
 

 



 

 

2        <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>                     Kurier Czaplinecki - Luty 2021 

Nici SILHOUETTE  

ul. Tęczowa 5 - 7 lok. 4 
78-600 Wałcz 

PRYWATNY GABINET  
OTOLARYNGOLOGICZNY 

 

dr n. med. Izabela Kulec-Kaczmarska 
78-500 Drawsko Pomorskie 

ul. Poznańska 1b  
Rejestracja telefoniczna 500 067 815 

 

UBEZPIECZENIA 
CZAPLINEK 

CEZARY RADZISZEWSKI 
 

ul. Kościuszki 19, tel. 784-889-303 
E-mail: cradzisz@gmail.com 

 
Klinika Rehabilitacji &  

Ortopedii ‘Vitamed  
Drawsko Pomorskie‘ 

 
Łączymy nowoczesne metody 
rehabilitacji – neurorehabilitacji 
z elementami zaawansowanej 
ortopedii. Aby poprawić twoje 
samopoczucie oraz komfort ży-
cia bez bólu. Nasza oferta jest 
skierowana do pacjentów  
w każdym wieku. Oferujemy 
kompleksową rehabilitację oso-
bom po urazach ortopedycz-
nych, endoprotezoplastykach,  
z zespołami neurologicznymi 
oraz bólowymi.  

Zapraszamy.   
 
 

DRAWSKO POMORSKIE  
UL.PLAC GDAŃSKI 3 

TEL 736-120-120 

dr n. med. Artur Pudło 
pl. 650-lecia 1 

Złocieniec 
tel. 604 664 654 

www.arturmedbox.pl 



 

 

Kurier Czaplinecki - Luty 2021                 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>            3 

Podsumowanie prac Zarządu Powiatu Drawskiego w 2020 r.  

ako radny Powiatu Drawskiego, a zarazem członek Zarządu Po-
wiatu Drawskiego, czuję się zobowiązany do przekazania Państwu 
informacji dotyczących działań Zarządu - władzy wykonawczej  

Powiatu Drawskiego, jak również by przybliżyć zakres tematyki samorządowej 
szczebla powiatowego. 
Zarząd Powiatu Drawskiego obradował w składzie: 
- Stanisław Cybula – Przewodniczący Zarządu; 
- Mariusz Nagórski – z-ca Przewodniczącego Zarządu; 
- Waldemar Włodarczyk – etatowy członek Zarządu; 
- Zbigniew Dudor – członek Zarządu; 
- Marek Tobiszewski – członek Zarządu. 
W 2020 r. Zarząd Powiatu Drawskiego odbył 51 posie-
dzeń, podczas których przygotował i przedstawił do akcep-

tacji 88 projektów uchwał Rady Powiatu Drawskiego i podjął 159 uchwał Zarzą-
du Powiatu Drawskiego (budżetowe, podatkowe i finansowe 37; majątkowe, 
inwestycyjne, gospodarka nieruchomościami 21; organizacyjne Rady, organiza-
cyjne Powiatu, Starostwa i jednostek podległych 44; edukacji, promocji, kultury  
i sportu 45; inne 8). 

Rozpatrzono 183 podania i wnioski w zakresie gospodarki mieniem 
powiatu, udzielenia dofinansowań, spraw gospodarczych i społecznych. Przyjęto 
82 sprawozdania, informacje i raporty z działalności jednostek organizacyjnych 
powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży. Rozpatrzono 50 innych spraw. 
Średnia frekwencja obecności członków Zarządu 85,1%. 

Szczegółowe sprawozdania z działalności Zarządu i projekty uchwał 
składane są na każdej sesji zwyczajnej. Poszczególni członkowie Zarządu podej-
mowali inicjatywy indywidualne lub w niepełnym składzie tego organu, m.in. 
reprezentując Zarząd, inicjując różnorodne działania i wspierając przedsięwzięcia 
już rozpoczęte.  

Ponadto Zarząd zajmował się m.in. sprawami z zakresu: 
Promocji i ochrony zdrowia: Zarząd przeprowadzał spotkania infor-

macyjne i negocjacyjne z Dyrekcją Drawskiego Centrum Specjalistycznego oraz 
Zarządem Spółki „Szpitale Polskie” S.A. w Katowicach. Spotkania dotyczyły 
m.in spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala pod względem statutowym  
i finansowym, wynikającym z realizacji umowy dzierżawy oraz zaangażowania 
Spółki Szpitale Polskie S.A. w Katowicach, dotyczące modernizacji Drawskiego 
Centrum Specjalistycznego.  

Zarząd mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Po-
wiatu Drawskiego oraz potrzebę Drawskiego Szpitala - jakim jest budowa stacji 
pogotowia ratunkowego w Drawsku Pom., zwrócił się do Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z pisemną prośbą o wsparcie merytoryczne i finan-
sowe jego budowy. Pismo zawierało także deklarację wsparcia budowy ww. 
stacji przez samorządy powiatu i Gminy Drawsko Pom. Na potrzebę ww. inwe-
stycji władze samorządowe gminy Drawsko przekazały Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie grunty w dogodnym miejscu przy szpita-
lu, w pobliżu przyszłego lądowiska pogotowia lotniczego. 

Zarząd podjął także działania w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psy-
chicznego, które swoją działalność planuje rozpocząć już 2021 r. Siedziba CZP  
w Drawsku Pom. przy ul. Obrońców Westerplatte 11, z myślą o mieszkańcach 
Strefy Centralnej Województwa Zachodniopomorskiego. Dlatego też w sierpniu 
2020 r. Zarząd Powiatu Drawskiego podjął kolejny krok, wspierając działania SP 
ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu, o rozszerzenie działalno-
ści Poradni Zdrowia Psychicznego w zakresie leczenia środowiskowego, składa-
jąc pisemny wniosek do Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczeci-
nie. Wniosek dotyczył ogłoszenia konkursu, na uruchomienie w Drawsku Pom. 
przy ul. Westerplatte 11 świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych Oddział 
Dzienny Psychiatryczny i Zespół Leczenia Środowiskowego. (CZP). 

Zarząd Powiatu, mając również na uwadze rozwój i modernizację 
obiektów Szpitala, a także tworzenie w nim nowych oddziałów, poradni oraz 
gabinetów medycznych służących społeczeństwu naszego regionu, a także zapisy 
umowy zawartej 20 grudnia 2011 r., wystąpił z pismem, w którym zwraca uwa-
gę, iż deklaracje zawarte w umowie dotyczące wysokości kwot, jakie Szpitale 
Polskie S.A. miały inwestować w rozwój placówki, nie zostały wykonane. Doko-
nując oceny, Zarząd Powiatu po analizie wykonanych zadań wynikających  
z umowy, a także tych, które nie zostały zrealizowane, dostrzega rozbieżności, 
które należy niwelować tak, by zapisy mówiące o 68 mln zł, jakie Spółka Szpitale 
Polskie deklarowała zainwestować, dostosować do dzisiejszych możliwości pop-
artych wnioskami społecznymi i realnymi uwarunkowaniami NFZ, a także strate-
gii Spółki.  

Zarząd, po wnikliwej analizie sytuacji demograficznej i zdrowotnej 
mieszkańców Powiatu Drawskiego, podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań 
do uruchomienia całodobowej placówki Dom Pomocy Społecznej ,,Dom Senio-
ra” w Mielenku Drawskim dla osób w podeszłym wieku i somatycznie chorych  
 

wraz z mieszkaniami opieki wytchnieniowej. W założeniach placówka będzie 
dysponowała około 75 łóżkami z szerokim zapleczem rehabilitacyjnym, w tym 
5 mieszkań opieki wytchnieniowej. Planowany termin zakończenia prac projek-
towo - budowlanych i oddanie jednostki do użytku, to koniec 2022 r. W związku 
z powyższym Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o pozyskanie środków. 

Dodatkowo Zarząd w kwietniu 2020 r. rekomendował utworzenie 
lądowiska na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego, działającego w Draw-
skim Szpitalu, popierając działania Drawskiego Centrum Specjalistycznego. 
Przedłożona rekomendacja dla Spółki Szpitale Polskie S.A. w Katowicach,  
w ślad za złożonym wnioskiem do listy projektów do dofinansowania w trybie 
pozakonkursowym dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
w ramach osi priorytetowej IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochro-
ny zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Sprawa  
w trakcie realizacji. 

Edukacji publicznej: Zarząd powołał 9 komisji egzaminacyjnych  
w związku z awansem zawodowym nauczycieli, rozpatrywano wnioski o po-
moc zdrowotną dla 10 nauczycieli na łączną kwotę ponad 9 tys. zł. Analizowano 
raporty o stanie rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Za-
rząd dokonał podziału stypendiów Starosty Drawskiego za wyniki w nauce  
i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021 oraz zdecydował o wysoko-
ści dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych. Udzielono pełnomocnictw dyrektorom szkół do udziału w projek-
tach edukacyjnych, a także zdecydowano o przyznaniu godzin nauczania indy-
widualnego i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie ze 
złożonymi wnioskami.  

Zarząd spotykał się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych  
w sprawach organizacyjnych i finansowych oraz analizował wnioski finansowe 
szkół. Przyznawano dofinansowanie do różnych inicjatyw szkół. 

Ze względu na rezygnacje ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku oraz Powiatowego Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego, Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu 
konkursu na te stanowiska. Trzem dyrektorom: ZS w Kaliszu Pom., ZS w Zło-
cieńcu oraz ZPE-T w Bobrowie, którym kończyła się kadencja, przedłużono 
powierzenie funkcji na 1 rok szkolny na podstawie przepisów szczególnych, 
wydanych w związku z COVID-19.  

Wielokrotnie Zarząd zajmował się również informacjami o działalno-
ści szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Drawski jest organem 
prowadzącym. 

Pomocy społecznej i profilaktyki prorodzinnej: Zarząd przyjął spra-
wozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych za rok 2019”, ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2019, 
sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022, sprawozdanie z działalności Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. za rok 2019. 

Zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu Drawskiego zmieniające 
uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Ochrony zabytków: W zakresie ochrony zabytków na podstawie 
Uchwały Rady Powiatu Drawskiego Nr XLVII/335/2018 w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdują-
cym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu draw-
skiego w 2020 r. udzielono dotacji celowych w wysokości 30 000 zł z przezna-
czeniem na: 15 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława B.  
i M. w Zarańsku na remont kościoła filialnego w Dołgiem w celu zapobieżenia 
katastrofie budowlanej poprzez ratunkowy remont wieży, oraz 15 000 zł dla 
Parafii Wniebowzięcia NMP na remont ścian nawy poprzez skucie tynków  
w kościele w Złocieńcu. 

Geodezji, Kartografii i Katastru, w tym prowadzenia powiatowej 
części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: podjęto prace 
celem przeprowadzenia modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na 
obszarze powiatu drawskiego pn: ”Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy 
wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego moder-
nizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na 
obszarze powiatu drawskiego”. 

Przystąpiono do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. 
„Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopo-
morskiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Gospodarki nieruchomościami: podjęto decyzję w sprawie wyga-
szenia prawa trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku 
Pom. na działkę przy ul. Drahimskiej w Czaplinku, decyzję w sprawie  
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ustanowienia prawa trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Draw-
sku Pom. na działkę nr 18/11 przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku. 

Ochrony środowiska i przyrody: dofinansowano ze środków prze-
znaczonych na ochronę środowiska przedsięwzięcia o charakterze ekologicz-
nym realizowane przez organizacje pozarządowe i samorządy. Dotacje przezna-
czono na: zakup metalowych koszy na nakrętki w kształcie serca dla sołectw: 
Konotop, Darskowo, Kluczewo, Siemczyno, Mielenko Drawskie, Ostroróg, 
Stara Studnica, Świerczyna, Stare Worowo, Machliny, Sienica, Bolegorzyn, 
Chlebowo, Łabędzie (7 700 zł), zakup materiałów pomocowych do przeprowa-
dzenia XVIII akcji sprzątania rzeki Drawy (990 zł) oraz dofinansowano zakup 
sadzonek drzew i krzewów do założenia trwałych terów zieleni w 14 sołectwach 
Powiatu Drawskiego – Byszkowo, Bolegorzyn, Stare Worowo, Broczyno, Ko-
sobudy, Linowno, Mielenko Drawskie, Kluczewo, Machliny, Żabin, Bobrowo, 
Żelisławie, Zagozd, Łąka (7000 zł). 

Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli: wysłuchano 
sprawozdania Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku za 2019 rok, Zarząd przyjął informacje od kierowników powiato-
wych służb, inspekcji i straży, które dotyczyły:  
- oceny zagrożeń porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,  
w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
- oceny bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą; 
- oceny realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania 
 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 
na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018- 2022”;  
- zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. 

Zarząd postanowił wesprzeć działania stowarzyszenia „Żarek”, udzie-
lając wsparcia w kwocie 5 000 zł na zakup materiałów do produkcji maseczek, 
które są wiodące w ograniczaniu transmisji wirusa COVID-19.   

Rozpatrzono pozytywnie wniosek Burmistrza Czaplinka o wsparcie 
finansowane na zakup nowego pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Staży 
Pożarnej w Czaplinku w kwocie 40 000 zł, oraz na wniosek Komendanta Po-
wiatowej Policji w Drawsku Pom. dofinansowano kwotą 50 000 zł zakup samo-
chodu dla Ogniwa Ruchu Drogowego, wspierając działania w zakresie wzmoc-
nienia zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze powiatu. (cz. I)  

Opracował: Zbigniew Dudor 
 

P.S. Ze względu na obszerność tematyki i ograniczone łamy naszego 
miesięcznika, w następnym numerze przedstawię pozostałe działania Zarządu 
dotyczące m.in. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku 
pracy, publicznego transportu zbiorowego, współpracą z organizacjami poza-
rządowymi, utrzymaniu powiatowych obiektów użyteczności publicznej, pro-
mocji Powiatu. 

Z. D. 

rzemoc fizyczna wobec kobiet jest we współczesnych społeczeń-
stwach Zachodu problemem znacznie mniejszym niż w stuleciach 
minionych. Na  przestrzeni wieków  przemoc w  ogóle  radykalnie  

ograniczono. Dawne brutalne masakrowanie ciała torturami i karami cielesnymi 
zostało zastąpione mniej inwazyjnymi formami dyscyplino-
wania przez dom rodzinny, ale przede wszystkim przez insty-
tucje i państwo.  
 Epoką odrzucenia przemocy było oświecenie; wiek 
starań o humanitaryzm i tolerancję, o zniesienie tortur, nie-
wolnictwa, kary śmierci, chłosty wobec chłopów i żołnierzy, 
przemocy wobec homoseksualistów i zaprzestania prześlado-
wań kobiet pod zarzutem czarów.  
 Przed epoką oświecenia, a i długo później, mężczy-

zna mógł wymierzać sprawiedliwość podlegającym mu chłopom, czeladnikom, 
służbie i najbliższym. Przede wszystkim dysponował prawem stosowania prze-
mocy wobec żony. Podkreślano wprawdzie, aby bić tylko w ostateczności  
i z umiarem, bez złości i emocji, nie połamać i nie uszkodzić, nie zabić. Przemo-
cy fizycznej towarzyszyła agresja seksualna, zarówno w małżeństwie, jak  
i w stosunku do żeńskiej służby albo poddanych chłopek.   
 Przemocy seksualnej w małżeństwie nie uznawano za występek. Normy 
miały tutaj wyraźnie charakter ochraniający stosunki reprodukcyjne w prawnym 
związku sakramentalnym bez względu na ochotę partnerki. Odstraszały one od 
seksu przedmałżeńskiego i pozamałżeńskiego, czego przejawem były dyskrymi-
nacja i pozbawianie praw „bękartów”, a więc dzieci nieślubnych.  

 Były to czasy, kiedy żeńska służba domowa była zjawiskiem powszech-
nym, a jej bicie, uwodzenie i gwałcenie przez pracodawców nie należało  
do rzadkości. Chłosta zaliczała się do legalnych środków poprawczych wobec 
służących dziewcząt. Romanse natomiast kończyły się czasem ciążą  
 
  

i wypędzeniem z pracy. Surowość prawa wobec 
gwałtu miała na celu tyleż ochronę kobiet, co ich 
mężów przed nieślubnym potomstwem. 
 Rzadko zdarzało się natomiast wymie-
rzanie sprawiedliwości w przypadku skrzywdzo-
nych kobiet niższych stanów – chłopek czy 
dziewcząt ze służby. Na skutek wymuszania 
seksu nierzadko zachodziły w ciążę ze swoim 
chlebodawcą i były następnie wyrzucane z pra-
cy, co czasem kończyło się dzieciobójstwemBi-
cie i agresja nie były z pewnością uważane za 
wynaturzenie, jak dzisiaj, ale za skrajne formy 
wymierzania sprawiedliwości i utrzymywania 
porządku. Najpierw jednak stosować należało 
inne środki poprawy, jak dawanie przykładu  
i skarcenie. Bicie kobiet nawet niezbyt dotkliwe 
spotykało się z niezbyt zdecydowaną, ale jednak 
przyganą Kościoła. Kaznodzieja Jean Benedicti 
w 1584 r. zakazywał tylko popadania w przesa-
dę w biciu żony. „Ten, kto surowo i okrutnie karci swoją żonę 
za jakiś błąd, dopuszcza się grzechu. Ma karcić ją łagodnie”. 
Jak stwierdza francuski historyk Jean Flandrin, zazwyczaj 
zalecano, aby nie bić żony „do krwi” i „na śmierć”. 
 Bartosz Paprocki u schyłku XVI w. zalecał, aby ko-
biety „trzymać krótko” za pomocą „świętego kija” lub „batoga”. Znane są daw-
ne okrutne żarty na temat bicia żony. Przypominają one, że niegdyś była to prak-
tyka częsta: „Koń potrzebuje ostrogi, żona kija”; „Kiedy kobieta choruje na 
nerwy, najlepszym lekarstwem jest lanie”; „Co mają wspólnego kobieta i muł? 
Jedno i drugie potrzebuje solidnego lania”; „Mąż tak pobił żonę, że trzeba było 
wzywać lekarza i aptekarza. Zapłacił im podwójnie. Pytają za co? Od razu za 
następny raz odpowiedział”. Stale powtarzaną argumentacją za przemocą wo-
bec kobiet była ich kłótliwość, która wyprowadzała mężczyzn z równowagi. 
 Zdarzały się przypadki bardzo brutalnego znęcania się nad kobietami. 
Dorota Rydlichowa przed Sądem Kaliskim w 1787 r. skarżyła swego małżonka 
choleryka o „ustawiczne bicie, katowanie, rzeczy popsucie, skrzyń siekierą rąba-
nie”. Zapytany, dlaczego nie żyje z żoną „przyzwoicie”, Rydlich odpowiedział, 
że „wołała na niego nieprzyzwoite słowa”, „i nadto kiedy wiele będzie gadać, 
tedy ją bić muszę”. Podobnie z sadystyczną wręcz przemocą mamy do czynie-
nia w wypadku Stanisława Warszyckiego, który kazał hajdukom ciężarną żonę 
rozebrać do naga i chłostać aż poroniła. W takich sytuacjach dochodziło do 
interwencji rodziny, natomiast bicie umiarkowane spotykało się „ze zrozumie-
niem”.  
 Agresja seksualna w średniowieczu związana była m.in. z problemem 
nadmiaru kawalerów w wieku dojrzałym. Dlatego prostytucja traktowana była 
często przez władze jako „wentyl bezpieczeństwa” dla samotnych mężczyzn. 
Takie było nawet stanowisko ojców Kościoła: św. Tomasza z Akwinu i św. 
Augustyna. Jednocześnie prostytutki potępiano i co jakiś czas dla uspokojenia 
publicznej moralności prześladowano i tępiono. Za prowokacyjne uważano 
samotne przebywanie młodych kobiet nie tylko na ulicy, ale i w karczmie.  
W Rzymie i Augsburgu władze zakazywały dziewczętom samotnego wycho-
dzenia po zmroku. 

O PRZEMOCY WOBEC KOBIET  
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Demokracja przy sekowaniu Kuriera  

a początku lutego 2020 r., czyli już ponad rok temu, Pan Bur-
mistrz, jednoosobową decyzją (ale zapewne konsultowaną z po-
znańskim  prawnikiem) usunął z  oficjalnej strony  UM  Czaplinka  

z zakładki Publikacje Lokalne elektroniczne wersje Kuriera Czaplineckiego.  
W tej zakładce umieszczone są różne wydawnictwa lokalne, o ich stanie i jakości 
piszę poniżej w artykule „Biuletyn Informacyjny”. 
 Zdecydowane stanowisko w tej sprawie zajął prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Czaplinka, jako wydawcy miesięcznika. W piśmie do Burmistrza  
z dnia 14 lutego 2020 r. domagał się natychmiastowego przywrócenia Kuriera na 
oficjalną stronę UM. Argumentował, że miesięcznik stanowi ważny element 
monitoringu społecznego działań i zaniechań władz samorządowych, gdzie za-
mieszczane publikacje spełniają wszelkie standardy prawa prasowego. Taka bez-
precedensowa decyzja stanowi zamach na podstawowe prawa obywatelskie na-
szej społeczności i jest brutalnym tłumieniem krytyki prasowej. 

26 lutego Pan Burmistrz poinformował Prezesa, że Kurier jest wyda-
wany w formie papierowej i umieszczany w formie elektronicznej na dsi, tak 
jakby Prezes o tym nie wiedział! Ponadto nie widzi powodów, aby dodatkowo 
powielać źródło informacji na stronach UM, i wywodzi, że w żaden sposób nie 
ogranicza dostępu do informacji zawartych w Kurierze. Uważa, że wiadomości  
z naszej Gminy publikuje Biuletyn Informacyjny, i to wystarcza, a domaganie się 
przywrócenia Kuriera na stronę UM jest bezpodstawne.  

Bezczelnie i bez logiki Pan Burmistrz wywodzi, że ograniczanie punk-
tów rozpowszechniania miesięcznika nie jest ograniczaniem dostępu do informa-
cji. Nawet dziecko wie, że jest inaczej. BI natomiast jest w założeniu, a powinien 
być w praktyce, źródłem zupełnie innych informacji niźli Kurier.  

Na wniosek radnego powiatowego Zbigniewa Dudora o Kurier upo-
mniała się także Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Podczas posie-
dzenia w dniu 25 lutego 2020 r. Komisja wypracowała 13 różnych wniosków, w tym 
wniosek o przywróceniu Kuriera na zakładce internetowej wydawnictwa lokalne. 
Oczywiście nie było żadnej reakcji Pana Burmistrza na ten postulat. Podejrze-
wam, że nie było także reakcji na pozostałe wnioski. Kto podejmie się sprawdze-
nia, że jest inaczej? Może bezpośrednio zainteresowani, którzy składali wnioski? 

W tej sytuacji SPCz wystosowało 13 marca pismo interwencyjne do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem 
Burmistrza Czaplinka (takie są procedury), który dalej przesłał pismo 20 marca 
do SKO. Organ powyższy 6 maja w dość długim wywodzie stwierdził, że nie 
może rozpatrywać odwołania Stowarzyszenia, ponieważ Burmistrz w sprawie 
usunięcia Kuriera ze stron UM nie wydał decyzji administracyjnej, a tylko taką 
SKO może rozpatrywać. Odpowiedzi udzielonej Prezesowi SPCz nie można 
uznać za decyzję administracyjną, wobec tego nie może służyć od niej odwoła-
nie. Można jednak złożyć skargę na działalność Burmistrza, i Stowarzyszenie 
jeszcze z tej możliwości skorzysta. 

Wobec tego 6 października SPCz wystosowało pismo do Stowarzy-
szenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL w Warszawie z prośbą o roz-
wiązanie problemu sekowania Kuriera. Konsekwencją tej prośby było pismo 
Prezesa REPROPOLU skierowane 14 października do Burmistrza Czaplinka. 
Zdaniem dziennikarza decyzja o wycofaniu zgody na elektroniczną dystrybucję 
miesięcznika nosi znamiona cenzury, i tu cytat z pisma:  
„Decyzja ta nie sprzyja otwartości w dostępie do informacji oraz swobody wypo-
wiedzi prasowej, przez co ogranicza debatę publiczną, na której, jak mniemam, 
również Panu zależy, gdyż sprawą nadrzędną jest interes mieszkańców Czaplinka. 
Istota demokracji lokalnej wymaga tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, 
stąd też w interesie Rady Miasta, Pana oraz Kuriera Czaplineckiego jest stworze-
nie przyjaznego dialogu stron jak również otwartości dla dyskursu publicznego. 
Myślę, że w czasach panującej pandemii dalsza współpraca Pana Burmistrza  
i Kuriera Czaplineckiego mogłaby przynieść wymierne efekty w postaci przepły-
wu informacji, z korzyścią dla mieszkańców Czaplinka”. 
 Na powyższe pismo Pan Burmistrz 21 października udzielił odpowiedzi 
Prezesowi REPROPOLU. Jest ona na tyle ciekawa, co zdumiewająca, że pozwo-
lę sobie zacytować ją w całości w następnym numerze. 

W Kurierze Nr 162 z lutego 2020 r. w artykule „Miłośnik demokracji’ 
oraz w Kurierze Nr 169 z września 2020 r. w „Wieściach z sesji i Ratusza” pisa-
łem o tłumieniu krytyki i eliminowaniu z obiegu społecznego naszego miesięcz-
nika, którego jednym z zadań jest monitorowanie poczynań władzy na Ratuszu,  
a którego łamy są otwarte dla wszystkich autorów, w tym także dla Pana Burmi-
strza. Jednak Jego dotychczasowe działania zdecydowanie rozmijają się ze skła-
danymi publicznie deklaracjami o umiłowaniu demokracji. 

Adam Kośmider  

Poziomo: 
1) RYBAK, 4) ŚLIMAK, 7) KOTWICA, 8) DRZEWO, 10) TORFOW-
NIA, 15) PROWINCJA, 19) PORA, 20) ZAMIATACZ, 22) RZEŹNIK 
23) OKOSTNA, 24) DON, 25) HERB, 26) ZAKRES, 29) INDOS, 32) 
KOK, 33) CZEREMCHA, 34) NAIWNOŚĆ, 35) ORKA, 36) KIL, 37) 
WZLOT, 38) TWARZ, 39) IKAR, 41) BUT,  43) OSŁONA,  44) OPEL, 
46) DZIĘCIOŁ, 48) LIRA, 49) POWIĘKSZENIE, 51) WODOTRYSK,  
54) DAWCA, 56) WOZAK, 57) POKAZ, 58) OSA, 61) POLE, 63) PA-
SEK, 64) NAPAD, 66) ZŁOTÓW, 67) DNO, 68) DŻOKEJKA, 69) ZUS, 
71) SKŁAD, 72) LATO, 74) CHROBRY, 75) ESEJ, 76) RAK, 77) KLIF, 
78) BON,  79) WYKUSZ, 80) NER, 82) PLAJTA, 85) MIARA,  86) RO-
SA, 87) MAT, 89) AKCES, 90) CZAR, 91) OBCAS, 93) ATOM, 94) 
TRZCINA, 95) DROPS, 96) TORT; 

Pionowo: 
1) RYKOWISKO, 2) BUTAN, 3) KNIEJA, 4) ŚLAD, 5) MAJERANEK, 
6) KOMORZE, 9) RZADKOŚĆ, 10) TARCICA, 11) RZEMIEŚLNIK, 
12) ORNAMENT, 13) NIK, 14) APTEKA, 15) PROBIERZ, 16) RAK, 
17) CZAPLINIANKA, 18) AMAZONKA, 21) TOR, 27) SOLITER, 28) 
ICHTIOLOG, 30) DRAWSKO, 31) SNOPOWIĄZAŁKA, 35) ORGANY, 
36) KUPIEC, 40) REZEDA, 41) BOLIWIA, 42) ODPOWIEDŹ, 45) LAS, 
47) CZOK, 49) PKO, 50) NA, 51) WAZA, 52) RZODKIEWKA, 53) 
SPECJALISTA, 55) ASEKURANT, 59) SZWECJA, 60) RADA, 62) AT-
MOSFERA, 63) PIERŚ,  64) NOS, 65) DŻDŻOWNICA, 69) ZBROJA,  
70) SYK, 72) LOKOMOCJA, 73) TEINA,  78) BAS, 81) RAKOWO, 82) 
PREZES, 83) LOS, 84) AZYMUT, 87) MRÓZ, 88) TONI, 92) SAD, 93) 
ALT.                                                                           Zbigniew Januszaniec 

Rozwiązanie “krzyżówki z czaplą” z „Kuriera Czaplineckiego” nr 173 ze stycznia 2021 r.: 

 Już sama dawna definicja gwałtu pokazuje,  
z jak trudną historycznie interpretacją zjawiska mamy 
do czynienia. Mówiło się, że gwałt to wymuszony 
„nierząd”, a więc gwałcona kobieta stawała się nie-
rządnicą. Piętno utraty honoru odciskało się na ofierze 
– „nieczysta” nie mogła już normalnie funkcjonować 
w społeczeństwie. Dopiero napoleoński kodeks karny 
z 1810 r. ustalał w odrębnym paragrafie 331 za zgwał-
cenie karę ciężkiego więzienia, już bez dwuznacznego 
ujmowania przestępstwa w jednej grupie występków  
z nierządem. 

 Powszechność przemocy z jednej strony i słabość 
aparatu policyjnego z drugiej prowadziły do równie ostrych 
kar odwetowych. Polskie artykuły Prawa Magdeburskiego 
z 1558 r. orzekały: „Niewiastę albo dziewkę kto by zgwał-
cił, tedy taka, której by to się stało, ma to zarazem obwołać 
i przed urzędem opowiedzieć (…). A taki każdy gwałtow-
nik by też jawnie podejźrzaną niewiastę zgwałcił, tedy na 
gardle ma być karan”. Porządek sądów informuje, że karą 
za gwałt ma być ścięcie. Skuteczność prawa była jednak 

mizerna; gwałcone ze strachu i wstydu milczały albo otrzymywały rekompensa-
tę materialną, czasem zawierano z nimi małżeństwo. W rezultacie gwałt w ak-
tach sądowych nie pojawia się często.  

 Gwałtów dokonywano w domach pracodawców czy w gospodach pod-
czas noclegów. Ofiarami padały najczęściej służące, którym obiecywano re-
kompensaty w przedmiotach lub pieniądzach, żeby tylko pokrzywdzone nie 
zaskarżyły gwałcicieli do sądu. W przypadku gwałtu pracodawcy na pracowni-
cy kończyło się często na pouczeniu przez sąd, że mężczyzna ma zapewnić 
pokrzywdzonej posag. Nierzadko miały miejsce wielokrotne gwałty pracodaw-
ców na pracownicach, przybierające formę stałej relacji seksualnej. 
Zarzut mężczyzn, że zgwałcona prowokowała agresora i brała pieniądze za seks 
był częsty, np. pewna służąca w Zurychu w 1836 r. wracała w nocy z tańców  
z dwoma parobkami, którzy na drodze zaczęli ją molestować. Jak stwierdził 
obrońca oskarżonych gwałcicieli, można było sądzić, że dziewczyna znajdująca 
się sama na drodze o północy to prostytutka a prostytutki zgwałcić nie można. 
W tej sytuacji kobieta, która zgłaszała gwałt na policję, narażała się na to, że 
sama zostanie oskarżona. Jeżeli nie było świadków ani żadnych obrażeń ciała  
i śladów przemocy, sprawa stawała się wątpliwa. Nadto długo uważano, że 
jeżeli kobieta rzeczywiście zdecydowanie broni się przed agresorem, gwałt jest 
niemożliwy. Jeżeli została zgwałcona, sądzono, to broniła się bez przekonania.  
 Ślady tych archaicznych dawnych poglądów i przesądów znajdujemy  
w naszym dzisiejszym myśleniu o przemocy wobec kobiet i o gwałcie. Nierzad-
ko jeszcze uważa się – całkiem jak w średniowieczu – że podejrzaną osobą  
w wypadku pobicia czy gwałtu jest nie tylko agresor i gwałciciel, ale i zgwałco-
na. A już szczególnie haniebne jest stygmatyzowanie ofiar.  

opracował: Brunon Bronk 
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oprzednie części artykułu pozwoliły nam prześledzić 
dzieje czaplineckiego pszczelarstwa od XVI stulecia do 
2006 roku, w którym marka „Miód Drahimski” wpisana  

została na Listę Produktów Tradycyjnych. Przyjrzyjmy się teraz dal-
szym losom naszego pszczelarstwa. 

*** 
 Nasi pszczelarze nie spoczęli na laurach. 24 kwietnia 2007 r. odbyło się 
zebranie założycielskie Stowarzyszenia Producentów Miody Drahimskie.  
W pierwszym zebraniu Stowarzyszenia uczestniczyło 15 osób. Zgodnie z przy-
jętym statutem Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem obszar gmin: Czapli-
nek, Borne Sulinowo, Barwice, Wierzchowo oraz słynący z wielkich wrzoso-
wisk teren Nadleśnictwa Borne Sulinowo. Nadleśnictwo to wymieniono w statu-
cie, ponieważ część jego cenionych przez pszczelarzy lasów, leży na terenie 
gminy Jastrowie. W skład pierwszego 5-osobowego Zarządu weszła trójka 
mieszkańców Czaplinka: Grzegorz Fujarski – prezes, Konrad Fujarski – wice-
prezes, Joanna Fujarska – skarbnik oraz mieszkaniec Broczyna Mirosław Kapi-
szewski – sekretarz, a także mieszkaniec Żabinka Jacek Gumny – członek Zarzą-
du. Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano: Stanisława Użarowskiego, Ryszar-
da Szatkowskiego i Leszka Ihnatowa. Statut Stowarzyszenia mówi, że człon-
kiem zwyczajnym tego Stowarzyszenia mogą być wyłącznie pszczelarze miesz-
kający na podanym wyżej obszarze działania. W statucie nie ma żadnej wzmian-
ki o Pojezierzu Drawskim, dzięki czemu uniknięto opisanych w poprzedniej 
części artykułu komplikacji ze ścisłym określeniem obszaru, na którym  wytwa-
rzane są „Miody Drahimskie”. Komplikacje te wynikały stąd, że granice mezo-
regionów geograficznych mają charakter umowny i nie pokrywają się z admini-
stracyjnymi granicami gmin. Wzmianka o Pojezierzu Drawskim pozostała tylko 
na etykietach „Miodu Drahimskiego”. 
 Stowarzyszenie  Producentów Miody Drahimskie zostało wpisane do 
rejestru KRS 22 czerwca 2007 r. Stowarzyszenie do swych głównych celów 
statutowych  zaliczyło m.in. popularyzowanie - zarówno w kraju jak i za granicą 
- „Miodów Drahimskich” oraz innych wytwarzanych na naszym terenie produk-
tów pszczelich. Widoczna w tworzeniu Stowarzyszenia aktywność rodziny Fu-
jarskich związana była z funkcjonującym od 1971 r. gospodarstwem pasiecznym 
„Kószka” założonym przez Krzysztofa Fujarskiego. Zadziałały rodzinne tradycje 
pszczelarskie. W tym miejscu warto dodać, że w 2008 r. „Miód Drahimski”  
z pasieki Krzysztofa Fujarskiego otrzymał prestiżową  nagrodę „Perła 2008”  
w kategorii „Produkt” ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionów”. 
 Na efekty działalności Stowarzyszenia Producentów Miody Drahimskie 

nie trzeba było dłu-
go czekać. 16 
czerwca 2011 r. 
„Miód Drahimski” - 
jako jeden z niewie-
lu polskich produk-
tów żywnościowych 
– został wpisany 
przez Komisję Eu-
ropejską do Rejestru 
Chronionych Ozna-
czeń Geograficz-
nych. Znak potwier-
dzający ten wpis 
został uroczyście 
przekazany produ-
centom „Miodów 
Drahimskich”, na 

ręce Grzegorza Fujarskiego 17 września 2011 r. podczas Powiatowego Święta 
Plonów w Siemczynie. Ten ważny moment uwieczniony został na fotografiach 
nr 1 i nr 2. 
 Nie wszyscy wiedzą, że Stowarzyszenie próbowało początkowo ubiegać 
się o zarejestrowanie „Miodu Drahimskiego” w unijnym Rejestrze Chronionych 
Nazw Pochodzenia, ale próba ta okazała się nieskuteczna. W tym miejscu warto 
wyjaśnić, że oba wymienione wyżej rejestry wchodzą w skład unijnego systemu 
ochrony regionalnych produktów rolnych wytwarzanych w sposób naturalny na 
określonym obszarze. Czym się różnią te dwa rejestry? Otóż, w przypadku pro-
duktów z Chronioną Nazwą Pochodzenia wymagane jest, by każdy etap całego 
procesu produkcyjnego (tzn. produkcja, przetwarzanie i przygotowanie)  
 

odbywał się na obszarze, do którego nawiązuje nazwa. Wyrób wpisany do Reje-
stru Chronionych Oznaczeń Geograficznych również musi być produkowany  
w regionie z którego wynika jego nazwa, ale wystarczy, by przebiegała tam 
tylko jedna z faz wytwarzania. Wydawałoby się, że „Miód Drahimski’ spełnia 
wymogi przewidziane dla produktów z Chronioną Nazwą Pochodzenia, gdyż 
wszystkie  fazy jego produkcji odbywają się wyłącznie w naszym regionie. Prze-
szkodą we wpisaniu „Miodu Drahimskiego” do Rejestru Chronionych Nazw 
Pochodzenia okazało się to, iż nie można  wykluczyć, że miód gryczany lub 
rzepakowy powstaje dzięki pracy pszczół na takich uprawach rolnych, na któ-
rych użyte zostały nasiona pochodzące z innych regionów. Zadecydowała bez-
względność unijnych przepisów. Wpisanie „Miodu Drahimskiego” do Rejestru 
Chronionych Oznaczeń Geograficznych (w skrócie: ChOG) jest jednak również 
dużym sukcesem naszych pszczelarzy. Potwierdzają to informacje podane  
w portalu internetowym Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych, z których wynika, że w końcu 2020 r. w rejestrze tym znajdowa-
ły się zaledwie 22 polskie produkty, w tym tylko 20 produktów miało ważne 
certyfikaty zgodności lub ważne świadectwa jakości. 
 Według wykazu z 22 grudnia 2020 r. podanego w internetowym portalu 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (link: https://
www.gov.pl/web/ijhars/wykaz-producentow-chnp-chog-gts, dostęp - 31.01.2021), 
ważne certyfikaty zgodności produktów ChOG posiada 5 producentów „Miodu 
Drahimskiego”: 1) Grzegorz Fujarski z Czaplinka; 2) Konrad Fujarski z Klucze-
wa; 3) Danuta Ihnatów z Chłopowa; 4) Małgorzata Kapiszewska z Broczyna.,  
5) Arkadiusz Kapysz z Czaplinka. Jednostką certyfikującą jest BioCert Małopol-
ska Sp. z o.o. z Krakowa. Wykaz producentów posiadających ważne świadec-
twa jakości bądź ważne certyfikaty zgodności produktów ChOG jest systema-
tycznie aktualizowany. Z tego wykazu wynika, że większość gospodarstw pa-
siecznych produkujących aktualnie „Miód Drahimski” znajduje się na terenie 
gminy Czaplinek. Tylko jedna pasieka produkująca ten markowy miód znajduje 
się w gminie Barwice – we wsi Chłopowo, które leży jednak w bardzo niewiel-
kiej odległości od granicy z czaplinecką gminą. Miejscowości, w których znaj-
dują się pasieki produkujące aktualnie „Miód Drahimski" łączą więzy historycz-
ne. Z wymienionych wyżej pięciu pasiek trzy znajdują się na obszarze dawnego 
starostwa drahimskiego utworzonego po 1407 r. z ziem dawnej komandorii 
templariuszy w Czaplinku. Starostwo drahimskie stanowiło królewszczyznę 
władców polskich. Pasieki w Broczynie i w Chłopowie znajdują się, co prawda, 
poza obszarem historycznych ziem starostwa drahimskiego, ale bardzo blisko 
dawnych granic tego starostwa. Tu warto dodać, że Chłopowo po zajęciu  
w 1668 r. starostwa drahimskiego przez Brandenburgię, wraz z kilkoma innymi 
pomorskimi i nowomarchijskimi wsiami włączone zostało do brandenburskiej 
domeny państwowej (Amt Draheim) założonej z wykorzystaniem ziem byłego 
starostwa, natomiast Broczyno od XIV  do XVIII wieku było główną wsią rozle-
głej posiadłości rodu Golczów (von der Goltz), utworzonej z terenów stanowią-
cych wcześniej południową część powstałej w końcu XIII wieku czaplineckiej 
komandorii templariuszy. A jak to wygląda pod względem geograficznym? 
Cztery pasieki leżą w obrębie Pojezierza Drawskiego, jedynie pasieka w Broczy-
nie leży w obrębie Równiny Wałeckiej. Od  2011 r. na etykietach opakowań  
z „Miodem Drahimskim” umieszczany jest unijny znak „Chronione Oznaczenie 
Geograficzne”. Przykład widzimy na fotografii nr 3.  

Co ciekawe, w tym samym czasie, gdy „Miód Drahimski” zaczął 
odnosić coraz większe sukcesy na rynku, zdecydowanie zmalała rola czaplinec-
kiego Koła Pszczelarzy. W zebraniu wyborczym Koła, które odbyło się 
5.11.2006 r. wzięło udział już tylko 9 pszczelarzy. Według informacji otrzyma-
nej w sierpniu 2010 r. od członka Komisji Rewizyjnej Koła Aleksandra Daniu-
ka, w Kole zrzeszonych było w tamtym czasie zaledwie 10 pszczelarzy. Stwier-
dził on wtedy również, że jednym z głównych powodów zapoczątkowanego  
w latach 90-tych spadku liczebności Koła były zmienione po 1989 r. realia 
 

1. Siemczyno 17.09.2011 r. Wręczenie unijnego znaku 
Chronionego Oznaczenia Geograficznego.  

2. Siemczyno 17.09.2011 r. Od tego dnia unijny znak Chronionego Oznaczenia   
Geograficznego mógł być umieszczany na etykietach Miodu Drahimskiego.  

https://www.gov.pl/web/ijhars/wykaz-producentow-chnp-chog-gts
https://www.gov.pl/web/ijhars/wykaz-producentow-chnp-chog-gts
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ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat w naszych wodach zasiedliło 
się sporo różnych gatunków ryb. Mówimy, że są to gatunki 
inwazyjne. Jedne docierają do nas poprzez różne kanały łączące  

uregulowane rzeki Europy. Inne w czasie sprowadzania narybku z ościennych 
krajów, w celu poprawy genetycznej. Jeszcze inne przez 
głupotę i brak wyobraźni właścicieli różnego rodzaju akwa-
riów, wypuszczających je do wód otwartych. Nawet niektó-
re ryby trafiają do nas przyczepione jako ikra już zaoczko-
wana do wodorostów obrastających kile i dna odwiedzają-
cych nas statków, więc nie dziwi fakt, że niektóre w pierw-
szej kolejności pojawiają się tylko wśród lekkosłonych wód 
Zatoki Gdańskiej lub u ujścia Odry w Szczecinie. Ale też na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, w celu wzbogacenia 

naszego ekosystemu wodnego do Polski sprowadzono kilkadziesiąt gatunków 
różnych ryb. Największe z nich to karpiowate: amur i tołpyga. Sprowadza się 
niestety, już bardzo mało węgorza, ryb łososiowatych – pstrągów itd.  
 W latach sześćdziesiątych w celu ratowania rodzimej populacji, sprowa-
dzono sieję z jeziora Pejpus, oraz co było całkowitą nowością i zaskoczeniem – 
pelugę. Piszę – zaskoczenie, bo peluga to ryba także z rodziny łososiowatych, 
podgrupa siei, ale jest to ryba najpospolitsza w kręgu polarnym, zlewisku Morza 
Białego, Oceanu Lodowatego, rzece Peczora i we wszystkich dopływach Ocea-
nu Arktycznego, dość powszechna na Alasce i w płn. Kanadzie. Występuje  
w formie osiadłej, jak i wędrownej. Spotkać ją można w rzekach i jeziorach 
północnej Syberii, jest tam najpospolitszą rybą. Zaletą pelugi jest to, że bardzo 
szybko przyrasta, i w Rosji z tego tytułu jest bardzo cenna gospodarczo, więc 
stamtąd została sprowadzona na całe północne wybrzeże byłego ZSRR i także 
do innych krajów Europy: Finlandii, Niemiec, a nawet Czechosłowacji i Polski. 

Do Polski trafiła z dorzecza rzeki Ob. Rybę tę najpierw oswojono 
przenosząc do wylęgarni ryb w pobliżu Leningradu i stamtąd do Polski. Zarybio-
no jeziora na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach, łącznie 250 
jezior, w tym jedno w Gospodarstwie Rybackim w Czaplinku w 1966 r. Pelugą 
zarybiono j. Czaplino. Stąd peluga sama się rozprzestrzeniła, o czym świadczą 
wzrostowe połowy. Jest już nawet w jeziorach rezerwatach, ale, no właśnie,  
z rodzimą sieją wchodzi w zakazane związki, trze się razem, miesza, dlatego już 
prawie nie występuje w formie czystej gatunkowo, tylko jako mieszaniec. Tak 
jest w około 70%. Peluga jest bardzo cennym gatunkiem hodowlanym, choć 
odłowy rejestrowane to tylko około 30-40 ton. Peluga jest znacznie wytrzymal-
sza na niekorzystne zmiany środowiska niż rodzima sieja. Znosi dużo mniejszą 
zawartość tlenu w wodzie i temperatury nawet do 30 st. C. Bez problemów radzi 
sobie zarówno w zimowych półprzyduchach w jeziorach, stawach rybnych, jak  
i w dużych rzekach, a więc w takich, jakie wytrzymują np. karasie.  

Peluga jest rybą typowo pelagiczną, występuje przy dnie, ale także 
żeruje wędrując pionowo za planktonem. Plankton, ściślej zooplankton, prze-
ważnie skorupiakowy, larwy owadów, mięczaki, poczwarki, a także zbiera owa-
dy z powierzchni wody. O pokarm więc konkuruje z sieją i sielawą, ale w jezio-
rach półprzyduchowych ma pozytywny wpływ, bo spożywając dużo plankton 
 

Młodsza siostra siei  

gospodarcze. W nowych warunkach gospodarczych 
właściciele pasiek nie musieli już szukać w Kole 
Pszczelarzy pomocy w zdobywaniu podstawowych 
materiałów niezbędnych do produkcji pszczelarskiej. 
Efekty tego stanu rzeczy okazały się długotrwałe. We-
dług informacji otrzymanej w 2020 r. od Konrada Fu-
jarskiego – pełniącego od 2006 r. funkcję prezesa Koła 
Pszczelarzy w Czaplinku - działalność czaplineckiego 
Koła jest obecnie zawieszona na skutek braku zaintere-
sowania pszczelarzy przynależnością do Koła.  
 Charakterystycznym zjawiskiem dla pierw-
szych lat następujących po transformacji ustrojowej  
z 1989 r. był zdecydowany spadek liczby małych pa-
siek. Zwyciężyła specjalizacja. Zdecydowana więk-
szość produkcji miodu skupiona została w niewielkiej 
liczbie dużych pasiek zawodowych. Duże wysokoto-
warowe gospodarstwa pasieczne, zdające egzamin  
w warunkach gospodarki rynkowej, zaczęły decydo-
wać o obliczu pszczelarstwa. Interesującą opinię na 

temat skali przeobrażeń miejscowego pszczelarstwa wyraził w 2010 r. były pre-
zes czaplineckiego Koła Pszczelarzy (pełniący tę funkcję w latach 2000 – 2006 ) 
- Artur Polak. Ocenił on podczas przeprowadzonej z nim rozmowy, że czterech 
największych miejscowych producentów miodu dysponowało w 2010 r. łącznie 
  

liczbą rodzin pszczelich (wynoszącą w przybliżeniu 1500) podobną do tej, jaką 
w poprzednich latach posiadało kilkudziesięciu pszczelarzy. Według jego oceny, 
grupę największych producentów miodu tworzyły wówczas pasieki zawodowe 
rodziny Fujarskich, rodziny Ihnatowów, Józefa Pokorskiego i Artura Polaka.  

Nie ulega wątpliwości, że rozwój marki „Miód Drahimski” zawdzię-
czamy głównie dużym zawodowym pasiekom. Pszczelarze, którzy chcą posłu-
żyć się znakiem towarowym „Miód Drahimski” muszą spełnić cały szereg wy-
mogów jakościowych, weterynaryjnych i technologicznych. Poza tym nektary 
kwiatowe, z których powstaje miód tej marki muszą pochodzić z określonego 
obszaru. Spełnienia tych wszystkich wymogów podjęła się niewielka liczba 
dużych, wysokotowarowych pasiek zawodowych. W tym miejscu trzeba pod-
kreślić, że nie we wszystkich pasiekach zawodowych wytwarzany jest „Miód 
Drahimski”, a ponadto w pasiekach wytwarzających ten markowy miód produ-
kowane są również inne rodzaje miodów wysokiej jakości. Co więcej, w dal-
szym ciągu funkcjonuje pewna liczba małych amatorskich pasiek prowadzonych 
przez niezawodowych pasjonatów pszczelarstwa, którzy również uzyskują  
w swych niewielkich pasiekach interesujące efekty w zakresie produkcji różnych 
rodzajów miodów, głównie dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz dzięki 
poświęcaniu na pracę w pasiece dużej ilości czasu.  

W następnej części artykułu znajdziemy kolejne informacje na temat 
pszczelarstwa w naszym regionie. (cdn.) 

 
Zbigniew Januszaniec  

u hamuje procesy zmierzające do zmniejszenia się zawartości tlenu  
w wodzie. Nie wykazuje więc żadnego zagrożenia ekologicznego.  

Peluga ma bardzo zmienny wygląd, zależny od warunków środowi-
skowych gdzie żyje. Na oko podobna do siei, ale w jeziorach, gdzie ma wyraź-
nie dobre warunki bytowe, jest znacznie szersza i wyższa. W jeziorach półprzy-
duchowych oraz w rzekach ciało ma bardziej wydłużone, przypomina wówczas 
bardziej sielawę, zwłaszcza gdy jest niewyrośnięta, ciało ma lekko spłaszczone, 
głowa mała. Grzbiet pelugi jest szary z drobnymi niebieskimi plamkami, płetwy 
grzbietowe także posiadają małe niebieskie plamki. Tak jak wszystkie ryby  
z rodziny łososiowatych posiada płetwę tłuszczową. A że odżywia się plankto-
nem, to otwór gębowy ma końcowy. Brzuch i boki jasnosrebrzyste z lekkim 
złotawym odcieniem. W czasie tarła samce się odróżniają: grzbiet i głowa przy-
bierają turkusową barwę i występuje wysypka perłowa.  

Pelugi żyją 13-15 lat osiągając długość ciała 20-50 cm i wagę  
1,5-3 kg, ale w rzekach i jeziorach Syberii nawet 75 cm i wagę do 5 kg.  

Do tarła przystępują jesienią lub wczesną zimą. W Polsce na ogół 
listopad-grudzień, często gdy jeziora są już praktycznie pokryte lodem. Do tarła 
przystępują osobniki 3-5 letnie, ale w Polsce już w drugim roku życia, osiągają 
dojrzałość wcześniej 300-500 gram. Tarło odbywają w temperaturze wody po-
niżej 6 st. C, ale najczęściej gdy temperatura wody spadnie do 0 st. C. Dno tarli-
ska musi być kamieniste, żwirowate, piaszczyste. Na 1 kg wagi tarlaków przy-
pada 45 tys. jajeczek ikry. Peluga jest dosyć płodna, bo tej ikry może złożyć od 
20 tys. do 150 tys. ziaren o przekroju 1,2-1,5 mm. Ziarno ikry posiada żółte 
zabarwienie, pęcznieje ono do średnicy 2 mm. Zaś sama inkubacja – wylęg trwa 
podobnie jak u sielawy 3-4 miesiące.  

Peluga jest w polskich wodach gatunkiem obcym, nie ma okresu 
ochronnego, ani wymiaru ochronnego. Jak pisałem wyżej, jej sprowadzenie 
doprowadziło do zanieczysz-
czenia puli genowej siei, ale  
i tak rodzima sieja powoli 
znika z naszych wód. Wpły-
wają na to zmieniające się 
warunki ekologiczne, mające 
wpływ na ekosystem wodny. 
W j. Czaplino jeszcze w la-
tach 1960-70 było bardzo 
dużo siei. Czaplino stanowiło bazę pozyskiwania tarlaków siei dla znajdującej 
się przy nim wylęgarni ryb. O ile się orientuję, siei w j. Czaplino prawie już nie 
ma. Podejrzewam, że ta która jest, to już krzyżówka siei i pelugi. Na ogół różne-
go rodzaju bastardy-krzyżówki dość marne wydają potomstwo. 
 Minęło już ponad 50 lat, jak ze śp. Wackiem Czymborem w listopadzie 
i grudniu polowaliśmy na tę rybę. Nie zdradzę jak, ale w każdym razie było coś 
na patelnię. Na dalekim wschodzie w Rosji, za kołem podbiegunowym peluga 
jest powszechną, podstawową rybą w tamtejszych rzekach i strefach przymor-
skich, jest także podstawowym na tamtejszych terenach surowcem do produkcji 
konserw rybnych. 
 To były inne czasy, inaczej pojmowaliśmy wędkarstwo, a przecież pelu-
gi na haczyk nie można było złowić. Zapewniam, że była wspaniała na patelni  
a jeszcze lepsza wędzona. 

Józef Antoniewicz 

3. Miód Drahimski z 
etykietą oznakowaną 
unijnym symbolem 

Chronionego Oznacze-
nia  Geograficznego.  
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ym razem wieści ze styczniowej sesji nie będzie, bo po prostu 
sesja się nie odbyła, bo nie było przygotowanych materiałów, 
czyli projektów uchwał. A nie było projektów uchwał, bo  Ratusz 

„sparaliżowany” jest koronawirusem, bo tak zapewne wytłumaczy to próżniac-
two Pan Burmistrz.  

O sennej atmosferze w Urzędzie  Miejskim pisałem już wie-
lokrotnie. Precedensem było odwołanie XXIV Sesji zaplano-
wanej na 24 września ub.r. Powodem był brak projektów 
uchwał. W ostatniej chwili została przeprowadzona jako sesja 
nadzwyczajna, z jedną uchwałą poświęconą zmianom  
w budżecie. Jest pewna różnica między sesją planową a nad-
zwyczajną. Otóż na sesję planową Radni muszą otrzymać 
materiały, a zwłaszcza projekty uchwał, co najmniej 7 dni 
przed terminem sesji. Natomiast w przypadku sesji nadzwy-

czajnej mogą otrzymać materiały nawet w dniu przeprowadzania sesji. 
15 grudnia ub.r. odbyła się nadzwyczajna XXVII Sesja RM, podczas 

której podjęto tylko jedną uchwałę, poprawiającą uchwałę-bubla z poprzedniej 
sesji, zakwestionowaną przez RIO. 

Nie przypominam sobie, aby na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 
lat, od 1990 r., odwoływano planową sesję RM z powodu braku materiałów do 
rozpatrywania. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy mamy już dwa przypadki 
odwoływania planowych sesji i zwoływania kuriozalnej sesji nadzwyczajnej. Te 
trzy przypadki świadczą przede wszystkim: 
- o ogromnym chaosie organizacyjnym, którego twórcami są Burmistrz i Sekre-
tarz Gminy, te osoby nie panują nad Urzędem; 
- o brakoróbstwie przy opracowywaniu projektów uchwał. Jest to efekt braku 
nadzoru wynikający z niekompetencji i lenistwa kierownictwa Urzędu; 
- o marazmie (a nawet o hibernacji), rezygnacji z efektywnej i twórczej pracy 
oraz paraliżu decyzyjnym kierownictwa Urzędu.  
Na cały ten bałagan nie widzę żadnego usprawiedliwienia, a na pewno nie  
w postaci pandemii. Nie ma ona żadnego obiektywnego i uzasadnionego wpły-
wu na brak aktywności władz Ratusza. Wprost przeciwnie, brak petentów  
w urzędzie i na sesjach sprzyja spokojnej i twórczej pracy. Chyba że jest odwrot-
nie – aby Władza skutecznie pracowała, potrzeba solidnego kopa ze strony 
mieszkańców-interesantów? A może Radni uaktywnią wreszcie Ratusz? 

Podczas ostatniej grudniowej sesji Pan Burmistrz raczył, pełen emocji, 
zauważyć, że w poprzednich dwóch kadencjach nic nie zrobiono w kwestiach 
zwodociągowania i skanalizowania gminy. Poprzednicy nic nie zrobili, bo takie 
inwestycje nie są medialne, prawie wszystko jest schowane pod ziemią - peroro-
wał. Kolejny już raz wyciera sobie gębę poprzednikami, maskując w ten sposób 
własne niepowodzenia, impotencję kierowniczą i zaniechania. Takie zarzuty 
postawił mi też w sławetnym Liście otwartym, opublikowanym w Biuletynie 
Informacyjnym poświęconym w całości Kośmiderowi. Odpowiedziałem na tę 
publikację w Kurierze Czaplineckim Nr 169 z września ub.r., ponieważ Pan Mar-
cin nie zechciał opublikować tej odpowiedzi ani w BI, ani na stronach UM. Od-
powiedź przesłałem Burmistrzowi e-mailem i podejrzewam, że ją czytał. Ale 
skoro ciągle udaje głuptaka, który nie wie co w powyższej materii w Gminie już 
zrobiono, przypominam, że na przestrzeni dwóch ostatnich kadencji zostały wy-
konane m.in. następujące inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną: 
- budowa sieci wodociągowej do i w Kuźnicy Drawskiej; 
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Kwiatowym; 
- budowa sieci wodociągowej na trasie St. Drawsko – Kluczewo i w Kluczewie; 
- budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej; 
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Ch. Paska; 
- modernizacja sieci wodociągowej w Czarnem Wielkiem; 
- projekt budowlany modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w Czarnem  
Małem; 
- modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Rzepowie i budowa sieci wodo-
ciągowej w Piasecznie; 
- budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pięciu Pomostów; 
- modernizacja stacji zlewni ścieków na oczyszczalni ścieków; 
- modernizacja ujęcia wody i systemu kanalizacyjnego w Starym Drawsku; 
- budowa wodociągu do działek w Nowym Drawsku; 
- budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Pięciu Pomostów do Nowego 
Drawska, oraz w ul. Pławieńskiej; 
- budowa przy udziale środków zewnętrznych i częściowej partycypacji miesz-
kańców 39 przydomowych oczyszczalni ścieków i zaplanowanie dalszych;  
- wykonanie projektów budowlanych na uzbrojenie terenów aktywności bizneso-
wej na lotnisku w Broczynie i w strefie inwestycyjnej przy ul. Pławieńskiej – 
woda i kanalizacja z możliwością rozbudowy na Broczyno i dalej w kierunku 
Trzcińca; 

- modernizacja oczyszczalni ścieków; 
- modernizacja przepompowni przy ul. Jeziornej; 
- budowa przepompowni na kolektorze w rejonie Nowego Drawska; 
- budowa separatora gazów przy OW Kusy Dwór; 
- przygotowanie do realizacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do Kołomątu; 
- przygotowanie projektu kanalizacji do Siemczyna. 
Wszystko oczywiście, jak słusznie Pan Burmistrz zauważa, znajduje się pod 
ziemią, bądź pójdzie pod ziemię, efekty widać dopiero w kranach i ubikacjach. 
Budynki oczyszczalni znajdują się na uboczu, a też ledwo je widać w zaroślach 
i za drzewami. Czy te inwestycje i projekty to brak zainteresowania gospodarką 
wodno-ściekową? Jaką ma Pan wiedzę na temat wodociągów i kanalizacji na 
terenie Gminy, aby wydawać tak bezmyślne sądy? Czy zna Pan dokumenty 
planistyczne na ten temat? Sprawia Pan Burmistrz wrażenie gościa, któremu 
odjechał nie tylko pociąg, ale cały peron. 

Ostatnio dowiedziałem się, że Pan Burmistrz biorąc w UM do ręki 
Kurier (a jednak czyta!) zaciekawił się mówiąc: co tym razem dziadek napisał? 
Nie trzeba być gigantem intelektu, ani wyznawać spiskowej teorii dziejów, aby 
domyśleć się, że oczywiście chodzi tu o mnie. Czy chodzącej kulturze, za jaką 
uważają niektórzy Pana Marcina, wypada szydzić z czyjegoś wieku? Czy tym 
bardziej wypada to Burmistrzowi? Ja swojej siwizny nigdy nie ukrywałem, ale 
też nigdy nie przyszło mi do głowy, aby publicznie drwić z kogoś, kto z tego 
powodu farbuje włosy. Zazwyczaj tak jest, że jak brakuje komuś argumentów, 
to wytyka adwersarzowi łysinę, wiek albo kurduplowatość. Ta sytuacja pokazu-
je miałkość intelektualną Pana Burmistrza, czyta co „dziadek” napisał, ale nie 
ma odwagi cywilnej i argumentów, aby udzielić odpowiedzi, zaprzeczyć, spro-
stować czy polemizować. Tymczasem „dziadek” pisze o różnych pseudodoko-
naniach obecnych Włodarzy, aby zostały, jak głosił Wieszcz, spisane czyny  
i rozmowy. Przy okazji udzielam różnych podpowiedzi i wskazówek, z których 
nigdy jeszcze Pan Burmistrz nie skorzystał. 
 Jak sądzę, pod określeniem „dziadek” kryje się także aluzja do mojej 
kondycji fizycznej, związanej przede wszystkim z wiekiem. Niestety, u Pana 
Burmistrza niedostatek intelektu idzie w parze, sądząc z zachowań, z wątpliwą 
ogólną sprawnością fizyczną, której skwapliwie nie chce publicznie weryfiko-
wać. Podczas ostatniej kampanii wyborczej z okazji odbywającego się akurat  
I Biegu Rybaka 29 września 2018 r., zaproponowałem wszystkim, znacznie 
młodszym ode mnie, pretendentom do fotela w Ratuszu wspólny udział w bie-
gu. Rękawicy nie podjęli: Marcin Naruszewicz, Stanisław Kuczyński i Jan 
Grzymała. Wystartował razem ze mną tylko Maciej Nowicki, którego nieznacz-
nie wyprzedziłem na mecie w biegu na 5 km. 
 Kiedy później Pan Burmistrz czynił aluzje do stanu mojego zdrowia 
zaproponowałem Mu wspólny udział w II Biegu Rybaka 28 września 2019 r. – 
nie podjął wyzwania, czyli po prostu stchórzył. Trzeba się głęboko zastanowić 
Panie Marcinie, kto tu jest dziadkiem? 
 W czasie sesji budżetowej, podczas dyskusji nad projektem budżetu, 
Pan Burmistrz wygłosił swoiste credo swojego pontyfikatu. Otóż stwierdził, że 
nie chce narzucać co zrobić, czeka na propozycje, a mówienie co się zrobi  
(w przyszłości) to absurd. Kilka sesji wcześniej, kiedy radny W. Mierzejewski 
w swoim wystąpieniu powoływał się na program wyborczy Burmistrza, tenże 
zaprzeczył pytaniem: Ja miałem program wyborczy? 
 Dla mnie, Radnych i większości mieszkańców Gminy to żadne zasko-
czenie, ale dla innych samorządowców takie stanowisko może być szokiem. 
Kto dał się nabrać na hasła w rodzaju: sprowadzę inwestorów nawet z Ameryki, 
z których propagandysta natychmiast wycofał się po objęciu Urzędu. Więk-
szość wyborców postawiła na młodego, z nowymi pomysłami (hasłami),  
z nadzieją na zmiany (nie określono jakie?). Zmiany istotnie zaszły, i w odczu-
ciu już większości mieszkańców wiele się zmieniło – na gorsze. 

Taka jest obecnie rzeczywistość – Burmistrz leży czy siedzi w otocze-
niu swoich nominatów i oczekują, aż władze krajowe, wojewódzkie, powiato-
we, Radni, mieszkańcy i Bóg jeden wie jeszcze kto, złożą stosowne propozycje 
do łaskawego rozpatrzenia. Taki jest efekt dopuszczenia do rządzenia ekipy 
wizjonerów, którzy nie mają żadnej wizji rozwoju Gminy, ani żadnych doraź-
nych pomysłów. 

Tutaj jest apel do Radnych – weźcie się do roboty, podsuwajcie po-
mysły Burmistrzowi, stawiajcie zadania, aby Burmistrz mógł postawić zadania 
urzędnikom. Już wiemy dlaczego w UM panuje marazm – to wina Rady Miej-
skiej! Przecież Burmistrz czeka z niecierpliwością na zadania, ale już 
żeby coś spieprzyć, to samodzielnie podejmuje decyzje, nie pytając 
Radnych. 

W tej sytuacji nie można się dziwić urzędnikom, którzy na pewno nie 
będą ryzykować wychodzenia przed orkiestrę. Za wyjątkiem niektórych, którzy 
wiedzą jak kręcić lody. Burmistrz daje wyraźny sygnał – czekamy na wytycz-
ne! I tutaj koło się zamyka. 
 
                                                                             Adam Kośmider 

Wieści z sesji i Ratusza 
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ankiem 28 stycznia 1945 r. rozpoczęła się ewakuacja oficerów  
z Oflagu II D do obozu w Sandbostel i innych obozów jenieckich 
III Rzeszy. Od kilku lat młodzież z Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. 

Pom. nie zapomina o tej dacie i żołnierzach ewakuowanych wówczas z obozu  
w okolicach Bornego Sulinowa. W 2021 r. wizyta w Oflagu miała miejsce  
w piątek 29 stycznia. 

Tym samym 76. rocznica ewakuacji nie pozostała zapomniana. Grupa 
maturzystów z kaliskiego liceum wraz z nauczycielem geografii Pawłem Łucz-
ko postanowiła choć na chwilę, nawet w trudnych warunkach obostrzeń pande-
micznych, uczcić pamięć bohaterów tamtych dni.  

Pod pomnikiem poświęconym jeńcom oraz w lesie na cmentarzu jeniec-
kim złożono wiązanki i znicze. Znicze, także w imieniu władz Bornego Sulino-
wa, zapalono również pod krzyżem przy dawnym  obozowym  baraku.  

W symbolicznym  
i skromnym wyda-
rzeniu młodzieży 
towarzyszył Da-
riusz Czerniawski 
z Izby Muzealnej w 
Bornem Sulinowie, 
który przybliżył 
młodzieży historie 
związane z ewakua-
cją i losami jeńców.  
Dziękujemy kali-
skim uczniom za ten 

spontaniczny akt pamięci, w tym szczególnym czasie. Przyjechali oni na teren 
Oflagu z odległych zakątków województwa zachodniopomorskiego. Dobrze jest 
wiedzieć, że są uczniowie, którzy pamiętają o Bohaterach sprzed 76 lat.  

 
Paweł Łuczko, nauczyciel ZS w Kaliszu Pomorskim  

Program rządowy „ZA ŻYCIEM”- oferta Zespołu 
Placówek Terapeutycznych w Bobrowie na rok 2021  

Powiat drawski wspiera 29 Finał WOŚP  

Pamiętali o ewakuacji jeńców Oflagu II D  

Nowy kontener sanitarny w Drawsku Pom. 

espół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełni 
funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno – 
Opiekuńczego w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”.  

 Oferta palcówki poszerzyła się o dodatkowe zajęcia wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych tą formą terapii  
i rehabilitacji. 

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dziecka oraz do tych, które borykają się z trudnościami w rozwoju 
od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
do 3 roku życia. 

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub 
zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie, dostępu do aktywnej pomo-
cy poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki. 

W ramach programu realizowane są następujące formy terapii: 
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; fizjoterapia - rehabilitacja ruchowa; 

logopedia; neurologopedia; dogoterapia; biofeedback; zajęcia z tyflopedagogiem - 
rehabilitacja wzroku; zajęcia z psychologiem; zajęcia z pedagogiem specjalnym; 
zajęcia z rytmiki - muzykoterapia; integracja sensoryczna; terapia behawioralna  
w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera; TUS- trening 
umiejętności społecznych; terapia ręki; hipoterapia; konsultacje z dietetykiem; kon-

sultacje lekarskie. 
Maksymalny tygodniowy wymiar zajęć w ra-
mach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
które ośrodek może zorganizować dla dzieci 
objętych programem „Za życiem” wynosi  
5 godzin tygodniowo. 
Specjaliści wybrani do świadczenia usług tera-
peutycznych w ramach Programu „Za życiem” 
mają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi -  
w tym z dziećmi młodszymi, w wieku 0-3lata. 
Każdy ze specjalistów, pracując z dzieckiem 
tworzy diagnozę funkcjonalną oraz Indywidual-
ny Program Pracy, tak aby oddziaływania tera-
peutyczne były optymalnie dostosowane do po-
trzeb i możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się 
w salach dostosowanych do potrzeb dziecka.  

Zajęcia prowadzone są w kilku placówkach na terenie powiatu drawskiego, tak 
aby oferta terapeutyczna mogła dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. Miej-
sca, w których realizowane są zajęcia: 
- Czaplinek: ul. Wałecka 57 oraz ul. Parkowa 2, 
- Drawsko Pomorskie: ul. Seminaryjna 2, ul. Złocieniecka 25 
- Kalisz Pomorski: Przedszkole Miejskie „Bajkolandia”, ul. Janowiecka 2A. 
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod numerem tel. 
943671463 oraz 792231683. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą! 
Małgorzata Siluk, ZPET w Bobrowie 

tarosta Drawski Stanisław Cybula wspólnie z Zarządem Powiatu 
Drawskiego przekazał 5 zestawów materiałów promocyjnych na 
licytacje, które zostały przeprowadzone w  każdej  gminie  powiatu  

w dniu 31 stycznia 2021 roku, podczas 29 Finału Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy. 
W skład zestawu weszły: mapa powiatu 

drawskiego, przewodnik turystyczny powia-
tu drawskiego, kalendarz książkowy 
na 2021 r, książka kulinarna „Powiat Draw-
ski Smakuje Inaczej”, bidon turystyczny, 
„Śpiewnik Okolicznościowy Powiatu Draw-
skiego”, torba na zakupy, plecak turystyczny 
kubek porcelanowy, długopisy z logo po-
wiatu drawskiego, zawieszka zapachowa do 
samochodu, koszulka z logo powiatu draw-
skiego, parasolka z logo powiatu drawskiego, ręcznik sportowy, słodycze, smycz  
z logo powiatu drawskiego. 

Anna Bujkiewicz, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 

akończyły się prace związane z posadowieniem i przyłączeniem 
kontenera sanitarnego na terenie przystani kajakowej przy ul. 
Staszica. Inwestycja została sfinansowana przez Gminę Drawsko  

Pom. oraz Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. Całkowity koszt realizacji 
zadania zamknął się kwotą 82 174,01 zł, w tym 30.000 zł ze środków Powiatu 
Drawskiego. 

Turystyka kajakowa to jeden z popularniejszych pomysłów na zwiedzanie 
gminy Drawsko Pom. Dlatego od kilku lat drawski ratusz podejmuje działania 
by miłośnicy turystyki wodnej znaleźli u nas jak najlepsze warunki do aktywne-
go spędzania czasu wolnego. W roku ubiegłym zrealizowany został projekt ma-
jący na celu doposażenie 
przystani kajakowej przy 
ul. Staszica w elementy 
małej architektury, 
a w nowym sezonie do 
dyspozycji turystów zo-
stanie oddany kontener 
sanitarny, który znacząco 
poprawi komfort kajaka-
rzy spływających rzeką 
Drawą. 

Kontener wyposażo-
ny jest w prąd oraz przyłą-
cze wodociągowe 
i kanalizacyjne. Znajdują 
się w nim dwie toalety wraz z kabinami prysznicowymi, z których na pewno 
przyjemnie będzie skorzystać po trudach spływu kajakowego. Obiekt będzie 
również spełniał wymogi użytkowe dla osób niepełnosprawnych. 

 
Tekst oraz zdjęcia: www.drawsko.pl 
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“Okiem belfra i ucznia, czyli po jasnej i ciemnej stronie mocy zdalnego nauczania" 
Edukacja zdalna - hit czy kit? Uwag kilka z ironicznym przymrużeniem oka... 

edukacji zdalnej w ostatnim czasie padło niejedno słowo i to róż-
ne. Trudno znaleźć zadowolonych, uśmiechniętych oraz prze-
świadczonych o swoim sukcesie  dydaktycznym  nauczycieli  oraz  

uczniów. Czasy trudne, nastroje kiepskie, wymagania wysokie, środki i możli-
wości zapewne niewystarczające, jednak wszyscy - chcąc czy nie chcąc - zasiedli 
do tego trudnego rzemiosła; jedni, by nieść kaganek oświaty; drudzy, by czerpać 
ze zdroju jego mądrości...  

Koniec roku zawsze jest okazją do swoistego rachunku sumienia oraz 
wyzwala potrzebę refleksji nad minionym czasem. W zawodzie nauczyciela: 
trudnym, żmudnym i chyba niedocenianym (takie mam wrażenie), ewaluacja 
staje się czymś oczywistym. Co zatem przyniosła ona pedagogowi w dobie pan-
demii? Pozwoliła mu się przejrzeć w “nieco” krzywym zwierciadle własnych 
możliwości, a także społecznych i uczniowskich oczekiwań, utartych stereoty-
pów czy ministerialnych założeń, nie zapominając o obiegowych frazesach, 
wypowiadanych z jakąż łatwością i przeświadczeniem o ich nieomylności. Gorz-
ko brzmią te słowa, jednak analizy nie zawsze są wymienianiem sukcesów,  
w przestrzeni słowa muszą pojawić się i wybrzmieć bolesne sfery, gryzące dyle-
maty, nierozwiązane problemy czy nagromadzona frustracja... po każdej ze stron 
tego procesu. 

 Mamy nowe wymogi egzaminacyjne, wirtualną rzeczywistość, spraw-
dziany on-line, krótsze lekcje, gry edukacyjne, quizy, filmiki, e-podręczniki, 
platformy edukacyjne, prezentacje, ścieżki dźwiękowe... Mnóstwo wszystkiego, 
aż nie wiadomo, po co sięgnąć, co podesłać, jaki link umieścić - by było twórczo, 
kreatywnie, ciekawie, inspirująco, by zindywidualizować, zachęcić, nie stracić 
potencjału, oddziaływać na zmysły i intelekt, a jeszcze – co przecież najważniej-
sze - pozostała po tym wiedza i umiejętności. Nie było to łatwe. Lekcja jest dla 
wszystkich, nie ważne, czy ta w szkolnej ławie (za którą tęsknimy), czy w domo-
wym zaciszu przed tabletem, telefonem lub komputerem. Jak w niej zmieścić 
“te” wielości i wymagania? Jak nie zatracić młodego człowieka i własnej pasji 
zawodowej oraz tej prywatnej? Jak znaleźć czas na dostrzeżenie emocji, potrzeb, 
niepokojących sygnałów? Jak nie zapomnieć o tym, co fundamentalne, co nie 
pozwala nam zwariować i jest odskocznią od aktualnej rzeczywistości? Pytań 
także dużo... 

 Po stronie ucznia i rodzica mnożą się dylematy, czasami wyrastają pre-
tensje, każdy jest gdzieś tam, za szklanym monitorem, niby w tej samej sferze,  
a jednak innej, często w kilku na raz (internet daje wiele możliwości), trening 
podzielności uwagi na najwyższym poziomie. Trudno nie odnieść wrażenia, iż 
stoi się gdzieś z boku, nie dociera do wszystkich, że akt porozumienia jest iluzo-
ryczny i nietrwały, a odnalezienie złotego środka niemożliwe. Edukacyjna nić 
Ariadny, tkana z utęsknieniem przez nauczycieli, nie zawsze prowadzi do wy-
śnionego celu, gdyż napotyka się nierozpoznane bastiony, identyfikuje zagubio-
nych w gąszczu informatycznego natłoku bądź wystawia listy gończe i ogłosze-
nia o poszukiwaniu zaginionych uczniów, którzy przecież gdzieś tam są...   

Nauczyciel w zależności od potrzeb: edukuje, leczy zbolałe uczniowskie  
i rodzicielskie serca i dusze, poszukuje, identyfikuje, nazywa, rozwiązuje, two-
rzy, pisze, staje się trochę specjalistą od wszystkiego, w każdej dziedzinie - od 
ciała, intelektu, ducha.  

Być może warto choć na chwilę zatrzymać się, uważnie rozejrzeć, wyjść  
z tych “wielości” i na nowo dostrzec człowieka, słowo i komunikację, by przy-
pomnieć sobie, czym jest słuchanie, rozumienie, nazywanie, refleksja, myślenie, 
analizowanie, dyscyplina, praca własna, uczciwość... Wyjść z baśniowości  
i możliwości e-edukacji, ku zwykłości, znaleźć równowagę, nie iść drogą przero-
stu formy nad treścią, gdzie form mamy nieskończoną ilość, ale już z sensowno-
ścią i potrzebnością ich zawartości bywa różnie.  

Głównym problem edukacji zdalnej (i chyba edukacji w ogóle) może nie  
o tyle jest brak wystarczającego sprzętu czy kompetencji informatycznych, co 
zmarginalizowanie i zepchnięcie na bok prawdziwego, rozumiejącego dialogu, 
słuchania siebie, krytycyzmu, tolerancji, dumy z samodzielnie wypracowanych 
osiągnięć, potrzeby dążenia do nich oraz uczciwego i sumiennego wywiązywa-
nia się z obowiązków, a w szczególności pokazania, że określone wybory, decy-
zje, postawy przynoszą nie zawsze pożądane rezultaty; są życiowymi lekcjami - 
potrzeby uczciwości i nauki na własnych błędach, konsekwencji w działaniu  
i rozliczaniu.  

Od błędów nie jest nikt wolny. Wszyscy w jakimś stopniu ekspe-
rymentujemy i ciągle się uczymy. Warto zadać sobie pytania w tym 
nowym roku o to, z jakim zapleczem wiedzy i możliwości wychodzi-
my i wyjdziemy z edukacji zdalnej oraz czego nauczyliśmy naszą mło-
dzież i czego ona sama się nauczyła - o sobie, o nauczycielach i szkole, 
rodzicach czy świecie? Pozostawiam to do przemyślenia.  

 
*** 

Marzec 2020 r. przyniósł, a może wniósł do edukacji nowe rozwiązania... 
wszyscy nauczyciele, jak Polska długa i szeroka, usiedli przed ekranem kompu-
tera i rozpoczęli nowy rozdział edukacji – e-nauczanie, a bardziej po polsku zdal-
ne nauczanie. Komputer to nie nowość w pracy belfra (sama nim jestem), to 
częste narzędzie, z którego korzystamy i znak czasu, ale nauczać przy pomocy 
komputera, to już swoiste novum... Wbrew pozorom ten sposób nauczania wy-
maga od nas więcej, ale czy odpowiednio do niego jesteśmy przygotowani...  
W marcu na pewno nie byliśmy. Dziś sytuacja wygląda już bardziej kolorowo. 
Edukacja zdalna to wyzwanie technologiczne, emocjonalne i społeczne. Brakuje 
codziennego, realnego kontaktu z uczniem czy koleżanką, kolegą z grona. Brak 
kontaktu, o którym wspomniałam wyżej, to trudna kwestia psychologiczna  
i wymaga pewnego przepracowania. Wiem, o czym piszę, bo sama z tym wal-
czę. Antidotum – tylko nadzieja na szybki powrót do szkoły i normalności. Nie-
zwykle ważna jest współpraca z Dyrekcją i Gronem (z wielkiej litery, bo mam na 
myśli konkretną Dyrekcję i konkretne Grono) dzielenie się swoim doświadcze-
niem i nowymi narzędziami. A wszystko po to, by zainteresować tego młodego 
człowieka po drugiej stronie monitora – mojego Ucznia. Wiem, że Ci bywają 
zagubieni, czasem podirytowani, rozżaleni, dlatego może czasem warto odejść, 
od właśnie realizowanego zagadnienia  i... porozmawiać. To wyzwanie dla wszystkich, 
ale nie wspomniałam także o Rodzicach... Ich frustracja też pewnie czasem sięga 
zenitu, i mimo że nie mam już dziecka w wieku szkolnym, doskonale rozumiem.  

Zdalne nauczanie ma i jasne, i ciemne strony... Do tych pozytywnych zali-
czyłabym rozwój osobisty nauczyciela, a co za tym idzie nowe metody w eduka-
cji, służące uczniom. Za wartość dodaną uważam także to, że możemy pokazać 
uczniom, że nie wszystko robi się dla oceny. Może to przełoży się wkrótce na 
jego inną motywację. Dzięki e-nauczaniu, możemy oceniać swoich uczniów za 
zupełnie inny, nowy rodzaj aktywności. Być może musimy się przyzwyczajać do 
tej formy nauczania, bo stanie się ona przyszłością.  

Ale... jest ciemna strona mocy, tzn., nauczania... to wspomniany brak bezpośred-
niego kontaktu i statystyki dotyczące uczniów, którzy od marca, a potem od paź-
dziernika zostali pozbawieni kontaktu ze szkołą. Może to niewielki procent, ale 
za tymi liczbami kryją się konkretni uczniowie, ich  rodzice.  Smutne,  ale  prawdziwe.  

Co nam zostało... nadzieja na jak najszybszy powrót do szkoły. Czego sobie 
i Państwu życzę.  

Wioletta Piotrowska 
nauczycielka języka polskiego w ZS w Czaplinku 

 
*** 

Praca w trybie online, jest wyjątkowo ciężka, jeśli wcześniej wykonywana była 
w warunkach nazwę to "normalnych". Nauczanie zdalne, niestety za sprawą 
istniejących zagrożeń, które wynikają z pandemii Covid-19 stało się, miejmy 
nadzieję, przejściowym, ale koniecznym rozwiązaniem. Początki czegoś nowego 
nigdy nie są łatwe, tak było również w tym przypadku. Dyrekcja szkoły opraco-
wała jednak plan i w marcu rozpoczęliśmy nauczanie w trybie online. Jak to  
z wszelkimi nowościami bywa nie było doskonałe i do końca satysfakcjonujące 
dla uczniów, którzy mają trudności z samodzielną pracą nad materiałem. Po 
wakacjach, wszyscy mieliśmy nadzieję na powrót do normalności i chociaż  
w maseczkach, zasmakowaliśmy na chwilę prawdziwego szkolnego życia. Zro-
zumiałem wtedy, jak wiele znaczą dla mnie osoby, które wcześniej mijałem 
obojętnie na korytarzach. Nie mogłem ani ja, ani moi rówieśnicy nacieszyć się 
tym długo i tak oto trwamy w zdalnym nauczaniu do teraz. Druga faza nauczania 
zdalnego - jesienna, została przez naszych nauczycieli i dyrekcję dopracowana znacznie 
lepiej. Nic dziwnego, nasza szkoła miała doświadczenie z wiosny. Dzięki dostępie 
uczniów i nauczycieli do platformy Office 365, której mieliśmy czas się nauczyć, 
lekcje przebiegały znacznie lepiej. W trybie internetowych spotkań otrzymaliśmy 
kontakt z nauczycielem, co znacznie pomogło w przyswajaniu wiedzy. Niestety 
niejednokrotnie bywały problemy ze  sprzętem, czyli tzw. złośliwość rzeczy martwych.  

 Czy jednak wszystko było dobrze? Na pewno nie... Samo chodzenie do 
szkoły, wejście do budynku, tworzy swego rodzaju system, schemat codzienno-
ści. Komputer niestety, to nie to samo. Systematyczność i samodzielna praca nie 
jest łatwym wyzwaniem dla z natury leniwych nastolatków, również dla mnie. 
Myślę, że w tych "dziwnych" czasach i tak najważniejsze pozostanie, abyśmy nie 
przestali być ludźmi. Każdy z nas potrzebuje miłego słowa i obecności drugiej 
osoby. Jeśli czegoś brakuje podczas nauczania to na pewno normalności i nama-
calnie drugiego człowieka. Na nasze nieszczęście oprócz obecnych zajęć i starań, 
więcej nie zdołamy. Czekam z niecierpliwością, chociaż pewnie będę przeklinał 
te słowa, aby wrócić do szkolnej ławki i zobaczyć szanownych nauczycieli, jak  
i moich rówieśników. Rok 2020 dobiegł jednak końca, pozostaje życzyć sobie  
i innym, aby następny był lepszy. Nie zapomnijmy, że musimy żyć i wytrwać na 
razie w tej wirtualnej rzeczywistości.  

Wojciech Zięba kl. II b LO 
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Biuletyn Informacyjny 

iema! To znowu My, którzy próbujemy w końcu poprawnie przy-
jąć podanie i oddać celny strzał. 
Obecna sytuacja pokrzyżowała plany hokeistów-amatorów w całej 

Polsce. Hokej działa jedynie na poziomie zawodowym. Jako drużyna byliśmy 
bardzo zawiedzeni, że po raz pierwszy od dziewięciu lat nie nabijemy sobie 
siniaków na lodowisku. Na szczęście pomocną dłoń wyciągnęła do Nas mamu-
sia Natura i podarowała kilkunastostopniowy mróz.  

iuletyn Informacyjny Nr 8 z października 2020 r. (i następne nume-
ry) został wydany w zmienionej formie, uwzględniającej (wg Pana 
Burmistrza) udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami.  

Głównie chodzi o dysfunkcję wzrokową, co ma być szczególnym ukłonem w 
stronę seniorów. W publikowanych tekstach powiększono czcionkę i zwiększono 
odstępy między wierszami. Jednak nadal bez okularów BI przeczytać nie można. 

Można natomiast w ten sposób znacząco powiększyć ilość kartek w 
Biuletynie i zwiększyć jego pojemność, przy tej samej porcji informacji jak 
sprzed modyfikacji. Zapewne zdecydowano się na taki krok, bo jest coraz mniej 
okazji do informowania o pracy Urzędu, a pozory aktywności zachować trzeba. 
Potwierdza to analiza ostatniego wydania Biuletynu z grudnia ub.r. Liczy on 
imponujące 32 strony, z tego: 
- dwie - to pierwsza tytułowa i ostatnia z kalendarzem; 
- pięć – to publikacje CzOK-u; 
- cztery – to wydarzenia sportowe; 
- trzy i pół – to komunikaty i informacje obce, w tym internetowe; 
- cztery i pół – to historia i dokonania sołectwa Kluczewo; 
- pięć – to relacje ze szkół i przedszkola; 
- osiem – to informacje z Urzędu Miejskiego, w tym 5 stron podsumowanie po-
zyskanych funduszy w ostatnim roku, 2 strony to relacja z sesji, 1 strona komuni-
katy. Około 1/3 miejsca zajmują zdjęcia.  
Zatem, z tak przygotowanego i wydanego Biuletynu niewiele dowiemy się o 
pracy Referatów i samego Pana Burmistrza. Gdyby nie działalność CzOK-u, 
gdyby nie publicystyka historyczna, gdyby nie aktywność placówek oświato-
wych i sportowców, nie byłoby o czym pisać. 
 Na okoliczność i podstawę zmian w Biuletynie przywołuje Pan Bur-
mistrz Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. Cytat z wypowiedzi Pana Burmistrza w październiko-
wym BI: „Chcemy, aby nasze czasopismo, wydawane również w formie 
  

elektronicznej, było dostępne dla szerokiego grona odbiorców…”. Takiego 
prawa do dostępności w formie elektronicznej Pan Marcin arbitralnie odmawia 
Kurierowi Czaplineckiemu, który na stronach internetowych UM ukazywał się 
od września 2007 r. (od Nr 13), natomiast w lutym 2020 r. został usunięty osobi-
stą decyzją Pana Burmistrza. Pisałem o tym w Kurierze Nr 162 z lutego ub.r. w 
artykule „Miłośnik demokracji”. Okazuje się, że to On osobiście decyduje, jak 
interpretować ustawę i co ma być udostępniane mieszkańcom. 

Obecnie w zakładce PUBLIKACJE LOKALNE na stronach interne-
towych UM znajdują się następujące pozycje: 
- Biuletyn Informacyjny – w czasie kolejnych kadencji wydawany jako biuletyn 
UM, od 2019 r. więcej w nim publicystyki i historii niż informacji z  prac  Ratusza; 
- AVE – pismo wydawane przez czaplinecką parafię. Ostatni numer wydano w 
czerwcu 2011 r.; 
- Grajdoł – czasopismo lokalne wydawane okazjonalnie, co najmniej raz w 
roku. Ostatni numer ukazał się w grudniu 2015 r., do tego czasu opracowywany 
w UM. Po objęciu CzOK-u przez dyr. M. Naruszewicza Grajdoł został przeka-
zany do ośrodka kultury, czyli tam, gdzie powinno być jego miejsce. Od tego 
czasu do dzisiaj słuch o Grajdole zaginął; 
- Echa znad Drawy i Gwdy – miesięcznik społeczny wydawany przez samorzą-
dy regionu przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Drawy”. 
Ostatni numer ukazał się w kwietniu 2012 r.; 
- książki o Czaplinku – trzy tomy opracowane i wydane staraniem Stowarzysze-
nia Przyjaciół Czaplinka; 
- trzy wydawnictwa promocyjne – wydane w 2016 r. 

Z zestawienia wynika, że tylko BI jest wydawany na bieżąco, chociaż 
w styczniu nie ukazał się, co potwierdza fakt, że nie ma o czym pisać. Reszta to 
pozycje martwe. W przypadku książki sprawa jest oczywista, bo prawdopodob-
nie nikt już nie napisze kolejnych części, Echa i AVE są niezależne od naszego 
magistratu, ale Grajdoł i brak nowych wydawnictw promocyjnych to porażka 
obecnych władz. Natomiast „sukcesem” jest eliminacja elektronicznego Kurie-
ra. Więcej o tym wiekopomnym dokonaniu (i innych) w następnych numerach. 

Adam Kośmider  

Hokej w oldschool'owym wydaniu Postanowiliśmy stworzyć 
sobie miejsce do gry w zatoczce je-
ziora Pławno. Jest tu stosunkowo 
płytko, pokrywa lodowa przekracza 
obecnie 20 centymetrów, a wiatr 
praktycznie nie dociera. Jest dosyć 
prymitywnie, ale zabawnie. Bramki 
powstały z drewnianych łat 
(dziękujemy Panie Mariuszu ), bandy 
hmm... w imię starej zasady „kto 
wybije ten zasuwa”, a tafla o po-
wierzchni około 200 m2  systematycznie zalewana jest wiadrami z wykutego 
przerębla.  

Dajemy radę! Ból gnatów po treningu wywołuje w Nas tylko 
pozytywne emocje, ponieważ jak człowieka coś boli to znaczy, że 
żyje, prawda? Brak oficjalnego lodowiska Nas nie powstrzyma, bo 
taką mamy pasję. Dopóki będzie mróz, dopóty pociągniemy czapli-
necki hokej. Pozdro! 

Erwin Kosiorek 
Fot. Kamila Głowacka 



 

 


