugi dzieñ sprzedawa³ i
jecha³ ponownie. Najstarsze pokolenie pamiêta³o handel sprzed wojny. Po wojnie, po wprowadzeniu
systemu sowieckiego, uspo³eczniono handel, na jego obrze¿ach pozostawiaj¹c tzw. prywaciarzy. Temu
okreœleniu nadano znaczenie negatywne, podobnie w rolnictwie funkcjonowa³o okreœlenie „ku³ak”. Gdy
wiêc po 45 latach upad³ stary system, pokolenia wychowane w PRL
nie mia³y ¿adnej wiedzy na temat
wolnego rynku i jego funkcjonowania, uwarunkowañ, obiegu pieni¹dza, zwi¹zków miêdzy popytem a
poda¿¹, nie mówi¹c ju¿ o wiedzy o
zale¿noœciach miêdzy konsumpcj¹,
a tworzeniem i utrzymywaniem
miejsc pracy i bogaceniem siê. Co
niektórzy jedyn¹ wiedzê, jak¿e fataln¹, nabyli podczas wycieczek do
Turcji, Bu³garii, NRD i ZSRR, sk¹d

przemycali kurtki skórzane, rêczniki
frotte i z³oto, czêsto w sposób ur¹gaj¹cy ludzkiej godnoœci.
Po 1989 r., w ten dziewiczy biznesowo obszar nast¹pi³a gwa³towana
inwazja firm zagranicznych, najpierw handlowych. Z perspektywy
lat mo¿na powiedzieæ, ¿e ta inwazja
mia³a cechy typowo kolonialne;
potraktowano nasz kraj jak dziki teren do zagospodarowania, a trzeba
przypomnieæ, ¿e wiêkszoœæ krajów
Europy mia³o ju¿ takie doœwiadczenia (kolonie brytyjskie, niemieckie,
francuskie itd.), wiêc dla ich mentalnoœci nie by³o w tym podboju gospodarczym niczego nowego. Jeszcze zanim upad³ w Polsce komunizm,
masa firm zachodnich dzia³a³a ju¿ na
rynkach zagranicznych, mia³a wiêc
„przetrenowan¹” ekspansjê; posiada³a biura wyspecjalizowanych
prawników, lobbystów, pieni¹dze
itp., dla nich ekspansja sprowadza³a
siê do wprowadzenia w Polsce okreœlonych procedur ju¿ wczeœniej
„przetrenowanych” gdzie indziej.
Pamiêtam relacje m³odej osoby, która na pocz¹tku lat 90., przez ponad
rok jeŸdzi³a jako t³umaczka ze starszym W³ochem, który obje¿d¿a³ polskie zak³ady i prowadzi³ rozmowy z
dyrektorami. Dziwi³a siê, sk¹d ma
pieni¹dze na hotele, obiady i podró¿e po ca³ej Polsce, ¿e nic „praktycznego” nie robi, tylko ci¹gle spotyka
siê i gada, ale tak w³aœnie badano
nasz rynek i kupowano zak³ady.
Pamiêtam s³owa jednego z polityków by³ej Unii Wolnoœci, który
zdziwiony, ¿e Unia nie chce nam w
czymœ pomóc, stwierdzi³ – przecie¿
oddaliœmy wam rynek. Polityka prywatyzacji i wyprzeda¿y poprzez doprowadzanie polskich firm do upad³oœci sta³a oficjaln¹ polityk¹ rz¹dów III RP.

MIA£A BYÆ KLASA
ŒREDNIA, A CO JEST
Wizja budowy nowego pañstwa,
przynajmniej na pocz¹tku transformacji, oparta by³a na wzorach europejskich i amerykañskich, gdzie klasa œrednia jest stabilizatorem gospodarki i polityki. Dziejow¹ rol¹
nowej klasy politycznej mia³o byæ

przeprowadzenie klasy robotniczej
do klasy œredniej. Najszybciej tê klasê mogli stworzyæ handlowcy, bo
jest to najliczniejsza grupa przedsiêbiorców w ka¿dym mieœcie i miasteczku. W handlu te¿ najszybciej
akumuluje siê kapita³. By³a to wiêc
najprostsza droga do polskiego kapitalizmu, co potwierdzi³ szybki rozwój sklepików i targowisk. Po 90.
roku wyrasta³y jak grzyby po deszczu. Gdy wydawa³o siê, ¿e wszystko
idzie w najlepszym kierunku, pod
koniec lat 90. nast¹pi³a gwa³towna
inwazja zagranicznych sieci handlowych. Raczkuj¹cy rodzimy handel
nie mia³ szans w zde¿eniu z tym gigantem, który dysponowa³ ogromnym kapita³em, wiedz¹, „przetrenowanymi” procedurami i – jak siê
szybko okaza³o – by³ bezwzglêdny.
Po latach okaza³o siê, ¿e nowa
klasa polityczna jest lekko spleœnia³a i nie jest taka wcale nowa, szybko
zapomnia³a o klasie robotniczej, a za
priorytet przyjê³a uw³aszczenie samej siebie. Zaczê³o siê rozdrapywanie wspólnego do tej pory maj¹tku.
Maj¹ca temu zapobiec ustawa
uw³aszczeniowa, która ten maj¹tek
mia³a „przetransferowaæ” do spo³eczeñstwa, zosta³a skutecznie oœmieszona przez postkomunistów i nowych „lebera³ów” i odrzucona w referendum. To by³o kuriozum na skalê
œwiatow¹; ówczeœni politycy wy-

znaczyli marsz w kierunku kapitalizmu, ale bez kapita³u. Odt¹d przywilej jego podzia³u mia³a wy³¹cznie klasa rz¹dz¹ca. Tak¿e przywilej ustalania zasad tego podzia³u, w tym tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim, przywilej
ich nie ustalania. Jaki to mia³o wp³yw
na „bitwê o handel” pokaza³ kompletny brak zasad przy stawianiu
marketów.

JAK W MAS£O
Zawsze zadziwia³a mnie ³atwoœæ,
z jak¹ sieci zagraniczne realizowa³y
w Polsce swoje cele gospodarcze.
Wchodzi³y w nasz rynek jak „w mas³o”. Znam wiele przypadków rodzimych handlowców, którzy latami
starali siê o kupno dzia³ek lub pozwoleñ na budowê, ale nie mogli
przebrn¹æ bariery przepisów lub niechêci urzêdników (a to za blisko
chodnik, a to nie ma parkingu, a to
przeszkadzaj¹ plany zagospodarowania, wymogi konserwatora zabytków, sanepidu itp.), ale gdy pojawia³
siê przedstawiciel wielkiej sieci handlowej, wszystko za³atwia³ bardzo
szybko. Okazywa³o siê, ¿e nie ma dla
niego rzeczy niemo¿liwych. Dopina³
swego w miasteczkach, gdzie rodzimi kupcy d³ugo stawiali opór, blokuj¹c na ró¿ne sposoby budowê marketów. Jak nie móg³ drzwiami, to
wchodzi³ oknem. O tych „oknach”
bêdzie dalej.
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CZY TO JEST JAKAŒ
PRAWID£OWOŒÆ
Zastanawiam siê, na ile jest
prawdziwa teza, ¿e tam gdzie jest
najwiêksza bieda, tam jest najwiêcej
marketów. WeŸmy okoliczne powiaty. Najwiêcej marketów jest w Gryficach i £obzie – po 6. W Drawsku
Pomorskim – 5, po 4 w Œwidwinie i
Nowogardzie (licz¹c z ju¿ budowanymi), w Trzebiatowie – 3. Jakoœ tak
siê sk³ada, ¿e te miasta le¿¹ w powiatach od lat zajmuj¹cych czo³owe
miejsca pod wzglêdem najwiêksze-

go bezrobocia. Dane za luty 2010:
pierwsze miejsce - powiat ³obeski ze
stop¹ bezrobocia - 30,9%, po powiatach bia³ogardzkim, choszczeñskim i
pyrzyckim: drawski – 27,2%, œwidwiñski – 26,7%, gryficki – 26,3%. W
przeliczeniu iloœci marketów na liczbê mieszkañców, £obez jest rekordzist¹ mo¿e i w skali œwiatowej. Chyba powinien to „sprzedawaæ” marketingowo. Jeden z by³ych burmistrzów miasta stwierdzi³, ¿e markety
to cywilizacja.
Dlaczego wielkie sieci wybieraj¹
najbiedniejsze miasteczka na inwestycje? Wydawa³oby siê to wbrew
logice, bo przecie¿ powinny szukaæ
miejsc zasobnych w gotówkê. To
sprzecznoœæ pozorna. Tam gdzie jest
wiêksza bieda, tam mieszkañcy czêœciej domagaj¹ siê stawiania marketów, bo im mniej zarabiaj¹, im wiêksze bezrobocie, tym bardziej chc¹, a
raczej musz¹, kupowaæ taniej. Sieci
doskonale o tym wiedz¹, wiêc przychodz¹ w aureoli zbawcy ludu. Ma³o
który burmistrz lub radni s¹ w stanie
stawiæ czo³o oczekiwaniom wyborców. Wielu z nich powa¿nie jest przekonanych, ¿e to rzeczywiœcie znamiona nowej cywilizacji, ¿e unowoczeœniaj¹ prowincjê. Nikt nie stawia
pytañ, na ile jest to myœlenie postkolonialne i jak to wygl¹da w krajach
cywilizowanych. A wygl¹da inaczej.
Wa¿niejsza jest jednak wiedza o tym,
¿e markety ¿eruj¹c na biedzie, po-

wiêkszaj¹ j¹ i ko³o siê zamyka. Im
wiêksza bieda, tym wiêksze pragnienie marketów. To coœ dzia³a jak g³ód
alkoholika lub narkomana. Tylko do
czego prowadzi sytuacja, gdy roœnie
ssanie, a nie ma t³oczenia? Rozwa¿my to.

nice gminy lub pañstwa. Obecnie
t³oczenie zwiêksza strumieñ dotacji
unijnych, który jest konsumowany
na miejscu. To on wydaje siê ratowaæ
dramatyczn¹ sytuacjê, jaka powsta³a po umiejscowieniu tu pomp ss¹cych w postaci marketów.

RYNEK JAKO POMPA
SS¥CO-T£OCZ¥CA

MARKETY – JEST
SSANIE, NIE MA
T£OCZENIA

Ka¿dy rolnik maj¹cy studniê wie,
¿e gdyby do niej pod³¹czy³o siê kilku
s¹siadów, to zabrak³o by w niej
wody. Burmistrzowie i radni wiedz¹,
¿e jak miasto rozwija siê i rozbudo-

wuje, wzrasta zapotrzebowanie na
wodê, czyli roœnie ssanie. Rozbudowuj¹ wiêc stacje ujêæ, by zwiêkszyæ
t³oczenie, by to ssanie zaspokoiæ.
Jako, ¿e prawa fizyki i ekonomii s¹
podobne, przyjrzyjmy siê, jak markety zmieniaj¹ lokalne rynki. Na rynku
równie¿ dzia³a mechanizm ssania i
t³oczenia – pieni¹dza. Gdy miêdzy
ssaniem a t³oczeniem jest równowaga, rynek jest w miarê stabilny. Ka¿de miasteczko ma swój mikroobieg
pieni¹dza tworz¹cy rynek wewnêtrzny. Dla niniejszego rozwa¿ania
przyjmujê, ¿e w 60% segmencie tego
rynku pieni¹dz kr¹¿y nie opuszczaj¹c granic miasta i gminy. Ludzie zarabiaj¹ na miejscu i na miejscu wydaj¹. Czêœæ (ssanie) wyp³ywa w formie podatków do pañstwa, ale te¿
wraca (t³oczenie) w postaci odpisów
do bud¿etu gmin (procent od liczby
pracuj¹cych i firm – to wa¿ne, bo im
mniej pracuje i im mniej firm, tym
mniej wychodzi i wraca). Pieni¹dze
wracaj¹ te¿ w postaci pensji „bud¿etówki” (nauczycieli, wojskowych,
emerytur, rent, zasi³ków itp.). Oczywiœcie ka¿de miasteczko marzy, by
t³oczenie pieni¹dza by³o wiêksze, bo
to bogacenie siê. Takie t³oczenie
zapewnia na przyk³ad inwestor, który buduje firmê i eksportuje towar, bo
zarabia za granic¹, a wydaje w miasteczku. Potê¿ne t³oczenie zapewniaj¹ rodzimi producenci (towary,
myœl, us³ugi) eksportuj¹cy poza gra-

Przyjmijmy wy³¹cznie na potrzeby tej analizy, ¿e zasobnoœæ rynku
ma³omiasteczkowego to 100 milionów. 60% (60 mln) kr¹¿y w gminie,
40% (40 mln) jest w wymianie zewnêtrznej. Co siê dzieje z chwil¹
postawienia np. 5 marketów? Nagle
pompa ss¹ca zaczyna dzia³aæ jak
oszala³a. Markety œci¹gaj¹ z rynku
pieni¹dze i wyprowadzaj¹ je do centrali (zagranica via Warszawa, Poznañ). Za³ó¿my na potrzeby tej analizy, ¿e ka¿dy z nich miesiêcznie wysysa 2 miliony. Nagle w miasteczku
brakuje 10 milionów z³otych. Komu
one zosta³y zabrane? Rodzimym
handlowcom, bo do tej pory ow¹
sumê zarabia³o 100 sklepików, które
na miejscu je wydawa³y. By³a wiêc
zachowana równowaga miêdzy ssaniem a t³oczeniem. Po wejœciu marketów straci³y one 10 mln. Te, co zarabia³y wiêcej, zarobiaj¹ teraz mniej, te
co zarabia³y ma³o, ale starcza³o na
prze¿ycie, teraz stane³y przed wizj¹
bankructwa.
Co dzieje siê, gdy jest ssanie, a
nie ma t³oczenia? Kiedyœ w studni
musi zabrakn¹æ wody. Choæby za 20
lat, ale musi, bo konsekwencje ssania s¹ dalej id¹ce. Gdyby to tylko
dotyczy³o handlowców, którzy stracili klientów i dochody, jak to niektórzy mówi¹ – pal ich szeœæ, krwiopijców; bogacili siê nadmiernie, a niektórym nawet „palma” odbi³a, bo –
popatrz pan, jak¹ cha³upê postawi³,
jakim autem jeŸdzi, a ceny ma takie, ¿e
idê do marketu, bo taniej.
Nie ma tu miejsca, by pisaæ o
przewinach handlowców, bo one s¹,
ale nie powinny one rzutowaæ na
myœlenie o mieœcie, jako ca³oœci.

NIE ZAROBI KOWALSKI,
NIE ZAROBI
WIŒNIEWSKI
Je¿eli handlowcom zabraknie 10
mln, które zaczê³y trafiaæ do marketów, ma to szereg daleko id¹cych
konsekwencji. Oczywistoœci¹ jest,
¿e handlowiec musi zarabiaæ wiêcej,
bo musi kumulowaæ kapita³ na odtwarzanie maj¹tku i – przynajmniej
niektórzy – rozwój. Jednak wydaj¹c
pieni¹dze na miejscu „dzieli siê” nimi
z innymi przedsiêbiorcami. Wyda je
u mechanika, naprawiaj¹c auta, kupuj¹c nowe opony, zap³aci malarzowi, maluj¹c sklep, stawiaj¹c dom da
pracê projektantom, geodecie, bu-
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dowlañcom, elektrykom, hydraulikom; zasili hurtownie budowlane i
firmy z oknami, meblami i sprzêtem
rtv. Te pieni¹dze tworz¹ konkiunkturê na rynku, w tym miejsca pracy.
Handlowiec zasysaj¹c pieni¹dze od
klientów, t³oczy je w miasto pod
wszelak¹ postaci¹. Markety zasysaj¹, ale nie t³ocz¹. Robi siê pró¿nia.
Co robi handlowiec, któremu w
wyniku powstania marketów
zmniejszy³y siê dochody? To proste
– mniej zassa³, mniej wt³oczy w miasto. Zachowania bêd¹ zale¿ne od
kondycji finansowej, ale wszyscy
bêd¹ musieli zacisn¹æ pasa (niektórzy powiedz¹ – a dobrze im tak).
Najprostszym
mechanizmem
oszczêdzania jest ciêcie kosztów;
zwalnia siê pracownika i samamu
staje siê za lad¹ (roœnie bezrobocie),
zamiast zmieniaæ opony co dwa lata,
zaczyna siê zmieniaæ je co cztery (nie
zarobi firma oponiarska), zamiast
malowaæ sklep co dwa lata, maluje
siê co cztery (nie zarobi malarz),
obetnie siê koszty na reklamê (nie
zarobi¹ lokalne gazety), zamiast nowej lady lub zamra¿arki – bêd¹ stare.
Zrezygnuje siê z budowy domu, nie
zarobi sto innych osób i firm obs³uguj¹cych budownictwo. Jak zosta³
zwolniony pracownik, zmniejszy siê
wp³yw podatku do gminy. Nie zarobi¹ handlowcy, nie zarobi¹ inne sklepiki i us³ugodawcy. Jak im zmniejszy³y siê dochody, zrobi¹ to samo co
handlowcy. £añcuszek siê zamyka.
Nastêpuje powolny drena¿ rynku
wewnêtrznego i zwi¹zana z tym degradacja. Ju¿ ma³o kto myœli o rozwoju i inwestycjach, a bardziej o przetrwaniu. W tym momencie weszliœmy na równiê pochy³¹.
Im jesteœmy biedniejsci, tym czêœciej zaczynamy kupowaæ w marketach, a im czêœciej tam wydajemy
pieni¹dze, tym bardziej jesteœmy
biedniejsi.

KONSUMENCI S¥ JAK
DZIECI - NIE WIDZ¥
ZWI¥ZKU MIÊDZY
WYDAWANIEM
A ZARABIANIEM
Cywilizowanie prowincji polega
na wmawianiu nam, ¿e staliœmy siê
nagle konsumentami. Jako konsumenci jesteœmy wartoœciowymi obywatelami, ale jako pracownicy ju¿ nie
za bardzo. Wszyscy martwi¹ siê o
nasz¹ konsumpcjê, ale jakoœ tak
wychodzi, ¿e bez zwi¹zku z naszymi
dochodami i prac¹. Pracy mo¿e nie
byæ, ale konsumowaæ powinniœmy.
Warto sobie ten zwi¹zek uzmys³owiæ, zw³aszcza wtedy, gdy pieni¹dze
wydaje siê w markecie, a pracy idzie
siê szukaæ do handlowca lub rodzimego przedsiêbiorcy. Powinni sobie
to uœwiadomiæ tak¿e ci, którzy wyCd. na str. 10
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Ludzie wydaj¹ w marketach, ale pracy szukaj¹ w...

PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

daj¹ w marketach, a do handlowców
kieruj¹ swe proœby, by sponsorowali kluby, imprezy, nagrody, akcje charytatywne itp. Handlowiec móg³by
powiedzieæ – idŸcie do marketów,
niech wam dadz¹. Czy poczuli by siê
obra¿eni? Do kogo by mieli pójœæ, z
kim gadaæ? Do Jeronimo Martins?
Gdzie s¹ ci w³aœciciele marketów?
Opalaj¹ siê na Hawajach i popijaj¹
brandy? No, trochê za daleko i mo¿e
by nie dopuœcili nawet, a tu masz, z
Kowalskim i Wiœniewskim mo¿esz
pogadaæ osobiœcie.

SIECI S¥
BEZWZGLÊDNE
Napór na powstawanie marektów nie os³ab³, zw³aszcza w miasteczkach, gdzie dot¹d nie stanê³y. Czêsto
maj¹ w tym udzia³ lokalni handlowcy,
którzy blokuj¹ ich wejœcie lub takie
blokowanie wymuszaj¹ na w³adzach. Bitwa o market przez lata
trwa³a w Kaliszu Pomorskim, Z³ocieñcu, trwa w P³otach i Wêgorzynie. Tam gdzie sieci nie mog³y wejœæ
drzwiami, kupuj¹c ziemiê pod budowê od gminy, wesz³y oknem, „przekupuj¹c” prywatne osoby.
Zadziwiaj¹ce, ¿e czyni³y to czêsto polskie sieci handlowe typu PSS
lub GS, co uwa¿a³em za strzelenie
sobie w stopê lub wpuszczenie lisa
do kurnika. By³o to naj³atwiejsze
pozyskanie pieni¹dza, bez martwienia siê o przysz³oœæ. Jak siê sprzeda³o sklep pod market, to rusza³a lawina, która zmiata³a ca³¹ sieæ. Jako jeden z pierwszych tak¹ operacjê przeprowadzi³ by³y prezes PSS „Spo³em”
w Nowogardzie, Kazimierz Ziemba,
który sprzeda³ Netto by³¹ restauracjê w centrum miasta. PóŸniej zosta³
burmistrzem i specjalnie nie musia³
martwiæ siê losem PSS-u. Ba, zosta³
nawet szefem zarz¹du wojewódzkiego PSL. Co na to ch³opi? Teraz mog¹
kupowaæ taniej w marketach marchewkê i ziemniaki.
W Gryficach teren pod Lidla
sprzeda³a bodaj¿e Agencja Mienia
Wojskowego, bo sta³o tam wojskowe
kasyno. Piszê – bodaj¿e, bo czêsto do
sprzeda¿y dochodzi poprzez poœredników. Ktoœ kupuje tanio i sprzedaje
dro¿ej. Po kraju kr¹¿¹ dziesi¹tki lobbystów w poszukiwaniu i za³atwianiu
dla sieci terenów. Miasto siê opiera,
to mami¹ innych. Zawsze znajd¹
kogoœ, kto sprzeda, nawet – co zabawne – t³umacz¹c to wy¿szymi celami (cel uœwiêca œrodki). Tak powstaje
Netto w Z³ocieñcu. Tam przedsiêbiorcy opierali siê doœæ d³ugo inwazji
marketów, a tu nagle niespodziankê
sprawi³ im m³ody proboszcz nowej
parafii, która dosta³a od gminy star¹
cegielniê z ziemi¹. Sprzeda³ ziemiê i

powstaje market. Ponoæ potrzebowa³
pieniêdzy na budowê nowego koœcio³a. Ciekaw jestem, czy teraz Netto
bêdzie mu dawa³o na tacê?
W Drawsku Pomorskim Netto
powsta³o na miejscu zak³adu samochodowego, którego w³aœciciel od
lat nie móg³ doprosiæ siê o sprzeda¿
ziemi i pozwolenie na rozbudowê
zabytkowej XIX-wiecznej manufaktury. Netto za³atwi³o wszystko b³yskawicznie. Tak jak Lidl, który mia³
wybudowaæ kamienicê od ulicy
zgodnie z planem, ale poprzesta³ na
markecie. Sprawa jest w s¹dzie, ale
w¹tpliwe, by LIDL przegra³.
Opis tych wojenek zaj¹³by ca³¹
gazetê, ale ju¿ tylko te przyk³ady
pokazuj¹ bezwzglêdn¹ walkê o zysk
za wszelk¹ cenê i sposoby na jego
osi¹ganie oraz nie liczenie siê z lokalnymi przedsiêbiorcami i realiami.
Pokazuj¹ tak¿e mentalnoœæ naszych
niektórych mieszkañców i polityków (po¿al siê Bo¿e), kórzy dla pieniêdzy i karier gotowi s¹ poœwiêciæ
interesy w³asnej wspólnoty.

TYLKO TEN KTO
DYSPONUJE ZYSKIEM,
MO¯E SIÊ ROZWIJAÆ
Kolejnym oszustwem „lebera³ów” by³ slogan, ¿e pieni¹dz nie ma
narodowoœci. Wmówienie tego Polakom pozwoli³o na miêkkie wprowadzenie sieci, wykup zak³adów i przeprowadzenie transformacji bez
zbêdnych niepokojów spo³ecznych
oraz zrobienie z nich konsumentów.
Czêsto s³yszê – a mi tam wszystko
jedno, kto zarabia, bylebym kupi³
lepszy i tañszy towar. Ten kto tak
mówi, ustawia siê w roli „taniej si³y
roboczej”, a nie traktuje siebie jako
obywatela, który stwarza swój kraj.

On tylko odtwarza to, co inni mu
narzucaj¹.
Trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e tylko ten, kto dysponuje zyskiem, mo¿e
siê rozwijaæ. Posiada tak¿e wolnoœæ
okreœlania celów, jakie chce osi¹gaæ.
Powstanie klasy œredniej zosta³o
zablokowane w momencie, w którym
zaczê³o dzia³aæ ssanie bez t³oczenia.
Trudno przecie¿ inwestowaæ z pensji, a decyzja o jej dzieleniu sprowadza siê do zaspakajania podstawowych potrzeb. Z zablokowaniem
powstawania klasy œredniej zahamowany zosta³ rozwój ¿ycia publicznego i stowarszyszeniowego, co
przecie¿ widaæ go³ym okiem. Pok³adane kiedyœ wielkie nadzieje na rozwój sektora organizacji spo³ecznych okaza³y siê z³udzeniem. Kowalski dysponuj¹c zyskiem, mo¿e go
przekazaæ na dowolny cel; mo¿e
wesprzeæ na swoim terenie klub
sportowy, zwi¹zek emerytów, Sybiraków, PCK, lokaln¹ organizacjê historyczn¹ itp. Dysponuj¹c zyskiem,
mo¿e wzi¹æ udzia³ w ¿yciu publicznym i politycznym, bo to wymaga
pieniêdzy. Gdy zechce, mo¿e wspomóc szko³ê lub koœció³. Gdy jego
zysk kurczy siê lub jest wyssany z
danej gminy, przestaje o tym nawet
myœleæ. Czy ktoœ s³ysza³, by w³aœciciele marketów, mieszkaj¹cy w Portugalii lub Niemczech, przekazali coœ
ze swoich zysków na szko³ê lub klub
pi³karski w £obzie, Gryficach lub
Z³ocieñcu? Pomijam oczywiœcie ich
w³asne fundacje, które s³u¿¹ raczej
robieniu kosztów i kampaniom reklamowym. A mo¿e ufundowali nagrody dla dzieci w lokalnych konkursach? Mo¿e odpowiedzi udziel¹ ci,
którzy twierdz¹ nadal, ¿e pieni¹dz
nie ma narodowoœci i wszystko jedno, do kogo trafia.

BITWY PRZEGRANE,
A WOJNA?
Wydaje siê, ¿e bitwy o polski
handel zosta³y przegrane. Polskim
handlowcom nie dano czasu na przemodelowanie struktury polskiego
handlu. Proszê zauwa¿yæ, ¿e otworzyliœmy (oddaliœmy) swój rynek,
zanim weszliœmy do Unii. Oni mogli
do nas wejœæ jak w mas³o, my do nich
prawie 15 lat póŸniej. Takie by³y plany na konstruowanie III RP. Nikt nie
zadba³, by przynajmniej ucywilizowaæ to wejœcie. Na Zachodzie markety wypiera³y sklepiki dziesi¹tki lat.
Upadaj¹cych wch³ania³ rozwijaj¹cy
siê rynek. Stawiano je jednak na
obrze¿ach miast. W stolicy Szwecji,
Sztokholmie, dostrzeg³em jeden
market. Jak widaæ, ktoœ to regulowa³,
wbrew obiegowej opinii o wolnym
rynku. W Niemczech markety s¹ zamkniête w niedzielê, bo niby czemu
pracownicy maj¹ pracowaæ w dzieñ
wolny od pracy. U nas musz¹, bo
politycy chêtnie powo³uj¹ siê na
cywilizowany Zachód, ale tylko wtedy, jak chc¹ coœ przepchn¹æ lub za³atwiæ interesy jakiegoœ lobby. Dla
wielkich sieci i koncernów jest
wszystko, ³¹cznie z ustawami, maluczkich poucza siê o wolnym rynku.
Nikt nie zadba³ przynajmniej o to,
by daæ samorz¹dom prawo ustanawiania stref dla marketów, wy³¹cznie
na obrze¿ach miast. A przecie¿ to by³
najprostszy sposób, by nie wdziera³y siê do centrów, niszcz¹c lokalny
handel i naruszaj¹c ³ad architektoniczny. Bitwy wydaj¹ siê przegrane,
chocia¿ wojnê rozstrzygn¹ mieszkañcy. Dzisiaj wci¹¿ wydaje im siê, ¿e
s¹ wy³¹cznie konsumentami, ale bezrobocie ma swoje prawa i byæ mo¿e
wymusi zmianê zachowañ. Jak d³ugo
mo¿na ¿ywiæ siê „kuroniówkami”?
Kazimierz Rynkiewicz

Andrzej Waœko, Demokracja bez korzeni, ARCANA
Palmy nie rosn¹ pod polskim niebem, egzotyka sztucznej palmy sprzed budynku gie³dy, wyra¿a wiêc chêæ
ucieczki od tego klimatu, od tej ziemi, od tego losu. (...) Przebija przez ni¹ w³aœciwa ostatnim latom afirmacja kiczu.
Palmy nie rosn¹ na Mazowszu, w przeciwieñstwie so sosen, brzóz i wierzb. Pod sztuczn¹ palm¹ mo¿na urz¹dziæ
karaoke, ale nie mo¿na graæ Chopina. Muzyka Chopina rozbrzmiewa bowiem tylko wœród drzew prawdziwych,
koresponduje z prawdziwym polskim krajobrazem. Palma sprzed bydynku gie³dy nikomu nic nie narzuca, nikogo
te¿ o niczym nie poucza, informuj¹c nas tylko o sposobie myœlenia tych, którzy j¹ tam postawili. Ale w³aœnie
w tej roli mo¿e byæ uznana za symbol ca³ej oficjalnej kultury III Rzeczpospolitej. Po pierwsze jest kiczowata, po
drugie jest imitacj¹ czegoœ obcego, po trzecie jest niezakorzeniona, a po czwarte jest matrwa. (PKiN i palma)
Ewolucja czeka nawet najm³odszych i najg³upszych dorobkiewiczów. Bo kiedy ju¿ dorobi¹ siê i kiedy kupi¹
sobie ju¿ wszystko, o czym tylko mogli marzyæ wyje¿d¿aj¹c z rodzinnego zaœcianka do Warszawy, kiedy zwiedz¹
ju¿ wszystkie pla¿e œwiata i nabêd¹ u deweloperów swoje wymarzone wille na przedmieœciu, to wówczas rozjerzawszy siê po œcianach tych rezydencji zauwa¿¹, ¿e czegoœ tam brakuje. Jakiejœ pami¹tki rodzinnej, albumu
ze zdjêciami, starego obrazu, przys³owiowego portretu przodka. I wtedy, maj¹c ju¿ wszystko, uzmys³owi¹ sobie,
¿e brakuje im tego, do czego nigdy wczeœniej nie przywi¹zywali ¿adnej wagi. A brakowaæ im bêdzie zakorzenienia,
jakie daæ mo¿e tylko pamiêæ; pewnoœci siebie, jak¹ daæ mo¿e tylko rodowód - to¿samoœæ historyczna, której nie
da siê kupiæ, bo mo¿na j¹ wy³¹cznie odziedziczyæ. I w ten sposób zrozumiej¹ wreszcie wartoœæ dziedzictwa, o
którym dziœ s¹dz¹, ¿e jest tylko moherowym beretem. (Polska po Michniku)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
INNE
Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.
Tanie meble KA-MAR. Du¿y wybór
mebli u¿ywanych ( IKEA, HOFFNER
...). Atrakcyjne ceny. Zapraszamy do
sklepu £obez ul. Bema ( by³y plac
POM). Tel. 885 310 483.
Sprzedam ubranko do chrztu
ch³opca. Bia³e rozm. 68, tanio. Tel.
502 027 133.
Meble tanio sprzedam: sofa w starym stylu, 2 du¿e fotele, 2 ³awy, 2
kosze wiklinowe na bieliznê, szafkê
na buty, lampê stoj¹c¹ pokojow¹,
kontuar z punktu kasowego. Na
¿yczenie przesy³am zdjêcia na maila lub do obejrzenia osobiœcie. Tel.
501894828
Sprzedam œrutownik typu Bak oraz
pompê do wypompowywania gnojowicy. Tel. 91 3976479, 510 736
885.
Organizacja wesel „ RETRO” £obez
ul. Drawska 6. UWAGA! Promocja
w kwietniu i maju – 135 z³ / osobê.
Tel. 692 861 228.
Do sprzedania dobrze prosperuj¹ca hurtownia lodów i ¿ywnoœci mro¿onej wraz z sieci¹ zaopatrzenia i
zbytu w £obzie. Dystrybutor produktów firm Koral, Algida i Mela. Tel.
604 214 197
Korepetycje matematyka. Tel. 504
389 130
Zespó³ muzyczny na wesela. Tel.
604221339.

Region
Kury nioski odchowane powy¿ej 7
tygodnia. Sprzeda¿ od 20 marca.
Gospodarstwo Drobiarskie ¯abowo 13. Tel. 91 3910666.
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E BLASZANE OCYNKOWANE – PRODUCENT. Tel. 059
8334312, 798 710 329, 698 230
205. F.T. Wróbel Przechlewo.
www.blaszanygaraz.pl

Gara¿e, wiaty blaszane, monta¿, dowóz gratis. Tel. 598 334
536, 605 286 058, 661 953 331.
Producent GO-STAL Przechlewo. U nas najtaniej.

NIERUCHOMOŒCI

MIESZKANIA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Region

Resko, sprzedam dom 85 mkw.,
dzia³ka 835 mkw., 4 pokoje,
190.000 z³ do negocjacji. Tel. 888
169 572.

Mieszkanie do wynajêcia w Unimiu, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka,
pow. 50 mkw. Tel. 508 263 104

Wideofilmowanie. Tel. 605 732
267.

Sprzedam dom wolno stoj¹cy w
Dorowie 112 mkw, cena 215 tys. z³
do negocjacji. Tel. 663 036 912 665
497 211.

Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze, w³asnoœciowe 4 pokojowe o
pow. 67,7 mkw. na osiedlu Orzeszkowej, III piêtro. Tel. 91 3975637

Dzia³ka budowlana 197 mkw.,
uzbrojona w £obzie przy ul. Bocznej
sprzedam lub wynajmê np. na plac
pod reklamê itp., 200 m od Lidla,
wydane warunki zabudowy. Tel.
501894828.

Sprzedam mieszkanie w Dalnie 51
mkw, 3 pokoje, parter, pomieszczenie gospodarcze 18 mkw. Cena do
negocjacji. Tel. 669 947 364

Wynajmê lub sprzedam domek,
£obez, ul. Przechodnia 5. Tel. 792
140 557.

Powiat gryficki

Wydzier¿awiê lub sprzedam
gara¿ w centrum Gryfic. Tel. 509
530 096

Powiat drawski
Lokal w centrum Drawska
Pom. ( 45 mkw., parter ) wynajmê. Tel. 602 460 233.

Powiat œwidwiñski
Sprzedam 9 ha w Zaj¹czkowie. Tel.
600 565 719
Dzia³kê budowlan¹ w Po³czynie
Zdroju sprzedam. Tel. 600 565 719

Region

Sprzedam 1/2 domu w centrum Nowogardu. Dom przy ul. Luboszan 2
w centrum Nowogardu, 50 m do jeziora, stare budownictwo. Budynek
2 rodzinny, ogrodzony, 2 pomieszczenia gospodarcze + ogródek.
Parter o powierzchni 37 mkw. - 2
pokoje, kuchnia, ³lazienka + poddasze do adaptacji o powierzchni
ok. 30 mkw. Cena 120.000 z³ do negocjacji. Tel. 790 856 019 lub 793
549 551, email: krosden@wp.pl

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam sadzarkê do ziemniaków czesk¹ i opryskiwacz 12 metrów szer. Stan dobry. Tel. 91 397
2217

Sprzedam mieszkanie 2 – pokojowe, w³asnoœciowe, 45 mkw. I piêtro,
gara¿, Smorawina ko³o £obza. Tel.
609 307 135
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe
wraz z gara¿em. £obez ul. Koœciuszki. Tel. 514 571 157
Wynajme mieszkanie w Radowie
Ma³ym Tel. 604 997 741
Sprzedam mieszkanie 3 pok. I piêtro w centrum £obza Tel. 601 429
991.

Powiat gryficki

US£UGI

Dywanopranie, sprz¹tanie biur i
mieszkañ, pranie tapicerki samochodowej (osobowe, busy, ciê¿arówki, tiry). Tel. 604 373 143.
Czyszczenie poœcieli we³nianej lanolin¹. Tel. 0 604 373 143.

Powiat gryficki
Wynajmê rusztowania elewacyjne,
podesty metalowe 2,5 metrowe, 44
ramy, 300 mkw. Mo¿liwy transport.
Gryfice tel. 601 350 893
Us³ugi elektryczne Chlebicki S³awomir tel. 606 824 461.
Nie masz czasu na sprz¹tanie
mieszkania, nie lubisz mycia
okien? Zadzwoñ tel. 517 217
327.

MOTORYZACJA

Do wynajêcia mieszkanie 2 pokojowe w bloku, 48 mkw., centrum
Gryfic. Tel. 674 613 202

Powiat ³obeski

Dargos³aw gm. Brojce, sprzedam
mieszkanie 39 mkw w bloku. Tel.
500 400 822

Felgi stalowe 13’’ sprzedam: 50z³/
komplet 4 sztuki. Tel. 501894828.

Powiat drawski
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. - kawalerkê 34 mkw., I piêtro,
1 pokój, kuchnia, ³azienka, centralne ogrzewanie gazowe, meble kuchenne nowe pod wymiar. Przy
mieszkaniu dzia³ka w u¿ytkowaniu
wieczystym – mo¿liwoœæ przekszta³cenia na w³asnoœæ. Tel. 660
065 151.
Sprzedam mieszkanie w Drawsku
Pom. - 80 mkw. w centrum, w ³adnie
po³o¿onej okolicy, co, 4 pokoje,
kuchnia, osobno wc, ³azienka po
kapitalnym remoncie, du¿y przedpokój, parkiety, balkon. Tel. 692
515 479

Sprzedam
Poloneza
Caro 1992 r.
z instalacj¹ LPG.
Tel. 504 042 532

PRACA
Powiat ³obeski
Zatrudniê kierowcê kat. C i E. Tel.
608 776 227

Reklama w gazecie

512 138 349
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Inspektor Robert RzeŸnik Próbowa³ przekupiæ
nowym komendantem
policjanta
Policji w Œwidwinie

W œwidwiñskim zamku
odby³a siê uroczystoœæ wprowadzenia
insp. Roberta RzeŸnika na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Œwidwinie.
Po 4 latach s³u¿by w Komendzie
Powiatowej Policji w Œwidwinie
insp. Waldemar Trzciñski z dniem 16
marca br. przeniesiony zosta³ do KPP
w Ko³obrzegu, gdzie obj¹³ stanowisko Komendanta Powiatowego Policji. Jego miejsce zaj¹³ insp. Robert
RzeŸnik, który zajmowa³ do tej pory
stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Bia³ogardzie.

Uroczystoœæ wprowadzenia na
stanowisko odby³a siê w sali rycerskiej œwidwiñskiego zamku. Wzi¹³ w
niej udzia³ Komendant Wojewódzki
Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciech Olbryœ, przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, instytucji wspó³pracuj¹cych z policj¹, wojska, stra¿y po¿arnej oraz policjanci KPP w
Œwidwinie.
Komendant insp. Robert RzeŸnik
w Policji pracuje od 1986 r. Ukoñczy³
Szko³ê Policji w Szczytnie, poprzednio zajmowa³ stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w £obzie
i nastêpnie w Bia³ogardzie. Ponadto
jest Prezesem IPA Oddzia³ Wojewódzki w Szczecinie.
Prywatnie ¿onaty, ma jedna córkê ucz¹c¹ siê aktualnie w III klasie
gimnazjum, mieszka w £obzie. (o)

(PO£CZYN-ZDRÓJ) Policjanci Komisariatu Policji w Po³czynieZdroju zatrzymali mê¿czyznê, który za odst¹pienie od ukarania go
mandatem karnym za pope³nione
wykroczenie wrêczy³ mundurowym
100 z³otych ³apówki. Za pope³nione
przestêpstwa grozi mu do 8 lat pozbawienia wolnoœci.
Kilka dni temu policjanci z Po³czyna-Zdroju podjêli interwencjê w
zwi¹zku z pope³nionym wykroczeniem drogowym przez kierowcê samochodu ciê¿arowego Renault Magnum. Po zatrzymaniu do kontroli
poinformowali kierowcê, i¿ dopuœci³
siê wykroczenia polegaj¹cego na
wykonaniu manewru wyprzedzania
w rejonie skrzy¿owania, w zwi¹zku z
czym ukarany zostanie mandatem

karnym w wysokoœci 300 z³. W trakcie wykonywania czynnoœci 26-letni
mieszkaniec woj. wielkopolskiego
zasugerowa³ policjantom, aby dogadali siê w inny sposób. Do dowodu
rejestracyjnego pojazdu w³o¿y³
banknot 100 z³otowy, po czym wrêczy³ go przeprowadzaj¹cemu kontrolê policjantowi mówi¹c "tam
jest?h. Funkcjonariusze zabezpieczyli banknot, a o fakcie usi³owania
wrêczenia korzyœci maj¹tkowej w
zamian za odst¹pienie od czynnoœci
s³u¿bowych powiadomili dy¿urnego KP Po³czyn-Zdrój, po czym zatrzymali mê¿czyznê.
Mê¿czyzna us³ysza³ zarzuty wrêczenia korzyœci maj¹tkowej policjantowi, w celu sk³onienia go do odst¹pienia od czynnoœci s³u¿bowej. Grozi
mu do 8 lat pozbawiania wolnoœci. (kp)

Zarz¹d do dymisji!

Sportowa „siara”,
czyli to nie jest klub
tylko tych panów
Ten popularny greps oznacza
wpadkê, jak¹ na starcie ligi zaliczy³a
Spójnia Œwidwin w meczu z Jednoœci¹ Tuczno.
Na w³asnym boisku Spójnia
przegra³a a¿ 6:0. Zajmuj¹c przedostatnie miejsce w tabeli musi powa¿nie myœleæ o walce o utrzymanie
w klasie okrêgowej. Chyba, ¿e za-

rz¹d klubu poda siê do dymisji i
przeka¿e kierownictwo innym ludziom, bo na razie zachowuje siê w
myœl – po nas choæby potop. Œwidwiñscy dzia³acze sportowi–
zbierzcie siê i zróbcie coœ, zanim
Spójnia spadnie do klasy A!!! Jak
na miasto powiatowe i jego tradycje
pi³karskie – wielki wstyd!
KAR
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Portal Spójni Œwidwin informuje

Rozgrywki rozpoczêli najm³odsi pi³karze
Udzia³em w lidze „Orlików” rozgrywki rozpoczêli najm³odsi adepci
pi³karstwa z naszego miasta. Zmagali siê z rywalami w hali sportowej w
Lekowie, w turnieju inauguruj¹cym
rozgrywki. Mimo najm³odszego
sk³adu, znakomicie walczyli, a swoj¹
ambicj¹ i zawziêtoœci¹ nie odstêpowali rywalom na krok, ostatecznie
zajmuj¹c trzecie miejsce. Turniej
wygra³ zespó³ „Drawy” Drawsko

Pomorskie, a na drugim miejscu
uplasowa³a siê ekipa „Huraganu”
Bierzwnica.
W turnieju nie zabrak³o emocjonuj¹cych sytuacji, piêknych bramek
i parad bramkarskich. Trenerzy raz
po raz dopingowali swoich zawodników, chc¹c wywalczyæ punkty, które
zliczane w ostatecznej punktacji
dadz¹ zwyciêstwo i znakomite nagrody.

„Liga Orlików” to inicjatywa klubów pi³karskich ze Œwidwina, Drawska Pom., Po³czyna-Zdroju, £obza,
Bierzwnicy, S³awoborza, Rusinowa i
Red³a, pod patronatem Koszaliñskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej.

W ka¿dej wskazanej powy¿ej
lokalizacji odbêdzie siê turniej,
gdzie wszystkie zespo³y zagraj¹
„ka¿dy z ka¿dym”, wykorzystuj¹c
bazê sportow¹ powsta³¹ w ramach
rz¹dowego programu ORLIK 2012
i nie tylko.
(o)

Konkurs literacko-plastyczny z okazji Œwiatowego Dnia Ziemi,
organizowanego w Polsce pod has³em „Ziemia odzyskana”,
poruszaj¹cy problematykê recyklingu i gospodarowania odpadami
Regulamin Konkursu
1. Organizatorem Konkursu s¹ ODDZIA£ PTTK W ŒWIDWINIE oraz
SZKOLNE KO£A KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE powiatu œwidwiñskiego.
2. Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ ka¿dy uczeñ, który wykona pracê
plastyczn¹ lub literack¹ - przedstawiaj¹c¹ w ciekawej formie i treœci zagadnienia recyklingu i gospodarki odpadami.
3. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
– uczniowie szkó³ podstawowych
– uczniowie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.
4. Praca przes³ana na Konkurs musi stanowiæ oryginaln¹ twórczoœæ
osoby bior¹cej udzia³ w Konkursie, wczeœniej niepublikowan¹ i nie nagradzan¹ w innych konkursach, zgodn¹ z tematyk¹ konkursu i nie mo¿e równolegle braæ udzia³u w innych konkursach.
5. Przesy³aj¹c pracê na Konkurs, uczestnik potwierdza, ¿e wyra¿a zgodê
na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Przesy³aj¹c pracê
na Konkurs, uczestnik wyra¿a tym samym zgodê na wykorzystywanie swoich danych dla celów Konkursu, maj¹c jednoczeœnie prawo wgl¹du do nich
oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów
Konkursu nie bêd¹ udostêpniane osobom trzecim.
Zasady Konkursu
6. Ka¿dy uczestnik Konkursu mo¿e przes³aæ wiêcej ni¿ jedn¹ pracê, zarówno literack¹, jak i plastyczn¹. Praca musi byæ polskojêzyczna. Nie dopuszcza siê prac zespo³owych.
7. Dostarczona na Konkurs praca pozostaje w dyspozycji organizatora
i nie bêdzie odsy³ana.

8. Prace plastyczne mog¹ byæ wykonane dowoln¹ technik¹ (np. rysunek,
grafika, plakat, collage), w formacie A-3. Dopuszcza siê prace plastyczne o
formie przestrzennej.
9. Na konkurs literacki przyjmowane s¹ ró¿ne formy poetyckie i prozatorskie, takie jak: wiersz, opowiadanie, nowela, esej, reporta¿, relacja, felieton,
dziennik, itp., w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu formatu
A4. Konieczne jest za³¹czenie wersji elektronicznej.
10. Prace konkursowe nale¿y podpisaæ (imiê i nazwisko, data urodzenia,
adres, adres korespondencyjny, telefony, e-mail).
11. Prace nale¿y dostarczyæ do 10 kwietnia 2010 r. do szkolnego opiekuna
SKKT lub skontaktowaæ siê z przedstawicielem organizatora mailowo: wieslaw.wieczorek72@gmail.com lub telefonicznie: 608-060-365.
12. Planowany termin rozstrzygniêcia konkursu to 17 kwietnia. Uroczyste rozdanie nagród i wyró¿nieñ odbêdzie siê podczas RAJDU NA RATY w
Karsiborze.
13. Osoby nagrodzone i wyró¿nione w Konkursie zostan¹ poinformowane o werdykcie jury za poœrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie
lub osobiœcie. Wyniki Konkursu zostan¹ og³oszone publicznie. Informacje
na ten temat dostêpne bêd¹ na stronie www.swidwin.pttk.pl.
14. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez
Organizatorów oraz sponsorów Konkursu.
15. Wytypowane przez Jury prace konkursowe mog¹ zostaæ opublikowane w mediach, na stronach internetowych Organizatora.
Inne postanowienia
16. Regulamin niniejszego Konkursu dostêpny jest w siedzibie Organizatora: Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Œwidwinie, ul. 3 Marca 50.
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Mini Pi³ka Koszykowa Ch³opców Szkó³ Podstawowych

„Jedynka” gra dalej
19 marca br. w Bia³ogardzie odby³ siê I
Etap Mistrzostw
Regionu Zachodniopomorskiego w Mini
Pi³ce Koszykowej
Ch³opców Szkó³
Podstawowych.
Dru¿yna SP 1 Œwidwin zajê³a
I miejsce w swojej grupie, pokonuj¹c dru¿ynê gospodarzy SP 5
Bia³ogard 24:17 oraz SP 7 Szczecinek 15:13.
I miejsce w grupie zapewni³o
dru¿ynie SP 1 Œwidwin awans do
Pó³fina³ów Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w Mini Pi³ce Koszykowej, co
jest najwiêkszym sukcesem
szko³y w tej dyscyplinie sportowej. Turniej pó³fina³owy odbêdzie siê w Ko³obrzegu i wezm¹ w
nim udzia³ dru¿yny ze Szczecina,
Koszalina, Ko³obrzegu i Œwidwina. Opiekunem dru¿yny jest pan
Cezary Moskalewicz.
(wp)

Na p³ywalni „Relaxu”

Bia³ograd rywalizuje w Œwidwinie
W dniu 27 lutego na p³ywalni
Parku Wodnego „Relax” w Œwidwinie odby³y siê „I Zimowe Zawody
P³ywackie Bia³ogard 2010”. W zawodach uczestniczyli uczniowie bia³ogardzkich szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Sportowe zmagania obserwowali i

dekorowali najlepszych zawodników
burmistrz Miasta Bia³ogard pan Zbigniew Raczewski oraz wicestarosta
Powiatu pan Tomasz Hynda. Burmistrz Raczewski zaprezentowa³
œwietn¹ formê, rywalizuj¹c z m³odzie¿¹ w dwóch wyœcigach (poza
konkurencj¹), które wygra³.
(o)

Wieœci
œwidwiñskie
23.11.2009
Wieœci
œwidwiñskie
29.03.2010
r. r.
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Hubert Wojtkiewicz Królem Strzelców

Trzecie miejsce „Jedynki” w Mini Pi³ce
Rêcznej Ch³opców
15 marca w S³awnie
odby³ siê I etap Mistrzostw Regionu
Zachodniopomorskiego w Mini Pi³ce Rêcznej Ch³opców Szkó³
Podstawowych.
Dru¿yna Szko³y Podstawowej
nr 1 w Œwidwinie zajê³a w tych zawodach III miejsce. Uczniowie
œwidwiñskiej „Jedynki” wygrali z
SP nr 7 ze Szczecinka 12:5, nastêpnie pokonali SP nr 1 ze Stanomina
8:7 i w ostatnim meczu, bardzo
zaciêtym i dramatycznym ulegli SP
nr 18 z Koszalina 11:10. Królem
Strzelców turnieju zosta³ uczeñ SP
1 w Œwidwinie Hubert Wojtkiewicz, który zdoby³ 23 gole. Dru¿yn¹ opiekuje siê p. Cezary Moskalewicz.
(o)

Jad¹ na Mistrzostwa Polski w Kickboxingu

Wielki sukces „Spartakusa”
Podczas Mistrzostw Polski Pó³nocnej Juniorów w kickboxingu, które odby³y siê 20 marca br. w Bolszewie, zawodnicy ze œwidwiñskiego
Klubu Sportów Walki „Spartakus”
odnieœli ogromny sukces.
Œwidwiñscy kicbixerzy uzyskali
a¿ piêæ miejsc medalowych, a co za
tym idzie - kwalifikacje do majowych
Mistrzostw Polski w Kickboxingu w
formule light contact.
Pierwsze miejsca zdobyli:
w kategorii + 65 kg dziewcz¹t –
Magda Fudali
w kategorii 84 kg Sebastian Soloch
w kategorii +89 kg Kacper Borowczak
Trzecie miejsca natomiast wywalczyli:
w kategorii 79 kg Damian Seledyn
w kategorii + 89 kg Mariusz Skowyrski
Sukces jest równie¿ ukoronowaniem ciê¿kiej pracy trenerskiej trenera Ryszarda Paw³owskiego.
W zawodach brali udzia³ zawodnicy z klubów pó³nocnej Polski, miêdzy innymi: „Champion” Gdañsk,
„Duet” Gdañsk, „Maximus” Wejherowo, a tak¿e zawodnicy z Kurzêtnika, W³oc³awka i Szczecinka.
(o)

INFORMACJE

Powitaliœmy wiosnê

Najwytrwalsi m³odzi turyœci
wraz z opiekunami z kilku
placówek oœwiatowowychowawczych
uczestniczyli 20 marca br.
w zorganizowanym przez
œwidwiñski oddzia³ PTTK
marszu na powitanie wiosny,
czyli corocznym RAJDZIE
NA RATY.
To druga tura rajdu, przeprowadzona w dniu rozpoczêcia siê astronomicznej wiosny. Jego trasa wiod³a
z Podzamcza w Œwidwinie, przez Trzy
Laski w okolice Mi³obrzegów.
Uczestniczy³o ponad 70 cz³onków
Szkolnych Kó³ Krajoznawczo-Turystycznych z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Brze¿nie, POWS „Dzieciowisko”, Szko³y Podstawowej nr 2, Zespo³u Szkó³ Rolniczych oraz harcerze z 48HDT „Wilki”.
G³ównym celem wyprawy by³o
utopienie, a w³aœciwie spalenie
MARZANNY - „nielitoœciwej pani
zimy”, która w tym roku da³a siê prawie wszystkim we znaki.
Drugim powodem wyjœcia by³
radosny wypoczynek na ³onie natury i mo¿liwoœæ spotkania siê uczniów
z wielu szkó³. Prêdko okaza³o siê, i¿
realizacja wszystkich zaplanowanych zabaw i konkursów by³a niemo¿liwa - ze wzglêdu na za³amanie
siê pogody. Mimo to przemierzyli-

œmy ponad 10 km, a najwytrwalsi
wrócili do domu po 4 godzinach
marszu i zabawy.
Podczas rajdu wspólnie przygotowywaliœmy ognisko, na którym
zosta³y upieczone pyszne kie³baski.
Czêœæ uczestników pokonywa³a na
czas wspólnie przygotowany tor
sprawnoœciowy, sk³adaj¹cy siê m.
in. z mostu linowego, tunelu z siatki
maskuj¹cej, slalomu miêdzy drzewami. Inni spêdzali czas na rozmowach
z przyjació³mi.
Na koniec utworzono „rytualny
kr¹g” i spalono Marzannê, przygotowan¹ przez uczniów z ZSR. W
naszej tradycji Marzan(n)a, Mora,
Morana, Morena, Marena, Œmiertka,
Œmieræ, Œmiercicha to s³owiañska
bogini symbolizuj¹ca zimê i œmieræ,
przez wielu uwa¿ana za demona.
Marzanna to równie¿ nazwa kuk³y
przedstawiaj¹cej boginiê, któr¹ w
rytualny sposób palono, b¹dŸ topiono w czasie wiosennego œwiêta
Jarego, aby przywo³aæ wiosnê. Zwyczaj ten, zakorzeniony w pogañskich
obrzêdach ofiarnych, mia³ zapewniæ
urodzaj w nadchodz¹cym roku.
Dawniej wierzono, ¿e zabicie postaci
przedstawiaj¹cej boginiê œmierci
spowoduje jednoczeœnie usuniêcie
efektów przez ni¹ wywo³anych
(zimy) i nadejœcie wiosny.
Wierzymy, ¿e nastêpna wycieczka odbêdzie siê ju¿ w prawdziwie
wiosennej aurze.
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