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ak epidemia koronawirusa zmieniła nasze życie? I jak jeszcze 
może zmienić?  
W 2018 r. Światowa  Organizacja  Zdrowia  na listę największych  

niebezpieczeństw dla ludzkości wpisała tajemniczą chorobę X. Ale opinie eks-
pertów, którzy przywoływali twarde dane o mogącej nadejść 
apokalipsie wydawały się nierealne. Niepokojącą diagnozę, że 
na świecie brakuje skutecznych sposobów zapobiegania epi-
demiom, również zbagatelizowano. 
Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że epidemie chorób zakaź-
nych zakłócają życie społeczne, osłabiają najpotężniejsze 
nawet gospodarki, uśmiercają tysiące ludzi. Wiadomo także, 
że koronawirus SARS-CoV-2 spowodował kataklizm bez 
precedensu w naszej pewnej siebie, zarozumiałej cywilizacji. 

Skalą przerasta powodzie i trzęsienia ziemi, akty terrorystyczne i kryzysy ekono-
miczne, katastrofy ekologiczne i komunikacyjne, raki, zawały, alzheimery – 
wszystko to, co do tej pory wydawało się najpoważniejszymi zagrożeniami dla 
naszego świata, co wstrząsało społeczeństwami, a tysiące ofiar i świadków tych 
zdarzeń wprowadzało w stan traumy. Wiemy też, że koronawirus kiedyś wyga-
śnie, ale zarazki nie dają o sobie zapomnieć – nawet gdy człowiekowi udaje się je 
pokonać w jednej bitwie, one za jakiś czas wracają w nowych mundurach  
i z inną bronią. 
- Ponosimy dziś konsekwencje zbyt gwałtownego podboju Ziemi – stwierdza 
stanowczo dr Aneta Afelt z Uniwersytetu Warszawskiego. Z jej punktu widzenia 
wszystko, co wywołał ostatnio na świecie koronawirus, nie było zaskoczeniem: 
„Eksploatacja przyrody, eksplozja demograficzna oraz wymiana żywności mię-
dzy odległymi ekologicznie regionami świata zaburzyły ekosystem. A to nie 
pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie”.  
 Poważnym błędem człowieka było w ostatnich latach także to, że stał się 
zbyt pewny w walce z drobnoustrojami. Nauki medyczne straciły z pola widze-
nia choroby zakaźne, koncentrując się na rosnącym zagrożeniu ze strony chorób 
cywilizacyjnych. Pojęcie epidemii rozszerzono na schorzenia, których z tradycyj-
nie rozumianą zakaźnością nic nie łączy. Wygraliśmy wiele bitew przeciw bakte-
riom i wirusom, opracowując antybiotyki i szczepionki, lecz historia zmagań  
z nimi wcale nie stawia nas na pozycji zwycięzców.  
- Nasze współistnienie z drobnoustrojami jest koniecznością, bo przecież każdy 
ma w sobie 3 kg mikrobów, z którymi żyje w symbiozie – mówi dr Afelt. Ale aż 
70% chorób zakaźnych jest pochodzenia odzwierzęcego i najczęściej są one 
skutkiem nieprzemyślanych działań człowieka. Zwierzęta na równi z ludźmi są 
częścią cyrkulacji patogenów, więc jeśli chcemy dbać o własne zdrowie, trzeba 
zadbać o dziką przyrodę. – Człowiek musi na nowo zdefiniować swoje miejsce 
w niszach ekologicznych – zachęca Aneta Afekt. – Dziś zachowuje się tak, jakby 
żył w nich sam. 
 Urbanizacja i wysoki przyrost naturalny są jedną z głównych przyczyn 
karczowania lasów, ale apetyt Zachodu na egzotyczne, dobrej jakości drewno 
oraz rosnące zapotrzebowanie na żywność również przyspieszają ich niszczenie. 
Do rabunkowej gospodarki dołączyła masowa turystyka. Dla lokalnych społecz-
ności stała się źródłem utrzymania. Jednak ambicja zrobienia sobie selfi na dzie-
wiczej wyspie najpierw kilku, potem kilkudziesięciu, a wreszcie kilkuset posia-
daczy Instagrama sprawiła, że touroperatorzy postanowili wybudować tam hotel. 
Dzikie zwierzęta muszą opuszczać swoje terytoria, a w efekcie znajdują się bliżej 
ludzi, stając się celem polowań, handlu, a nawet zabawy. I przy okazji kolejnym 
ogniskiem zarazków. 
 Dr Afelt podczas badań nietoperzy w Kambodży i Laosie w 2017 r. 
zauważyła, że te dzikie ssaki, będące rezerwuarem koronawirusów, wypchnięte 
ze swoich naturalnych siedlisk, żerują teraz bliżej ludzi na dużo mniejszych ob-
szarach. Skrócenie dystansu ułatwia wymianę patogenów, a to zawsze przyspie-
sza ich ewolucję. Lista wirusów, które opuściły matecznik dzikich zwierząt, by 
przenieść się na ludzi, nie ogranicza się tylko do HIV, eboli, SARS, MERS, pta-
siej grypy czy SARS-CoV-2. – Każda z tych epidemii ma wspólne źródło  
w naruszeniu stabilności lokalnych ekosystemów, ale praźródłem jest zaburzenie 
funkcjonowania ekosystemu globalnego – twierdzi dr Afelt. I ostrzega, że  
w dziewiczych regionach świata znajduje się jeszcze wiele nieodkrytych wiru-
sów zwierzęcych, które mogą dać się ludzkości mocno we znaki. Ekspertka 
wyjaśnia: - Problemem dla środowiska nie jest dziś to, ile tysięcy restauracji na 
świecie ma koncern McDonald`s, ale potrzeba zaopatrywania każdej z nich  
w żywność i dodatkowy asortyment. Odkąd gwałtownie zaczęła przyrastać licz-
ba metropolii, zwłaszcza liczących powyżej 5 mln mieszkańców, dowóz żywno-
ści i towarów z coraz dalej położonych terenów musiał się zwiększyć. – To przy-
kład na prawdziwość teorii o efekcie motyla, mówiącej o tym, że poruszenie 
skrzydłami tego owada może wywołać tajfun na drugiej półkuli – mówi Aneta Afelt.  
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ŻYCIE POD WIRUSEM   Ludzie będą musieli zrezygnować z podróżowania i eksperymentowa-
nia z przysmakami orientalnej kuchni. Bo ilu turystów w Wuhanie, którzy od-
wiedzali targowisko, gdzie prawdopodobnie doszło do pierwszego zakażenia 
koronawirusem SARS-Cov-2, chciało tylko spróbować lokalnych dań z nietope-
rza lub łuskowca? Gdyby chcieli zawęzić obieg patogenów do lokalnej niszy 
ekologicznej, trzeba by po prostu osoby przebywające na tym targu szybko tam 
zamknąć i zakazać kontaktów z otoczeniem, ale jak skutecznie tego dokonać  
w przypadku mieszkańców 11-milionowej metropolii, która jest ważnym wę-
złem komunikacyjnym nie tylko dla kraju, lecz całego świata? Eksperci ostrze-
gając przed nadejściem kolejnych epidemii, główne niebezpieczeństwo widzą w 
skróceniu dystansu dzięki ludziom, którzy przez nowe technologie przyspieszyli 
ekspansję kuli ziemskiej. 
 Gdy opadnie kurz po obecnej pandemii, wiele ograniczeń, które wpro-
wadzono doraźnie, trzeba będzie utrzymać, aby zminimalizować ryzyko poja-
wienia się nowej plagi. Choćby zakaz handlu egzotycznymi zwierzętami, który 
w Chinach pojawił się w lutym – nie powinien być odwołany. Poprawa stanu 
środowiska naturalnego wymaga zaprzestania cichego wspierania kłusowników, 
mniejszej konsumpcji mięsa, zachowania obszarów leśnych. 

Człowiek wciąż nie potrafi przewidzieć miejsc występowania ani siły 
rażenia chorób odzwierzęcych. Ponieważ wiedza o SARS-Cov-2 jest skąpa, 
przed immunologami niełatwe zadanie rozwiązanie tej zagadki. Jedynym sposo-
bem na szybsze reagowanie jest uważniejsze kontrolowanie tego, co da się kon-
trolować, np. wirusów grypy lub kierunków przemieszczania znanych chorób 
zakaźnych. 

COVID-19 wyraźnie pokazuje jak istotne jest podejmowanie szyb-
kich decyzji i ile dobrego może uczynić umiejętna analiza danych. Wzorcowo 
postąpił Tajwan, gdzie władze zareagowały szybciej niż w Hongkongu i Singa-
purze. Wszystkie te miasta połączone z Wuhanem bezpośrednimi lotami, ale to 
właśnie tajwańskie Narodowe Centrum Zdrowia, które powstało zaraz po epide-
mii SARS w 2003 r., przylatujących stamtąd pasażerów zaczęło monitorować 
już pod koniec grudnia – zanim w Pekinie oficjalnie przyznano, że koronawirus 
rozprzestrzenia się między ludźmi. W styczniu zawieszono połączenia lotnicze  
z kontynentalnymi Chinami, choć WHO była wtedy przeciwna wprowadzeniu 
takich restrykcji. Okazało się, podobnie jak w Polsce, że do skutecznej riposty na 
wirusa trzeba być przygotowanym i mieć pełne magazyny: testów wirusologicz-
nych, środków ochrony, sprzętu medycznego. 
 Przymusowa izolacja zamknęła większość Polaków w domach. Ciasno-
ta wyzwala agresję. Brak intymności, niemożliwość odizolowania na własnym 
terytorium wprowadzają nerwowość. Dotyczy to mieszkań z niedometrażem,  
a tych jest najwięcej. Ponadto prawie co czwarte tzw. gospodarstwo domowe  
w Polsce jest jednoosobowe. Tam kwarantanna oznacza samotność spotęgowa-
ną do granic psychicznej wytrzymałości. 
 Minister edukacji wydał zarządzenie, że szkoła ma być przejściowo  
w domu. Czyli, że rodzice mają tę paraszkołę urządzić. Czyli dać każdemu 
dziecku komputer, cichy pokój, komórkę i dostęp do szybkiego internetu. Zarzą-
dzenie wprowadziło chaos (przede wszystkim przeciążyło sieć), poczucie bez-
radności, absurdu i zapewne skłoni wielu słabszych, ale posłusznych pedago-
gów do działań pozornych.  
 Trochę podobnie jest z e-pracą. Jedne zawody i stanowiska się do tego 
nadają, inne – choćby ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek z oddzia-
łów zakaźnych – bynajmniej. Nie są w stanie zdalnie świadczyć pracy tysiące 
kierowców, sprzedawców, fryzjerów, usługodawców itd. Jedni spośród nich 
więc pracują z ewidentnie podwyższonym ryzykiem złapania wirusa, inni – 
wegetują w topniejącej z każdym dniem nadziei, że biznes, który stworzyli lub 
zaczepili się w nim do roboty, nie padnie. 
 Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że wygaśnięcie 
obecnej epidemii spodziewa się dopiero wiosną przyszłego roku. To wróżenie  
z fusów, bo być może koronawirus, z którym się dziś mierzymy pozostanie  
z nami jeszcze dłużej i będzie regularnie wracał w sezonie jesienno-zimowym. 
Świat bez chorób to utopia. Człowiek naruszył globalny ekosystem i skrócił 
dystans do dzikich zwierząt, a więc pozwolił mikrobom przejść do natarcia. Cóż 
za paradoks, że 2020 r. o tym wszystkim przypomina, a to w chińskim kalenda-
rzu Rok Szczura – gryzonia, który przenosi ponad 60 chorobotwórczych mikro-
bów. Gdy obecna pandemia przeminie, nastąpi jej nawrót albo pojawi się kolej-
ny, nieznany jeszcze wirus. Od tego, jak gruntownie odrobimy lekcję z dzisiej-
szych doświadczeń, zależy nasza przyszłość. 
 Wierzmy, że dramatyczny przestój, którego doświadczamy, zaowocuje 
choćby tym, że będziemy ostrożniej pędzić za urokami świata, często pozorny-
mi, mniej czasu marnotrawić, mniej zaśmiecać świat zbędnymi rzeczami, mniej 
marnować żywności. I może nawet mniej się kłócić politycznie i światopoglądo-
wo, choć to najmniej prawdopodobne. 
 

opracował: Brunon Bronk 
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Wieści z sesji i Ratusza - 28.05.20 r.  

związku z pandemią koronawirusa i obowiązującymi ogranicze-
niami, trzy kolejne sesje Rady Miejskiej odbyły się w innej scene-
rii, niż dotychczasowe.   

XIX i XX Sesje RM odbyły się na hali widowiskowo-sportowej. Potrzebna była 
przestrzeń do zachowania odległości między stolikami Rad-
nych i innych uczestników sesji. Niektórzy Radni brali udział 
w sesjach zdalnie, czyli metodą online. Sesje odbyły się bez 
udziału publiczności, ale z udziałem niektórych urzędników. 
XXI Sesja RM 28 maja b.r. odbyła się już w murach Ratu-
sza, ale także bez udziału publiczności, przy zachowaniu 
dystansu, i częściowo w trybie online (pięcioro Radnych).  
Poruszono, za sprawą pytających mieszkańców, problematy-
kę kanalizacji z kierunku Kołomąt. Interpelację składał też, 

zaniepokojony sytuacją, Przewodniczący RM M. Olejniczak. Mimo zakończe-
nia budowy obiektu i oddania do użytku 27.07.19 r., do tej pory firma Orskov 
Foods nie podłączyła się do kanalizacji. Oczywiście Przewodniczący nie otrzy-
mał odpowiedzi dlaczego dotychczas spółka nie podłączyła się, ani kiedy to 
uczyni. Wszak inwestycję zrealizowano z inicjatywy firmy. Nadal ścieki produk-
cyjne magazynowane są na otwartej lagunie. Na inwestycję, mającą poprawić 
stan środowiska wydano 1,7 mln zł, w tym dofinansowanie. Jeśli poprzez swoją 
nieudolność i zaniedbanie Gmina nie zmusi firmy do podłączenia się do kanali-
zacji, możemy stracić dofinansowanie, bo nie zapewnimy tzw. trwałości zadania.  

Rusza potężne wsparcie Unii Europejskiej na ożywienie naszej gospodarki 
po pandemicznych ograniczeniach. Czy nasza Gmina jest gotowa na ewentualne 
przyjęcie nowych środków unijnych? Czy po rezygnacji z inwestycji w infra-
strukturę i uzbrojenie stref inwestycyjnych na lotnisku i przy ul. Pławieńskiej 
posiadamy inne projekty, które mogłyby ożywić gospodarczo Gminę? Specjali-
ści na szczeblu krajowym zarówno z opozycji, jak i ze strony rządowej są zgod-
ni, że inwestowanie jest obecnie najlepszym prorozwojowym rozwiązaniem. 
Czy przy obecnym stanowisku Burmistrza, nastawionym na „oszczędzanie”  
i zmniejszanie długu mamy szanse na racjonalny rozwój? Czy Rada Miejska 
nadal będzie wykazywała bierność i akceptację dla poczynań, a bardziej zanie-
chań Burmistrza? Nieróbstwo jest stanem błogosławionym, zarówno dla kierow-
nictwa Urzędu, jak i dla urzędników, mających gdzieś interes Gminy. Nie trzeba 
się specjalnie wysilać, a pensja i tak wpływa na konto. Czas, wcześniej pełnego  
a teraz częściowego, zamknięcia Urzędu Miejskiego dla interesantów, którzy nie 
„przeszkadzają” Władzy i urzędnikom, powinien być wykorzystany na prace 
analityczne, koncepcyjne, szukanie i przygotowanie projektów. Nie powinien to 
być czas bezczynności, 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 została przesunięta na inny ter-
min. Czy wobec tego podejmowano rozmowy z ZZDW w sprawie doplanowa-
nia do projektu budowlanego ścieżki pieszo-rowerowej od Osiedla Wałecka do 
przejazdu kolejowego w Piekarach? Czy rozmawiano o chodniku na odcinku od 
Przystanku Czapla do Komisariatu Policji? Jeśli nie, to ten czas został zmarno-
wany ze szkodą dla Gminy i jej mieszkańców. 

Koronawirus dalej żywy 
Podczas sesji radny Sz. Pastuszek zapytał Burmistrza o aktualny stan bez-

robocia w kontekście panującej pandemii. Tenże odpowiedział, iż danych na ten 
temat nie posiada i nawet nie wiadomo, czy  będą znane  za dwa tygodnie a nawet cztery. 

Tymczasem radny Z. Dudor bez zbędnej zwłoki zadzwonił do szefa Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Okazało się, że Pan Naruszewicz nie ma żadnych 
danych na temat bezrobocia, bo nigdy nie kontaktował się w tej sprawie z PUP. 
Na dzień 21 maja b.r. PUP Drawsko Pom. posiadał nie tylko aktualne informacje 
na temat bezrobocia, ale także dane o pomocy udzielonej przedsiębiorcom  
w ramach tarczy antykryzysowej. Te materiały były dla Burmistrza tajemnicą, 
której nawet nie chciał i nie miał zamiaru posiąść. To nie jest sfera Jego aktual-
nych zainteresowań. 

W taki sposób Burmistrz publicznie oszukuje Radę, lekceważy Radnych  
i problematykę bezrobocia.  

Po raz kolejny daje znać o sobie brak działalności Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. To Zespół pod przewodnictwem Burmistrza powinien m.in. mo-
nitorować stan bezrobocia, wyciągać z tego wnioski i podejmować działania 
zaradcze oraz informacyjne. Piszę o tym od marca, ale Burmistrz nie jest zainte-
resowany uruchomieniem Zespołu. Ma w głębokim poważaniu bezrobocie  
i tych, których to dotknęło. Kolejny raz okazuje się, że nie wystarczą burmi-
strzowskie czołobitne deklaracje o miłości do mieszkańców, składane przy każ-
dej okazji, a potrzebne są rzeczywiste decyzje, czy chociażby zainteresowanie 
istotnymi problemami naszej lokalnej społeczności.  
Tylko jedno niewinne pytanie Radnego, a jak dobitnie obnażyło stosunek Bur-
mistrza do wykonywania swoich obowiązków i zadań stojących przed Gminą. 

Święto samorządu 
W tym roku minęło 30 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych.  

Wydawałoby się, że uczcimy tę okrągłą rocznicę w sposób szczególny i wyjąt-
kowy. Znowu jednak na przeszkodzie stanął koronawirus. W dobie obostrzeń 
zabrakło chęci, inwencji i wyobraźni. Po co się wysilać, skoro można wszystko 
zwalić na pandemię. Ograniczono się tylko do złożenia kwiatów na grobach 
nieżyjących już samorządowców, co samo w sobie jest jednak wielce chwaleb-
ne, oraz złożenia życzeń.  

Nie zadbano o skuteczne i kulturalne zawiadomienie poprzednich Włoda-
rzy Gminy o planowanych „obchodach”. Na stronach internetowych UM za-
mieszczono tylko niewyszukany w formie komunikat. Przeczytajcie to sobie wy 
wszyscy burmistrzowie, zastępcy, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy, kierownicy 
i radni. Taki sposób powiadamiania to oczywisty despekt dla samorządowców. 
Tak obecna Władza traktuje poprzedników. I nie chodzi tutaj o to, że poprzedni-
cy to jakieś paniska, chodzi tylko o elementarną przyzwoitość. W komunikacie 
podano, że uczestnicy cmentarnych uroczystości po ceremonii będą mieli możli-
wość spotkania się z Burmistrzem – tu dopiero wychodzi łaskawe panisko! 
Można spotkać się z władzą! A to ci dopiero wyróżnienie i dopust Boży. Taki 
jest szacunek dla ludzi, którzy poświęcali swoje zdrowie, życie rodzinne i umie-
jętności dla dobra wspólnego. Niestety, trzeba być samorządowcem z przekona-
nia, aby zrozumieć drugiego samorządowca. 

Zapowiedziano, że jeśli sytuacja pozwoli uroczyste obchody odbędą się 
we wrześniu. Może do tego czasu ktoś wymyśli, poza cmentarzem, inne godne 
formy uczczenia pracy i dokonań samorządowców (oprócz oczywiście spotka-
nia z Burmistrzem).  

Rekompensata dla mieszkańców 
Radny Wacław Mierzejewski w związku z planowaną od 16 czerwca 

podwyżką cen wody i ścieków o 1,61 zł za 1m3, zaproponował aby tę podwyż-
kę pokryć z budżetu przez kolejne 3 miesiące, co kosztowałoby Gminę około 
130 tys. zł. Uzasadnił to trwającym stanem epidemii i jego wpływem na ogólne 
zubożenie mieszkańców. Niepodnoszenie bieżących kosztów utrzymania spo-
woduje łagodniejsze przejście obywateli przez ten trudny okres.  

Pan Burmistrz odpowiedział na interpelację Radnego, że w budżecie na 
rok 2020 taka kwota i na taki cel nie była planowana. Wygospodarowanie do-
datkowych środków nie jest możliwe, bo Gmina spodziewa się zmniejszonych 
dochodów z podatków lokalnych, głównie z powodu różnych ulg udzielanych 
przedsiębiorcom. Natomiast mieszkańców znajdujących się w kryzysowej sytu-
acji odsyła Pan Burmistrz do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Kolejny raz wychodzi szydło z wora. Znowu Burmistrz mija się ze swoi-
mi deklaracjami o miłości do wyborców. Każdemu chce przychylić nieba, ale 
kiedy trzeba deklaracje zamienić na wymierne działania wycofuje się rakiem, 
proponując poniżające rozwiązania – idźcie po jałmużnę.  

Wszyscy wiemy, że pandemia i jej skutki nie były planowane w żadnym 
kraju na świecie, także w Polsce i w naszej Gminie. Kolejny raz powtarzam, 
gdyby działał Zespół Zarządzania Kryzysowego, to właśnie on pod przewodnic-
twem Burmistrza powinien rozwiązywać takie problemy jak powyższy. Najpro-
ściej jest powiedzieć, że nie ma pieniędzy i nie będzie. Nasza społeczność  
w dobie kryzysu składa się nie tylko z poszkodowanych przedsiębiorców. To są 
także ludzie, którzy stracili pracę lub mają niższe zarobki, na podwyżkach żyw-
ności tracą przede wszystkim emeryci i renciści. W kwietniu ceny żywności 
wzrosły o 7,4%, a w maju żywność zdrożała o 6,1%. Nie tak dawno, bo na mar-
cowej sesji RM razem z Radnymi deklarował Burmistrz, że podejmie działania 
w celu poprawy sytuacji m.in. mieszkańców Gminy dotkniętych skutkami epi-
demii. Co Pan Burmistrz ze swoją ekipą zrobili do tej pory dla mieszkańców 
naszej Gminy? Jakie inicjatywy, pomijając dyrektywy i zalecenia rządowe, 
Ratusz podjął dla dobra wspólnego? 

Ale to nie dotyczy administracji – bo, czy się stoi, czy się leży 2 tys. się 
należy (jak za komuny).  A wy tymczasem, kochani czaplinianie, radźcie sobie sami. 

Budżet Obywatelski 
Burmistrz Czaplinka powołał Zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatel-

skiego, który przygotował i przeprowadził wstępne procedury wyłonienia naj-
lepszych zadań do realizacji. Ze zgłoszonych 10 projektów na posiedzeniu  
6 marca  Zespół wyłonił 4 spełniające ustalone kryteria. Pozostała operacja naj-
ważniejsza – przeprowadzenie głosowania przez mieszkańców, którzy to osta-
tecznie zdecydują o przyjęciu do realizacji projektów za 110 tys. zł. 

Tymczasem 18 marca Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu głosowa-
nia do odwołania. Zadziałał wytrych – zagrożenie epidemiczne! Znowu można 
oddać się błogiemu lenistwu i nic nie robić z obywatelskimi inicjatywami, po 
prostu je utrącając. 

 Nie widzę żadnych zagrożeń zdrowotnych dla głosujących, ani zagro-
żeń dla równych możliwości oddawania głosów. A można na projekty głoso-
wać drogą elektroniczną i listowną (listy poparcia). Głosy elektroniczne i papie-
rowe listy poparcia nikomu przecież nie zagrażają. Podejrzewam, że chce się 
tutaj upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu: po pierwsze nie zaprzątać sobie 
głowy jakimiś projektami, bo przecież w Urzędzie jest huk innej roboty, po 
drugie w ramach źle pojętych „oszczędności”, pomysły mieszkańców odesłać 
do kosza. 

Adam Kośmider  
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dniu 3. czerwca 2020 roku włodarze trzech powiatów: drawskie-
go, świdwińskiego i łobeskiego, w ramach Związku Zachodniopo-
morskiej Strefy Centralnej, omówili przygotowania do pozyskania  

środków z funduszy unijnych na lata 2021- 2027. 
Głównym tematem było przygotowanie wspólnej strategii dla w/w powiatów, 
kompatybilnej ze strategią Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie 
wspólnych projektów infrastrukturalnych. 
Gospodarzem spotkania był Powiat Drawski reprezentowany przez Urszulę 
Ptak - Przewodniczącą 
Rady Powiatu Draw-
skiego, Stanisława 
Cybulę - Starostę 
Drawskiego, Mariusza 
Nagórskiego - Wice-
starostę i Waldemara 
Włodarczyka - Etato-
wego Członka Zarzą-
du. Powiat Łobeski 
reprezentowali Ryszard 
Sola - Przewodniczący 
Rady Powiatu Łobe-
skiego, Renata Kulik - 
Starosta Łobeski i Krzysztof Gwóźdź - Wicestarosta, a Powiat Świdwiński Je-
rzy Anielski, Przewodniczący Rady Powiatu, Mirosław Majka – Starosta  

Jan Kubabski, Wydział Rozwoju i Promocji 

Wyjątkowa matura Przyznane dotacje na zabytki w 2020 r.  

dniu 9 czerwca 2020 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Staro-
stwie Powiatowym w Drawsku Pom. oficjalnie podpisano umowy 
dotyczące przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie,  

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  
Powiat drawski posiada wiele cennych obiektów, które charakteryzują się szcze-
gólnymi cechami, są poszanowaniem tradycji i stanowią tożsamość rozwoju 
społecznego i kulturowego. Kościoły na terenie powiatu drawskiego wpisane do 
rejestru zabytków, jako nieodłączny element historii wymagają szczególnej uwa-
gi, a dzięki przyznanym funduszom możliwa  będzie  poprawa ich  stanu  technicznego. 
Umowy zostały podpisane pomiędzy Powiatem Drawski reprezentowanym 

przez Stanisława Cy-
bulę – Starostę Draw-
skiego i Waldemara 
Włodarczyka – Etato-
wego Członka Zarzą-
du, a parafiami rzym-
skokatolickimi z tere-
nu powiatu reprezen-
towanymi przez księ-
ży proboszczów ks. 
Marka Humeniuka  
i ks. Wiesława Hnatejkę. 

Przyznane dotacje z budżetu powiatu Drawskiego w 2019 r. n/w wnioskodaw-
com na następujące zadania:   
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B. i M. w Zarańsku, kościół 
filialny pw. Św. Jana Chrzciciela  w Dołgiem - remont kościoła w celu zapobie-
żenia katastrofie budowlanej – etap II: remont wieży kościoła – dotacja 15 tys. zł. 
2. Parafia Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu, kościół Wniebowzięcia NMP 
1445 r. w Złocieńcu – remont ścian nawy – etap I: skucie tynków – dotacja  
15 tys. zł. 
Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą Nr XLVII/335/2018 Rady Powiatu 
Drawskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu, na wniosek zainteresowa-
nych po spełnieniu kryteriów określonych w tej uchwale. 

Przemysław Radomski – referent w Wydziale Inwestycji 

smy czerwca 2020 r. przeszedł do historii jako pierwszy dzień 
matury, na którą od ponad miesiąca czekali tegoroczni absolwen-
ci. Stan pandemii spowodował nie tylko przesunięcie egzaminów,  

ale także konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa, równie istotnych 
jak procedury maturalne.  

Matura potrwa do 29 czerwca br., a na wyniki trzeba poczekać do 11 sierp-
nia 2020 r. W obecnych egzaminach w szkołach Powiatu Drawskiego wzięło 
udział 202 tegorocznych absolwentów oraz 68 poprawiających wyniki z po-
przednich lat, łącznie 270 zdających.  

W pierwszym dniu egzaminów abiturienci zmierzyli się tradycyjnie z zada-
niami z języka polskiego. Drugiego dnia rozwiązywali zadania z matematyki, 
następnie egzamin z języka obcego. 

Niezwykle ważne były przygotowania do matury, aby przebiegała w bez-
pieczny sposób. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne doty-
czące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Część  
z nich należało wprowadzić obowiązkowo, m.in. obowiązek zakrywania ust  
i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali, koniecz-
ność ustawienia ławek w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był 
co najmniej 1,5-metrowy odstęp; obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł przed  
i po każdym egzaminie; konieczność korzystania przez każdego zdającego  
z własnych przyborów piśmienniczych. 

Organ prowadzący przekazał każdej placówce środki ochrony tj. płyn do 
dezynfekcji, maseczki i rękawiczki jednorazowe. 

Życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom jak najlepszych wyników! 
Joanna Mączkowska - nauczyciel ZSP w Kaliszu Pom. 
Aneta Koszmar -  inspektor w Wydziale Edukacji 

tarosta drawski serdecznie zaprasza wszystkich miesz-

kańców powiatu drawskiego, świdwińskiego i łobeskiego 

do wzięcia udziału w Konkursie Piosenki Anny Jantar. 
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnicy konkursu 
wykonują samodzielnie 2 utwory z repertuaru Anny Jantar i przesy-
łają je na nośniku elektronicznym lub wskazują link dostępu do nagra-
nych utworów wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem RODO do 
dnia 10 lipca 2020 r. 
Konkurs został zorganizowany w celu upamiętnienia dorobku arty-
stycznego Anny Jantar. Była ona wybitną wokalistką i ikoną sceny 
muzycznej minionego 
stulecia. 14 marca b.r. 
minęło 40 lat od kiedy 
zginęła w katastrofie 
lotniczej na Okęciu, 
również w tym roku 
obchodziłaby 70. rocz-
nicę urodzin. 
Uroczyste ogłoszenie 
zwycięzców nastą-
pi podczas koncertu 
laureatów w dniu imienin Anny 26 lipca 2020 r. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju 
i Promocji Powiatu - tel. 94 363 01 85 lub 94 363 01 81. 
Serdecznie zapraszamy! 

Konkurs Piosenki Anny Jantar  Plany na nowe rozdanie funduszy unijnych na lata 2021-2027  



 

 

XII tomie „Słownika geograficznego Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich” z 1892 r., na stro-
nie 292 znajduje się krótki zapis o następującej treści:  

„Tempelburger Wasser, rzeczka, ob. Szydlica”. Zapis ten przyczynił 
się do powstania błędnego poglądu jakoby Szydlica była dawną nazwą 
rzeczki przepływającej przez Czaplinek. Według mojej oceny, do roz-
powszechnienia takiego poglądu w niemałym stopniu przyczynili się 
niektórzy czaplineccy nauczyciele przekazując tę nieprawdziwą infor-
mację swym uczniom. Już w 1993 r. w moim artykule pt. „Nasza 
rzeczka”, opublikowanym w samorządowym czasopiśmie „Grajdoł” nr 
19 (str. 10 – 11), wyraziłem liczne wątpliwości na temat nazwy 

„Szydlica”. Dodam 
jako ciekawostkę, że  
w tym artykule w rozwa-
żaniach na temat nazwy 
naszej rzeczki zasugero-
wałem nazwanie ją 
„Czaplinecką Strugą” 
i – jak pokazał czas – 
sugestia ta została 
uwzględniona w prze-
wodnikach i mapach 
turystycznych.  
 Błędny pogląd  
o dawnej nazwie naszej 
rzeczki rozpowszechnił 
się do tego stopnia, że 
trafił nawet do wydanego 
w 2004 r. opracowania 
wybitnego poznańskiego 
architekta Radosława 
Barka pt. „Wymarzyć 
Czaplinek. Potyczki  
z architekturą 2000 – 
2004”(str. 24). Wreszcie 
w 2011 r. postanowiłem 
sprostować na łamach 
lokalnej prasy funkcjonu-
jący jeszcze tu i ówdzie 
mit mówiący, że nazwa 
„Szydlica” dotyczy cza-
plineckiej rzeczki. 
Zrobiłem to – po do-
kładnym zbadaniu 

zagadnienia - w obszernym artykule „Czaplinecka Struga” opubliko-
wanym w naszym lokalnym czasopiśmie „Grajdoł” nr 74 z marca  
2011 r. (str. 4-5). Ponownie tematem tym zająłem się w drugiej części 
mojego artykułu pt. “Siedem błędnych poglądów o historii Czaplinka”, 
opublikowanym w czasopiśmie “Grajdoł “ nr 79  lipiec/sierpień 2012 r. 
(str. 2-3). Poniżej przytaczam poświęcony tej sprawie podrozdział nr 5 
tego artykułu, zatytułowany „Mit o nazwie czaplineckiej rzeczki”. 
Zwięzła forma tego podrozdziału pozwala zacytować go w całości. 
Podrozdział ten, podobnie jak wcześniejszy artykuł z 2011 roku, po-
wstał w oparciu  
o wiarygodne mate-
riały uzyskane  
w wyniku dociekli-
wych poszukiwań 
historycznych. Oto on:  
„Jednym z najdziw-
niejszych przykła-
dów błędnego po-
glądu związanego  
z dziejami naszego 
miasta jest krążąca 
od wielu lat nie-
słuszna opinia, że 
przepływająca przez 
Czaplinek rzeczka 
nosiła w przeszłości 
nazwę Szydlica. Jest to 
nieprawda! 
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JESZCZE RAZ O CZAPLINECKIEJ RZECZCE (cz. 1)  

 Przepływająca przez Czaplinek rzeczka, łącząca jezioro Cza-
plino z jeziorem Drawsko nigdy nie nazywała się Szydlica. Skąd  
w ogóle wziął się pomysł z Szydlicą. Otóż w „Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (tom XII, Warsza-
wa, 1892 rok) znajduje się hasło o następującej treści: „Tempelburger 
Wasser, rzeczka, ob. Szydlica”. Z faktu, że niemiecka nazwa Czaplinka 
brzmiała "Tempelburg", niektórzy wyciągnęli pochopny wniosek, ze 
Tempelburger Wasser i Szydlica były niegdyś nazwami czaplineckiej 
rzeczki. Wniosek ten nie ma żadnego uzasadnienia. Nazwa Szydlica 
nie występuje w żadnych źródłach związanych z Czaplinkiem. Zresztą 
byłoby bardzo dziwne, gdyby niepozorna, zaledwie kilkusetmetrowej 
długości rzeczka przepływająca przez małe miasteczko, trafiła do ta-
kiego wydawnictwa jak „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego  
i innych krajów słowiańskich”. Dowód na to, że nasza rzeczka nie ma 
nic wspólnego z Szydlicą znajduje się w dostępnej w internecie książce 
Matthiasa Gotthilfa Löschina "Geschichte Danzigs von der ältesten bis zur 
neusten Zeit" (co oznacza w tłumaczeniu: "Historia Gdańska od czasów najstar-
szych do najnowszych") wydanej w Gdańsku w 1828 roku. Otóż z informacji 
zawartych na stronach 265 oraz 266 tej książki jednoznacznie wynika, że Tem-
pelburger Wasser jest dawną nazwą niewielkiej rzeki przepływającej przez osa-
dę Schidlitz (czyt. Szydlic), która jest obecnie dzielnicą Gdańska. Dzisiejsza na-
zwa tej dzielnicy brzmi Siedlce, ale dawniej dzielnica ta nosiła nazwę Szydlice. 
Dalsze poszukiwania pozwoliły z łatwością ustalić, że Szydlica i Tempelburger 
Wasser  są dawnymi nazwami przepływającego przez Szydlice Potoku Szydlic-
kiego, który następnie w związku ze zmianą nazwy dzielnicy na Siedlce zaczęto 
nazywać Potokiem Siedleckim. Skąd się wzięła nazwa Tempelburger Wasser? 
Wyjaśnienie okazało się niezwykle proste. Otóż  częścią gdańskiej dzielnicy Schi-

dlitz (dziś: Siedlce) było osiedle o nazwie Tempelburg (dziś Krzyżowniki). Tem-
pelburger Wasser (czyli Szydlica), jako niewielka rzeczka płynąca wzdłuż starej 
drogi wiodącej z Gdańska do Kartuz, trafiła do wielotomowego "Słownika geo-
graficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" z uwagi na jej 
duże znaczenie dla dawnego Gdańska. Wody tego dopływu kanału Raduni nie 
tylko napędzały młyn ale włączone były także w skład systemu otaczających 
Gdańsk umocnień wodno-ziemnych. Ciekawostkę stanowi fakt, że gdańska  
Szydlica, która przez przypadek wprowadziła sporo zamieszania w Czaplinku, 
dzieli obecnie los wielu innych rzeczek przepływających przez tereny zurbanizo-
wane i jest dla przechodniów niewidoczna, gdyż płynie podziemnym kanałem.  

1. „Grajdoł” nr 19 z 1993 r. Fragment artykułu „Nasza 
rzeczka” z informacją o nazwie „struga Czaplinek”.  

2. „Grajdoł” nr 19 z 1993 r. Fragment artykułu „Nasza 
rzeczka” z sugestią stosowania nazwy „Czaplinecka Struga”.  

3. Fragment planu Czaplinka z końca lat 30-tych XX w. Strzałka wskazuje 
rzeczkę oznaczoną nazwą „Fließ”.  
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 Jaką więc nazwę nosi nasza czaplinecka rzeczka? W urzędowych 
dokumentach z 1565 oraz z 1631 roku spotykamy nazwę „struga Czaplinek”. Ze 
starego niemieckiego planu Czaplinka pochodzącego z końca lat 30-tych XX 
wieku wynika, że w tamtym czasie rzeczka ta nie miała indywidualnej nazwy. Na 
planie tym oznaczona jest ona bowiem jako Fließ (wg zmodernizowanej pisow-
ni: Fliess) czyli po prostu jako rzeczka. Po II wojnie światowej rzeczce tej rów-
nież nie  nadano oficjalnej nazwy. Przez wiele lat na planach nanoszono ją po 
prostu jako bezimienny ciek wodny. Dopiero w ostatnich latach w przewodni-
kach i folderach turystycznych, a także na planach miasta – zwłaszcza na pla-
nach przeznaczonych dla turystów -  zaczęto stosować nazwę Czaplinecka Stru-
ga, która wciąż nie ma jednak charakteru nazwy urzędowej. Warto zauważyć, że 
tutejszym mieszkańcom zupełnie nie przeszkadza brak nazwy, ponieważ rzeczka 
płynie w granicach miasta, gdzie nie ma innych rzek i nie występuje problem  
z jej identyfikacją. Dla mieszkańców Czaplinka jest to po prostu rzeczka. Zapa-
miętajmy, że czaplinecka rzeczka nigdy nie nazywała się Szydlica!”. 
 Ponownie poruszyłem sprawę błędnego poglądu na temat dawnej na-
zwy naszej rzeczki w komentarzach do „Zagadki nr 221” opublikowanej  
11 stycznia 2017 r. na portalu Drawskie Strony Internetowe (link: https://
www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/4847-zabawa-gdzie-to-jest-
zagadka-nr-221 ). Była to jedna z zagadek krajoznawczo-historycznych mojego 
autorstwa, publikowanych na DSI w dziale „Odkrywcy” w latach 2011-2017. 
Przedmiotem zagadki nr 221 była Czaplinecka Struga. Zawsze podawałem 
szczegółowe opisy miejsc, których dotyczyły zagadki. Tym razem w moich 
ilustrowanych komentarzach do zagadki znalazło się mnóstwo informacji na 
temat rzeczki przepływającej przez Czaplinek. Oczywiście, jeszcze raz wykaza-
łem niesłuszność poglądu mówiącego, że nasza rzeczka nosiła niegdyś nazwę 
„Szydlica”. Przygotowując materiały do tej zagadki, dotarłem do wielu cieka-
wych informacji świadczących o tym, że ta niepozornie wyglądająca rzeczka 
odegrała w dziejach naszego miasta ważną rolę. Podałem te informacje w opi-
sach wchodzących w skład zagadki nr 221. Czytelnicy mogą dotrzeć do nich 
wykorzystując podany wyżej link. Więcej informacji na temat roli Czaplineckiej 
Strugi w historii Czaplinka będzie można znaleźć w drugiej części tego artykułu, 
który ukaże się w następnym numerze „Kuriera Czaplineckiego”. (cdn.) 

 
Zbigniew Januszaniec 

4. Fragment planu Czaplinka z początku XXI w. (wyd. BiK Piła). Strzałka 
wskazuje użytą na planie nazwę „Czaplinecka Struga”. 

30-lecie samorządu terytorialnego  

zień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja. Ustano-
wiony został przez Sejm RP w 2000 r. dla upamiętnienia pierw-
szych wyborów samorządowych w 1990 r. Ustawę o samorządzie 

terytorialnym uchwalił Sejm kontraktowy, który w miejsce istniejących w PRL 
rad narodowych wprowadził rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. 27 
maja 1990 r. przeprowadzono wybory do rad gmin - pierwsze całkowicie wolne 
po 1989 r. Nowe rady wybrały swoje władze wykonawcze - prezydentów miast, 
burmistrzów oraz wójtów. Kolejny etap reformy administracyjnej nastąpił osiem 
lat później, gdy wprowadzono dwa dodatkowe szczeble samorządu - powiaty  
i samorządy województw. Dopełnieniem reformy samorządowej było wprowa-
dzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2002 r. 

2020 r. to szczególny czas dla polskiej samorządności. To już 30 lat decy-
dujemy o teraźniejszości i przyszłości naszych małych Ojczyzn, obierając kieru-
nek ich rozwoju w sposób zupełnie nieskrępowany. Przez ten okres wiele się  
w Polsce zmieniło. Wiele zmieniło się w Czaplinku i na terenie Gminy. Taka rocz-
nica zmusza do tego, aby zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, jak bardzo nasze 
Miasteczko i sołectwa gminy zmieniły się na przestrzeni tych 30 lat. Co nam się 
przez ten czas udało? Co moglibyśmy zrobić lepiej w przyszłości? Jakie są oczeki-
wania mieszkańców? A jakie mamy możliwości? Wśród odpowiedzi na te pytania 
powinna nam przyświecać jedna idea: DBANIE O WSPÓLNE DOBRO! 

Obchody w Czaplinku w dobie koronawirusa były nad wyraz skromne. 
Frekwencja nie dopisała - uczestniczyło w nich raptem 17 osób - czworo gospoda-
rzy i trzynaścioro gości, ale trudno się dziwić, jeśli zaprasza się tych drugich tylko 
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej UM?! A w 30-letniej 
historii czaplineckiego samorządu przewinęło się dotychczas 109 osób 
(burmistrzowie, ich zastępcy, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący RM, radni)! 
Zabrakło nawet zaproszeń dla czterech byłych żyjących burmistrzów… Nie mniej 
cieszę się, że aktualni włodarze próbują pielęgnować tradycję świętowania kolej-
nych rocznic upamiętniających powstanie samorządu terytorialnego. Data ta bo-
wiem jest doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym 
w prace samorządowe, którym dobro gminy Czaplinek leży na sercu.  

Skromna była również relacja z tego wydarzenia na stronie Urzędu Miej-
skiego: ...Radni wraz z włodarzami odwiedzili cmentarze w Siemczynie, Broczynie 
i Czaplinku, gdzie poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy uczcili pamięć: 
burmistrza III kadencji Zenona Rychliczka, przewodniczącego Rady Miejskiej I i II 
kadencji Wiesława Żegalskiego, radnych: Edwarda Miazgi, Ryszarda Piętosy,  
 

Ireneusza Grzyba, Czesława Chochoła, Stanisława Klimczaka, Bogdana Stećowa 
oraz Jerzego Jana Nałęcza. 

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do sali narad Urzędu Miejskiego 
na skromny poczęstunek i chwilę wspomnień. Rozmowy o początkach samorządu 
w Czaplinku oraz liczne anegdoty z tamtego okresu sprawiły, że spotkanie nabra-
ło nieoficjalnego charakteru. 

Burmistrz Czaplinka wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wyrazi swoje 
uznanie dla pracy samorządowców poprzez wręczenie pisemnych podziękowań.  
By uzupełnić tą relację, pozwolę sobie przedstawić uczestników spotkania: 
1. Przewodniczący RM – Michał Olejniczak 
2. Burmistrz Marcin Naruszewicz 
3. Zastępca Burmistrza Małgorzata Federowiat Nowacka 
4. Sekretarz Jolanta Skonieczna 
5. Barbara Michalczyk – b. Burmistrz 
6. Genowefa Polak – b. Przewodnicząca RM, Radna Powiatu  
7. Wacław Mierzejewski b. Przewodniczący RM, Radny RM 
8. Zbigniew Dudor – b. Zastępca Burmistrza, (przedstawiciel Starostwa - członek 
Zarządu Powiatu Drawskiego, Radny Powiatu) 
9. Krystyna Kryczka – Radna RM 
10. Szymon Pastuszek – Radny RM 
11. Jan Kołacz b. Radny RM (nestor I kadencji – najstarszy uczestnik  
spotkania – 85 l.) 
12. Alina Karolewicz b. Radna RM 
13. Jan Tosik – b. Radny RM 
14. Adam Kłaczkowski – b. Radny RM 
15. Jerzy Ważny b. Radny RM 
16. Wiesław Spera – b. Radny RM 
17. Bożena Lemisz – b. Radna RM, PD 

W majowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego UM w Czaplinku przed-
stawiono szeroki artykuł, przedstawiając samorządowców 30-lecia - zapominając 
o Skarbnikach, a i to oni właśnie kreowali politykę finansową gminy! Byli to: 
- Wiesław Biernat 2.01.1992 – 31.01.1995; 
- Włodzimierz Tosik 1.02.1995 – 30.04.1999; 
- Grzegorz Czakański 1.07.1999-29.02.2008; 
- Izabela Koremba 1.03.2008 – do chwili obecnej. 
Kompletny wykaz samorządowców Czaplinka ośmiu kadencji przedstawię Pań-
stwu w formie tabelarycznej w najbliższych Kurierach.  

Zbigniew Dudor 

https://www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/4847-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-221
https://www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/4847-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-221
https://www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/4847-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-221
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Żywy barometr  

ie wszyscy wiedzą, że w naszych wodach żyje ryba, która 
zapowiada pogodę. Szczególnie sprawdza się przy dość 
nagłym spadku ciśnienia atmosferycznego, co  przeważnie 

latem zwiastuje burzę. Niektórzy nazywają ją rybą pogodową. Ryba ta 
zwie się piskorz, ot taka sobie niepozorna rybka 
żyjąca w środowisku, gdzie inne gatunki ryb by 
nie przeżyły. 
Głowa mała, ciało trochę podobne do węgorza, 
ale nie dorasta do takich rozmiarów, bo zaledwie 
25-30 cm i wagi do 25-50 dkg. Wargi piskorz ma 
mięsiste dolne, a w nich 5 par wąsików, za pomo-
cą których wyszukuje pokarm. Oczy małe, osa-
dzone wysoko na głowie, zaś całe wydłużone 
ciało pokryte jest bardzo drobną łuską. Kolor cia-
ła w zależności od środowiska: żółtawy, oliwko-

wy, brunatno-żółty. Na bokach ciała ciągną się szerokie brązowo-
ciemne pasy. Całe ciało pokryte ciemnobrązowymi plamkami. Także 
całe ciało piskorza pokryte jest śluzem.  
 Żywot piskorza nie trwa długo, bo dożywa do 6 lat. Występuje 
w całej Europie, ale w tej części o klimacie bardziej umiarkowanym, 
bo brak go w Skandynawii, ale także na Bałkanach. W Polsce nie ma 
go tam, gdzie jest za ciepła woda – woli umiarkowane temperatury. 
Szczególnie zawsze było go bardzo dużo na wschodzie naszego kraju, 
w dorzeczu Bugu i Narwi. Piskorz jest rybą, która wytrzymuje ekstre-
malne warunki tlenowe. Jest bardziej wytrzymały na brak tlenu, niż 
powszechny w naszych bajorach karaś. Występuje więc w płytkich 
zanikających jeziorkach, w śródpolnych sadzawkach, leśnych małych 
zbiornikach, mulistych starorzeczach, a nawet w rowach melioracyj-
nych czy kanałach. Ale najlepiej czuje się w stawach karpiowych, zaś 
w rzekach także można go spotkać, ale w tych nieuregulowanych,  
a w uregulowanych kryje się w przybrzeżnej wyłożonej faszynie, naj-
częściej między nią a brzegiem. Ta odporność na trudne warunki,  
w których może występować, jest wynikiem tego, że piskorz może,  
i ma zdolność oddychania powietrzem atmosferycznym. Nazywa się to 
zdolnością oddychania jelitowego, gdyż połyka on powietrze i przepy-
cha przez jelito. W jelicie są silnie rozrośnięte naczynia krwionośne, 
które wchłaniają tlen do organizmu, zaś zużyte już powietrze wydalane 
jest otworem odbytowym. Aby to powietrze z atmosfery zaczerpnąć, 
piskorze podpływają do powierzchni lustra wody i wydają wówczas 
dźwięki – jakieś cmoknięcia, piski – stąd nazwa „piskorz”. 

Na ogół piskorze obsadzają siedliska niedostępne dla innych 
ryb – głównie strefą przydenną, zagrzebując się w mule, szczególnie  
w razie jakiegoś zagrożenia. Piskorz ożywia się, gdy zapada zmrok, 
noc – ciemność, wówczas intensywnie żeruje. Odżywia się różnymi 
bezkręgowcami, bezskorupowymi ślimakami, larwami owadów, skoru-
piakami, mięczakami, zooplanktonem, ale także szczątkami roślin. Tak 
w swym środowisku, jak i żyjąc w stawach hodowlanych nie stanowi 
konkurencji dla innych ryb. Żeruje, posługując się głównie węchem, 
zjada nawet martwe szczątki. 
 Tarło piskorza odbywa się w okresie od kwietnia do czerwca, 
gdy woda osiąga temperaturę 16-20 st. C, w zależności od środowiska, 
w którym żyje. W drugim roku życia ciało staje się bardziej jaskrawo 
zabarwione, zaś wąsiki samców robią się czerwone. Para piskorzy 
splątuje się w uścisku i później rozłącza. Robią to wielokrotnie. W tym 
czasie samica wypuszcza część ikry, którą samiec natychmiast zapład-
nia. Ta miłosna przygoda piskorzy trwa od 2 do 5 godz. Ikra składana 
jest bezpośrednio na mulistym dnie, o ile nie ma tam roślinności. Ikra 
jest bardzo drobna, składana w ilości 12-35 tys. szt. w zależności od 
wielkości samicy. 
 Charakterystyczny jest fakt, że złożona ikra szybko pęcznieje 
do wielkości 1,7 – 1,9 mm i szybko wykluwają się larwy, bo już po 48 

godz. Mają one 
skrzela nitkowate, 
ale oddychają 
nawet płetwami 
piersiowymi, któ-
re są mocno i gę-
sto unaczynione. 
Larwy odżywiają 
się resztkami wo-
reczka żółtkowego,  

oraz planktonem. 
 Piskorz jest rybą, na którą na wodach administrowanych przez 
PZW jest zakaz połowu zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Poło-
wy Ryb. Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem, ale wymaga 
jednak częściowej ochrony gatunkowej. Jest umieszczony w Czerwo-
nej Księdze Ryb Chronionych. 
 Piskorz pośrednio pochodzi od ryb karpiowatych, ściślej ryb 
kozowatych i powoli zanika. Do połowy XX w. była to jedna z naj-
liczniejszych populacji ryb. To wszystko związane jest postępującymi 
w szybkim tempie zmianami klimatycznymi. Spada poziom wód 
gruntowych, znikają rowy melioracyjne, mokradła, sadzawki, torfowi-
ska, starorzecza, osusza się bagna. Poprzez regulację rzek likwiduje 
się zakola, brzegi betonuje, różnego rodzaju Zanieczyszcza się środo-
wisko przez detergenty oraz środki ochrony roślin, nawozy, stosowane 
przez rozwijające się rolnictwo.  
 Ochrona ustalona w 2009 r. obowiązuje cały rok. Piskorza za-
bierać z łowiska nie wolno, więc nie będę pisał o sposobach łowienia 
tej ryby. Wędkarze bardzo często łowią karasia w małych bajorkach 
pod wieczór, chcąc złowić je jako przynętę na ryby drapieżne w dniu 
następnym. Wówczas, niekiedy zmorą wędkarza są piskorze, zaczajo-
ne pod jakimś krzaczkiem, podwodną kępą traw wyrastającą z płytkiej 
wody. Charakterystyczne, że piskorze atakują przynętę,  zwykle 
dżdżownicę, nawet większą od siebie. Piskorze mają ogromną siłę 
przeżycia, raz ze względu na sposób oddychania oraz fakt, że mając 
ekstremalne warunki środowiskowe potrafi się zakopać w mule dna 
nawet do 0,5 m, i gdy tylko woda się podniesie to piskorz wygrzebuje 
się z tego mułu. 
 Czasem mówimy o kimś, że „wije się jak piskorz”, wije się tak 
przy powierzchni wody, gdy zmienia się ciśnienie atmosferyczne. 
Wówczas piskorze grupowo podpływają pod powierzchnię wody, 
ustawiają się pionowo i chwytają powietrze pyszczkami – stąd ta na-
zwa ryby barometru. Cha-
rakterystyczną cechą pisko-
rza jest to, że jest rybą o bar-
dzo tłustym mięsie, nawet  
o zawartości tłuszczu do 
50%. Przed wojną na wscho-
dzie Polski na rynku sprze-
dawano suszone piskorze, które służyły jako świece do oświetlenia 
izb, przeważnie na wsiach. Na dworze pani dziedziczka przy świe-
cach, a nawet przy elektryce z wiatraka lub młyna, zaczytywała się  
w ówczesnych wyciskających łzy z oczu bestsellerach i romansach  
w stylu „Znachor” czy „Profesor Wilczur”. Kmiotek zaś na wsi przy 
kaganku z piskorza, po jego zgaszeniu mógł najwyżej oddawać się 
przyjemności powiększania i tak już licznej chłopskiej rodziny. Na 
dodatek niedopalony ogarek z piskorza można było zjeść, ba, nawet  
z knotem. Dopiero ta cholerna komuna zmieniła obyczaje parcelując 
majątki, i na dodatek elektryfikując każdą wieś. 
Trzymano też piskorze w słojach szklanych obserwując ich zachowa-
nie i przepowiadając pogodę. 
 Mając takie małe zapotrzebowania środowiskowe i nie wyma-
gając ciepłej wody piskorz doskonale nadaje się do akwarium zimno-
wodnego. Dużo miejsca nie zajmuje, woda nie musi być najczystsza, 
do tego przeżyje letnie upały. Musimy zapewnić w akwarium miękkie 
dno, aby mógł się gdzie schować, jakiś korzeń, roślinność najlepiej 
bagienna. Żywić go można mrożonymi larwami, dżdżownicami, owa-
dami, rurecznikami. Zamiast wiszącego na ścianie barometru będzie-
my mogli na bieżąco obserwować zachowania piskorza i przepowia-
dać pogodę sąsiadom i znajomym. 

Józef Antoniewicz  
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Przewodnik po artykułach Zbigniewa Januszańca (cz. 1)  

andemia sprawiła, że rzadziej wychodzimy z domu i więcej czasu 
poświęcamy swoim zainteresowaniom. Może właśnie dlatego  
w ostatnich tygodniach otrzymałem od znajomych osób wyjątkowo 

dużo sygnałów świadczących o zainteresowaniu moimi artykułami, zwłaszcza 
historycznymi. Narodził się pomysł, by pomóc Czytelnikom w dotarciu do mo-
ich artykułów dostępnych w internecie w wersji elektronicznej, podając link do 
portalu ze wszystkimi numerami miesięcznika „Kurier Czaplinecki” i prezen-
tując wykaz tytułów moich tekstów z podaniem dat i numerów, w których opu-
blikowane są artykuły mojego autorstwa. 
 Na łamach „Kuriera Czaplineckiego”, wydawanego od  września 2006 r. 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka znajduje się najbogatszy zbiór moich 
artykułów. Od początku istnienia tego czasopisma umieszczam w nim swoje 
artykuły systematycznie, prawie w każdym numerze – jako stały korespondent. 
Do maja 2020 r. w 165 numerach „Kuriera Czaplineckiego” ukazało się łącznie 
aż 175 tekstów mojego autorstwa. Zdecydowana większość z nich poświęcona 
jest dziejom Czaplinka i okolic ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z historycznymi kształtami miasta i z zabytkowymi obiektami. 
Część artykułów poświęcona jest tematyce krajoznawczej a także wydarzeniom 
o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Niektóre dłuższe artykuły 
publikowane były w częściach ukazujących się w kolejnych numerach miesięcz-
nika. 
 Uwaga: Wszystkie numery „Kuriera Czaplineckiego” dostępne są  
w wersji elektronicznej w internecie w serwisie Drawskie Strony Internetowe. 
Link: www.kurierczaplinecki.dsi.net.pl. 
 Zapraszam do lektury. Z uwagi na obszerność tabeli prezentującej moje 
artykuły, została ona podzielona na dwie części. W tym numerze umieszczono 
pierwszą część, obejmującą 90 tekstów - opublikowanych do czerwca 2013 
roku, w numerach od 1 do 82. Dalszy ciąg prezentacji ukaże się w następnym 
numerze „Kuriera Czaplineckiego”. 

  
Lp. 

  
Tytuły artykułów 

autorstwa Zbigniewa Januszańca 
  

„Kurier                 
Czaplinecki” 

  
Nr Data 

1 Felietonik na dobry początek 1 IX 2006 
2 O nazewnictwie czaplineckich ulic , cz. 1 (tekst z 2004 r. 

- poprawiony) 
4 XII 2006 

3 O nazewnictwie czaplineckich ulic, cz. 2 
(tekst z 2004 r. - poprawiony) 

5 I 2007 

4 Czaplineckie ulice 6 II 2007 
5 Ślady wojny 7 III 2007 
6 Historyczne wędrówki po starych mapach 8 IV 2007 
7 Miód Drahimski 9 V 2007 
8 Czaplineckie cmentarze 10 VI 2007 
9 Plac 3 Marca 13 IX 2007 

10 Ciekawostki o wyspie Bielawie jw. jw. 
11 Czy w j. Drawsko są podwodne pieczary? 14 X 2007 
12 Czaplinecki rynek (cz. I) 15 XI 2007 
13 Czaplinecki rynek (cz. II) 16 XII 2007 
14 Daleko od torów 17 I 2008 
15 Daleko od torów (cz. II) 18 II 2008 
16 Spacerkiem po Czaplinku. Trasa: Rynek- Drahimska 19 III 2008 
17 Spacerkiem po Czaplinku. Trasa: Rynek - Wałecka 20 IV 2008 
18 Spacerkiem po Czaplinku. Trasa wzdłuż jeziora Czaplino 21 V 2008 
19 Spacerkiem po Czaplinku, Trasa wzdłuż jeziora Draw-

sko. 
22 VI 2008 

20 Spacerkiem po Czaplinku. Trasa: Moniuszki – Rynek - 
Studzienna 

23 VII 2008 

21 Zasadzka rycerstwa wielkopolskiego na Drodze Mar-
grabskiej w okolicach Czaplinka w 1430 r. 

24 VIII 2008 

22 Głaz graniczny 25 IX 2008 
23 Królestwo buków 26 X 2008 
24 Dzwon z XVIII-wiecznym rebusem 27 XI 2008 
25 Metryka miasta 28 XII 2008 
26 Uliczne pompy 29 I 2009 
27 Krajobrazy Czaplinka. Czaplineckie drzewa  (cz. I) 30 II 2009 
28 Krajobrazy Czaplinka. Czaplineckie drzewa  (cz. II) 31 III 2009 
29 Krajobrazy Czaplinka. Czaplineckie drzewa (cz. III) 32 IV 2009 
30 Najpierw była osada o nazwie Czaplinek 33 V 2009 
31. Krajobrazy Czaplinka. Czaplineckie głazy pamiątkowe. 34 VI 2009 

32 Czy Czaplinek można polubić? 35 VII 2009 
33 Historyczne ciekawostki. Kim był Leon Winger? 36 VIII 2009 
34 Strefa strategiczna 39 XI 2009 
35 Czaplineckie czasopisma 40 XII 2009 
36 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. I) 41 I 2010 
37 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. II) 42 II 2010 
38 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. III) 43 III 2010 
39 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. IV) 44 IV 2010 
40 60 lat Pomorskiego Banku Spółdzielczego jw. jw. 
41 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. V) 45 V 2010 
42 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. VI) 46 VI 2010 
43 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. VII) 47 VII 2010 
44 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. VIII) 48 VIII 2010 
45 Kłopoty z metryką jw. jw. 
46 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. IX) 49 IX 2010 
47 Tajemnice czaplineckiego małego kościółka (cz. X) 50 X 2010 
48 Z archiwum Zbigniewa Januszańca. Pamiątki z obcho-

dów 700-lecia Czaplinka (cz. I) 
51 XI 2010 

49 Życiorysy czaplineckich domów. Bank 52 XII 2010 
50 Z archiwum Zbigniewa Januszańca. Pamiątki z obcho-

dów 700-lecia Czaplinka (cz. II) 
53 I 2011 

51 Kącik kolekcjonera. Kolekcja z Małyszem. jw. jw. 
52 Życiorysy czaplineckich domów. „Czaplinianka” 54 II 2011 
53 Kącik kolekcjonera. Niespodzianki w klaserze jw. jw. 
54 Życiorysy czaplineckich domów. Od drukarni do drogerii. 55 III 2011 
55 Czaplinecka trylogia jw. jw. 
56 Kącik kolekcjonera. Historia na starych pocztówkach jw. jw. 
57 Perypetie z Nowym Kaleńskiem 56 IV 2011 
58 Kącik kolekcjonera. Urok starych pocztówek. jw. jw. 
59 Przewodnik „Spacerkiem po Czaplinku” 57 V 2011 
60 O Izbie Muzealnej 58 VI 2011 
61 Kącik kolekcjonera. Kolekcja map turystycznych Pojezie-

rza Drawskiego. 
jw. jw. 

62 Życiorysy czaplineckich domów. Szkoła 59 VII 2011 
63 Czaplineckie młyny ( cz. I) 61 IX  2011 
64 Czaplineckie młyny ( cz. II) 62 X 2011 
65 Czaplineckie młyny ( cz. III) 63 XI 2011 
66 Kącik kolekcjonera. Kto kolekcjonuje czasopisma? 64 XII 2011 
67 Sylwester w „Meduzie” jw. jw. 
68 Tajemnice jeziora Drawsko. Na tropie podwodnych stwo-

rzeń 
65 I 2012 

69 Tajemnice jeziora Drawsko. Podwodne osuwisko jw. jw. 
70 Kącik kolekcjonera. Z kolekcji starych czaplineckich 

pocztówek (1) 
66 II 2012 

71 Tajemnice jeziora Drawsko. Pamiątki po gigantycznych 
roztopach 

jw. jw. 

72 Czy znacie to miejsce? Skały koło  Czaplinka? 67 III 2012 
73 Tajemnice jeziora Drawsko. Historyczne ciekawostki o 

jez. Drawsko. 
jw. jw. 

74 Kącik kolekcjonera. Z kolekcji starych czaplineckich 
pocztówek (2) 

jw. jw. 

75 Furmanką przez Czaplinek 68 IV 2012 
76 Pamiątki po rolniczej przeszłości Czaplinka 69 V 2012 
77 Co kryje się we wnętrzu zamkowego wzgórza? 70 VI  2012 
78 Opowieść o życiu codziennym dawnych mieszkańców 

wyspy Bielawy 
71 VII 2012 

79 Z czego zbudowany jest kościół w Starym Drawsku? 72 VIII 2012 
80 Tajemnice siemczyńskiej wieży 73 IX 2012 
81 Siedemdziesiąt trzy zagadki 74 X 2012 
82 Czaplinek – rys historyczny 75 XI 2012 
83 Lustratorzy w Czaplinku (cz. I) 76 XII 2012 
84 Lustratorzy w Czaplinku (cz. II) 77 I 2013 
85 Lustratorzy w Czaplinku (cz. III) 78 II  2013 
86 Zabawa słowami, czyli dyktando i limeryki 79 III 2013 
87 O kronice Piotra Kasprowicza 80 IV 2013 
88 Granice średniowiecznego Czaplinka czyli, czy Czaplinek 

posiadał mury obronne? (cz. I) 
81 V 2013 

89 Granice średniowiecznego Czaplinka czyli, czy Czaplinek 
posiadał mury obronne? (cz. II) 

82 VI  2013 

90 Nieprawda o Czaplinku poszła w świat jw. jw. 

(cdn.) 
Zbigniew Januszaniec 

Prezentacja moich artykułów (cz. 1)  
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ABY PRZETRWĆ, TRZEBA ŚMIAĆ SIĘ  

laczego humor pomaga w czasie zarazy? Pozamykani  
w domach jedni ludzie tworzą zabawne memy i filmiki, 
a drudzy je oglądają, udostępniają i polecają znajomym.  

Dowcipy, często mało smaczne pojawiają się falowo po różnych waż-
kich wydarzeniach i katastrofach. Ludzie mają potrzebę reagować na 
napływające z różnych stron tragiczne wiadomości, żeby nie popadać 
w rozpacz. Żartowanie i ironizowanie to więc emocjonalny wentyl 
bezpieczeństwa. 

Napięcia w grupie pomaga rozładować humor afiliacyjny – 
zabawne historie i dowcipy, przekomarzanie się. Dla jednostki istotny 
jest adaptacyjny, który pomaga radzić sobie w stresie i podnosi na du-
chu, co wyraża się w tendencji do wyłapywania tego, co może rozba-
wić. Humor może jednak być agresywny, służy wówczas krytyce po-
przez złośliwe komentarze, albo przybiera formę bolesnej ironii, której 
celem jest wyśmianie czy szyderstwo. Według Zygmunta Freuda wła-
ściwie odczytana ironia daje autorowi przyjemność, ale jej niedosłow-
ność sprawia, że może być źle zrozumiana. Żart typu: „sprawdzajcie 
mnie dokładnie, mam w bagażu bombę”, może skończyć się interwen-
cją antyterrorystów. O ile humor afiliacyjny wiąże się z otwartością, 
wesołością, wysoką samooceną i satysfakcją ze związków, ten agre-
sywny – z neurotyzmem i wrogością wobec innych i siebie. Osoby  
o niskiej samoocenie stosują autodeprecjację, zamiast gdy wstaną rano 
z tłustymi włosami żartobliwie skwitować „bosko wyglądam”, zdołują 
się stwierdzeniem „ależ ze mnie potwór”. 

Jean-Paul Sartre mówił, że poczucie humoru jest darem serca, 
ale badający fizjologię hu-
moru neuropsychologowie 
lokują go w głowie. Według 
nich odpowiada za niego 
lewa półkula mózgu, a to, jak 
szybko człowiek reaguje na 
żarty, zależy od połączeń 
między półkulami. Jeśli wy-
stępują uszkodzenia w lewej 
półkuli, cały czas ma zły 
humor, gdy w prawej – popa-
da w przesadny optymizm. 

Reakcją na humor 
jest śmiech. On masuje prze-
ponę, reguluje ciśnienie, po-
woduje wydzielanie hormo-
nów szczęścia – gdy czło-
wiek ma dobre samopoczucie, inni czują się z nim lepiej. Wielu żartuje 
z pandemii, bo przecież smutek dzielony z kimś jest połową, a wspólna 
radość jest podwójna. To poczucie, że ktoś myśli czy odczuwa podob-
nie, jest istotne dla poczucia jedności ze wspólnotą. Nawet jeśli sami 
wyśmiewamy się z naszych przywar, to oburza nas, gdy Niemiec żartu-
je o złodziejach z Polski, a Amerykanin robi z nas głupków i bruda-
sów. W każdej kulturze są też pewne tabu, które humor może łamać, 
ale jednocześnie obrażać i razić uczucia. 

Granice czarnego humoru także mogą być różnie wyznaczone. 
Dobrze to widać w kontekście wokół pandemii – podczas gdy niektó-
rzy obśmiewają śmierć, dla innych jest ona tematem tabu. Podobnie 
jest z ironią, której raczej nie stosujemy w stosunku do kogoś, na kim 
chcemy zrobić dobre wrażenie. Ironia nie sprawdza się też w ustach 
polityków, którzy, by osiągnąć cel, powinni przekazywać jednoznacz-
ne i stosowne komunikaty, czym innym jest satyra polityczna czy żarty 
z pandemii, choć te są zabawne dla tych, których wirus nie dotknął. 
Uważa się, że panowie są bardziej dowcipni, ale bliższe prawdy jest, że 
panie mają nie tyle mniejsze, ile inne poczucie humoru. Polscy męż-
czyźni preferują żarty bardziej dosadne, odnoszące się do seksu, a ko-
biety o tematyce bardziej neutralnej i subtelniejsze w wyrazie.  

Prof. Dorota Brzozowska (humorolożka i językoznawczymi z Uniwer-
sytetu Opolskiego) od pierwszych dni pandemii zbiera żarty z nią 
związane i wraz z innymi 
humorologami z całego 
świata tworzy ich bazę. 
Na jej podstawie będą 
potem analizować ewo-
lucję czarnego humoru. – 
Mamy materiałów na lata 
badań, ale już teraz wi-
dać, że nie tylko są róż-
nice międzykulturowe  
w sposobie żartowania, 
ale też, że dowcipy ukła-
dają się w historię lęku. 
Najpierw wszyscy wy-
śmiewali masowe zaku-
py papieru toaletowego  
i makaronu. Gdy zaczęła 
się kwarantanna, pojawi-
ły się filmiki, jak sobie  
z nią radzić, by nie zwa-
riować w zamknięciu. A gdy praca i nauka przeniosły się do domo-
wych komputerów, świat zalały żarty o szkole przez internet i o pracy 
zdalnej. Stałym motywem są komentarze dotyczące przyczyn pojawie-
nia się koronawirusa, w których widać myślenie o pandemii w kontek-
ście ekologii, jak żart odnoszący się do dowcipów o babie u lekarza,  
z tym, że pacjentką jest Ziemia, a lekarz ma głowę w kształcie oka 
opatrzności i mówi: „widać, że jest pani w lepszej formie, że się pani 
oczyszcza, a kuracja działa, drugą dawkę terapii zastosujemy jesienią”.  

Przekazuję jeszcze kilka żartów: 
- Żyjemy w czasach, kiedy policja jest na skraju załamania nerwowe-
go: z każdego samochodu zieje alkoholem, a kierowcy są trzeźwi. 
- Widzę lukę w pani CV. Co pani robiła w 2020 r.? – Myłam ręce. 
- Po miesiącu kwarantanny w domu mąż pyta żonę: no, a ty nie masz 
ochoty na seks? Strasznie mam, ale jeszcze nie można wychodzić  
z domu. 
- Policjant do „Czerwonego Kapturka”: za próbę odwiedzenia babci  
w lesie bez maski będzie mandat 500 zł.  
- Ja nie wzięłam z sobą pieniędzy! A mogłabym zapłacić zbliżeniowo? 
Zamiast się kłócić (szczególnie zamknięci w domach) – żartujmy,  
a ironii używajmy nie po to, by dopiekać, tylko po to, by rozładować – 
wyjątkowo przecież napiętą atmosferę. 

Opracował: Brunon Bronk  
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Długo to trwało, ale wreszcie jest - ul. Chrobrego przebudowana!  

dy sięgnę pamięcią, decyzja o przebudowie ul. Chrobrego zapadła  
w Urzędzie Miejskim w 2016 r. po wystąpieniu na jednej z komisji Ra-
dy Miejskiej  Pana  Franciszka  Kościukiewicza, który zdołał  przekonać  

radnych i kierownictwo Urzędu, by podjąć działania zmierzające do realizacji tej inwe-
stycji. W projekcie budżetu na 2017 r. zabezpieczono środki na 
opracowanie projektu jej przebudowy.  
W 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do 
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyj-
ności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej, gdzie zakresem dofinansowania mogły być objęte 
drogi powiatowe i gminne. Program ten był programem jedno-
rocznym wdrożonym do realizacji uchwałą Rady Ministrów  
z dnia 19.03.18 r. z bardzo korzystnym dofinansowaniem  
w wysokości 60 i 80% do wartości zadania w zależności od 

wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przyjętych do wylicze-
nia subwencji na 2018 r.  

W dniu11.06.2018 r. ogłoszona została przez Wojewodę Zachodniopomorskie-
go ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w naszym woje-
wództwie. Wówczas cieszyło nas, że na liście podstawowej znalazła się przebudowa 
drogi powiatowej Czarne Małe - Łysinin o długości 2,7 km, z kwotą dofinansowania  
2 498 609 zł, przy wartości całego zadania 3 123 261 zł. Niestety, w ogłoszonej liście 
w zadaniach rezerwowych znalazła się przebudowa drogi w ul. Chrobrego z planowa-
ną kwotą dofinansowania 582 701 zł, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że szanse na jej 
realizację są. Osiem zadań z listy rezerwowej mogłyby być realizowane tylko w przy-
padku wystąpienia oszczędności poprzetargowych, bądź wycofaniu się któregoś  
z beneficjentów z listy podstawowej. Sytuacja na rynku wykonawczym w branży 
drogowej już była niekorzystna (brak wykonawców zadań drogowych), a w tym przy-
padku do zrealizowania było 29 zadań i to w terminie do końca 2018 r. Proces naboru 
zadań do dofinansowania w ramach tego programu był o wątpliwej transparentności. 
Wnioskodawcy nie uzyskiwali żadnych informacji na etapie oceny wniosków oraz 
informacji na temat kształtu listy końcowej. Do dzisiaj brak jest informacji o ilości 
złożonych wniosków i na jaką kwotę. Opublikowana lista nie zawierała punktacji dla 
poszczególnych zadań, co w ocenie samorządów szczebla gminnego i powiatowego, 
powstała lista miała charakter uznaniowy. 

Jak pamiętamy, 19.11.18 r. nastąpiła zmiana kierownictwa UM, ale zadanie to 
znalazło się w projekcie budżetu na kolejny rok, który przygotowywała poprzednia 
ekipa.  

W 2019 r. kierownicy referatów inwestycji i funduszy pomocowych UM  
 

oczekiwali na ogłoszenie kolejnych naborów wniosków na dofinansowanie 
inwestycji drogowych, który ogłoszono w kwietniu. Tym razem powiodło się, 
20.09.19 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. podpisana została umowa  
o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi 
w ul. Chrobrego w Czaplinku.  

Przyznano dofinansowanie w kwocie 576 282,90 zł, co stanowiło 60% kosztu 
całkowitego inwestycji, który oszacowany był na kwotę 960 471,51 zł. 

To było podstawą do ogłoszenia w październiku przetargu, w wyniku którego 
wybrano ofertę firmy PPUH „DROKON Kazimierz Jasik” Spółka Jawna ze Świdwina.  

Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu postępowania przetargowego udało się 
uzyskać znaczną oszczędność. Koszt inwestycji wyniósł 830 885,75 zł, z czego 498 
531,45 zł (60%) stanowiła dotacja. 

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30.10.19 r. z terminem wykona-
nia do 27.05.20 r. Już po dwóch tygodniach rozpoczęto prace. Łagodna zima pozwa-
lała na ciągłość prac i zadanie zostało wykonane na miesiąc przed terminem. Przebu-
dowa drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej, 
wykonaniu chodnika z jednej strony i miejsc postojowych równoległych do osi jezdni 
na poboczu z drugiej strony pasa drogowego oraz wykonaniu nowej sieci deszczowej 
wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami deszczowymi na granicy z poszcze-
gólnymi nieruchomościami. 

23.04.20 r. nastąpił odbiór przebudowanej drogi.  
Oczekiwałbym od następców kontynuacji planów inwestycyjnych poprzednich 

władz, na które są już przygotowane projekty budowy i przebudowy kolejnych dróg. 
W samym Czaplinku w kolejce czeka ostatnia z dróg na Oś. Wiejska - ul. Jarzębino-
wa; ul. Gdańska; całe Oś. Kwiatowe; ul. Bema. Warto połączyć Rynek z Nadbrze-
żem Drawskim poprzez ulice Apteczną, Górną, Ogrodową, na które również są goto-
we projekty.  

Na końcowym etapie projektowym są drogi powiatowe - ul. Kamienna, odci-
nek ul. Poznańskiej, do których przymierza się starostwo wspólnie z gminą, a w ra-
mach rewanżu jest szansa na wsparcie ze strony powiatu inwestycji gminnej – ul. 
Pięciu Pomostów, która co prawda nie ma szczęścia u projektantów… Ale bądźmy 
dobrej myśli, że skończy się ten koszmar. A to może być przecież turystyczno-
drogowa wizytówka naszej gminy, przy której jest najwięcej ośrodków wypoczynko-
wych w całym powiecie drawskim oraz 3 z 8 kąpielisk na jego terenie.  

Oczywiście do tego potrzebne są środki. Tych własnych zawsze jest mało, więc 
bezwzględnie trzeba szukać dofinansowań, a nawet się zadłużać na wkład własny do 
danej inwestycji. Bo jeśli nie teraz , to kiedy?! 

Zbigniew Dudor 



 

 


