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Wygumkowana rocznica! (cz. 2)  

zisiejsza Polska to dzieło kilku pokoleń Polaków, a nie 
dzieło jednej partii. Czy wyobrażacie sobie Polskę bez 
tych  zbudowanych z  wielkiej  płyty mieszkań, dzisiaj  

krytykowanych, w których zamieszkało 14 mln Polaków. Zachód przez 
cały czas niezbyt przyjaźnie patrzył na nasze zachod-
nie granice. Trzeba było utrzymywać dużą armię, 
uzbroić, odbudować przemysł obronny, i to taki,  
o którym teraz możemy tylko pomarzyć. Ważne było 
to, że zaraz po zakończeniu walk miliony ludzi nieza-
leżnie od swego stosunku do nowych władz włączyło 
się do jej odbudowy, do tworzenia zrębów nowego 
państwa i jego administracji. Zakładano kluby sporto-
we, domy kultury, miliony ludzi uzyskało awans spo-

łeczny. Każdy włączając się do odbudowy kraju widział jakąś szansę 
dla siebie. To była nieliczna klasa średnia, rzemieślnicy, inteligencja, 
drobni sklepikarze. Imano się różnych zajęć, prowadzono różne intere-
sy, bo brakowało wszystkiego. Prowadzono nielegalny ubój, pędzono 
bimber, handlowano z Ruskimi. Jednocześnie byli też tacy, którym 
wszędzie i zawsze jest dobrze, przyklejając się do każdej władzy, na 
zawołanie zmieniając poglądy i przynależność partyjną, podobnie jak 
teraz. Młodzi widzieli swoją szansę by się uczyć, urządzić. Chodziło się 
w kamaszach wielokrotnie naprawianych, łatanych, ale jak zawsze, mło-
dzi chcieli zaistnieć, odróżniać się od rodziców, bo rodzice młodym 
niewiele mogli dać. Młodzi angażowali się w różne czyny społeczne, 
masowe po wojnie, ale teraz wyśmiewane. Kto teraz pamięta Służbę 
Polsce, gdzie można było pracować, uczyć się i zdobywać zawód. Po-
szczególne ministerstwa miały swoje szkoły, uczono nawet w systemie 
wieczorowym. Brakowało techników, nie mówiąc o inżynierach. Na 
wyższych uczelniach były tzw. roczniki zerowe, bo przyjmowano nawet 
bez matury, tam ją uzupełniano. To samo w wojsku. Istniało nawet po-
wiedzenie: „Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”. To 
wówczas budowano fundamenty pod to, co dzisiejsze władze nazywają 
„okupacją bolszewicką”. Prawdą jest fakt, że awans społeczny na dyrek-
tora lub inne stanowiska był uzależniony od przynależności partyjnej, 
ale taka była potrzeba. Mówiło się nieraz: „dobry fachowiec ale bezpar-
tyjny”. Łamano te ówczesne praktyki. W moim zakładzie funkcję głów-
nego księgowego a potem dyrektora pełnił doskonały fachowiec, ale 
właśnie bezpartyjny. Matury w owym czasie zdawano w trybie przy-
spieszonym, a wiedzę uzupełniano na licznych kursach. 
 Okupację moja rodzina spędziła w niemieckim majątku, gdzie 
zostaliśmy deportowani za odmowę przyjęcia obywatelstwa niemieckie-
go, tzw. volkslisty. Po wyzwoleniu okazało się, że to teraz jest Polska. 
Przypominam sobie izbę lekcyjną, w której były jednocześnie I i IV 
klasy. Do pierwszej klasy chodzili 7-latkowie i łęgole (przerośnięci) po 
13 lat. Jakoś udało się w systemie przyspieszonym rozwiązać problem. 
Był szalony pęd do wiedzy. Mogłem chodzić do szkoły wiejskiej, wy-
brałem miasto Międzychód za cenę tego, że jako paroletni maluch  
o godz. 6.00 drałowałem samotnie na oddalony o 5 km przystanek kole-
jowy, skąd dojeżdżałem do szkoły. Samotnie przez lasy i pola z torni-
strem na plecach, latarką w lewej ręce, a w prawej z kijem, gotowy na 
ewentualną napaść dzikiego zwierzęcia, w noc, mróz i zaspy śnieżne po 
pas. Nie było żadnych szkolnych gimbusów. Jedynym przywilejem było 
to, że nauczyciele na stałe za piecem kaflowym w klasie rezerwowali 
miejsce na suszenie mych kamaszy. Jesienią i zimą wyruszałem nocą  
i wracałem nocą. Ja nie zapominam tych czasów jak tysiące innych star-
szych już osób. Historii nie da się oszukać jak teraz, gdy jest przeinacza-
na i przekłamywana. Cały okres PRL-u 1945-1989 jest traktowany jak 
dziura ozonowa. Nie da się go zapomnieć, bo to ważny okres w historii 
kraju, czy się to komuś podoba, czy nie. Jakby nie patrzeć, jakby nie 
gumkować w czasach Polski powojennej data 22 lipca 1944 r. to jedna  
z najważniejszych. Rocznica 22 lipca została zmasakrowana, a przecież 
był to pewien etap kształtowania się powojennej rzeczywistości Polski, 
powojennej państwowości. Jest to historia Rzeczypospolitej, inna spra-
wa, że konfrontacja idei rządu londyńskiego i lubelskiego zaczęła pro-
centować ofiarami i wojną domową. Ci co przeszkadzali w odbudowie 
kraju, to dzisiaj bohaterowie wyklęci. 
 22 lipca zawsze obchodziliśmy uroczyście. Na ten dzień na ogół 
oddawano do użytku, uruchamiano dziesiątki nowych zakładów produk-
cyjnych, obiektów użyteczności publicznej i szkół, dających miliony 
miejsc pracy. Czy ktoś wówczas zastanawiał się, że może istnieć słowo 
„bezrobocie”? 
 Osobiście pod koniec lat 50-tych ub. już wieku trafiłem do  
 

Czaplinka na tzw. „nakaz pracy” obowiązujący absolwentów. Miasto 
nie było zniszczone przez działania wojenne. Żaden wirus ospy, dżu-
my czy cholery nie był groźny, bo liczni rolnicy produkowali żywność 
na miejscu. Przetwarzały to nasze czaplineckie piekarnie, mleczarnie, 
rzeźnie i masarnie. Gorzej z pracą, ale nikt nie był bezrobotny. Z bie-
giem czasu i to się zmieniło, bo miasto zawsze było bogate w ludzi 
kreatywnych, z inicjatywą, którzy potrafili przekonać kogo trzeba  
o potrzebach i celowych inwestycjach. To właśnie w tych „niedobrych” 
czasach powstały Telcza, POM, Rolmat, Przemysł Terenowy i inne, 
na fundamentach których dzisiaj są zakłady gwarantujące miejsca pracy. 

 Jako ponad 20-letni młodzieniec nie mogę nie pamiętać obcho-
dów 22 Lipca. Zgrzebna ale dziarska orkiestra grała tańczącym na 
deskach nad jeziorem drawskim. Bawiąca się wówczas młodzież była 
beztroska. Wystarczyła orkiestra, bufet „GS”, serdelki z musztardą 
oraz piwem, by wraz z nastaniem nocy nie martwić się przyszłością. 
Owoce tych nocy nie musiały liczyć na jakieś „500+”, bo na miejscu 
mieliśmy i porodówkę, i żłobek, i przedszkole, i pełną bezpłatną opie-
kę lekarską. Mieliśmy wówczas małe wymagania, ale one zaspokajały 
nasze ówczesne ambicje. To w tym czasie wybudowano szkołę pod-
stawową z prawdziwego zdarzenia, czynem społecznym pomogliśmy 
w uruchomieniu Liceum Ogólnokształcącego. Rozwinięto szkolnictwo 
zawodowe. Także społecznie wybudowano Ośrodek Zdrowia. Setki 
osób, mieszkańców wsi z byłych PGR-ów otrzymało mieszkania  
w wybudowanym od podstaw „Osiedlu Wieszczów”. To było zwień-
czenie działań i starań zakochanych w mieście lokalnych działaczy PZPR. 

 Obserwując dzisiejszą scenę polityczną dochodzę do wniosku, 
że najzagorzalszymi przeciwnikami tego okresu są ludzie z dalszych 
pokoleń tych, którzy tę Polskę budowali. Nie było ich jeszcze na świe-
cie. Wszak ich dziadowie i ojcowie przyjeżdżali do Polski na tzw. 
ziemie odzyskane z wiosek nieraz, jak to się mówi, zabitych deskami. 
Mieszkali w chałupach w kilkanaście osób z podłogą z klepiskiem, 
spali na piecach pod kożuchami, a oświetlenia elektrycznego nawet 
nie znali. A tu szok cywilizacyjny. Jak mówiono: „sikało się do porce-
lany, a woda leciała ze ściany”. Podpisywano się trzema krzyżykami 
„+++”. Dzisiejszym pokoleniom trudno zrozumieć, że tak naprawdę 
było, chcą się odróżnić, być inni, ale mentalnie nie chce się im grun-
townie poznać faktów. PRL to nie tylko kartki na mięso, pochody  
1-majowe, kolektywizacja wsi, ale także jej elektryfikacja. Budowana 
w pocie i mozole wysiłkiem kilku pokoleń, zasługuje na rzetelną oce-
nę. Przecież odbudowano ją od podstaw, wybory nasze były różne, ale 
raczej racjonalne, źle jest, gdy górę zaczynają grać emocje, bo wszy-
scy na tym tracimy.  

Jeszcze gorsza niż u nas była wojna domowa w Hiszpanii. 
Wszystkie jej strony nabyły prawa kombatanckie. Nikomu tam nie 
odbiera się praw nabytych. Po II wojnie światowej to wielkie mocar-
stwa określiły nasze miejsce w Europie, godząc się, abyśmy byli pod 
kuratelą ZSRR, co nieraz boleśnie odczuliśmy, zwłaszcza w latach do 
1956 r. 

A niby teraz pod jaką jesteśmy kuratelą, czyim jesteśmy wasa-
lem? Kiedyś sekretarze jeździli do Breżniewa, teraz dygnitarzom dużo 
dalej, bo za ocean. Staliśmy się krajem frontowym, obawiam się przy-
szłości w tych następnych latach. Na życzenie „Wielkiego Brata” stra-
cimy miliardy euro za nieudostępnienie tranzytu gazu do Europy Za-
chodniej. Blokuje się „jedwabny szlak”, czyli tranzyt z Chin, też do 
Europy. Strata następnych milionów dolarów. A „Wieki Brat” nie bę-
dzie u nas za darmo – już zapowiedział! O wiarygodności naszego 
protektora gorzko przekonali się w ub.r. syryjscy Kurdowie. Mam 
nadzieję, że kiedyś bielmo spadnie z oczu i zaczniemy zachowywać 
się racjonalnie. 

Słuchając dzisiejszej propagandy, obserwując życie polityczne, 
to muszę stwierdzić, że dzisiejsi propagandyści są lepsi, jak ci z cza-
sów PRL-u, przebijają ich tanim populizmem na głowę. Wówczas 
społeczeństwo było jeszcze mniej wykształcone, ale lepiej rozumiało 
ówczesne czasy, bo oni sami naprawdę tworzyli i budowali, z czego 
dzisiejsi nie zawsze umieją i chcą skorzystać i docenić. 

Prezes telewizji rządowej twierdzi, że głupi naród wszystko 
kupi. A jakże, miał rację, bo kupili, bo „łuni wszystko dają”. Już jeden 
z dziewiętnastowiecznych myślicieli stwierdził, że demokracja kończy 
się wówczas, gdy rządzący odkryją, że można przekupywać rządzo-
nych ich własnymi pieniędzmi. Wystarczy nawet całkiem legalnie 
poprzez spółki Skarbu Państwa tuczyć kolesiów, szwagrów, różne 
ciotki i pociotków. Przed ostatnimi wyborami jeden z kandydatów 
odkrył, że Polska leży w środku Europy. Okazało się jednak, że men-
talnie do tego środka jest nam bardzo daleko. 

 
Józef Antoniewicz 
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Absolutorium 2019  
nstytucja absolutorium służy kontroli i ocenie wykonania bu-
dżetu przez Burmistrza, dokonywanej corocznie przez Radę 
Miejską. Udzielenie  absolutorium oznacza  stwierdzenie  przez  

przez Radę Miejską prawidłowości działania organu wykonawczego Gminy, 
czyli Burmistrza. Co się składa na procedurę absolutoryjną? 
W uproszczeniu wygląda ona następująco: 
- Burmistrz przygotowuje sprawozdanie finansowe i spra-
wozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego, które otrzymują Radni do zapoznania 
się z nimi. Te dokumenty kierowane są także do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej celem wydania opinii; 
- opinia RIO przedstawiana jest Komisji Rewizyjnej, która 
podejmuje decyzję o udzieleniu, bądź nie udzieleniu burmi-

strzowi absolutorium; 
- następnie wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany jest do RIO, celem wydania 
opinii o powyższym wniosku; 
- ostatecznie podczas sesji Rady Miejskiej głosowany jest projekty uchwały  
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budże-
tu, oraz projekt uchwały o udzieleniu burmistrzowi absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu. 
 Budżet Gminy na 2019 r. został przygotowany przez poprzednią ekipę 
na Ratuszu i był firmowany przeze mnie. O perturbacjach z jego przyjęciem 
pisałem w Kurierze Nr 150 z lutego 2019 r. Pan Burmistrz i część radnych pa-
stwili się na projektem, ale niczego istotnego nie byli w stanie wymyślić. Po 
dwóch miesiącach budżet przyjęto bez głosów przeciwnych, nie zmieniając 
proponowanych zapisów nawet o złotówkę. Przypomnijmy, że 4 radnych  
(z KWW Stanisław Kuczyński) wstrzymało się od głosu: tradycyjnie – M. Czer-
niawski, S. Matułojć, A. Minkiewicz i dla towarzystwa A. Ławrukiewicz.  
 Po zakończeniu roku budżetowego, zazwyczaj w czerwcu następnego 
roku, następuje jego rozliczenie. W tym roku w związku z pandemią nie przygo-
towano na czas odpowiednich dokumentów (ciekawe, w jaki sposób koronawi-
rus przeszkadzał w przygotowaniu sprawozdań? Pozostanie to tajemnicą Ratu-
sza). Budżet za rok 2018, który ja realizowałem, został rozliczony pozytywnie. 
Jak będzie tym razem? Czy sprawozdanie z wykonania budżetu 2019 przedsta-
wione Radzie Miejskiej znajdzie uznanie Radnych? 
 Zaplanowane dochody i wydatki budżetu zostały w zasadzie wykonane 
bez większych problemów. Planowany na 1 522 000 zł deficyt budżetu został 
wykonany na kwotę 795 120,63 zł, czyli zmniejszono go prawie o 730 tys. zł. 
Zadłużenie Gminy zamknęło się kwotą 23 712 019 zł, co stanowi 41,63% wyko-
nanych dochodów (przy dopuszczalnym zadłużeniu wynoszącym 60%). 
 Szeroko „wyjaśniono” w Sprawozdaniu kulisy rezygnacji z uzbrojenia 
terenów inwestycyjnych. Radni „kupili” te brednie bez większych refleksji, bez-
krytycznie dając wiarę Burmistrzowi i urzędnikom. Za tym wszystkim kryje się 
po prostu brak aktywności i brak zadbania o interesy Gminy, nie ma zadań inwe-
stycyjnych to nie ma dodatkowej pracy. O tych inwestycjach i Kontrakcie Samo-
rządowym napisałem sporo w Kurierze Nr 161 ze stycznia b.r. 
 Bolesnym faktem jest rezygnacja z tych inwestycji, na które były zagwa-
rantowane dofinansowania, i tak dla przypomnienia były to kwoty w zł:  
- świetlica w Byszkowie - 236 834 
- skatepark - 200 000 
- ogrzewania w SP - 1 318 000 
- uzbrojenie lotniska - 2 550 000 
- uzbrojenie Pławieńska - 1 570 500     
 Razem: 5 875 334 

Niesamowitym skandalem jest rezygnacja z dofinansowań inwestycji 
na taką kwotę  – nigdy w historii Gminy takiej sytuacji nie było! W uproszczeniu 
można stwierdzić, że zrezygnowano z prawie 6 mln zł, które mogły wpłynąć do 
budżetu. Takie działanie trzeba zakwalifikować jako sabotaż i celowe działanie 
na szkodę Gminy. 

W rezultacie takich decyzji, podjętych jednoosobowo przez Burmi-
strza, a potem nieudolnie i nieuczciwie „konsultowanych” z Radnymi nigdy już 
nie powstanie świetlica w Byszkowie, nigdy już nie wybudujemy skateparku, 
nigdy już nie zmodernizujemy ogrzewania w Szkole Podstawowej (nie zmniej-
szymy kosztów eksploatacyjnych), nigdy już nie przyciągniemy inwestorów do 
strefy przy ul. Pławieńskiej, nigdy już żaden przedsiębiorca nie zainwestuje  
w infrastrukturę na lotnisku, o które dzisiaj trwa walka, zwłaszcza w kontekście 
budowy 200 m wiatraka. 

A propos świetlicy w Byszkowie: podczas dyskusji o tej inwestycji, 
radny Sz. Pastuszek stwierdził, że świetlica ta nie jest niezbędna, a będzie genero-
wać koszty. Otóż Panie Radny, realizacja każdego z zadań własnych Gminy,  
a jest ich zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym dwadzieścia, nie przynosi  
znaczących dochodów. Takie obszary jak np. sport masowy czy kultura zawsze 
  

generują koszty, i muszą być dofinansowywane, i tak jest na każdym szczeblu 
samorządu. Niech pan Radny pojedzie do Byszkowa, Czarnego Małego czy 
Prosinka i wyłoży mieszkańcom swoje poglądy nt. świetlic wiejskich. Czy star-
czy odwagi? 
 W projekcie uchwały na najbliższą sesję przewiduje się udzielenie Bur-
mistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 r. Stwierdzono tam, że 
organ wykonawczy realizując zadania budżetowe kierował się zasadą celowo-
ści, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu publicznymi środ-
kami finansowymi. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła rażących uchybień oraz 
nieprawidłowości mogących rzutować negatywnie na ocenę wydaną przy opi-
niowaniu wykonania budżetu, potwierdzoną przez RIO.  
 Opinia RIO o przedłożonym Sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 r. jest pozytywna z zastrze-
żeniami. Zastrzeżenia dotyczą wystąpienia zobowiązań wymagalnych na kwotę 
322 174,20 zł, co tłumaczono nieuzyskaniem pożyczki w NFOŚiGW, ponadto 
do końca roku nie wpłynęły środki z dofinansowań inwestycji. RIO interesowa-
ły powody, dla których Gmina nie uzyskała pożyczki i dofinansowań. W Spra-
wozdaniu ich nie przedstawiono. Czy te powody zainteresowały Radnych, i czy 
je poznali? 
 W uproszczeniu można powiedzieć, że RIO sprawdza tylko, czy słupki 
rachunkowe po prawej i lewej stronie zgadzają się. Natomiast Radni oceniają 
realizację budżetu także pod względem merytorycznym, biorąc również pod 
uwagę powyżej przytoczone zasady.  
 Czy wobec tego Komisja brała pod uwagę poniższe „dokonania” Bur-
mistrza, o których głośno było w ciągu roku budżetowego: 
- natychmiastowe zwolnienie Sekretarz Gminy Katarzyny Getki co spowodo-
wało niedowład decyzyjny, organizacyjny i obniżyło poziom merytoryczny 
pracy całego magistratu, a tym samym zminimalizowało jakość wykonywania 
zadań;  
- likwidacja Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Tury-
styki, aby pozbyć się kierowniczki Moniki Doroby. Połączenie tego referatu  
z Referatem Funduszy Pomocowych i Kontroli spowodowało przeciążenie 
pracą kierownika Dariusza Sapińskiego i odbiło się negatywnie na jakości wy-
konywanych przezeń zadań; 
- nieszczęsna decyzja o przenosinach Izby Muzealnej i tym samym zmiana 
siedziby Koła PZERiI; 
- rezygnacja z budowy świetlicy w Byszkowie; 
- niefortunna modernizacja fontanny (która dzisiaj nie działa), co wskazuje na 
brak zainteresowania przebudową całego rynku i ulic przyległych; 
- rezygnacja z dodatkowych patroli policji w sezonie turystycznym; 
- rezygnacja z wieloletniego projektu badań wad postawy dzieci; 
- brak wykorzystania faktu zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków do 
nawiązania bliższych kontaktów z parlamentarzystami z naszego okręgu oraz 
samorządowcami i instytucjami wojewódzkimi; 
- umieszczenie swojego centrum życiowego poza Gminą Czaplinek i płacenie 
osobistych, niemałych podatków na rzecz innej gminy; 
- rezygnacja z budowy hali namiotowej nad lodowiskiem; 
- niepodjęcie działań zmierzających do budowania dalszych odcinków ścieżki 
pieszo-rowerowej w ulicy Nadbrzeże Drawskie; 
- wyrzucenie drużyny WOPR z dotychczasowej bazy bez podania przyczyn; 
- rezygnacja ze starań o budowę strzelnicy długodystansowej na lotnisku; 
- zaniechanie kontynuacji wędkarskiego Turnieju Trzech Miast; 
- rezygnacja z pucharowych biegów Nordic Walking; 
- niepodjęcie działań związanych z ograniczeniem presji kormoranów; 
- postawienie RM „pod ścianą” przy remoncie sceny amfiteatru; 
- rezygnacja z budowy skateparku; 
- brak reakcji na wyniki audytu przeprowadzonego w CzOK-u w 2018 roku, 
kompromitującego ówczesnego Dyrektora, a zwłaszcza brak zainteresowania 
realizacją zaleceń pokontrolnych; 
- rezygnacja z inwestycji zawartych w Kontrakcie Samorządowym, czyli uzbro-
jenia stref inwestycyjnych na lotnisku w Broczynie i przy ul. Pławieńskiej; 
- naruszenie ustawy o finansach publicznych przy zabiegach o budowę drogi  
w Starem Gonnem i wplątanie w to Rady Miejskiej.  
 Nie są to wszystkie „dokonania” Pana Burmistrza, ale wszystkie przyto-
czone powinny mieć wpływ na udzielenie absolutorium. Część z nich na pewno 
będzie ważyć na udzieleniu wotum zaufania. Nie da się jednoznacznie rozdzielić 
czynników mających wpływ na udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium czy 
wotum zaufania. Są one wzajemnie powiązane i od siebie zależne, ale wszystkie 
krzyżują się w ręku Burmistrza. 
 Na pewno Komisja nie oceniała tych szkodliwych działań burmistrza,  
w których wielu Radnych miało swój niechlubny udział. Jaka będzie ocena tych 
działań całej Rady Miejskiej zobaczymy na najbliższej sesji. 
 Nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 
może skutkować przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Burmi-
strza. To zasada, która ma zastosowanie po raz pierwszy w tym roku.  

Adam Kośmider  
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Projekt „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”  

„Ci, którzy nie planują z myślą o przyszłości, w ogóle jej nie mają” 
Michael Kami 

owyższe motto zaczerpnąłem ze „Strategii Rozwoju Gminy Cza-
plinek na lata 2014-2020”, w której określono następujące cele 
strategiczne: 

1. Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości. 
2. Wydłużanie sezonu turystycznego. 
3. Stworzenie mechanizmów wsparcia dla  przedsiębiorczości. 
4. Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie 
dla biznesu, turystyki i sportu. 
Wspominam o tym dlatego, by przedstawić Państwu dość 
długą i żmudną pracę u podstaw - począwszy od analizy 
potrzeb, poprzez zamysł, po realizację – by w efekcie koń-
cowym zaspokoić te potrzeby. Dlatego konieczne są długo-
falowe programy planistyczne! 

Owa strategia dobiega końca - czas, by obecni włodarze dokonali podsu-
mowania jej realizacji i zaktualizowali, bądź przygotowali kolejny dokument 
planistyczny na następne lata, z myślą o nadchodzącej nowej perspektywie unij-
nej i możliwością pozyskania tak potrzebnych środków. Z „Informacji z prac 
Burmistrza”, które są przedstawiane w materiałach sesyjnych, dotychczas nic  
w tej dziedzinie się nie pojawiło… 

A sezon turystyczny 2020, pomimo epidemii koronawirusa, trwał w naj-
lepsze i powoli przechodzi do lamusa. Polacy ograniczyli wojaże zagraniczne do 
30% w stosunku do lat ubiegłych. Ograniczenia z tym związane wbrew pozorom 
wyzwoliły szanse Pojezierza Drawskiego na ożywienie branży turystycznej na-
szego regionu. Przybywa do nas coraz więcej turystów poszukujących miejsc 
mniej obleganych, niż w pasie nadmorskim. Z docierających głosów wynika, że 
wszystkie miejsca noclegowe w okolicy są pozajmowane i trudno od ręki zna-
leźć wolne miejsce. A i aura sprzyja turystom - po chłodniejszym lipcu, sierpień 
nam to wynagradza upałami, które łatwiej znieść nad wodą. A tej u nas dostatek - 
ponad 250 jezior powyżej 1 ha na Pojezierzu Drawskim, w tym ponad 50  
w gminie Czaplinek wraz z naszą perłą - jeziorem Drawsko i z rzeką Drawą. 
Jeśli zsumowalibyśmy długość linii brzegowych tych jezior, zapewne ich suma 
przekroczyłaby ponad 775-kilometrową długość wybrzeża Polski (z Zalewem 
Szczecińskim i Wiślanym). Może ten argument uzmysłowi co niektórym, jakim 
bogactwem dysponujemy... 

Należy również wspomnieć, że do 15 sierpnia Powiat Drawski był jednym 
z dwóch powiatów w Polsce, wolnym od koronawirusa, a gmina Czaplinek jest 
nadal (19. sierpień). 

Od wielu lat wszyscy dostrzegamy, że nasza infrastruktura turystyczna 
nadal jest niezadowalająca. Bez wsparcia zewnętrznego, trudno ją budować.  

W tym artykule chciałbym się skupić na infrastrukturze nadwodnej, gdzie 
w ostatnim dziesięcioleciu wiele się już zmieniło, wiele zmienia i dokumenty 
planistyczne przewidują kolejne zmiany. By nie być gołosłownym, przypomnę 
m.in.:  
- o udrożnionych ścieżkach nad j. Drawsko (2011 r.), nad j. Czaplino (2013 r.); 
- ciągu pieszo-rowerowym od ul. Jeziornej do pomnika Papieża JP II (2018 r.); 
- o remoncie dróg do plaż w Kluczewie (2013 r.), w Sikorach (2019 r.); 
- o remontach i budowach pomostów:  

• w Kluczewie za kwotę 165 tys. zł w tym dofinansowanie w kwocie 114 tys. 
zł. (2012 r.). 

• w Czaplinku na j. Drawsko przy plaży miejskiej. Koszt 139 tys. zł, przy 
wartości dofinansowania 110 tys. zł (2013 r.). 

• w Siemczynie, w Starym Drawsku 200 tys. zł (2014 r.). 

• na Bielawie 69 tys. zł (2015 r.). 

• w Broczynie  - 60 tys. zł i w Pławnie na j. Krzemno – 45 tys. zł (2016 r.). 

• w Czaplinku Ośrodku Sportów Wodnych (2017 r.). 

• w OSW, w Rzepowie, w Sikorach, w Żerdnie. Całkowita wartość 301 tys. 
tys. zł, z czego przyznana kwota dotacji wyniosła 191 tys. zł (2018 r.). 

• w Piasecznie, w Machlinach, w Głęboczku 288 tys. zł, w tym dotacja UE  
w kwocie 183,5 tys. zł (2019 r.). 

• pomost z altaną w miejscu pomostu „żelaznego” 186 tys. zł (2020 r.). 
- o zakupie statku spacerowego typu katamaran za kwotę 88 tys. zł (2015 r.); 
- o slipie przy OSW 17 tys. zł (2015 r.); 
- o budowie falochronu w OSW 432 tys. zł (2020 r.); 
- o modernizacji oczyszczalni ścieków (2017 – 2018) największa inwestycja  
w historii czaplineckiego samorządu za ponad 16 mln zł!!! 
 Inwestycje realizowane w obecnej kadencji, to pokłosie uchwały XLV 
  

Sesji Rady Miej-
skiej w Czaplin-
ku z dnia 21 
czerwca 2018 r., 
gdzie jednogło-
śnie podjęto 
uchwałę odno-
śnie wyrażenia 
zgody na przy-
stąpienie Gminy 
Czaplinek do 
projektu pn. 
,,Papieski szlak 
kajakowy Dra-
wy i Korytnicy 
szansą na rozwój 
regionu”. Prace 

nad tym projektem toczyły się już od 2015 r. za sprawą Prezesa Drawieńskiej 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy” p. Andrzeja Górskiego, 
tworzyliśmy wspólnie koncepcje, opracowania i stosowne dokumenty, w celu 
poprawy warunków uprawiania turystyki kajakowej w naszym regionie.  Staro-
stwo Powiatowe wspierało również tę ideę. Kolejnym krokiem było złożenie 
wniosku o dofinansowanie, zaś efektem końcowym było podpisanie umowy  
z donatorem - Województwem Zachodniopomorskim i liderem - Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną „Wokół Drawy” wraz z Partnerami, tj. z Gminami: Draw-
no, Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Złocieniec i Mirosławiec, podpisanej  
w dniu 6 sierpnia 2019 r. 

Koszt całkowity projektu wynosi 9 mln zł, a przyznana dotacja ze środ-
ków UE wynosi 7,15 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działa-
nia 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura kajakowa śródlądowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020. 

W ramach tego projektu koszt zadań na terenie gminy Czapli-
nek szacowany jest na ok. 900 tys. zł, z czego przyznana dotacja UE wynosi  
744 tys. zł (wkład własny Gminy Czaplinek wyniesie ok. 160 tys. zł). 

Oprócz tego-
rocznych inwe-
stycji - pomostu 
z altaną oraz 
falochronu – o 
których wspo-
mniałem wyżej, 
w ramach pro-
jektu na terenie 
gminy Czapli-
nek zaplanowa-
ne są jeszcze 
następujące 
zadania: 
- budowa pomo-
stu stacjonarno-
pływającego z 

trapem przy stanicy WOPR w Czaplinku; 
- budowa slipu z najazdem i chodnikami przy stanicy WOPR w Czaplinku; 
- budowa toalety kontenerowej przy stanicy WOPR w Czaplinku wraz z przyłą-
czami. 
4 maja 2020 r. ogłoszono przetarg: Odbudowa pomostu WOPR wraz z infra-
strukturą na jez. Drawsko w Czaplinku” w procedurze „zaprojektuj i wybuduj", 
w ramach, którego wyłoniono wykonawcę "HYDRO-INŻ." s.c. Grzegorz Gra-
jewski, Roman Płowaś z Wicka, wartość umowy 228 tys. zł, czas realizacji 18 
miesięcy. 
Z kolei LOT „Wokół Drawy” zajmie się V etapem projektu - budową pomo-
stów kajakowych nad jeziorem Żerdno (Srebrne) w Starym Drawsku i oznako-
waniem szlaku kajakowego (tablice informacyjne i kierunkowe oraz tarcze ta-
blic). Odbiór końcowy i oddanie do użytkowania 30.11.2020 r. 

Zasługą Burmistrza Naruszewicza w realizacji tego projektu jest to, że nie 
usunął tych inwestycji z budżetu Gminy Czaplinek (jak postąpił z innymi inwe-
stycjami, o których napisano na str. 4) i podpisał w ub.r. umowę w imieniu Gmi-
ny, za co w podziękowaniu dedykuję mu sentencję Niccolo Machiavelliego: 
„Żaden wiatr nie jest pomyślny temu, kto nie wie do którego portu płynie.”  

 
Zbigniew Dudor  
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JESZCZE RAZ O CZAPLINECKIEJ RZECZCE (cz. 3)  

łównym tematem pierwszej części artykułu była nazwa 
naszej  rzeczki. Część drugą poświęcona była roli, jaką 
Czaplinecka  Struga  spełniła  w  dziejach  Czaplinka.  

Trzecia część stanowi kontynuację tego tematu ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia czaplineckiej rzeczki w życiu gospodar-
czym miasta. Zaczniemy od historii młyna elektrycznego stojącego 
tam, gdzie znajdował się niegdyś młyn napędzany rzecznym nurtem. 

*** 
 Młyn przy ul. Drahimskiej przed wojną określany był jako 
młyn miejski. Zajmował się nie tylko usługowym przemiałem zbóż, 
lecz także sprzedażą wyrobów młynarskich (mąka, otręby itp). Po  
II wojnie światowej młyn ten był jednym z pierwszych uruchomionych 
w Czaplinku obiektów produkcyjnych i w pierwszym powojennym 
okresie podlegał prawdopodobnie czaplineckiemu Zarządowi Miej-
skiemu. Później przez wiele lat należał do miejscowej Gminnej Spół-
dzielni. Wielu starszym mieszkańcom Czaplinka z młynem tym koja-
rzy się postać długoletniego młynarza Jana Malaka. Ostatnim właści-
cielem czaplineckiego młyna, który produkował tu mąkę był Piotr 
Mordas, który od 1994 r. prowadził działalność młynarską w obiekcie 
dzierżawionym od GS, a w 1996 r. kupił ten młyn od Gminnej Spół-
dzielni. Nowy właściciel dysponował doświadczeniem jako były kie-
rownik GS-owskiego młyna w Czaplinku.  
 W ostatnich latach funkcjonowania młyn działał pod nazwą 
"Młyn Gospodarczy. Mordas Piotr". Według zapisów w ewidencji 
działalności gospodarczej z 1996 roku, działalność prowadzona była  
w młynie w Czaplinku i w młynie w Broczynie, a w zakresie działalno-
ści gospodarczej podano skup zbóż, usługi młynarskie, przemiał zbóż 
na mąkę i usługi transportowe. Malejąca liczba rolników indywidual-
nych, należących w przeszłości do najliczniejszych, tradycyjnych od-
biorców usług świadczonych przez młyny gospodarcze,  powszechne 
stosowanie w rolnictwie pasz przemysłowych, a przede wszystkim 
wysoki stopień nasycenia rynku wszystkimi produktami przemysłu 
młynarskiego sprawiły, że utrzymanie rentowności młyna było zada-
niem niełatwym. Właściciel młyna przez szereg lat próbował konkuro-
wać z młynami przemysłowymi, głównie jako dostawca mąki do pie-
karń, jednak w końcu przegrał konkurencję z przemysłem. Najpierw 
przestał pracować młyn w Broczynie, a po kilku latach również młyn 
w Czaplinku - jako ostatni młyn zbożowy w naszym regionie. 
 7 lipca 2006 r. prowadzona przez Piotra Mordasa czaplinecka 
firma "Młyn Gospodarczy" wykreślona została z ewidencji działalności 
gospodarczej. Jest to data historyczna kończąca kilkuwiekowe dzieje 
młynów na ziemi czaplineckiej. Budynek młyna został sprzedany. 
Urządzenia młynarskie zdemontowano. Dawny budynek młyna podda-
wany jest obecnie remontowi  połączonemu z dostosowaniem do peł-
nienia nowych funkcji. O dawnym przeznaczeniu budynku wciąż jed-
nak nie pozwala nam zapomnieć nieustanny głośny szum młyńskiej 
kaskady.  

 Przy młynie zachowały się pozostałości fundamentów i reszt-
ki konstrukcji. Ich wygląd wskazuje, że są to resztki dawnej elektrow-
ni wodnej (fot. nr 1). Most drogowy ma od strony jez. Drawsko dwa 
łuki z czerwonej cegły (obecnie pokryte zaprawą), wsparte na kamien-
nym murze dzielącym w przeszłości nurt rzeczki na dwie części. 
Część wody kierowana była na zachowaną do dziś kaskadę, część na-
tomiast kierowana była do kanału wodnego służącego do napędu tur-
biny. Przed dawnym wlotem do kanału wodnego znajduje się zacho-
wana do dziś krata, której zadaniem było zatrzymywanie niesionych 
przez wodę kawałków trzcin, gałęzi bądź  innych przedmiotów. Kanał 
wodny jest od dawna niedrożny. Został celowo zaślepiony. Widoczny 
jest jednak fragment zalanej betonem metalowej rury o dużej średnicy. 
Tędy spływała w przeszłości woda napędzająca turbinę. Obecnie cała 
rzeczka spływa kaskadą.  
 Gospodarcze znaczenie naszej rzeczki nie ograniczało się do 
napędu młyna zbożowego przy ul. Drahimskiej, a przez pewien czas 
również sąsiadującej z nim małej elektrowni wodnej. W XIX stuleciu 
w Czaplinku i w okolicznych wsiach było dość dobrze rozwinięte su-
kiennictwo. Miejscowe warsztaty sukiennicze obsługiwane były przez 
działające  w mieście farbiarnie. Franz Bauers, przedwojenny bur-
mistrz Czaplinka, napisał w publikacji "Die Stadt Tempelburg" w wy-
dawnictwie "Unser Pommerland" z 1932 r. o stopniowym zanikaniu 
rzemiosła sukienniczego. Według tej publikacji, w 1932 r. była w Cza-
plinku już tylko jedna farbiarnia, chociaż jeszcze  niewiele lat wcze-
śniej działały trzy. Farbiarnie zużywały dużo wody. Nic więc dziwne-
go, że ostatnia czaplinecka farbiarnia mieściła się w budynku zlokali-
zowanym nad rzeczką. Farbiarnia znajdowała  w sąsiedztwie mostu, 
który z tego powodu  do 1945 r. nosił nazwę "Färberbrücke", czyli 
"Most Farbiarski". Posesja z farbiarnią sąsiadowała z lewym brzegiem 
rzeczki oraz z początkowym fragmentem „Zeppliner Stras-
se" (dzisiejsza ul. Leśników), do której była przypisana. Potwierdza to 
m.in. dostępna w internecie oficjalna książka adresowa z 1933 r. (tzw 
„Zwölfstädte-Adressbuch”). Zabudowania posesji z farbiarnią zostały 
wyburzone w pierwszym okresie powojennym. W latach 50-tych w 
miejscu wyburzonych zabudowań urządzono ogródek szkolny należą-
cy do pobliskiej szkoły podstawowej. Dziś w tym miejscu jest parking. 
Według relacji długoletnich mieszkańców  jeszcze po II wojnie świa-
towej w stojącym tu opuszczonym budynku znajdowały się blaszane 
kadzie wchodzące zapewne w skład wyposażenia dawnej farbiarni.  
 Lothar Raatz w książce „Tempelburg. Die Geschichte einer 
pommerschen Kleinstadt” podał informację, z której wynika, że  
w pierwszych latach XX wieku, w czasie, gdy w Czaplinku były dwie 
czynne farbiarnie – jedna z nich znajdowała się przy końcowym od-
cinku  rzeczki, w rejonie dzisiejszej bazy Gospodarstwa Rybackiego. 
Ten sam autor napisał, że w latach 30-tych XIX stulecia władze dążyły 
do wybudowania w Czaplinku fabryki włókienniczej. W procesach  
produkcyjnych odbywających się w fabrykach włókienniczych nie-
zwykle ważną rolę odgrywała woda. Z tego powodu fabryki takie po-
wstawały z reguły nad brzegami rzek. Przykładem może być pobliski 
Złocieniec, w którym wszystkie fabryki włókiennicze wybudowane 
zostały wzdłuż przepływającej przez to miasto rzeczki Wąsawy. Po-
dobnie miało być w Czaplinku. Fabryka miała powstać na terenie nad-
rzecznych ogrodów znajdujących się między rzeczką, a ul. Słoneczną. 
Inwestycji tej jednak nie udało się zrealizować, gdyż nie znaleziono  
w Czaplinku prywatnego przedsiębiorcy zainteresowanego prowadze-
niem fabryki włókienniczej.  
 Z czasem znaczenie gospodarcze naszej rzeczki zdecydowa-
nie zmalało. Burmistrz Kazimierz Krupiński opisując w sprawozdaniu 
z 1950 r. odbudowę czaplineckiego życia gospodarczego w pierw-
szych latach powojennych, wymienił cały szereg prac uruchomionych 
po wojnie. Wśród nich nie ma elektrowni wodnej na naszej rzeczce. 
Wszystko wskazuje na to, że po 1945 r. rzeczka miała już tylko nie-
wielkie znaczenie w życiu codziennym okolicznych mieszkańców.  
Z opowiadań ludzi mieszkających od dawna w pobliżu rzeczki wyni-
ka, że niektórzy zastawiali w niej siatki na ryby i mogli się nawet po-
chwalić niezłymi połowami. Przed powstaniem sieci wodociągowej, 
na brzegu rzeczki można było spotkać gospodynie domowe płuczące 
w rzecznym nurcie wypraną odzież i pościel. Z rzeczki czerpano rów-
nież wodę do podlewania ogródków. Ta funkcja rzeczki z pewnością 
nadal jest aktualna, o czym mogą świadczyć furtki w ciągnących się 
wzdłuż brzegu ogrodzeniach. Furtki umożliwiają dostęp do rzeczki 
właścicielom nadrzecznych ogrodów i posesji. 

1. Pozostałości po elektrowni wodnej w 2011 roku, strzałką zaznaczono  
zaślepioną metalową rurę – dawny kanał wodny (fot . Zb. Januszaniec)  
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Zabójcza fontanna  

płynie woda. Mieszkańcy nadrzecznej posesji korzystają z niej do ce-
lów gospodarczych. Niedawno dowiedziałem się od dyrektora czapli-
neckiego Gospodarstwa Rybackiego - Jerzego Gospodarka, że nie jest 
to ujęcie wody rzecznej lecz ujęcie wody podziemnej wypływającej 
samoczynnie pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Otrzymałem 
od niego także informację, że z podobnego ujęcia wody wypływającej 
samoczynnie spod ziemi korzystano w przeszłości również w znajdują-
cej się tuż obok bazie Gospodarstwa Rybackiego. Byłem zaskoczony 
otrzymanymi informacjami, bo ujęcia takie mają charakter studni arte-
zyjskich, a o ich istnieniu w Czaplinku wcześniej nie słyszałem.  
 Zachęcam do spaceru uliczkami prowadzącymi wzdłuż Cza-
plineckiej Strugi.  
 

(Koniec) 
 

Zbigniew Januszaniec  

lipca na stronach Urzędu Miejskiego ukazała się infor-
macja o następującej treści: „Informujemy, że zgodnie 
z    zaleceniami   Głównego   Inspektora   Sanitarnego  

związanymi z epidemią SARS-COV-2 w Polsce, fontanna na Rynku 
Miejskim w tym roku będzie nieczynna”. Informacji nikt nie podpisał. 
 W ostatnim Kurierze Czaplineckim, którego wersja papierowa 
ukazała się 23 lipca, opisałem „przygotowanie” Gminy Czaplinek do 
sezonu turystycznego. Uruchomiona po przeróbkach z wielkim szu-
mem, jako niebywałe osiągnięcie na początku obecnej kadencji fontan-
na, stoi obecnie jako atrakcyjne straszydło. Jej przebudowa okazała się 
działaniem pozorowanym. Być może, na skutek tej niewinnej publika-
cji ogłoszono powyższą informację, chociaż pandemia praktycznie 
trwa od marca, kiedy to Pan Burmistrz wydał pierwsze komunikaty. 
Przez kilka miesięcy nie zawracano sobie głowy tym obiektem – po 
prostu nie został włączony, i nikt nie miał zamiaru fontanny urucha-
miać. Dlaczego? Na pewno nie z powodu koronawirusa. Jest tutaj za-
pewne drugie dno – fontanna, jako cud techniki, rozgrodzony i otwarty 
dla wszystkich, jest po prostu niesprawna. Podobno nie jest uruchamia-
na z powodu zagrożenia, jakie może stwarzać pyląca woda, bo prze-
cież nie sama woda, bo nigdy nie było można wchodzić do fontanny.  
Z tej też „przyczyny” zapewne nie uruchomiono kurtyny wodnej, która 
sprawdzała się w przeszłości podczas upałów. Oczywiście na plaży 
można korzystać z daleko mniej czystej wody jeziornej, a jej rozpyla-
nie nie szkodzi nikomu. Tradycyjnie już podczas dużych upałów stra-
żacy rozpylają wodę na ulicach i chodnikach Czaplinka. I nie stwarza 
to żadnego zagrożenia.  
 Byłem ostatnio w Szczecinku, gdzie w najlepsze woda jest roz-
pylana, dzieci mają niesamowitą frajdę, a mieszkańcy i turyści pożytek  

w postaci chłodu, co widać na załączonym foto. Nasz CzOK postano-
wił jednak wykorzystać fontannę w innej formie. 14 sierpnia na rynku 
wystąpił zespół After Blues, a po nim właśnie we fontannie (bez wo-
dy) zespół Bellyor Dance zaprezentował tańce orientalne, co widać na 
złączonym foto. Pomysł jak i przeżycia artystyczne wspaniałe. 
 Na moją prośbę szczecinecki Powiatowy Inspektor Sanitarny 
przysłał mi opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowego Zakładu Higieny dotyczącą funkcjonowania w obecnych 
warunkach fontann i podobnych obiektów. Na tej podstawie wydano 
datowany na 03 lipca b.r. Komunikat Głównego Inspektora Sani-
tarnego dotyczący funkcjonowania fontann, instalacji wodnych 
typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epi-
demii SARS-CoV-2 w Polsce. Główny Inspektor Sanitarny infor-
muje, iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii nie wprowadza zakazu w zakresie funk-
cjonowania fontann oraz tężni ulicznych. Ten komunikat też posiadam. 
 Dlaczego w Szczecinku fontanna nie rozpyla koronawirusa,  
a u nas mogłaby? Ano dlatego, że Burmistrz Szczecinka zadbał o swo-
je miasto. Wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię  
i zgodę na funkcjonowanie obiektu, który mając na uwadze powyższe 
stanowiska, nie miał wątpliwości, aby zgody udzielić.  
 Dlaczego Burmistrz Czaplinka nie wystąpił do drawskiego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię i zgodę na uruchomie-
nie i funkcjonowanie fontanny i kurtyny? Bo się zwyczajnie nie chcia-
ło. Bo Burmistrz ma w głębokim poważaniu potrzeby mieszkańców i atrakcyj-
ność turystyczną Czaplinka. Najlepiej wprowadzać opinię publiczną w błąd, 
usprawiedliwiać i maskować własne nieróbstwo epidemią – który to już raz?! 
 Niechaj miłościwie nam panujący koronawirus trwa jak najdłu-
żej, bo tyleż czasu będzie można usprawiedliwiać stan bezczynności.  

Adam Kośmider  

2. Dolny bieg Czaplineckiej Strugi. 
Strzałką zaznaczono przybrzeżne ujęcie 

podziemnej wody, 2020 r.  
(fot Zb. Januszaniec)  

 Na fot. nr 2 widzimy nad-
rzeczną ciekawostkę. Poniżej młyna, 
przy lewym brzegu rzeczki znajduje 
się pomysłowe małe ujęcie wody. Do 
tej pory sądziłem, że jest to ujęcie 
wody rzecznej, wykorzystujące duży 
spadek terenu - a tym samym dużą 
różnicę poziomów lustra wody - na 
tym odcinku rzeczki. Z ocynkowa-
nych rur, uformowanych w kształcie 
przypominającym kran, nieustannie  
 



 

 

e względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, nie odbę-
dzie się zaplanowany na 23 sierpnia "Festiwal Słoika 2020". Komisja 
Konkursowa oceni zgłoszone potrawy i produkty w trakcie mobilnego 

objazdu. O terminie przyjazdu Komisji Konkursowej każdy uczestnik zostanie 
poinformowany telefonicznie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
Uczestnikami Konkursu mogą być przedstawiciele sołectw, kół gospodyń wiej-
skich, stowarzyszeń oraz lokalni producenci z regionu. Wystawcy muszą być 
mieszkańcami powiatu drawskiego. Warunkiem udziału jest wysłanie wypełnio-
nego formularza zgłoszeniowego do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres:  turysty-
ka@powiatdrawski.pl, pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego  
w Drawsku Pomorskim - Pl. E. Orzeszkowej 3, lub złożenie bezpośrednio  
w Biurze Obsługi Klienta na parterze Starostwa Powiatowego z dopiskiem „ 
Mobilny Festiwal Słoika 2020”. 
 Prezentacja zgłoszonych potraw i produktów, oraz  ich degustacja odbę-
dzie się w trakcie mobilnego objazdu. Dodatkowym atutem ocenianej potrawy  
 

8       <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>           Kurier Czaplinecki - Sierpień 2020 

Słoiki pełne smaku - Starosta Drawski zaprasza na "Mobilny Festiwal Słoika 2020" 

Kolejne dofinansowania dla stowarzyszeń  Tyle słońca w całym mieście… 

dniu 30.07.20 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 
kolejne 8 organizacji pozarządowych z naszego powiatu podpisało 
umowy  i  otrzymało finansowanie bądź  dofinansowanie w trybie  

pozakonkursowym, na zaplanowane działania organizacji.  
Umowy podpisywali Stanisław Cybula Starosta Drawski i Waldemar Włodar-
czyk Etatowy Członek Zarządu oraz uprawnieni przedstawiciele organizacji 
pozarządowych tj: 
1. Uczniowski Klub Sportowy „Traper” ze Złocieńca na zadanie pn. 
„Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego i promocja Powiatu 
Drawskiego poprzez sport”. 
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny „Familia” z Draw-
ska Pom. na zadania pn. „Jestem świadomym rodzicem” oraz „Razem przeciw-
ko przemocy”. 

3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem” ze Złocieńca na zadanie 
pn. „Moje życie jest w moich rękach”. 
4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” z Czaplinka 
na zadanie pn. „Rehabilitacja, masaż osób niepełnosprawnych”. 
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” z Drawska Pom. na zada-
nie pn.„Sztukateria. VIII Festiwal Sztuk Alternatywnych”. 
6. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ze Zło-
cieńca na zadanie pn. „Bezpieczeństwo wodne w Powiecie Drawskim”. 
7. Stowarzyszenie KLUB AKTYWNY w Drawsku Pom. na zadanie  
pn. „FLAMENCO - taniec świata w Powiecie Drawskim”. 
8. Stowarzyszenie To Tu – Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku 
na zadanie pn.: „Trening i popularyzacja idei wolontariatu. Imieniny Ulicy Stu-
dziennej”. 
 
Romana Kowalewicz, Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami  
pozarządowymi i z przedsiębiorcami 

lub produktu będzie nawiązanie do historii oraz zwyczajów ziem powiatu drawskie-
go.  Produkty muszą znajdować się w słoiku (ozdobienie słoika będzie dodatko-
wym atutem).    Załączniki do pobrania na stronie www.powiatdrawski.pl 

Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji 

niedzielę 26 lipca br. w kościele pw. Zmartwychwstania Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa odbył się koncert laureatów Konkur-
su Piosenki  Anny Jantar. W  koncercie  brali  udział  uczestnicy 

trzech powiatów – drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego.  
Wszystkich uczestników i przyby-
łych gości powitał Starosta Draw-
ski Stanisław Cybula, który na-
stępnie wręczył róże wszystkim 
obchodzącym tego dnia imieniny 
Annom. Laureaci otrzymali także 
nagrody z rąk Wicestarosty – Ma-
riusza Nagórskiego, Starosty Ło-
beskiego – Renaty Kulik, Wicesta-
rosty Świdwińskiego – Zdzisława 
Pawelca oraz Marka Tobiszew-

skiego – Prezesa Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.  
Koncert, prowadzony przez lidera zespołu Talizman - Krzysztofa Tomaszewi-
cza, dostarczył zgromadzonym zarówno dużo radości, jak i wzruszeń. W ko-
ściele można było usłyszeć utwory tj.: „Moje jedyne marzenie”, „Tyle słońca  
w całym mieście”, „Radość najpiękniejszych lat”, „Wielka dama tańczy sama”, 
„Nie wierz mi, nie ufaj mi” i wiele innych.  
 Pierwsze miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł zdobyła 
Martyna Maciąg ze Złocieńca. Kolejne miejsce oraz nagroda w wysokości 
800 zł przypadła w udziale Bożenie Korniluk z Łobza. Na ostatnim stopniu 
podium stanęła Martyna Frańczak, która otrzymała nagrodę pieniężną  
w kwocie 500 zł. Wśród laureatów znaleźli się także: Lidia Bernard-Raby, 
Izabela Kuca, Bogusław Zienkiewicz wraz z rodziną, Anna Kondrat, oraz 
zespoły – La Bazuna, Koło Gospodyń Wiejskich „Mielenczanki”, Za Remizą 
(PDDS – ORK, filia w Złocieńcu) oraz Drawskie Słowiki.  

Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji 

mailto:turytyka@powiatdrawski.pl
mailto:turytyka@powiatdrawski.pl
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Wotum zaufania  

godnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, 
Burmistrz zobligowany jest od 2018 r. do przedstawiania 
Radzie  Miejskiej  Raportu o  stanie gminy za  rok,  który  

minął. Jest to dokument o charakterze sprawozdania merytorycznego, 
zawierającego także informacje odnoszące się do sytuacji finansowej 
gminy.  
 Taki raport, przygotowany za rok 2018, został przedstawiony 
Radym w ub.r., a siłą rzeczy opisywał dokonania poprzedniego burmi-
strza. Raport nie wywołał wśród Radnych przesadnego zainteresowania, 
za wyjątkiem W. Mierzejewskiego i M. Olejniczaka. Podczas dyskusji 
nad raportem Przewodniczący Rady przedstawił obszerną analizę  
i zgłosił szereg uwag metodologicznych i merytorycznych. W odpowie-
dzi ówczesny Z-ca Burmistrza stwierdził, że raport posiada braki, po-
nieważ nie było skąd wziąć „szablonu”. Słowem jednym nie było ścią-
gawki i zabrakło: albo odpowiednich kwalifikacji, albo dobrej woli, 
albo po prostu nie chciało się popracować. W czasie kampanii wybor-
czej kandydat na burmistrza M. Naruszewicz tłumaczył, że nie ma pro-
gramu wyborczego, bo nie wie co zastanie w Gminie (!?). Sumienne 
przygotowanie tegoż raportu mogło być okazją do dobrego poznania 
sytuacji gminy.  
 Tego roku, raport za 2019 r. został przygotowany już nieco le-
piej, i tym razem zapewne był przedmiotem wnikliwej analizy Radnych. 
Celem Raportu jest przedstawienie działalności Burmistrza, szczególnie 
realizację polityk, programów, strategii, uchwał RM oraz budżetu oby-
watelskiego i funduszu sołeckiego. Oto kilka refleksji z lektury tego 
dokumentu. 
 Z przedstawionej w raporcie statystyki ludności wynika, że ilość miesz-
kańców Gminy od lat systematycznie spada. W 2017 r. – 11 675, 2018 – 11 584, 
2019 – 11 411 osób. Składa się na to przede wszystkim ujemne saldo migracji – 
więcej ludzi opuszcza Gminę niż osiedla się. Spada systematycznie liczba uro-
dzin: 2017 – 126, 2018 – 109, 2019 – 93. Pozytywnym trendem jest malejąca 
liczba zgonów: 2017 – 134, 2018 – 126, 2019 – 121. Nikt w Gminie nie analizo-
wał sytuacji demograficznej. Nie wiemy zatem dlaczego i z jakich powodów nasi 
mieszkańcy (jaka jest struktura) opuszczają naszą ziemię, ilu nowych mieszkań-
ców osiedliło się u nas i z jakich powodów (jak jest struktura), dlaczego jest coraz 
mniej urodzeń i jakie są tego przyczyny (może nie działa właściwie 500+ i inne 
prospołeczne inicjatywy). Tego rodzaju analizy są, jak się wydaje, poza zasięgiem 
zainteresowań obecnej władzy. 
 Właściwe wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w tym roku  
i w latach poprzednich bardzo dobrze świadczy o gospodarności sołtysów i Rad 
Sołeckich. Społeczności wiejskie kolejny raz pokazały, że potrafią bardzo dobrze  
i celowo wykorzystać dostępne środki. 
 Bardzo istotne są w Raporcie informacje dotyczące finansów. Niezwykle 
ważnym wskaźnikiem w dochodach każdej gminy są dochody własne, a szcze-
gólnie proporcje dochodów własnych do dochodów ogółem. W 2018 r. udział 
dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił 55,33%, natomiast w 2019 r. 
wyniósł 50,20 %, czyli nastąpił znaczący regres. Jest to bardzo niepokojące zjawi-
sko, które świadczy o spowolnieniu rozwoju gminy (koronawirusa jeszcze nie 
było!). Nikt nie analizował tego stanu rzeczy. Jest to poza zasięgiem możliwości 
intelektualnych obecnej ekipy, albo poza zainteresowaniami Włodarzy. Na pewno 
powinno to zainteresować Radnych. 
 Wydatki majątkowe w 2018 r., czyli w uproszczeniu wydatki na 
inwestycje, wyniosły w wydatkach ogółem 22,25%, natomiast  
w 2019 r. udział wydatków inwestycyjnych zmalał do 11,50 %, czyli 
zmniejszył się dwukrotnie! Wysokość wydatków na inwestycje jest 
jednym z najważniejszych wskaźników świadczących o rozwoju gminy, 
u nas widać ewidentny regres.  
 Z nakładami na inwestycje łączy się zazwyczaj deficyt budżetowy, który 
jest przeznaczany na wkład własny do różnych projektów. Projekt budżetu na 
2018 r. zakładał deficyt budżetowy w wysokości (-) 3 253 801,0 zł, a został wyko-
nany w wysokości (-) 2 458 910,62 zł, czyli zmniejszono go o prawie 800 tys. zł. 
Przy wykonaniu wszystkich zadań inwestycyjnych, było to możliwe dzięki bar-
dzo dobrej ściągalności zobowiązań podatkowych, uzyskiwaniu dodatkowych 
dofinansowań i odzyskiwaniu podatku VAT z lat ubiegłych. 
 Natomiast deficyt budżetowy na  2019 r. zaplanowano w wysokości (-) 
1 522 000 zł, a zrealizowano w wysokości (-) 795 120,63 zł, czyli zmniejszono go 
o prawie 730 tys. zł. Na zmniejszenie deficytu wpłynęła przede wszystkim rezy-
gnacja z niektórych inwestycji. 
 Obrazują to dotacje rozwojowe zaplanowane w 2019 r. na  
2 858 360,88 zł, a wykonane w wysokości 1 920 374,70 zł, czyli pozyskano środ-
ków zewnętrznych mniej o 937 986,18 zł niż zakładano. Niewykorzystany wkład 
własny posłużył do zmniejszenia deficytu. 

 W 2018 r. zaplanowano pozyskać środki zewnętrzne w wysokości  
9 748 516,49 zł, a wykonano w wysokości 9 733 952,64 zł, czyli pozyskano 
mniej od zakładanych o jedynie niespełna 15 tys. zł. 
 Skala i różnica w pozyskanych środkach zewnętrznych w 2018 i 2019 r. 
dobitnie świadczy o prowadzonej polityce inwestycyjnej, a raczej jej braku. 
 Pisząc o Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-20, Pan Bur-
mistrz oparł się na dokumencie przygotowanym i realizowanym przez poprzed-
nią ekipę w ubiegłej kadencji. Realizacja Strategii oparta jest na Wieloletnim 
Programie Operacyjnym, zawierającym konkretne przedsięwzięcia, w tym za-
mierzenia inwestycyjne. Przedstawiono zadania, które zostały już zrealizowane, 
także w poprzedniej kadencji, lub są realizowane obecnie. Wspomniano o nie-
szczęsnej świetlicy w Byszkowie. Pisałem o tym w Kurierze Nr 154 z czerwca 
2019 r. wyrażając nadzieję, że jednak Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa 
Byszkowo powstanie, mimo obstrukcji większości Radnych. Niestety dalszy 
rozwój wydarzeń rozwiał złudzenia. Podpisana 24.09.18 r. umowa na dotację  
w wysokości 236 834 zł została przez Burmistrza ostatecznie wypowiedziana. 
Kilkuletnie wysiłki poprzedniej ekipy poszły na marne. Jak się dzisiaj czują 
mieszkańcy Byszkowa i Kamiennej Góry, potraktowani w tak bezceremonialny 
sposób? Może ktoś pojawi się w tym sołectwie i wytłumaczy dzieciom oraz 
młodzieży dlaczego nie mają własnego kąta. 
 Należy natomiast ze smutkiem zauważyć, że przez ostatnie 
prawie dwa lata nie uzupełniono WPO o żadne nowe zadanie. Co jest 
tego przyczyną? Na pewno nie koronawirus. Może zatem brak wizji  
i brak woli dalszego rozwoju Gminy, może brak kompetencji, a może 
zwykłe lenistwo i zaniechanie? A może dotychczas opracowane zada-
nia wykraczają daleko poza horyzont 2020 r. i nie potrzeba się wysilać 
w kreowaniu nowych pomysłów, których wyobraźnia obecnych Wło-
darzy nie ogarnia? Inicjatyw Radnych też nie widać. 
 Rada Miejska 28.09.17 r. uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji 
Gminy Czaplinek. Wśród zadań podstawowych i uzupełniających zamieszczo-
nych w Programie były: uzbrojenie terenów inwestycyjnych na lotnisku w Bro-
czynie i przy ul. Pławieńskiej oraz budowa skateparku. Pan Burmistrz zrezygno-
wał z zagwarantowanych już dofinansowań. O skandalicznej rezygnacji z milio-
nowych dofinansowań pisałem obszernie w Kurierze Nr 161 ze stycznia b.r. 
Nigdzie nie ma śladu o zamiarach kontynuacji budowy ścieżki pieszo-
rowerowej w Nadbrzeżu Drawskim, której pierwszy odcinek został zrealizowa-
ny w poprzedniej kadencji.  
 Odstąpiono od realizacji zadania „Montaż odnawialnych źródeł 
energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku”, zawartego  
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek. Znowu 
przepadło dofinansowanie, o które starano się od kilku lat. 
 Zabrakło informacji o zaniechaniu badań wad postawy dzieci. 
Wieloletni projekt badawczy, mający na względzie dobro i zdrowie 
najmłodszych nie jest kontynuowany. Niech żyje skolioza. 
 Nie ma słowa o audycie przeprowadzonym w CzOK-u  
w 2018 r. Z oczywistych względów Pan Naruszewicz nie jest zaintere-
sowany rozpowszechnianiem wiedzy na ten temat. Bagno w finansach 
tej instytucji powstałe za czasów Jego dyrektorowania nie daje się 
uporządkować do tej pory, chociaż zalecenia miały być wykonane do 
końca 2019 r. Radni nie wykazują w tej materii żadnego zainteresowa-
nia. Problem być może rozwiąże dopiero prokuratura lub RIO. 
 Lokalnemu rynkowi pracy poświęcono tylko mało znaczące i niewiele 
mówiące zapisy, poza jednym: działania na rzecz ograniczenia bezrobocia pozo-
stają przede wszystkim w gestii Powiatowego Urzędy Pracy w Drawsku Pom. 
Najlepiej ten dylemat od siebie odepchnąć. Takie stwierdzenie pokazuje, iż 
problematyka bezrobocia i walka z nim jest obecnej władzy całkowicie obca. 
Zero analizy sytuacji za 2019 r. Nie wykazano praktycznie żadnej inicjatywy 
zapobiegającej likwidacji filii PUP w Czaplinku. Na majowej sesji Pan Bur-
mistrz nie był w ogóle zorientowany w sprawach bezrobocia, bo to Go jakoś 
nadmiernie nie interesowało.  
 Na najbliższej sesji Raport zostanie poddany debacie. Kto zabierze głos  
i czy będzie on merytoryczny? Konsekwencją analizy i oceny Raportu przez 
Radnych jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia wotum 
zaufania, jako wyraz oceny pracy Burmistrza za miniony rok budżetowy. Na 
najbliższą sesję przygotowana została uchwała z treścią mówiącą o udzieleniu 
wotum zaufania. Jednak zgodnie z ustawą, jeśli przeciw projektowi uchwały 
zagłosuje co najmniej 8 radnych, jest to równoznaczne z nieudzieleniem wotum 
zaufania. Jeśli przez kolejne dwa lata Rada Miejska nie udzieli wotum zaufania, 
to może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania 
Burmistrza. 
 Kolejny raz przygotowano Raport jako prostą statystykę, bez 
analiz i wynikających z nich wniosków. Pierwszy Raport za 2018 r. 
minął bez większego echa i refleksji ze strony Radnych, jak będzie 
tym razem? Czy znowu będziemy mieli do czynienia z „Sejmem nie-
mym” (niemą sesją)? 

Adam Kośmider  
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 Podejmując niekonwencjonalne działania przeciw nieszczęsne-
mu Boycottowi, Irlandczycy pomogli nadać tej formie protestu nazwę, 
ale rzecz jasna samego bojkotu nie wymyślili. Praktyka zorganizowa-
nego unikania kontaktów handlowych bądź towarzyskich była znana  
i stosowana w walce politycznej dużo wcześniej. Na ślady podobnej 
taktyki trafiamy już w starożytnym Rzymie podczas walk stronnictw 
patrycjuszy z plebejuszami. Wedle tradycji w 494 r. p.n.e. jednej nocy 
wszyscy plebejusze opuścili Rzym, udając się na oddaloną kilka kilo-
metrów od miasta Świętą Górę. Ich protest miał na celu zlikwidowanie 
politycznych i religijnych przywilejów bogatych patrycjuszy, którzy 
szybko zorientowali się, że bez biedoty nie będzie komu gotować, 
prać, sprzątać, a co gorsza służyć w wojsku. W zamian za zgodę na 
powrót do Rzymu Senat był zmuszony iść wobec plebejuszy na ustęp-
stwa.  
 U źródeł narodzin islamu również leżał bojkot, tyle że towarzy-
ski. W początkowych latach swojej działalności Mahomet znajdował 
się pod opiekuńczymi skrzydłami rodu Haszymitów. Jego monotei-
styczna doktryna nie cieszyła się jednak popularnością wśród reszty 
plemienia Kurajszytów, które sprawowało tradycyjną kontrolę nad 
Mekką i okolicami. Chcąc zmusić Haszymitów do zrezygnowania  
z opieki nad niepokornym prorokiem, współrodowcy przestali z nimi 
handlować, a nawet zawierać małżeństwa. Bojkot Haszymitów osłabił 
ich wpływy, ale nie zmusił do odstąpienia od Mahometa. Ostracyzm,  
z jakim pierwsi muzułmanie spotykali się w Mekce, zmusił ich  
w 622 r. do emigracji do Medyny, co zostało uznane za pierwszy rok 
ery muzułmańskiej. 
 Bojkot dowiódł swojej mocy także w epoce nowożytnej. Rosną-
ce niezadowolenie amerykańskich kolonistów znalazło wyraz w nieofi-
cjalnym zakazie kupowania towarów pochodzących z metropolii. 
Szczególnie nieprzychylnie patrzono na import herbaty. Kiedy więc 
rozeszła się wieść, że w bostońskim porcie stoją statki wyładowane 
angielską herbatą, amerykańscy patrioci zatopili skrzynie z ładunkiem 
w wodach tamtejszej zatoki. Wydarzenia z 16 grudnia 1773 r. obrosły 
legendą i do dziś funkcjonują jako symboliczny początek zmagań  
o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 
 Najgłośniejsze bojkoty często wiążą się z wymownymi gestami 
bądź zachowaniami, które z czasem urastają do rangi symboli. Często 
bywają one po prostu zbiegiem okoliczności. Takim bojkotem w Pol-
sce był protest aktorów przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. Na-
zywa się go czasem najdłuższym strajkiem w historii PRL. Trwał on 
do września 1983 r., kiedy w transmitowanym przez Teatr Telewizji 
spektaklu „Pożądanie w cieniu wiązów” wystąpili Krystyna Janda, 
Jerzy Bińczycki i Bogusław Linda. Wcześniej najbardziej znane twa-
rze polskiego środowiska artystycznego praktycznie zniknęły z oficjal-
nych mediów, nie tylko radia czy telewizji, bez ich udziału odbywała 
się także większość spektakli teatralnych. Co ciekawe, bojkot częścio-
wo był dziełem samych władz – pewnych znanych artystów 
(zazwyczaj znanych wcześniej jako sympatyków Solidarności) po pro-
stu przestano angażować do produkcji telewizyjnych, a teatry przestały 
wystawiać przedstawienia.  
 Bojkoty często są dziełem mniejszości, czasem bardzo nielicz-
nych grup. Skuteczny bojkot w istocie ma w sobie coś z przedstawie-
nia, które samo w sobie może nie zmienia świata, przedefiniowuje za 
to prawa, podług którego ludzie postępują. 
 

 
Na podstawie Tygodnika POLITYKA  
nr 18 (3259), 28.04 – 3.05. 2020, To-
masz Targański, „Bojkot Boycotta”, str. 
72 – 74;  
 
 

Opracował: Brunon Bronk 

SKĄD SIĘ WZIĄŁ BOJKOT?  

pierwszej kampanii prezydenckiej wypłynęła sprawa 
ewentualnego bojkotu wyborów. Sama problematyka  
bojkotu jako takiego, jest obecna w przestrzeni polityczno- 

gospodarczej w różnej postaci. Skąd zatem wzięła się sama nazwa 
bojkot i jaka jest jego geneza? 

 Charles Cunningham Boycott (1832 – 1897), 
były zarządca hrabstwa Mayo w Irlandii. W 1880 r. 
wprowadził podwyżkę czynszu, co spowodowało pro-
testy tamtejszych sprzedawców. Postanowili ignoro-
wać Boycotta i kiedy chciał u nich zrobić zakupy, 
zupełnie nie zwracali na niego uwagi. Tak oto powstał 
bojkot, który od tamtego czasu wziął nazwę od nazwi-
ska Charlesa Boycotta.  
 Zapisał się w dziejach świata jako broń uciska-

nych mniejszości, ale często dotyczy spraw i praw podstawowych. 
Czym jest i jak działa bojkot? 
 Kapitan Charles Boycott w mundurze spędził raptem dwa lata, 
a stopień oficerski w 39. Regimencie Piechoty kupił dzięki odziedzi-
czonemu majątkowi, co było powszechną praktyką w brytyjskiej ar-
mii. Po zakończeniu służby marzył o spokojnym życiu ziemskiego 
właściciela, więc wydzierżawił 800-hektarowy majątek na wyspie 
Achill u zachodnich wybrzeży Irlandii, która faktycznie była angielską 
kolonią. Właścicielami ponad połowy ziemi było ok. 750 arystokratów 
mieszkających na stałe w Anglii. Wynajmowali oni ludzi, by ci zarzą-
dzali ich majątkami i zbierali czynsze od drobnych dzierżawców,  
w większości Irlandczyków. W 1880 r. zbiory były wyjątkowo słabe,  
a część gospodarzy nie mogła spłacić czynszu w ustalonej wcześniej 
wysokości. Ich prośba o obniżenie opłat została jednak przez Boycotta 
odrzucona. Dodatkowo Anglik wystarał się o sądowy nakaz eksmisji 
dla 11 zalegających z opłatami Irlandczyków. 
 Działanie Boycotta uruchomiło lawinę. Za rugowanymi gospo-
darzami wstawiła się Irlandzka Liga Ziemska, a stojący na jej czele 
charyzmatyczny Charles Stewart Parnell wygłosił przemówienie,  
w którym wezwał, by w walce z angielskimi zarządcami zamiast prze-
mocy stosować społeczny ostracyzm i bierny opór. Ludzie pokroju 
Boycotta powinni być dla reszty niczym trędowaci – wzywał Parnell. 
„Unikajcie ich na ulicach i w sklepach, unikajcie w kościołach, by na 
każdym kroku czuli palące piętno kary za swoje niegodziwości”. Pro-
test obejmował również zakaz najmowania gospodarstw po eksmito-
wanych.  
 Wkrótce kapitan Boycott nie mógł znaleźć najemców na zarzą-
dzaną przez siebie ziemię. Opuścili go też wszyscy pracownicy, od 
chłopców stajennych po pokojówki. Nie obsługiwano go w lokalnych 
sklepach, a listonosze nie doręczali mu poczty. W efekcie Anglik żył  
w swoim wielkim wiejskim domu niczym oblężony. Po stronie Irland-
czyków nie wszystko jednak odbywało się w atmosferze powszechnej 
zgody. Presja Ligi była silna. W liście do londyńskiej gazety Boycott 
skarżył się, że jego kowal nie chciał odejść z pracy, ale otrzymywał 
pogróżki. W podobny sposób namawiano innych pracowników mająt-
ku. Stopniowo konflikt zataczał coraz szersze kręgi, a jego przebieg 
zaczęła relacjonować prasa. Z pierwszych stron gazet krzyczały tytuły: 
„Nieustępliwy Boycott”, „Boycott trwa” tym samym nazwisko zaczęło 
z wolna odrywać się od właściciela, zmieniając w nowe słowo. 
 Ostatnią szansą na przetrwanie były żniwa. Aby przeprowadzić 
je skutecznie, Boycott wpadł na pomysł sprowadzenia protestanckich 
robotników aż z Ulsteru. Do ich ochrony trzeba było jednak zatrudnić 
oddział wojska. Wszystko to pociągnęło za sobą koszty wielokrotnie 
większe od wartości zbiorów. Wartość plonów w jego majątku wynio-
sła 500 funtów, a koszty sprowadzenia łamistrajków i ich ochroniarzy 
sięgnęły 10 tys. W listopadzie 1880 r. Boycott musiał opuścić Irlandię.  
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a nami pierwsze mecze ligowe rozegrane przez Lecha Czaplinek  
w sezonie 2020/2021. W sobotę 18 lipca b.r. w 1. kolejce w Pło-
tach mierzyliśmy się z zespołem beniaminka IV ligi Polonią Płoty,  

z którym niestety przegraliśmy 1:2. Jedyną bramkę dla naszej drużyny strzelił 
Bartłomiej Babiak w 52 minucie, zaś dla gospodarzy bramki strzelili Kamil Le-
wandowski w 5 minucie i Robert Stachowiak w 68 minucie. W tym meczu wy-
stąpiliśmy w następującym składzie: Rechtziegel Oskar - Lutyński Kacper (72' 
Wasyłyszyn Wiktor), Woźniak Bartłomiej, Kibitlewski Paweł (72' Pacyk Adrian), 
Resiak Marcin, Babiak Bartłomiej, Kibitlewski Piotr, Gałosz Damian, Sobol Da-
wid (84' Górniak Maciej), Kuzio Jakub, Tomczak Tomasz (70' Kowalczyk Patryk).  

W 2. kolejce ligowej Lech Czaplinek pauzował, ale w zamian rozegrał 25 
lipca br. mecz towarzyski w Dobrej z miejscowym zespołem Sarmata Dobra 
występującym w szczecińskiej klasie okręgowej gr. 1 północ. Po bramkach Ad-
riana Pacyka w 33 minucie oraz Marcina Resiaka w 90 minucie z rzutu karnego 
nasza drużyna wygrała pewnie 2:0. W tym spotkaniu graliśmy w następującym 
zestawieniu: Handel Jarosław – Resiak Marcin, Woźniak Bartłomiej, Pacyk Ad-
rian, Czarnecki Maciej, Babiak Bartłomiej, Kibitlewski Piotr, Gałosz Damian, 
Krzemień Jakub, Kowalczyk Patryk, Szpakowski Kacper. Na zmiany w drugiej 
połowie wchodzili: Rechtziegel Oskar, Tomczak Tomasz, Górniak Maciej, Wa-
syłyszyn Wiktor, zawodnik testowany. 

 Na własnym stadionie rozgrywki IV ligi w sezonie 2020/2021 Lech Cza-
plinek zainaugurował 1 sierpnia b.r. meczem w 3. kolejce z Leśnikiem Manowo. 
Dzięki pięknej bramce z rzutu wolnego Jakuba Kuzio w 65 minucie wygraliśmy 
to ciężkie spotkanie 1:0 występując w następującym składzie: Rechtziegel Oskar 
– Babiak Bartłomiej, Kibitlewski Paweł, Czarnecki Maciej, Sobol Dawid (57’ 
Kowalczyk Patryk), Gałosz Damian, Krzemień Jakub (70’ Lutyński Kacper), 
Kibitlewski Piotr, Wasyłyszyn Wiktor (81’ Bakiewicz Sławomir), Kuzio Jakub 
(85’ Górniak Maciej), Tomczak Tomasz (73’ Szpakowski Kacper). 

 W 4. kolejce IV ligi Lech Czaplinek rozegrał 8 sierpnia br. spotkanie  
w Szczecinku z miejscowym zespołem MKP Szczecinek. Po bramce Jakuba 
Kuzio w 23 minucie dla naszej drużyny oraz Macieja Maciejewskiego z rzutu 
karnego dla MKP w 4 minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy mecz za-
kończył się wynikiem 1:1. W tym spotkaniu graliśmy w następującym zestawie-
niu:  Rechtziegel Oskar - Czarnecki Maciej, Woźniak Bartłomiej, Kibitlewski 
Paweł, Resiak Marcin, Wasyłyszyn Wiktor (82’ Kowalczyk Patryk), Kibitlewski 
Piotr, Gałosz Damian, Sobol Dawid (72’ Bakiewicz Sławomir), Kuzio Jakub (55’ 
Tomczak Tomasz), Babiak Bartłomiej. 
 Drugie spotkanie na własnym stadionie w ramach IV ligi w sezonie 
2020/2021 Lech Czaplinek rozegrał w 5. kolejce w sobotę 15 sierpnia br. z lide-
rem rozgrywek Hutnikiem Szczecin. Po dobrym i wyrównanym meczu, obfitują-
cym w wiele okazji bramkowych, niestety ulegliśmy pechowo drużynie szczeciń-
skiej 2:3. Bramki dla naszej drużyny strzelili: Damian Gałosz w 62 minucie oraz 
Jakub Kuzio w 77 minucie, zaś dla gości: Jakub Żelazowski w 12 minucie z rzutu 
karnego, Fryderyk Palczewski w 43 minucie oraz Jakub Pożyczka w 4 minucie 
doliczonego czasu gry drugiej połowy z rzutu karnego. W tym spotkaniu graliśmy  

Pierwsze mecze LKS Lech Czaplinek w sezonie 2020/2021  

w następującym zestawieniu: Handel Jarosław - Lutyński Kacper (68' Krzemień 
Jakub), Woźniak Bartłomiej, Kibitlewski Paweł (46' Pacyk Adrian), Resiak Mar-
cin, Wasyłyszyn Wiktor (73' Bakiewicz Sławomir), Kibitlewski Piotr (61’ Tom-
czak Tomasz), Gałosz Damian, Sobol Dawid, Kuzio Jakub (83' Szpakowski 
Kacper), Babiak Bartłomiej. 

Terminarz spotkań drużyny Lecha na kolejne mecze rundy jesiennej oraz 
dwie kolejki rundy wiosennej sezonu 2020/2021 IV ligi prezentuje się następująco: 
7. kolejka, 29.08.2020; 14:00; Lech Czaplinek – Sparta Węgorzyno 
8. kolejka, 05.09.2020; 16:00; Ina Goleniów – Lech Czaplinek 
9. kolejka, 12.09.2020; 14:00; Lech Czaplinek – Olimp Gościno 
10. kolejka, 19.09.2020; 12:00; Darłovia Darłowo – Lech Czaplinek 
11. kolejka, 26.09.2020; 16:00; Lech Czaplinek – Orzeł Wałcz 
12. kolejka, 04.10.2020; 16:30; Błękitni II Stargard – Lech Czaplinek 
13. kolejka, 10.10.2020; 13:00; Lech Czaplinek – Kluczevia Stargard  
14. kolejka, 17.10.2020; 15:00; Rasel Dygowo – Lech Czaplinek 
15. kolejka, 24.10.2020; 13:00; Lech Czaplinek – Sokół Karlino  
16. kolejka, 31.10.2020; 13:00; Biali Sądów – Lech Czaplinek 
17. kolejka, 07.11.2020; 13:00; Lech Czaplinek – Vineta Wolin 
18. kolejka, 11.11.2020; 15:00; Gryf Kamień Pomorski – Lech Czaplinek 
19. kolejka, 14.11.2020; 13:00; Lech Czaplinek – Iskierka Szczecin 
20. kolejka, 21.11.2020; 13:00; Mechanik Bobolice – Lech Czaplinek 
21. kolejka, 28.11.2020; 13:00; Lech Czaplinek – Wieża Postomino 
22. kolejka, 05.12.2020; 13:00; Lech Czaplinek – Polonia Płoty 
23. kolejka, 12.12.2020; Lech Czaplinek pauzuje w tej kolejce 

Zapraszamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia 
oficjalnego profilu Lecha Czaplinek na portalu społecznościowym Facebook 
dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/LechCzaplinekk/?
ref=bookmarks. Znajdują się na nim m.in. bieżące informacje z życia klubu, 
zapowiedzi meczy, fotorelacje oraz skróty ze wszystkich spotkań drużyny senior-
skiej. Jednocześnie zachęcamy do finansowego wsparcia Lecha Czaplinek po-
przez wpłaty na konto Pomorskiego Banku Spółdzielczego: 24 8581 1027 0400 
0811 2000 0001. 

Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek  



 

 


