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Z życia klubu LKS Lech Czaplinek
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ok 2020 dobiegł końca. W tym artykule postaram się podsumować jaki to był czas dla Lecha Czaplinek jak również przedstawić plany, cele na 2021 r.
Pomimo panującej pandemii i wprowadzonych obostrzeń, ograniczeń i
zakazów, rok 2020 organizacyjnie można zaliczyć do udanych. W czerwcu ub.r.
wykonano renowację boiska głównego na stadionie miejskim poprzez nawożenie i
zabiegi pielęgnacyjne murawy. We wrześniu wspólnymi siłami osób związanych z
naszym klubem oraz Iras Czaplinek, pracowników Zakładu Remontu Dróg, Mostów i Ulic w Czaplinku rozpoczęto prace nad zagospodarowaniem terenu za
bramką od strony Komisariatu Policji na cele boiska treningowego. W grudniu
zakończono na stadionie miejskim instalację zautomatyzowanego systemu nawadniania boiska. Ta inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pieniądzom
otrzymanym w ramach budżetu obywatelskiego miasta oraz od sponsorów, a w
najnowszym wydaniu „Fleszu Czaplinka” opowiadają o niej członek Zarządu
Kamil Lutyński oraz prezes Klubu Wojciech Pauliński. Ten materiał wideo jest
dostępny na profilu Facebook miasta Czaplinka pod adresem https://
www.facebook.com/538335459526033/videos/596629787847675.
Pod względem sportowym ten ub.r. również można zaliczyć do udanych.
Bardzo dobre wyniki w swoich rozgrywkach ligowych w rundzie jesiennej osiągnęły nasze drużyny:
- trampkarze trenera Dariusza Łacnego zajmują 5. miejsce w tabeli grupy 1 C1
trampkarz Koszalin;
- juniorzy młodsi trenera Jakuba Łacnego zajmują 1. miejsce w tabeli koszalińskiej
I ligi okręgowej B1 junior młodszy;
- juniorzy starsi trenera Jacka Stawskiego są liderami w rozgrywkach grupy 2 A1
junior Koszalin;
- seniorzy trenera Piotra Kibitlewskiego zajmują 10. miejsce w tabeli IV ligi zachodniopomorskiej;
- oldboje zajmują 7. miejsce w tabeli I ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów.

czasie gry mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Hutnika 3:2. Cieszy również fakt, że kadry wszystkich drużyn reprezentujących nasz Klub są dosyć liczne
i w każdej z nich znajduje się co najmniej 20 zawodników, w większości mieszkających na terenie miasta i gminy Czaplinek, co świadczy o wysokim poziomie
szkolenia i powoduje, że nie odstajemy pod tym względem na tle większych miast.
W tym miejscu pragniemy również podziękować za okazaną pomoc,
życzliwość oraz wsparcie w minionym roku naszym działaczom, sympatykom,
kibicom oraz sponsorom, do grona których należą:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IRAS Ireneusz Gacki;
- Urząd Miejski w Czaplinku;
- MEBKUS Mirosław Kusa;
- USŁUGI GASTRONOMICZNE Wojciech Kusa;
- BENEKO Bernard Bubacz;
- Firma budowlana JAN-BUD Jan Sobol;
- Ośrodek wypoczynkowy KUSY DWÓR Krzysztof Kusa;
- MAJK – TEXTILE Maciej Wójcik;
- RIMASTER POLAND Sp. z o.o. Iwona Uszakiewicz;
- Stacja paliw MOYA Cezary i Tomasz Czech;
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LIRAS Maria Gacka;
- Malarnia proszkowa Jarosław Bojdo;
- Swojskie wyroby TOMASZ Tomasz Suska;
- Zakład torfowo-borowinowy WOKAS S.A. Czarne Małe;
- Usługi Ogólnobudowlane Adrian Hrybowicz;
- LIFESTYLE Krzysztof Branicki;
- Leszek Łodziato;
- VITAMED Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Bartłomiej Aleksander.
Rok 2021 stawia przed nami nowe cele, plany i wyzwania. W miesiącach
wiosennych zostaną wznowione prace nad zagospodarowaniem obszaru stadionu
miejskiego za bramką od strony ul. Drahimskiej. Jako klub zwróciliśmy się do
Urzędu Miejskiego z prośbą o pozyskanie nowego terenu celem przekształcenia
go w boisko treningowe. W planach mamy również wykonanie systemu nawadniania boiska bocznego znajdującego się obok Komisariatu Policji.

28 listopada ub.r. na stadionie miejskim mieliśmy zaszczyt gościć Marcina
Łukasza z portalu lokalnyreporter.pl, który stworzył materiał wideo o naszym Klubie, w którym prezes Wojciech Pauliński, trener Piotr Kibitlewski oraz zawodnik
drużyny seniorów Bartłomiej Babiak podsumowali rundę jesienną oraz opowiedzieli o bieżącej sytuacji Klubu, a można go znaleźć pod adresem https://
www.lokalnyreporter.pl/2020/12/01/lech-czaplinek-zakonczyl-runde-jesienna
video/. Obszerne podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu wszystkich drużyn
Lecha Czaplinek zamieściłem w artykułach w Kurierze Czaplineckim Nr 171 i 172.
Ta runda pomimo panującej pandemii i licznych obostrzeń i ograniczeń
z nią związanych, jak już wcześniej wspomniałem, była pod względem wyników
sportowych dosyć dobra. Pomimo skromnego budżetu pokazaliśmy, że jesteśmy
w stanie nawiązać równorzędną walkę z drużynami z większych ośrodków miejskich, gdzie możliwości finansowe są o wiele większe niż w naszym mieście. Warto tu wspomnieć m.in. o meczu z zespołem MKP Szczecinek, z którym zremisowaliśmy 1:1 po kontrowersyjnym rzucie karnym w doliczonym czasie gry drugiej
połowy, czy też o przegranym 2:4 spotkaniu z drużyną Vinety Wolin, z którą prowadziliśmy 2:1 po pierwszej połowie. Ponadto potrafiliśmy powalczyć z zespołem
Hutnika Szczecin, który na mecz do Czaplinka przyjeżdżał jako lider rozgrywek.
Pomimo stracenia dwóch bramek podjęliśmy walkę, odrobiliśmy straty i doprowadziliśmy do remisu 2:2. Niestety po wykorzystanym rzucie karnym w doliczonym

Pod względem wyników sportowych pragniemy i życzymy sobie, aby
ten 2021 rok był równie udany lub jeszcze lepszy niż ten miniony. Jeśli sytuacja
epidemiczna i związane z nią obostrzenia, ograniczenia, zakazy pozwolą, to drużyna seniorów Lecha rozegra w ramach przygotowań do rundy wiosennej IV ligi
zachodniopomorskiej 5 meczów sparingowych:
- 23 stycznia z Olimpem Złocieniec na euroboisku w Złocieńcu;
- 30 stycznia z Sarmatą Dobra na euroboisku w Drawsku Pom.;
- 6 lutego z KP Drawsko Pom. na euroboisku w Drawsku Pom.;
- 13 lutego z Calisią Kalisz Pom. na euroboisku w Kaliszu Pom.;
- 20 lutego z Notecią Czarnków na euroboisku w Wałczu.
Zachęcamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia
profili naszego klubu na portalach internetowych: Facebook pod adresem https://
www.facebook.com/LechCzaplinekk, Instagram pod adresem https://
www.instagram.com/lech_czaplinek/ oraz YouTube pod adresem https://
www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. Znajdują się na
nich m.in. bieżące informacje z życia Klubu, zapowiedzi meczy, fotorelacje, skróty ze spotkań ligowych oraz terminarze spotkań wszystkich naszych drużyn. Jednocześnie zachęcamy do finansowego wsparcia Lecha Czaplinek poprzez wpłaty
na konto w Pomorskim Banku Spółdzielczym: 24 8581 1027 0400 0811 2000 0001.
Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek
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wie poprzednie części artykułu pozwoliły Czytelnikom poznać
niezwykle bogaty w różne wydarzenia proces formowania
marki „Miód Drahimski”. Przyjrzyjmy się jeszcze niektórym
mało znanym szczegółom tego procesu.
***
Jak już wiemy z poprzedniej części artykułu, ważną częścią programu
„Miodowy miesiąc” realizowanego przez Towarzystwo Wspierania Rozwoju
Pomorza Zachodniego „SZCZECIN-EXPO” były wycieczki edukacyjne
o nazwie „Wyprawy po złote runo” organizowane dla młodzieży szkolnej.
Głównym zadaniem tych wycieczek było dotarcie z ofertą do gospodarstw domowych na rynku docelowym. Marek Sztark podczas przeprowadzonej z nim
rozmowy, opisał zastosowany
wówczas mechanizm promocyjny. Założono, że istotnym elementem docelowego rynku zbytu
będzie stolica województwa –
Szczecin, dlatego w „Wyprawach
po złote runo” uczestniczyła
głównie szczecińska młodzież
szkolna. Młodzi uczestnicy tych
wycieczek podczas wizyty w
pasiece otrzymywali w prezencie
1. Pierwotna wersja etykiety Miodu
mały słoiczek „Miodu DrahimDrahimskiego.
skiego”. Jednocześnie w tym
samym czasie w wielu jednostkach handlowych w Szczecinie pojawiła się możliwość kupienia naszego markowego miodu, łatwo rozpoznawalnego dzięki
charakterystycznym opakowaniom. Okazało się, że rodzice dzieci, które przywiozły z wycieczki „Miód Drahimski”, bardzo często decydowali się na kupowanie tego miodu w Szczecinie, gdy tylko pojawił się on w ofertach szczecińskich handlowców. Ten sposób promocji okazał się „strzałem w dziesiątkę”.
Pojawił się popyt na „Miód Drahimski”. W Szczecinie, a później w innych miejscowościach zaczęło przybywać miejsc, w których można było kupić miód
naszej marki.
Z zaprezentowanego w poprzednich częściach artykułu kalendarium
wydarzeń związanych z pracami nad nową marką miodu wynika, że promocji
lokalnej służyły między innymi „Jarmarki Drahimskie”. Jarmarki te organizowane były wyłącznie na terenie, z którego pochodzą miody objęte programem
„Miodowy miesiąc”. Można stąd wyciągnąć wniosek, że oprócz funkcji rynkowej miały one przyczynić się do podkreślenia, że pszczelarstwo jest jednym
z elementów lokalnej tożsamości. Marek Sztark stwierdził, że bardzo ważnym
zadaniem „Jarmarków” było zachęcenie tutejszych pszczelarzy do udziału
w programie budowania regionalnej marki miodów. Chodziło o przekonanie
pszczelarzy, że warto poddać się określonym rygorom jakościowym obowiązującym przy wytwarzaniu miodów markowych. W sumie odbyły się cztery
„Jarmarki Drahimskie”: w Czaplinku (2002 r), w Złocieńcu (2003 r.), w Bornem
Sulinowie (2004 r.) i w Połczynie Zdroju (2005 r.). Były one reklamowane określeniem: „Święto Miodu, Natury i Zdrowia”. Wybór miejscowości na organizację „Jarmarków” nie był przypadkowy. Czaplinek, Złocieniec i Połczyn Zdrój –
to miasta leżące w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego, natomiast Borne Sulinowo jest miastem, które pszczelarzom kojarzy się ze słynnymi wrzosowiskami kłomińskimi.
Charakterystyczną cechą tradycyjnych produktów regionalnych i lokalnych jest to, że powstają one na ściśle określonym obszarze. W przypadku miodów liczą się nie tylko miejsca stałej lokalizacji pasiek ale także obszar, na którym znajdują się te skupiska roślin miododajnych, z których korzystają pszczoły
przywożone przez pszczelarzy na czas kwitnienia tych roślin. W pierwszej fazie
prac twórcy marki „Miód Drahimski” skupili swą uwagę na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego. Znalazło to nawet swoje odzwierciedlenie w wyglądzie etykiet stosowanych początkowo dla tego miodu. Umieszczony był na nich
napis o treści: „wytwarzany w krainie jezior i lasów drawskiego parku krajobrazowego”. Przykład widzimy na fot. nr 1. Treść takiego napisu zdecydowanie nie
zgadza się z rzeczywistym obszarem, na którym powstaje ten miód. Z tego powodu napis ten dość szybko zmieniono nadając mu stosowaną również obecnie
postać: „wytwarzany w krainie jezior i lasów Pojezierza Drawskiego” (fot. nr 2).
Rzadko sobie uświadamiamy, że zmieniony napis jest pewnym uproszczeniem
i także nie określa w sposób precyzyjny terenu pochodzenia miodu, gdyż zawiera łatwą do zauważenia nieścisłość. Jaką? Z oficjalnych dokumentów oraz
z różnych materiałów informacyjnych wynika, że „Miód Drahimski” wytwarzany
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jest na obszarze czterech gmin na Pojezierzu Drawskim: Czaplinek, Wierzchowo, Barwice i Borne Sulinowo oraz na obszarze Nadleśnictwa Borne Sulinowo.
Zdefiniowany w ten sposób obszar wyraźnie wykracza poza obszar Pojezierza
Drawskiego, gdyż granice gmin nie pokrywają się z granicami mezoregionów
geograficznych. Ilustracja nr 3 pozwala prześledzić zasięg terytorialny Pojezierza Drawskiego i sąsiednich mezoregionów. Innym powodem nieścisłości
w napisie na etykiecie jest oficjalne stwierdzenie, że „Miód Drahimski” może
pochodzić również z terenu Nadleśnictwa Borne Sulinowo. Łatwo się domyślić,
że przyczyną tej nieścisłości jest miód wrzosowy. Jest to cenny miód, którego
pozyskiwanie w większych ilościach możliwe jest tylko w niewielu miejscach
w Polsce. Jednym z takich miejsc są wrzosowiska należące do Nadleśnictwa
Borne Sulinowo, którego przeważająca część leży poza obrębem Pojezierza
Drawskiego. Pszczelarze z Pojezierza Drawskiego tradycyjnie od wielu lat wywożą pszczoły na te wrzosowiska, aby mieć w swej ofercie również miód wrzosowy. Trzeba wiedzieć, że pod marką „Miód Drahimski” może być sprzedawanych tylko pięć rodzajów miodów: wielokwiatowy, lipowy, gryczany, rzepakowy i właśnie wrzosowy. Reasumując można stwierdzić, że „Miód Drahimski”
wytwarzany jest nie tylko „w krainie jezior i lasów Pojezierza Drawskiego”, ale
także na niektórych sąsiadujących z Pojezierzem Drawskim terenach posiadających podobne walory przyrodnicze. Cztery gminy i nadleśnictwo podawane
w różnych materiałach jako teren, z którego pochodzi „Miód drahimski” według regionalizacji geograficznej obejmują nie tylko dużą część obszaru Pojezierza Drawskiego lecz także znaczną część Równiny Wałeckiej i Pojezierza
Szczecineckiego oraz niewielkie skrawki trzech innych mezoregionów.
Co jeszcze warto wiedzieć na temat wyglądu opakowań „Miodów Drahimskich”? Słoiki z tymi miodami oznakowane są jednolitymi dla tej marki
etykietami z wizerunkiem ula, a zakrętka każdego słoika dodatkowo owiązana
jest papierem z odciśniętą pieczęcią przedstawiają lipowy liść. Ciekawostkę
stanowi fakt, że w 2002 roku, podczas etykietowania w czaplineckiej Izbie Muzealnej pierwszych opakowań „Miodu Drahimskiego” posługiwano się odciskiem nawilżonych tuszem autentycznych liści z lip rosnących przy czaplineckim rynku. Było to bardzo uciążliwe, więc kiedy stwierdzono, że istnieje zainteresowanie markowym miodem, szybko zamówiono pieczęć z wizerunkiem
lipowego liścia, zwłaszcza że – jak wiadomo - prawdziwe liście nie są dostępne
przez cały rok. Etykiety „Miodu Drahimskiego” są jednolite pod względem
graficznym, ale mogą się różnić kształtem. Najczęściej używane są etykiety
prostokątne, lecz występują również etykiety owalne – dostosowane do kształtu
niektórych słoików. Przez pewien czas w dolnej części etykiety podawany był
adres www.szczecin-expo.org. Przykład widzimy na fot. nr 2.
Jak wynika z powyższych informacji tworzenie lokalnej marki miodu
było procesem dynamicznym i wymagającym nie tylko pomysłowości ale także
dużej elastyczności. Świadczy o tym między innymi mało znany fakt, który
miał miejsce w marcu 2003 r. Jedna ze szczecińskich firm prawniczych opracowała wtedy na zlecenie Towarzystwa „SZCZECIN-EXPO” projekt zmian
w statucie Regionalnego Towarzystwa Historycznego. Projekt przewidywał
utworzenie Kapituły Drahimskiej jako organu reprezentującego RTH w czynnościach związanych z funkcjonowaniem marki „Miód Drahimski”. Zgodnie
z tym projektem Kapituła miała nie tylko spełniać cały szereg ważnych zadań o
charakterze organizacyjnym, lecz miała być także wyposażona w szerokie kompetencje nadzorcze i kontrolne. Projektowanych zmian nie wprowadzono jednak w życie. Były one niepraktyczne z uwagi na charakter Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Czaplinku. Towarzystwo to skupiało wyłącznie pasjonatów lokalnej historii.
Słusznie uznano, że
uzależnianie losów lokalnej marki miodów od
działalności organizacji
skupiającej hobbystów
nie byłoby rozwiązaniem racjonalnym. Zrezygnowano z pomysłu
utworzenia
Kapituły
Drahimskiej. Czas pokazał, że nie zaszkodziło
to marce „Miód Drahimski”. Lepszym rozwiązaniem okazało się
2. Opakowania Miodu Drahimskiego
postawienie na aktywz etykietą w wersji pochodzącej
ność producentów. Jak
prawdopodobnie z 2004 r.
już dowiedzieliśmy się z
poprzedniej części artykułu, we wrześniu 2004 r. miejscowi pszczelarze wzięli
w swoje ręce losy „Miodów Drahimskich”. Mieli oni zadanie ułatwione przez
to, że nowa marka była już znana, bowiem „Miód Drahimski został w 2003 r.
nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Co ciekawe, w niektórych publikacjach podana jest błędna informacja mówiąca, że jakości „Miodu Drahimskiego” strzeże Kapituła Drahimska.
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1 czerwca 2006 roku, na wniosek czaplineckiego pszczelarza
Grzegorza Fujarskiego reprezentującego producentów „Miodu Drahimskiego”, miód tej marki został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był to
sukces tym większy, że w czerwcu 2006 r. na liście tej znajdowało się
tylko 137 produktów z terenu całego kraju, w tym zaledwie dwa z naszego województwa. Warto wspomnieć o niemałym zaskoczeniu
urzędników rozpatrujących wniosek pszczelarzy produkujących „Miód
Drahimski”. Dowiedziałem się o tym podczas rozmowy z Grzegorzem
Fujarskim. Co zaskoczyło urzędników? Zgodnie z ustawą, na Listę
Produktów Tradycyjnych mogą trafić tylko produkty o udokumentowanej co najmniej 25-letniej tradycji wytwarzania. Tymczasem dołączone do wniosku materiały historyczne pozwoliły udokumentować
znacznie dłuższą tradycję produkcji miodu na naszym terenie, bo kilkuwiekową, sięgającą XVI stulecia.
Na zakończenie tej części artykułu dodam, że do sporządzonego 6 marca 2006 r. wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych, w celu udowodnienia wielowiekowej tradycji produkcji miodu,
dołączone zostały następujące dokumenty: opracowanie Zbigniewa
Januszańca potwierdzające ciągłość pszczelarstwa na ziemi czaplineckiej na podstawie zapisów w różnych źródłach od 1565 r. do 1946 r.,

Niepożądany imigrant
a łamach Kuriera Czaplineckiego z przyjemnością opisywałem
różne gatunki ryb z rodziny karpiowatych, szczególnie tych
naszych, autochtonicznych. Jest jednak ryba, za którą biorę się
niechętnie – „nie chcę, ale muszę”.
To niewielka azjatycka ryba karpiowata - czebaczek, która w ostatnich
latach błyskawicznie rozprzestrzenia się w wodach śródlądowych Europy. Jest przypadkowo przenoszona z materiałem
zarybieniowym karpia, amura, tołpygi, więc najczęściej pojawia się blisko, lub wewnątrz stawów karpiowych. Ojczyzną
jego jest wschodnia Azja: dorzecze Amuru, w Chinach rzeka
Jangcy, a nawet Japonia, Tajwan, czy część półwyspu Koreańskiego. Do nas został przywleczony z rybami roślinożernymi, takimi jak amur czy tołpyga. Najpierw w Rumunii i Albanii. Hodowcy karpi ze względu na różne potrzeby genetyczne zamieniają się narybkiem w celu poprawienia dodatnich cech lub zwalczania chorób, bądź szkodników. Szybko rozprzestrzenił się w całej Europie,
sięgając nawet Afryki północnej.
W Polsce zauważono go niedawno, bo w 1990 r. w stawach doliny
Baryczy, w okolicach Milicza. Obecnie w całej Polsce, szczególnie na nizinach
jest go pełno, zwłaszcza w różnego rodzaju ośrodkach hodowlanych. Ze stawów
hodowlanych przenika do wód otwartych: rzek i jezior, i tam już wędruje samodzielnie. Połączenie rzek Europy kanałami dopełnia reszty jego przemieszczania
się. W Anglii wykryto już, że czebaczek jest nosicielem różnych chorób i pasożytów, które jemu nie szkodzą, ale zarażają inne ryby, w tym karpiowate, a choroby te doprowadzają do wyniszczenia organizmu i masowego śnięcia ryb. Woda jest przecież tym czynnikiem, który pomaga w przenoszeniu się choroby.
Czebaczek, tak jak wszystkie ryby karpiowate, ma kształt wydłużony
i spłaszczony bocznie. Ryba na pierwszy rzut oka przypomina kiełbia. Tylko
kiełb ma wąsy, a czebaczek ich nie ma. Ciało ma pokryte dużą łuską, ciemną,
pigmentowaną, tworzącą wzór siatek. Grzbiet ciemnooliwkowy, boki srebrzyste
i brzuch biały. U samców czasie tarła na głowie pokazuje się wysypka perłowa,
ciało wówczas wyraźnie ciemnieje, płetwy stają się czerwone.
Czebaczek najlepiej czuje się głównie w stawach, płytkich jeziorach,
starorzeczach, kanałach melioracyjnych, różnych rowach, wolnopłynących wodach rzek nizinnych. Ale najlepiej czuje się wśród gęstej roślinności, a że jest wyjątkowo
odporny na niekorzystne warunki środowiskowe, może
występować nawet w stanowiskach całkowicie zdegradowanych. W tych miejscach, z uwagi na swoją odporność, szybko
może zdominować liczebnie
inne ryby, które tam zamieszkują. Szczególnie w stawach jest bardzo niepożądany, gdyż konkuruje o pokarm
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protokół z Walnego Zgromadzenia członków Koła
Pszczelarzy z 26 kwietnia
1970 r., ewidencja członków Koła Pszczelarzy
rozpoczęta
wpisem
z 17.06.1972 r. oraz protokół z Walnego Zgromadzenia członków Koła
Pszczelarzy z 8 kwietnia 1973 r. Wpisanie
„Miodu Drahimskiego
na Listę Produktów
Tradycyjnych nie było
jedynym sukcesem naszych
pszczelarzy.
O kolejnych osiągnięciach dowiemy z następnej części artykułu.
3. Zasięg terytorialny Pojezierza Drawskiego i sąsied- (cdn.)

nich mezoregionów wg Podziału J. Kondrackiego z
1994 r. (źródło: www.gdos.gov.pl , dostęp - 28.11.20 r.)

Zbigniew Januszaniec

z rybami tam hodowanymi.
Narybek czebaczka żywi się planktonem, np.: wioślarkami,
wrotkami,
oczlikami,
starsze zaś żerują już na
dnie wyjadając denne
bezkręgowce, w tym
larwy owadów i skorupiaków. W sumie, gdy
ktoś to zobaczy, to zapyta: po co ten szum? Przecież długość czebaczka to
9-10 cm, waga do 5 g, żyje maksymalnie 3-5 lat. Problem jest w rozrodzie, całym cyklu życiowym, gdyż już po roku jest gotowy do godów miłosnych. Samica składa od kilkuset do kilku tysięcy ziaren ikry. Tarło rozpoczyna się, gdy
temperatura wody osiąga 15-19 stopni C. W dorzeczu Amuru jest to majsierpień. U nas od kwietnia do czerwca. Charakterystyczne jest składanie ikry.
Jajka mają kształt owalny, wydłużony, są lepkie i żółte. Tarło blisko brzegu na
roślinach, i ikra składana jest nie jednorazowo, ale kilkakrotnie, na wszystkim co
jest w wodzie – roślinach, krzakach, różnych przedmiotach, nawet na grzbietach
muszli. Miejsce składania ikry zostaje wcześniej przez samca przygotowane.
W tak przygotowanym przez samca gnieździe, może ikrę składać kilka samic.
Samiec strzeże ikry odganiając wszelkich intruzów do czasu wylegnięcia się
larw. W ciągu 4-8 dni, w zależności od temperatury wody, następuje wylęg. Po
tym okresie samiec już nie interesuje się potomstwem. Warte podkreślenia jest
to, że żadne ryby z rodziny karpiowatych nie wykazują takiej troski o swoją
ikrę, którą zapłodniły. W odróżnieniu od innych ryb karpiowatych samiec jest
większy od samicy. Jest to zresztą typowe dla wszystkich gatunków ryb, gdzie
samiec opiekuje się ikrą.
Czebaczek jest gatunkiem obcym, inwazyjnym, nie podlega więc żadnej ochronie gatunkowe i środowiskowej. Nie można, a nawet nie wolno go
wypuszczać do wód otwartych po uprzednim złowieniu, np. jako przynęty na
ryby drapieżne. Czebaczek obwiniany jest za wyjadanie ikry innych ryb i narybku wylęgu. Tam gdzie jest czebaczek, tam zmniejsza się pogłowie takich ryb
jak: wzdręgi, karasia, różanki, kiełbia, słonecznicy, ale także płoci, leszcza,
a nawet uklei. Jest rybą niesamowicie odporną na różne warunki tlenowe, bardzo wytrzymałą. Więc wędkarze chętnie używają go na przynętę do połowów
sandacza czy okonia. Nie wolno pod żadnym pozorem tych „żywczyków”
wypuszczać do wody. Mam nadzieję, że świadomi wędkarze tego nie robią. Jest
to zresztą zapisane w regulaminie wędkarstwa amatorskiego połowu ryb, który
zabrania wypuszczania czebaczka do wód otwartych. Najwięcej jezior zaśmieca
się czebaczkiem podczas spuszczania wody przy odławianiu ryb w stawach
hodowlanych, i wówczas mogą się masowo pojawiać w sąsiednich różnych
ciekach wodnych.
Jak widać z powyższego artykułu, małe może być groźne i upierdliwe,
i od nas zależy, czy dopuścimy do dalszej degradacji i zaśmiecania naszego
środowiska wodnego tego typu niechcianym przybyszem.
Józef Antoniewicz
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KWARANTANNA
warantanna – przymusowe okresowe odosobnienie ludzi, zwierząt, roślin, towarów, przybyłych z miejsc dotkniętych jakąś epidemią do kraju, który chroni się w ten
sposób przed infekcją, zarazą. Kwarantanna od dawna służyła za narzędzie walki z epidemiami.
Wielka Rada Republiki Raguzy (dziś Dubrownik) wydała
historyczny dekret o kwarantannie 27 lipca 1377 r.
Komunikat wpisany do księgi praw republiki mówił
jasno: ktokolwiek przybywa z terenów objętych zarazą, nie zostanie wpuszczony do miasta ani na podległe
mu terytorium. Wspomnianą zarazą była słynna Czarna Śmierć, czyli dżuma, jedna z najbardziej śmiercionośnych epidemii w dziejach ludzkości. Z rozkazu
dubrownickiej rady załogi przypływających do portu
statków musiały spędzić 30 dni w odosobnieniu na
jednej z trzech położonych nieopodal portu niezamieszkanych wyspach: Mrkan, Bobara i Supetar. Wkrótce podobne prawa wprowadziły
inne kupieckie republiki: Wenecja, Piza i Genua. W 1448 r. wenecki
senat przedłużył okres oczekiwania załóg na zejście na ląd do 40 dni
(z łac. quarantena, wł. quaranta giorni), co dało początek nazwie kwarantanna. Dlaczego akurat 40 dni? Współcześni nie potrafili dokładnie
oszacować, ile wynosi czas inkubacji dżumy – tak długi okres izolacji
wydawał się po prostu bezpieczny. Dopiero później badania angielskich ksiąg parafialnych wykazały, że dżuma dymieniczna, by zabić,
potrzebowała dokładnie 37 dni (maksymalnie).
Nie mając pojęcia o drobnoustrojach, astrologowie snuli przypuszczenia, że powietrze uległo zepsuciu wskutek szkodliwej koniunkcji planet. Profilaktyka i terapia ograniczały się do mało skutecznych
medykamentów oraz podejmowanych pośpiesznie przez władze miasta
środków ostrożności. Lekarze zalecali stosowanie octu lub wody różanej jako środków dezynfekujących. Ci, którzy wychodzili na dwór,
jako antidotum mieli nosić ze sobą sporządzone z wonnych korzeni
aromatyczne kulki. Odpowiedzi na pytanie o powszechnie stosowane
sposoby na uniknięcie zarazy dostarcza rozprawa Jana Ignacego Petrycego „Instructia albo nauka, jak się sprawować na czasu moru” z 1622 r.
„Śpiewać, czytać głośno, wołać, zwłaszcza gdzie strzelby nie masz,
aby się powietrze czyściło (…). Okna przed mgłami, chmurnym niebem na noc zawierać. Nazajutrz nie otwierać ich, aż słońce wnidzie.
(…) Mieszkanie kurzyć bursztynem, jałowcem, mirrą, kadzidłem, rozmarynem, cynamonem, goździkami, którym moc wielką przeciw powietrzu przypisują (…). Między ludźmi obcując stawać od wiatru”.
Zanim reguły kwarantanny rozszerzono z marynarzy na ludność miast, jedynym sposobem uniknięcia kontaktu z zarażonymi wydawała się ucieczka. Monarchowie, arystokraci i wszyscy, którzy mieli
pieniądze, czym prędzej wyjeżdżali więc do swych wiejskich posiadłości. Ów mechanizm pozostaje w jakimś stopniu aktualny do dziś, co
skłoniło Jeana Paula Sartre`a do refleksji: „Dżuma przerysowuje stosunki klasowe: atakuje nędzę, a oszczędza bogaczy”. Taka właśnie
dobrowolna kwarantanna stała się punktem wyjścia „Dekameronu”
Giovanniego Boccacia, którego bohaterowie – młodzi patrycjusze
z Florencji – schronili się w sielankowym pałacu na wsi. Miejska biedota nie miała takiego wyboru i umierała w swych norach. Ciasnota,
niehigieniczne warunki życia oraz przede wszystkim niedożywienie
zasłużyły na miano największych sojuszników zarazy.
Skuteczność kwarantanny jako pierwsze doceniły miasta włoskie. Bramy miejskie były zamknięte zarówno dla ludzi jak i towarów.
W miastach portowych przeganiano z redy statki przybywające z zagrożonych terenów. Giovanni Visconti, arcybiskup Mediolanu, nakazał
zamurować każdy otwór w domach, gdzie pojawiła się zaraza. Te drakońskie środki, choć odniosły częściowy skutek, bo dżuma nie zdziesiątkowała ludności Mediolanu, oznaczały jednak wyrok śmierci dla
wielu zdrowych ludzi – zamurowanych w zbiorowej mogile wraz
z chorymi i martwymi.
Czarna Śmierć z różnym natężeniem nawiedzała Europę aż do
początków XVIII w. (na wschodzie kontynentu wygasła dopiero na
początku XIX w.). Wraz z każdą kolejną śmiercionośną falą w miastach kształtowały się instrumenty obronne i procedury przeciwepidemiczne.W II poł. XV w. w Wenecji oraz Florencji powstały pierwsze
urzędy sanitarne. Pilnowały one, by nieczystości były usuwane na czas
i nie gromadziły się przed domami. Wydawały przepisy dotyczące
pochówku zmarłych: między śmiercią a pogrzebem musiała upłynąć co
najmniej doba. Groby wyznaczano poza miastem, a ich głębokość
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musiała wynosić nie mniej niż 1,5 m, by uniknąć rozszarpania zwłok
przez psy bądź dzikie zwierzęta.
Urzędom sanitarnym podlegały oczywiście wszystkie lazarety
oraz szpitale. Miasta portowe z reguły umieszczały swoje izolatory na
oddalonych od brzegu wyspach. W przypadku Wenecji była nią Poveglia, gdzie mieścił się lazaret, a zarazem punkt kontrolny dla osób oraz
towarów. Ponieważ funkcję izolatorium i więzienia często pełnił ten
sam budynek, warunki, w jakich przebywali ludzie objęci kwarantanną, były opłakane.
Rytm życia mieszkańców objętego kwarantanną miasta zmieniał się bezpowrotnie. Obowiązywał reżim sanitarny. Każda ulica podlegała zwierzchnictwu syndyka osobiście odpowiedzialnego za zamykanie drzwi do domów. Klucze do bram składano następnie w ręce
intendenta dzielnicy, który przechowywał je do końca kwarantanny.
Syndycy codziennie chodzili przydzielonymi im ulicami, stawali przed
każdym domem i wzywali mieszkańców do okien. Każdego wywoływano po nazwisku, syndyk pytał o stan zdrowia, a mieszkańcy pod
groźbą śmierci zobowiązani byli mówić prawdę; jeśli ktoś nie pokazał
się w oknie, trzeba było podać powód. W ten sposób z łatwością odkrywano, kto ukrywał zmarłych albo chorych.

Kwarantanna oznaczała zakaz schadzek i wspólnych zabaw,
Kościół zawieszał organizowanie procesji. Za kontakty z chorymi groziły surowe kary, z karą śmierci włącznie. Przybywający do miasta
obcy – zwłaszcza Żydzi, których uznawali za roznosicieli zarazy – byli
ściśle kontrolowani. Poza zarządzeniami dotyczącymi czystości ulic
urzędy szczególną wagę przywiązały do likwidacji żebractwa i utrzymania porządku moralnego. Usuwanie z miast i niewpuszczanie doń
prostytutek oraz zakaz uprawiania nierządu w okresie zarazy związane
były już wyraźnie z reżimem sanitarnym. Z większą niż zwykle gorliwością karano też występki moralne – liczba spraw związanych
z oskarżeniami o sodomię, bluźnierstwo lub cudzołóstwo podczas
kwarantanny znacząco rosła.
Charakterystyczny dla objętego epidemią miasta był również
transfer władzy. Powszechną praktyką stało się powoływanie specjalnych urzędników miejskich. Byli to tzw. burmistrzowie powietrzni,
którym przydzielano asystentów – „powietrznych” rajców. Wachlarz
powierzonych im zadań był bardzo szeroki: od pilnowania domów
chorych, by nikt z nich nie wychodził, poprzez usuwanie z ulic ciał
zmarłych, po nadzór nad handlem i walkę z szabrownictwem.
Choć w XX w. za sprawą masowych szczepię oraz antybiotyków rola kwarantanny zaczęła maleć, to ostatnie globalne epidemie
SARS i COVID – 19 przypomniały o jej znaczeniu. Przymusowa izolacja nadal wywołuje kontrowersje jako drastyczny, który w niepowołanych rękach może wyrządzić wiele szkód, ale wciąż jest niezbędny
w walce z chorobami zakaźnymi. Myśląc o kwarantannie, nie sposób
jednak nie docenić jej precedensowego znaczenia: ukształtowała ona
nasze rozumienie na temat wielu tak bardzo dziś oczywistych obowiązków władzy i była pierwszym poważnym krokiem na drodze do
wzięcia odpowiedzialności przez państwo za zdrowie publiczne.
Na podstawie Tygodnika POLITYKA
nr 15 (3256), 8.04-14.04.2020, Tomasz
Targański, Śpiewać i wołać, aby się
powietrze czyściło, str. 62 – 64
Opracował: Brunon Bronk
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TADEUSZ ŚWIERGOSZ
rodzony 18.12.1937 roku w Budzyniu. Szkołę Podstawową
kończy w rodzinnym mieście. W niedalekim Rogoźnie uczęszcza do Liceum Pedagogicznego. Pierwsza praca to Szkoła
Podstawowa w Pile. W latach 1959-1962 kończy zaocznie Studium Nauczycielskie w Poznaniu.
W roku 1963 rozpoczyna pracę w Czaplinku i tym samym wiąże się ze
szkolnictwem zawodowym na blisko 20 lat. Ten okres aktywności zawodowej
Tadeusza Świergosza można podzielić na dwa etapy: przez 9 lat pełni funkcję
kierownika internatu, a przez następnych 10 pracuje jako dyrektor.
Kadencja kierownika internatu przyniosła wiele zmian: wyremontowano
pokoje mieszkalne, toalety, umywalnie, później przyszedł czas na wymianę pieców
kaflowych na centralne ogrzewanie. Zagospodarowano teren wokół internatu.
W czasie pełnienia funkcji kierownika internatu Tadeusz Świergosz kończy studia na WSP w Opolu na wydziale filologiczno – historycznym. W roku
1972 Wacław Mirowicz (pierwszy dyrektor w powojennej historii szkoły po 42
latach pracy pedagogicznej) odchodzi na emeryturę, jego następcą zostaje Tadeusz Świergosz.
Z inicjatywy nowego dyrektora 13 stycznia 1973 r. zawiązano społeczny
Komitet Budowy Sali Gimnastycznej. Na jubileusz 25-lecia szkoły w 1974 roku
sala była już gotowa. W internacie szkoły następują kolejne modernizacje: dwa
budynki mieszkalne zostały połączone łącznikiem, a do nich dobudowano stołówkę z pełnym zapleczem kuchennym. Równolegle prowadzono prace budowlane, mające na celu połączenie nowej sali gimnastycznej z budynkiem głównym szkoły. Rezultatem tych prac był tzw. łącznik, w którym na piętrze znajdowały się trzy izby lekcyjne, a na parterze pomieszczenia biblioteczne i administracyjne. Remont nie ominął także warsztatów szkolnych. W latach 80. wymagały modernizacji i przystosowania do nowych potrzeb (stolarz, ślusarz, kowal,
monter podzespołów elektronicznych).
W roku 1976 r. powstaje Szkoła Przysposobiająca do Zawodu (pierwsza
tego typu placówka w województwie koszalińskim). Ponadto ZSZ

Stanisław Milko – wspomnienie
tanisław – Stasiu, bo tak do Ciebie zwracała się Twoja żona
Danusia, rodzina, koledzy z pracy i wszyscy z którymi się
spotykałeś.
Kiedy wszyscy: żona, rodzina i znajomi szykowali się do Wigilii, do
Świąt Bożego Narodzenia, to dla Ciebie przyszedł czas Twego pożegnania. Nie
czas i miejsce, abyś się Ty tu znalazł. Nie tak miało wyglądać Twoje dalsze życie. Po przejściu na rentę chorobową, gdzie tak chciałeś dopracować do swojej
emerytury, jednak plany pokrzyżowała choroba. Ty byłeś dobrym człowiekiem,
koleżeńskim, pracowitym i zawsze uśmiechniętym. Jak Ty chodziłeś do roboty
można było zegarki ustawiać, taki byłeś punktualny. W swoim zawodzie, który

WIEŚCI Z SESJI
grudnia odbyła się XXVII nadzwyczajna Sesja RM, po to
tylko, aby naprawić uchwałę-bubla z poprzedniej sesji. Burmistrz jest tak przemęczony epidemią, że nie ma siły nadzorować
Solidnego przygotowania projektów uchwał. Dodatkowa sesja, to dodatkowe
koszty Gminy. Dezorganizacja pracy w Ratuszu daje o sobie znać ewidentnie.
30 grudnia odbyła się XVIII Sesja RM. W związku z nadal obowiązującymi epidemicznymi obostrzeniami przeprowadzona została częściowo w trybie
zdalnym z udziałem radnych: M. Czerniawskiego, G. Gabrysia, A. Minkiewicz,
Sz. Pastuszka i W. Wojtowicza. Pozostali radni uczestniczyli w sesji osobiście.
Do porządku obrad Pan Burmistrz zaproponował wprowadzenie projektów dwóch uchwał, które zresztą uchwalono, w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020 oraz
Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych na lata 2016-2020. Dokumenty te straciły ważność z końcem ub.r. Nikt w gminie, z Burmistrzem na
czele, nie zajął się na czas przygotowaniem nowych dokumentów, przecież szaleje koronawirus! Uzasadnienie tej bezczynności jest tak ciekawe, że trzeba temu
poświęcić więcej uwagi. Ale o tym w następnych Kurierach.
Jak zwykle, pod koniec roku wprowadza się do porządku obrad i podejmuje uchwałę w sprawie wydatków niewygasających, czyli na takie inwestycje,
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przyporządkowany zostaje Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych. W wyniku współpracy z Telkom – Telcza rozpoczęto kształcenie w zawodzie monter
podzespołów elektronicznych, a w roku
szkolnym 1978/1979 przyjęto pierwszych
uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (w zawodzie stolarz).
W 1976 roku Tadeusz Świergosz
kończy studia podyplomowe – Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
4 września 1979 roku z okazji
jubileuszu 30-lecia ZSZ w Czaplinku
otrzymała imię Stefana Czarnieckiego
oraz sztandar. Inicjatorem utworzenia
komitetu był ówczesny dyrektor szkoły
Tadeusz Świergosz. On także miał największe zasługi w przedsięwzięciu nadania szkole imienia. Dodatkowo z okazji jubileuszu i w uznaniu szczególnych
zasług dla rozwoju oświaty i wychowania szkoła została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W roku 1982 Tadeusz Świergosz odchodzi na emeryturę.
W swojej pracy pedagogicznej był wielokrotnie wyróżniany nagrodami
i odznaczany medalami m.in.:
- nagrodą I stopnia Ministerstwa Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy
dydaktycznej i wychowawczej;
- nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania;
- odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju województwa koszalińskiego”;
- medalem „Zasłużony dla miasta Czaplinka”.
Tadeusz Świergosz zmarł 13.12.2020 roku w wieku 83 lat. W oczach
współpracowników i przyjaciół na zawsze pozostanie jako: świetny organizator,
wyróżniający się pedagog, człowiek wykazujący się wyjątkowymi inicjatywami, nauczyciel z prawdziwą pasją. Dla najbliższych kochający ojciec, najwspanialszy dziadek na świecie.
Wioletta Cylkowska
wykonywałeś nie miałeś równych sobie. Jako elektryk nie bałeś się żadnego
wyzwania, nie bałeś się podjąć żadnej roboty, wykonywałeś ją należycie. Kierownictwo do Ciebie nie miało żadnych zastrzeżeń. Po prostu byłeś Złotą Rączką w pracy, w domu i wszędzie. W imieniu Twoim chciałbym Podziękować
Twojej żonie Danusi, która wylała morze łez, lekarzom, rodzinie i wszystkim,
którzy byli zaangażowani, abyś został jak najdłużej przy życiu, był z nami
i wracał do zdrowia.
Słowa podziękowania dla Zakładu Pogrzebowego w Czaplinku
i w Złocieńcu. Panowie, wasz zakład tak jak i nasz, wykonują sumiennie swoją
pracę odnośnie pochówku członka rodziny, którego wam powierzono.
Szkoda, że tacy fachowcy, sumienni i dokładni jak Stasiu, odchodzą do
Pana Boga. Będzie nam Ciebie brakowało, zostań z Panem Bogiem, śpij
w pokoju.
Bogdan Traktorzysta

których nie dało się zrealizować w mijającym roku. A było tego sporo, bo aż na
1 135 694 zł. Takie zaległości świadczą o słabej sprawności organizacyjnej
i wykonawczej, wynikających po prostu z braku chęci do solidnej pracy różnych
komórek organizacyjnych UM. Jaki pan taki kram, jak mawia stare przysłowie.
Nie wspomnę o 500 tys. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie
otrzymała Gmina w prezencie od rządu. Nie potrafiono tych pieniędzy zagospodarować na bieżąco. Oby zostały skutecznie wykorzystane na dalszą budowę
ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Nadbrzeże Drawskie, tak jak zaplanowano
w budżecie na 2021 r.
Zbłaźnił się Pan Burmistrz propozycją zakupu tabletów dla Radnych,
celem usprawnienia pracy RM. Nie wiedział nieborak, że tablety są już dawno
kupione. Trzeba je tylko przetestować i zmienić Statut Gminy, nad którym pracuje zespół pod przewodem A. Minkiewicz. Tak Włodarz gminy żyje problemami Urzędu i Rady Miejskiej.
Kolejny już raz popisywał się Pan Burmistrz podczas sesji magicznym
słowem „ekonomia”. Radni słuchają tego jak żaba grzmotu, bo pewnie albo
wszyscy wiedzą o co chodzi w epatowaniu otoczenia tym terminem, albo boją
się przyznać do niewiedzy, ja natomiast mam wątpliwości. Dlatego w najbliższym czasie postaram się rozszyfrować ten rebus.
Najważniejszym punktem tej sesji była uchwała budżetowa. Dyskusja
nad nią była niezwykle emocjonująca i pouczająca dla obu stron – dla Burmistrza i Radnych. Czy Burmistrz wyciągnie z tego wnioski na przyszłość?
Adam Kośmider
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Udany występ w finale „Olimpiady Solidarności”

Uwaga konkurs!

dniach od 16 do 17 grudnia 2020 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”,
w którym województwo zachodniopomorskie reprezentowała
trzyosobowa drużyna złożona z dwóch uczniów klasy trzeciej kaliskiego liceum
- Dariusza Guza i Wiktora Piwnickiego oraz ucznia I Liceum Ogólnokształcącego ze Szczecinka - Kacpra Szutowskiego. Zespół, którego opiekunem był
dyrektor ZS w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski osiągnął bardzo dobry
wynik, zajmując w klasyfikacji generalnej konkursu piąte miejsce.
Szesnaście trzyosobowych drużyn konkurowało ze sobą podczas
dwóch dni zdalnej rywalizacji, biorąc udział w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Na wyniki drużyn składała się punktacja
uzyskana z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej. Przebieg
konkursu oceniało pięcioosobowe Jury pod przewodnictwem profesora
Jerzego Eislera.
Drużyna z województwa zachodniopomorskiego uzyskała łącznie
24,2 na 30 możliwych do zdobycia punktów. Do miejsca na podium zabrakło
1,1 pkt. Szczególnie dobry wynik licealiści uzyskali na egzaminie ustnym, gdzie
zajęli drugie miejsce wśród wszystkich drużyn.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Centrum Solidarności
z Gdańska pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ośrodka
Rozwoju Edukacji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do rywalizacji wojewódzkich w 2020 r. przystąpiło 800 uczestników
wyłonionych z blisko 3500 uczniów, którzy zgłosili się do etapu szkolnego konkursu. Z każdego województwa w finale brała udział drużyna składająca się
z trzech laureatów etapu wojewódzkiego pod opieką nauczyciela przygotowującego zwycięzcę tej fazy konkursu.
Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” to największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów
szkół średnich w Polsce.

zanowne Wędkarki, Szanowni Wędkarze!
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna wraz z
partnerami: powiatem drawskim, powiatem szczecineckim
i miastem Szczecinek ogłaszają konkurs fotograficzny pod nazwą „Ryby Pojezierza Drawskiego”. Naszym celem nie jest prezentowanie tylko i wyłącznie
największych ryb, ale przede
wszystkim ukazanie wyjątkowości i piękna Pojezierza
Drawskiego poprzez pryzmat
ekosystemów wodnych i ryb,
które je zamieszkują.
Co miesiąc wybierać będziemy
najlepsze zdjęcie, a jego autor
otrzyma oryginalną koszulkę
wędkarską wraz z nagrodami
dodatkowymi.
Z pośród laureatów miesiąca
wybierzemy najlepszą fotografię roku – gratyfikacje za ten
laur niechaj jeszcze pozostaną
tajemnicą.
Ponieważ nowy sezon wędkarski już się rozpoczął, liczymy na to, że pierwsze fotografie zaczną niebawem do
nas spływać.
Zapraszamy do zabawy!
Szczegółowy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie
na stronie internetowej: Konkurs fotograficzny "Ryby Pojezierza Drawskiego" Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna (szlot.pl)

Maciej Rydzewski, dyrektor ZS w Kaliszu Pom.
Link do strony z wynikami konkursu: https://olimpiadasolidarnosci.pl/2020/12/
zwyciezcy-vi-edycji-konkursu-olimpiada-solidarnosci-dwie-dekady-historii-2-2/

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna - ul. Piłsudskiego 3,
78-400 Szczecinek, www.szlot.pl
Sylwia Koczmeła - tel. +48 536 924 998, sylwia@szlot.pl

Z życzeniami u kombatantów

Betlejemskie Światło Pokoju

poniedziałek 21 grudnia 2020 r. kombatantów mieszkających w
gminie Kalisz Pomorski odwiedzili dyrektor Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski, kierownik internatu Jadwiga
Czerniga oraz radny Rady Powiatu Drawskiego Marcin Krężel, koordynator
X Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera.
Tym razem wyjątkowo ze względu na stan pandemii w trosce o zdrowie kombatantów, w wyjeździe nie wzięła udziału młodzież. Dyrektor szkoły,
kierownik internatu i radny z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
złożyli seniorom oraz ich bliskim
serdeczne życzenia, wręczyli podarunki, które ufundowali kaliscy
przedsiębiorcy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zofii Zawrot oraz
Piekarnia Halina Bulwa i Alicja
Czapek.
Dzięki współpracy z Marcinem
Krężelem kaliscy kombatanci Wiktor Wasiłkowski i Edward
Jaskulski zostali włączeni do
X Bożonarodzeniowej Paczki dla
Bohatera, w ramach której otrzymali paczki na święta.
Dziękujemy Marcinowi Krężelowi
za współpracę i możliwości włączenia naszych kombatantów do X Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera.

e wtorek 22 grudnia 2020 roku harcerki i harcerze z powiatu drawskiego przekazali Betlejemskie Światło Pokoju
wicestaroście Mariuszowi Nagórskiemu.
Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii
Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów
zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat
temu narodził się Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie
od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony
przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Sam moment odpalania
Światła w Betlejem jest
wyjątkowy. Dla tej idei
ludzie potrafią na chwilę
się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew.
W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju,
w zmieniających się warunkach
politycznych,
nigdy nie zdarzyło się, by
Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak
pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między
narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół,
szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe
uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Maciej Rydzewski, dyrektor ZS w Kaliszu Pom.
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Jest to krzyżówka z przymrużeniem oka, co oznacza, że niektóre hasła mają charakter żartobliwy. Inną cechą szczególną tej krzyżówki jest to, że część haseł oparta jest o realia czaplineckie, których nieznajomość poważnie utrudni rozwiązanie. Jestem autorem
tej krzyżówki. Jest ona w pewnym sensie historyczna, gdyż była opublikowana 30 lat temu w czaplineckim czasopiśmie „Grajdoł”
nr 3 (styczeń/luty 1991 r). Upływ czasu sprawił, że określenia do kilku haseł trzeba było zaktualizować.
Poziomo: 1) drewniany stoi na czaplineckim rynku, 4)
rogaty mięczak, 7) element statku najczęściej stykający
się z dnem, 8) lipa, 10) kopalnia w okolicy Czaplinka,
15) grzeczne określenie zapadłego kąta, 19) może być
obiadowa, 20) zamiata, 22) zmniejsza pogłowie trzody,
23) błona łączno-tkankowa okrywająca kości, 24) hiszpański tytuł grzecznościowy, 25) Czaplinek ma z czaplą, 26) granice występowania jakiegoś zjawiska, 29)
przeniesienie uprawnień wynikających z weksla lub
czeku na inną osobę, 32) na głowie lub w kambuzie,
33) drzewo lub krzew o silnie pachnących białych
kwiatach, 34) nadmierna łatwowierność, 35) dawne
zajęcie konia, 36) kręgosłup statku, 37) przeciwieństwo
upadku, 38) lico, 39) wzleciał i spadł, 41) siedmiomilowy, 43) rodzaj zabezpieczenia, 44) marka samochodu,
46) postrach korników, 48) instrument muzyczny pasterzy z kolędy, 49) uczynienie większym, 51) tryska wodą, 54) daje, 56) rozwoził wozem węgiel, 57) demonstrowanie, prezentowanie, 58) dokuczliwy owad, 61)
do popisu, 63) pamiętnikarz patronujący czaplineckiej
ulicy, 64) napad, 66) miasto powiatowe w sąsiednim
województwie, 67) przeszkadza w nurkowaniu na płyciźnie, 68) na dżokeju, 69) wypłaca emerytury, 71)
miejsce magazynowania towarów, 72) najlepiej spędzisz w Czaplinku, 74) patron czaplineckiej ulicy, 75)
krótka rozprawa ujmująca jakiś temat w sposób subiektywny, 76) znak zodiaku, 77) stromy, urwisty brzeg,
78) stołówkowy lub towarowy, 79) wystaje z fasady
budynku, 80) dopływ Warty, 82) bankructwo, 85) do
mierzenia, 86) ranna lub wieczorna, 87) klęska szachisty, 89) przystąpienie, 90) urok, 91) część buta, 93)
okazał się podzielny, 94) brzmi w niej chrząszcz, 95)
cukierek w odcinkach, 96) urodzinowy służy jako
świecznik.
Pionowo: 1) tam, gdzie ryczą rogacze, 2) gaz do zapalniczek, 3) wielki, gęsty las, 4) trop, 5) ziołowa przyprawa kuchenna, 6) pobliskie jezioro i wieś o tej samej
nazwie, 9) coś wyjątkowego, niezwykłego, 10) produkt jednego z czaplineckich przedsiębiorstw, 11) drobny wytwórca, 12) motyw zdobniczy, 13) Najwyższa Izba Kontroli, 14) nie ma jej przy naszej ul. Aptecznej, 15) np. alkomat, 16) ucieka zwykle tyłem; 17) dziewczyna stąd,
18) dziewczyna na koniu, 27) tasiemiec, 28) zna się na rybach, 30) Stare lub Pomorskie, 31) wiąże snopy, 35) największy instrument muzyczny w naszym mieście, 36) kupuje lub handluje, 40) roślina wonna lub żółtawa, 41) kraj w Ameryce Południowej bez dostępu do morza,
42) reakcja na pytanie, 45) iglasty, 47) nasz dom kultury, 49) kasa oszczędnych, 50) symbol sodu, 51) naczynie do podawania zupy, 52) popularne warzywo, 53) wyspecjalizowany fachowiec, 55) z ostrożności unika podejmowania ostatecznych decyzji, 59) za morzem lub koło
Wałcza, 60) trudna lub praktyczna, 62) ziemska ma troposferę, 63) istotna część popiersia, 64) do wąchania, 65) pierścienica zabierana
wbrew jej woli na ryby, 69) żelazny strój, 70) głos węża, 72) przemieszczanie się za pomocą pojazdów, 73) kofeina, 78) najniższy głos męski, 81) wieś w okolicy, 82) zwierzchnik wiceprezesa, 83) dola, 84) kąt zawarty między północną częścią południka odniesienia a danym
kierunkiem poziomym, 87) poniżej zera, 88) ma „Chatę” w Nowym Drawsku, 92) wiśniowy las, 93) najniższy głos kobiecy.
Zbigniew Januszaniec
Rozwiązanie „krzyżówki z czaplą” z poprzedniego numeru „Kuriera Czaplineckiego”:
Poziomo:
1) CZARNIECKI, 8) RYBOŁÓWSTWO, 10) POJEZIERZE, 14) OSA, 15) TWIST, 16) MAJTEK, 18) ZAD, 19) JAZ, 21) TONA, 23) ALA, 24) DOLINA,
26) AJENT, 28) TWARZ, 30) NARKOTYK, 32) ZDUN, 34) WĄS, 36) WOLA, 37) TI, 38) RYBA, 39) LIS, 42) UGÓR, 43) EKSPANSJA, 46) OM, 47)
ZAKON, 49) PSINA, 51) SIEJA, 52) RZEP, 53) ŚMIECH, 56) LIŚĆ, 58) ZEGAR, 59) OLCHA, 60) OSM, 61) IGNORANT, 62) MAGIK, 65) ERG, 66)
OKO, 67) ĆMA, 70) TON, 69) ŁZA, 71) IKONA, 73) CZAPLA, 75) SKRAJ, 76) KATAR, 78) BIELAWA, 81) SZWAJCARIA, 84) BURTA, 86) STACJA, 87) NA, 88) RYNEK, 89) KIERMASZ, 91) CZAS 92) RAJ, 94) STO, 95) KRZYŻÓWKA
Pionowo:
2) ZERÓWKA, 3) RYBOSTAN, 4) IGŁA, 5) CEWKA, 6) ISTOTA, 7) WIOSKA, 10) PRZETARG, 11) JODŁA, 12) ZAJAZD, 13) ZIELEŃ, 16) MANKO,
17) ELEKTROTECHNIK, 20) ZDANIE, 22) NERW, 25) NIWKA, 27) TOLUEN, 29) RZADKOŚĆ, 31) TAG, 33) UL, 35) SUS, 40) SKURCZ, 41) LAP,
45) NIEPRZYJACIEL, 47) ZAPIS, 48) NAIWNOŚĆ, 50) AR, 54) HENNA, 55) ROLMAT, 56) LOBELIA, 57) ŚMIGŁO, 63) GONITWA, 64) KOMORZE, 68) MAK, 69) ŁAJBA, 72) NADAWCA, 74) PAW, 75) SUCHAR, 76) KOMAR, 77) SZOT, 79) ALBUM, 80) ADRES, 82) INA, 81) PLISA, 85)
LEK, 87) NACISK, 89) KARCZ, 90) ANTEK, 93) JEŻ
(Zb. J.)
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Wywiad z Panią Dyrektor ZS Małgorzatą Głodek
Ogromną zatem rolę przywiązuję do promocji szkoły. Jako szkoła kontynuujemy
współpracę z Akademią Morską w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim,
Politechniką Koszalińską, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu,
IMOS Polska. Od 2020 r. klasy medyczno-ratownicze otrzymały patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a klasa I technikum w zawodzie
technik mechatronik może poszczycić się patronatem RIMASTER POLAND
z Czaplinka.
Nie byłaby możliwa realizacja wielu przedsięwzięć szkolnych, gdyby nie wsparcie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom., Gminy Czaplinek, radnych powiatowych, Stowarzyszenia Byłych Pracowników Telczy, instytucji takich jak:
CzOK, ZGK w Czaplinku, Kluby Emerytów i wiele innych. W imieniu całej
szkolnej społeczności bardzo wszystkim dziękuję.

Pani Dyrektor, we wrześniu 2019 r., objęła Pani stanowisko dyrektora i kieruje
naszą placówką... Jakie refleksje towarzyszą Pani z tej perspektywy czasowej?
Ten czas to kolejne 1,5 roku doświadczenia w mojej pracy. Zastanawiałam się,
jakim dyrektorem powinnam być w tej niełatwej rzeczywistości?
Współczesnej szkole stawia się wymogi jakości i efektywności. Do tego dochodzą
przecież problemy finansowe. Dyrektor szkoły, to także nauczyciel i wychowawca. Wbrew powszechnym, utartym schematom nie jest dziś łatwo sprawować
funkcję dyrektora szkoły, na którego przecież spadło dużo więcej różnych obowiązków, które pod rygorem bardziej lub mniej dolegliwych konsekwencji musi
wykonywać. Często zadania związane ze stroną materialną funkcjonowania szkoły na plan dalszy spychają dbałość o efektywność i nowoczesność procesu nauczania. A przecież powinno być odwrotnie. Zapominając o trudnościach, myślę, że
najistotniejszą sprawą w zarządzaniu szkołą, są działania skierowane na tworzenie
atmosfery wzajemnego zaufania, zachęcania pracowników do dyskusji i współdecydowania o wspólnej wizji rozwoju ZS w Czaplinku.
Szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Na jakie relacje Pani stawia:
uczeń - nauczyciel, dyrekcja – nauczyciele, rodzice – dyrekcja... a może wszystkie
one wg Pani są równorzędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki?
Bardzo mi zależy na stworzeniu w szkole takiej atmosfery pracy, aby chętnie
w niej przebywali nauczyciele, uczniowie i coraz tłumniej odwiedzali ją rodzice.
Uwielbiam swój zawód - uczenie. George Bernard Shaw powiedział: „Nauczyciel
jest przechodniem pytanym o drogę, czyli kimś, kto może udzielać jedynie wskazówek. O tym jak i gdzie dojść – musi zdecydować sam uczeń”. Można zatem
rzec, że bardzo ważna dla mnie jest relacja: uczeń – nauczyciel. Sama bowiem
jestem otwarta na dialog, chcę być partnerem w dyskusji, w negocjacjach. Z tego
powodu bliski jest mi ruch „Budzących się szkół”, gdzie najważniejszym zadaniem
każdej placówki oświatowej jest stworzenie lepszej, bardziej przyjaznej uczniom szkoły.
Wiem jednak, że bez właściwej relacji nauczyciel-dyrektor nie będzie możliwa
wspólna praca nad wizją szkoły, a dodatkowo - jeśli nie będę w stanie zachęcić do
współpracy na rzecz rozwoju szkoły rodziców naszych uczniów - to praca nad
rozwojem placówki może zostać zachwiana.
Dla każdej szkoły, laureaci konkursów, uczniowie zdolni, to powód do dumy
i zachęta dla innych... a co Pani sądzi o pracy z uczniem, który ma mniejsze możliwości, a też czegoś oczekuje od szkoły?
Traktowany podmiotowo uczeń w szkole chętnie podejmuje wyzwanie, ale potrzebuje do tego wspierających dorosłych/nauczycieli. Wychodząc z takiego założenia, każdy uczeń w naszej szkole jest w stanie osiągnąć sukces, dla jednego to
będzie tytuł laureata/finalisty, dla drugiego – samo uczenie się, czy bycie aktywnym itp. Jeśli zrozumiemy, że możliwe jest zindywidualizowanie procesu uczenia
się i jednocześnie realizowanie programu, przestaniemy „nauczać”, stosować metody podawcze, to uczniowie sami zapragną się uczyć, będą bardziej aktywni. To
jest wyzwanie! Jestem przekonana, że odejście od modelu szkoły transmisyjnej
przełoży się na sukces każdego ucznia.
Praca w szkole z uczniem, współpraca z nauczycielami wiąże się z ogromną odpowiedzialnością... Czy czuje Pani presję z tym związaną?
Oczywiście. Dyrektor szkoły powinien przejawiać wysokie poczucie odpowiedzialności za szkołę. Z jednej strony - bezpośrednio wynika to z przepisów prawa, z drugiej - z relacji: uczeń - nauczyciel - rodzic, ponieważ niosą
w sobie duży potencjał emocjonalny.
Szkoła to nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice... Szkoła buduje swoją pozycję
w środowisku lokalnym... Na współpracę z jakimi instytucjami Pani stawia, ponieważ dziś trudno wyobrazić sobie bez tego funkcjonowanie placówki, bo dyrektor to też menadżer?
Szkoła musi dbać o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.

Jest Pani doświadczonym pedagogiem. Czy z tej perspektywy czasowej, zauważa
Pani różnice pokoleniowe w kolejnych rocznikach uczniów, którzy przekraczają
próg szkoły?
Zmieniamy się nieustannie, my - dorośli, a także uczniowie. Zauważana jest coraz bardziej znacząca różnica kulturowa, na którą składa się kompleks wyobrażeń
religijnych, wiedzy, wartości, moralności, obyczajów, wzorców zachowań, idei
itp. To z pewnością ma wpływ na komunikację międzypokoleniową. Obserwujemy, że muszą być wypracowane nowe standardy porozumiewania się. Autokratyczne i dyrektywne negowanie młodego pokolenia, żyjącego w kulturze zmiany,
jest przez młodzież nie do przyjęcia. Dyrektywy kierowane ze strony starszego
pokolenia – negowanie, krytykowanie i osądzanie może prowadzić jedynie do
większej spójności wewnątrz młodego pokolenia, które jednocząc się przeciwko
wspólnemu wrogowi, będzie tworzyło nowe, nieznane i wyodrębniające się wzorce zachowań i komunikacji. Niezbędny jest nowy system znaczeń w procesie
komunikacji międzypokoleniowej, który stworzy nowe formy dialogu, oparte na
zrozumieniu i wypracowaniu nowych standardów interpretacji rzeczywistości. Co
my możemy z tym zrobić? Nauczmy się siebie słuchać i słyszeć.
Jakie jest Pani zawodowe motto, któremu jest Pani wierna w swojej pracy?
Zauważyłam ciekawą rzecz - może ma ona związek z upływem czasu - bliskie
stają mi się słowa Heraklita panta rhei. Najważniejsze dla mnie jest, by nie zapominać jak mawiał Jean Anoilh, że życie składa się z wielu drobnych monet, a kto
je podnosi, jest zamożny. Cieszę się z każdego doświadczenia, chcę się doskonalić, rozwijać, samorealizować. Chciałabym, aby uczniowie, od których nieustannie się uczę, mogli poczuć taką moją radość z poznawania nowego, zgłębiania
rzeczy niemożliwych.
Jest Pani nauczycielką języka polskiego i dyrektorem. Która z tych dwóch funkcji sprawia większą satysfakcję - nauczanie czy kierowanie?
Myślę, że nauczanie, kiedy mogę wspierać swoich uczniów, czyli kierować tak
sytuacjami, w których każdy może w „czymś" wygrać.
Na jakie zmiany Pani stawia, kierując Zespołem Szkół w Czaplinku?
Myślę, że najważniejsza jest kontynuacja działań, które są dobrą tradycją naszej
szkoły. Zamierzam sprawnie zarządzać pracą w celu uzyskania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania, a wszelkie działania ukierunkować na rozwój szkoły, tj. rozwój uczniów i nauczycieli. Nie może zabraknąć w tym klimatu do dobrej
komunikacji interpersonalnej. Pragnę angażować rodziców do współdziałania ze
szkołą na wielu płaszczyznach, a także nieustannie pozyskiwać sojuszników szkoły, współpracować ze środowiskiem lokalnym, promować walory szkoły i jej
osiągnięcia.
To zmiany..., a jaka jest szkoła Pani marzeń?
Szkoła moich marzeń to po prostu bezpieczna przystań, jak dom, w którym buduje się w uczniach poczucie wiary w siebie i swoje możliwości, doskonali umiejętności obrony własnych praw i poglądów, wzmacnia postawy typu: wierność słowu, odwaga cywilna, poświęcenie, kształci wrażliwość uczuciową, pracę na rzecz
drugiego człowieka, rozwija solidarność, chęć pomagania, zrozumienia innych,
przyjaźń. To szkoła na pewno nowoczesna, dobrze wyposażona, w której uczniowie czują się odpowiedzialni za efekty nauczania.
Nowy Rok 2021 to nowe plany, nowe możliwości i nowe nadzieje - czego życzyć
Pani i kierowanej przez Panią placówce?
Nie będę oryginalna - na pewno zdrowia życzmy sobie wszyscy. Chciałabym,
aby omijały nas troski, by więcej było powodów do radości. Nie musi być łatwo,
bo pokonywanie trudności wpisane jest przecież w naszą ludzką egzystencję.
Niech w nowym roku wróci - jak najszybciej - znana nam dotąd szkolna rzeczywistość, byśmy mogli się cieszyć nawzajem swoją obecnością.
Wszystkiego najlepszego w Nowym 2021 Roku!
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Budżet Gminy 2021
rojekt budżetu Gminy Czaplinek na rok 2021 został przygotowany dość szybko i sprawnie, ale nie ustrzeżono się licznych niedoróbek, które wychwycili Radni i sami autorzy projektu. Dokument
ten był przedmiotem obrad komisji RM, szczególnie Komisji Budżetu. Jednak
projekt okazał się tak kontrowersyjny, że podczas sesji budżetowej rozgorzała nad nim niezwykle burzliwa dyskusja.
Głos zabierali niemal wszyscy Radni, zwłaszcza aktywni
byli przedstawiciele Klubu Radnych SPCz. Cieszy takie
zaangażowanie Radnych, widać że uważnie studiowali projekt budżetu i zgłosili szereg różnych wątpliwości związanych przede wszystkim z inwestycjami. Aktywność wykazał
także Pan Burmistrz (i wyjątkowo nie bawił się telefonem).
Głównie obsobaczał poprzednią ekipę, bo nie zrealizowała
wszystkich potrzebnych inwestycji. Teraz On, zamiast leżeć tylko we fotelu,
musi nadrabiać „zaległości”. To ciągłe jeżdżenie na karku poprzedników wymaga osobnego opracowania.
Radny W. Mierzejewski, oprócz zgłoszonych różnych uwag, zwrócił
uwagę na pozycję „wynagrodzenia” przy dwóch projektach związanych z poprawą jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprzez termomodernizację budynków, których wartość wynosi 1 680 000 zł. Zapis w budżecie mówi o wynagrodzeniu przy tym projekcie na kwotę 106 483 zł, co stanowi ponad
6% wartości projektów.
Zapewne, te ponad 100 tys. zł zgarnie jeden z kierowników referatów,
może w kooperacji ze współpracownikami. Takie myki są legalne, a wykorzystywane przeważnie przez firmy zewnętrzne jako zapłata, którym samorządy
zlecają przygotowanie i wdrażanie określonego projektu. W naszym przypadku
urzędnik pracujący przy tym projekcie jest na etacie Gminy, takie zadania należą
do jego obowiązków i bierze za to pensję, chociaż podczas sesji tłumaczył się, że
te projekty nie mieszczą się w jego zakresie obowiązków. Z takiej interpretacji
tego zdarzenia przez urzędnika i przyjętej przez Burmistrza wynika, że Gmina
realizuje zadania, które nie są jej zadaniami własnymi. Zatem mamy do czynienia z naruszeniem prawa! Jeżeli jednak przyjmiemy, że te projekty mieszczą się
w zadaniach Gminy, a trzeba dodatkowo sowicie wynagradzać urzędników, to
znaczyłoby, że podział obowiązków w Urzędzie jest niewłaściwy, a nawet patologiczny. A może referat zajmujący się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych
jest niepotrzebny? Zamiast utrzymywać urzędników biorących pensje za bezdurno, lepiej i taniej byłoby korzystać z ich usług jako firmy zewnętrznej.
Jak by nie patrzył, tak się robi interesy! Nie ma czasu i chęci na prowadzenie projektów związanych z uzbrajaniem stref inwestycyjnych, bo tu nie ma
dodatkowych profitów, a trzeba by napracować się teraz i później, zwłaszcza
przy poszukiwaniu inwestorów, jest natomiast ochota i czas na dodatkowy, niemały zarobek. Zapowiedziano złożenie wyjaśnień na piśmie.
Co na to mają powiedzieć urzędnicy, którzy rzetelnie i uczciwie pracują, a nie mają takich możliwości „dorabiania”? Za moich czasów pojawiały się
podobne zakusy, ale były skutecznie ograniczane przez zastępcę i sekretarz gminy.
Fundusz sołecki w obecnym budżecie na poziomie ub.r. czyli niespełna
467 tys. zł. Jeśli dotychczasowe edycje funduszu sołeckiego sprawdziły się, należałoby ten fundusz zwiększyć, aby dalej mobilizować społeczność wiejską do
aktywności na rzecz swojego środowiska. Pan Burmistrz jednak widzi to inaczej.
Jego zdaniem, np. w Żelisławiu zmarnowano fundusze, bo zielona siłownia stoi
zarośnięta.
Podobnie z funduszem obywatelskim. Jego proponowana minimalna
wysokość –128 tys., nie zaspokaja ambicji prawie 7 tys. Mieszkańców Czaplinka.
Nie uwzględniono w budżecie, wbrew zapewnieniom i planom, budowy
świetlicy (kontenera) w Byszkowie, oraz remontu świetlicy w Pławnie. Te zadania należałoby traktować jako pilne dla mieszkańców wsi. Ale Pan Burmistrz
proponuje nawet wyburzenie budynku świetlicy w Prosinku! Stawia na kontenery, ale w budżecie nie ma o tym śladu!
Nie uwzględniono w projekcie budżetu propozycji SPCz, takich jak:
- przygotowanie projektu budowlanego remizy OSP Siemczyno;
- budowy dróg w ul. Żeromskiego i Jarzębinowej;
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- nie ma śladu uzbrojenia stref inwestycyjnych na lotnisku i przy ul. Pławieńskiej
(mimo rezygnacji z tego zadania, ale w obliczu nowej perspektywy finansowej
UE i gotowości PiS-u do realizacji takich zadań, należałoby się do takich inwestycji przygotować).
W budżecie prognozuje się następujące pozycje w kwotach: dochody –
59 149 613,63 zł; wydatki – 60 451 397,63 zł; deficyt budżetowy – (-) 1 301 784 zł;
zadłużenie na koniec roku przewiduje się w wysokości 22 351 293 zł.
Wydatki na inwestycje przewidziano na kwotę 5 903 777 zł, w tym:
- kanalizacja do Siemczyna - 1 555 142 zł;
- przebudowa ul. Kamiennej - 447 502 zł;
- ścieżka pieszo-rowerowa - 700 000 zł;
- przebudowa ul. Gdańskiej - 320 00 zł;
- odbudowa pomostu WOPR - 240 000 zł;
- ujęcie wody i stacja ul. Akacjowa - 800 000 zł;
- termomodernizacja budynków - 1 575 000 zł;
- wymiana źródeł ciepła - 105 000 zł;
- oświetlenie i ścianka na hali - 111 133 zł.
Lista jest dość imponująca, ale należy zauważyć, że aż siedem pozycji to jest
kontynuacja ub.r., czyli kiepsko było z realizacją zadań w 2020 r., natomiast
nowe pozycje są tylko dwie (przebudowa ul. Kamiennej i inwestycje w hali
sportowej)!!!
Opinia RIO o projekcie budżetu jest pozytywna z uwagami, ale uważna
lektura wskazuje, że panuje w nim chaos, Jest to prosta konsekwencja ogólnego
chaosu panującego w Ratuszu. Generalnie, projekt należałoby odrzucić do poprawki oraz wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Jednak z uwagi na inwestycje,
a zwłaszcza na budowę kanalizacji do Siemczyna, aby przystąpić do przetargu
jak najszybciej, należało budżet przyjąć.
Jak wyrazili się przewodniczący Klubów Radnych – A. Minkiewicz i W. Mierzejewski – ten budżet nie jest budżetem marzeń ale zostanie uchwalony z nadzieją na jego pozytywne zmiany w ciągu roku. Uchwałę budżetową podjęto
jednogłośnie. Kolejny raz Rada Miejska została postawiona pod ścianą!
W przeszłości M. Czerniawski czy A. Minkiewicz głosowali przeciw
projektom budżetu, które przewidywały deficyt budżetowy. Tym razem nie
mieli oporów. Podobnie W. Wojtowicz, też w przeszłości głosował przeciw, bo
w projektach nie było remontu świetlicy w Pławnie. W tej kadencji zawsze głosował za budżetem, chociaż w trzech kolejnych projektach nie ma śladu świetlicy w Pławnie. Zmieniła się Państwu Radnym optyka?
Adam Kośmider
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