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Koniec sezonu Lecha Czaplinek
czerwcu ostatnie mecze ligowe w swoich rozgrywkach w sezonie
2020/2021 rozegrały drużyny: trampkarzy, juniorów młodszych,
juniorów starszych, seniorów oraz odbojów Lecha Czaplinek.
W tym artykule przedstawię krótką relację z tych spotkań oraz podsumowanie
zakończonego właśnie sezonu.
SENIORZY
W czwartek 3 czerwca w meczu 37. kolejki na własnym stadionie mierzyliśmy się z zespołem Białych Sądów. Po bramce
Bartłomieja Babiaka wygraliśmy 1:0. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Rechtziegel Oskar - Lutyński (61' Szpakowski), Czarnecki, Woźniak, Resiak - Wasyłyszyn (76' Bakiewicz), Kibitlewski (52' Krzemień), Gałosz, Sobol (84' Krasoń) Tomczak (46' Kowalczyk), Babiak.
Kolejny mecz ligowy rozegraliśmy w niedzielę 6 czerwca w Wolinie, w którym w ramach 38. kolejki mierzyliśmy się z miejscową Vinetą. W tym spotkaniu
pada remis 2:2 po bramkach Kamila Wiśniewskiego i Bartosza Sobinka dla Vinety
oraz bramkach Dawida Sobola i Marcina Resiaka dla Lecha. W tym meczu zagraliśmy w zestawieniu: Rechtziegel - Krzemień, Czarnecki, Resiak, Krasoń (89' Stróżyk) - Wasyłyszyn, Kibitlewski, Gałosz, Sobol - Bakiewicz, Babiak. Pod koniec
tego spotkania Jakub Krzemień doznał groźnej kontuzji kręgosłupa i został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Kompleksowe badania
wykazały na szczęście brak poważniejszych uszkodzeń kręgosłupa i w poniedziałek nasz zawodnik wrócił do domu.
W sobotę 12 czerwca w Czaplinku mierzyliśmy się w meczu 39. kolejki
z Gryfem Kamień Pomorski, z którym przegraliśmy 0:2. W trakcie meczu sędzia
podjął kilka kontrowersyjnych decyzji na naszą niekorzyść. Bramki dla Gryfa
strzelili Paweł Jałoszyński oraz Maciej Więcek. W tym spotkaniu wystąpiliśmy
w składzie: Rechtziegel – Krasoń (46' Tomczak), Czarnecki, Woźniak, Lutyński
(76' Szpakowski) - Resiak, Kibitlewski (60' Bakiewicz), Gałosz, Sobol (90' Stróżyk) - Wasyłyszyn, Babiak.
W środę 16 czerwca w Szczecinie rozegraliśmy mecz 40. kolejki z miejscową
Iskierką, z którą wygraliśmy 1:0 po bramce Damiana Gałosza. W tym spotkaniu
zagraliśmy w zestawieniu: Rechtziegel - Lutyński, Czarnecki, Woźniak (71' Krasoń), Resiak - Bakiewicz (61' Kowalczyk), Kibitlewski, Gałosz, Sobol (90' Pugacz)
- Tomczak (61' Szpakowski), Babiak.
W sobotę 19 czerwca w Czaplinku mierzyliśmy się w meczu 41. kolejki
z drużyną Mechanika Bobolice, z którą przegraliśmy 0:4 po trzech bramkach Karola Jabłońskiego oraz jednej Adriana Winkowskiego. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Rechtziegel -Bakiewicz (59' Krasoń), Lutyński, Woźniak, Babiak
- Wasyłyszyn, Kibitlewski (74' Pugacz), Gałosz, Sobol (45' Krzemień) - Tomczak
(77' Szafarz), Szpakowski (46' Stróżyk).
W sobotę 26 czerwca w Postominie rozegraliśmy mecz 42. kolejki z miejscową Wieżą, z którą zremisowaliśmy 2:2 po bramkach Oleksandra Maliasa oraz
Sebastiana Marszałka dla Wieży oraz Jakuba Krzemienia i Damiana Gałosza dla
Lecha. W tym spotkaniu zagraliśmy w zestawieniu: Rechtziegel - Krzemień, Woźniak, Lutyński, Resiak - Wasyłyszyn (88' Stróżyk), Kibitlewski (70' Bakiewicz),
Gałosz, Sobol - Tomczak (60' Kowalczyk), Babiak.
W środę 30 czerwca w Czaplinku rozegraliśmy ostatni mecz w tym sezonie.
Na stadionie przy ulicy Parkowej mierzyliśmy się w meczu zaległej 27. kolejki
z drużyną Regi Trzebiatów, z którą przegraliśmy 0:3 po bramkach Patryka Łapy,
Adriana Rutkowskiego i Michała Świżka. W tym spotkaniu wystąpiliśmy
w składzie: Rechtziegel – Krzemień (68' Krasoń), Lutyński, Woźniak, Resiak –
Sobol (83' Bakiewicz), Wasyłyszyn, Gałosz, Kowalczyk (56' Stróżyk) – Tomczak
(61' Szpakowski), Babiak.
Z dorobkiem 50 punktów (13 zwycięstw, 11 remisów i 16 porażek) i bilansem
bramkowym 54:60 drużyna seniorów zajęła w sezonie 2020/2021 17. miejsce
w tabeli spadając tym samym z IV ligi zachodniopomorskiej do klasy okręgowej.
Klasyfikacja strzelców na koniec sezonu 2020/2021 przedstawia się następująco:
10 - Bartłomiej Babiak; 8 - Jakub Kuzio, Damian Gałosz; 5 - Tomasz Tomczak; 4 - Patryk Kowalczyk, Bartłomiej Woźniak, Marcin Resiak, Dawid Sobol;
2 - Mateusz Krasoń; 1 - Wiktor Wasyłyszyn, Paweł Kibitlewski, Kacper Szpakowski, Jakub Krzemień, bramka samobójcza.
TRAMPKARZE
W piątek 28 maja drużyna trampkarzy występująca w rozgrywkach koszalińskiej grupy 1 C1 Trampkarz prowadzona przez trenera Dariusza Łacnego meczem
z Orłem Wałcz zakończyła rundę wiosenną sezonu 2020/2021.
Z dorobkiem 16 punktów (5 zwycięstw, 1 remis i 8 porażek) i bilansem
bramkowym 63:66 zespół trampkarzy zakończył sezon 2020/2021 na 6. miejscu
w tabeli.
Klasyfikacja strzelców na koniec tego sezonu przedstawia się następująco:
7 - Dawid Rutkowski, Oliwier Kotowicz; 6 – Mateusz Machalski, Mateusz
Skonieczny; 5 - Kacper Babiak; 3 - Szymon Chudy, Jeremiasz Romanowicz, Oliwier Kotowicz, Mateusz Dul, Szymon Chrzanowski; 2 - Szymon Majewski, Sebastian Gawroński, Maksymilian Przytuła, Przemysław Polak, Jan Szczanowicz,
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Aleksy Worsowicz; 1 - Ignacy Jaroszyński, Mikołaj Michałowski, Jakub Skibiński, Igor Bednarczyk, Ignacy Łątkowski.
JUNIORZY MŁODSI
Drużyna juniorów młodszych trenera Jakuba Łacnego występująca w rozgrywkach koszalińskiej I ligi okręgowej B1 Junior Młodszy (RW) rozegrała
w czerwcu 2 spotkania.
W sobotę 12 czerwca w meczu zaległej 1. kolejki drużyna Lecha przegrała
1:5 na własnym stadionie z MUKS Orzeł 2010 Wałcz, a jedyną bramkę dla gospodarzy strzelił Szymon Makuch. W ostatnim spotkaniu tego sezonu w sobotę
19 czerwca w ramach również zaległej 2. kolejki w Świdwinie mierzyliśmy się
z miejscową Spójnią, z którą zremisowaliśmy 2:2 po bramkach Maksymiliana
Przytuły oraz Oliwiera Guby.
Z dorobkiem 10 punktów (2 zwycięstwa, 4 remisy i 2 porażki) i bilansem
bramkowym 19:19 drużyna juniorów młodszych zakończyła rundę wiosenną
sezonu 2020/2021 na 5. miejscu w tabeli
Klasyfikacja strzelców na koniec rundy wiosennej sezonu 2020/2021 wygląda następująco:
5 - Mateusz Baranowski; 4 - Szymon Makuch; 3 - Maksymilian Przytuła;
2 - Jeremiasz Romanowicz, Oliwier Guba; 1 - Dominik Hołubek, Mateusz Skonieczny, bramka samobójcza.
JUNIORZY STARSI
Zespół juniorów starszych prowadzony przez trenera Jacka Stawskiego
występujący w rozgrywkach koszalińskiej grupy 2 A1 Junior rozegrał w czerwcu
2 spotkania.
W niedzielę 6 czerwca w meczu 19. kolejki w Człopie wygraliśmy 4:2
z miejscową Koroną Człopa po dwóch bramkach Igora Szafarza oraz po jednej
Kacpra Gortycha i Maksyma Kunerta. W środę 9 czerwca mieliśmy rozegrać na
wyjeździe kolejne spotkanie ligowe. Mecz 15. kolejki ze Wspólnymi Różewo ze
względu na braki kadrowe oddajemy walkowerem przegrywając 0:3. W niedzielę
13 czerwca sytuacja się powtórzyła, z tymże na spotkanie 20. kolejki na stadionie
w Czaplinku nie stawiła się drużyna Wspólnych Różewo oddając mecz walkowerem 3:0. W kolejną niedzielę 20 czerwca w meczu zaległej 11. kolejki podejmowaliśmy na stadionie w Czaplinku zespół Wiarusa Żółtnica. Spotkanie zostało
zakończone w 52 minucie przy stanie 7:0 dla naszej drużyny z powodu zdekompletowania drużyny gości po czterech bramkach Igora Szafarza oraz po jednej
Beniamina Pugacza, Łukasza Urkiela oraz Szymona Stróżyka. Jak się później
okazało, był to ostatni mecz juniorów starszych w sezonie 2020/2021. Zaplanowany na 24 czerwca mecz zaległej 6. kolejki z Wiarusem Żółtnica decyzją ZZPN
nie został już rozegrany.
Z dorobkiem 51 punktów (17 zwycięstw i 2 porażki) i bilansem bramkowym 102:24 drużyna juniorów starszych zakończyła sezon 2020/2021 na zasłużonym 1. miejscu w tabeli! Klasyfikacja strzelców na koniec sezonu 2020/2021
przedstawia się następująco:
34 - Igor Szafarz; 22 - Szymon Stróżyk; 9 - Jakub Bieniecki; 7 - Kacper
Gortych; 5 - Adam Groździej; 4 - Wiktor Wasyłyszyn, Jakub Krzemień; 3 - Jakub
Wodzyński; 2 - Wojciech Sekrecki, Beniamin Pugacz; 1 - Szymon Szymaniak,
Albert Cylkowski, Sebastian Pelc, Michał Reszta, Andrzej Żwirko, Maksym
Kunert, Łukasz Urkiel.
OLDBOJE
W czerwcu drużyna oldbojów występująca w rozgrywkach I ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów rozegrała 4 spotkania.
W sobotę 5 czerwca w meczu 21. kolejki przegrała na stadionie miejskim
w Czaplinku 0:7 ze Zrywem Kretomino, zaś tydzień później w spotkaniu 22.
kolejki ulegliśmy w Darłowie 0:8 miejscowemu zespołowi Darłovii. W sobotę 19
czerwca w meczu 23. kolejki wygraliśmy 6:1 na wyjeździe z Gryfem Kamień
Pomorski po dwóch bramkach Tomasza Czecha, Sławomira Kubiaka oraz po
jednej Roberta Sapińskiego i Krzysztofa Bołdysza. Ostatni mecz ligowy w tym
sezonie rozegraliśmy w sobotę 26 czerwca w Złocieńcu. W meczu 24. kolejki
pokonaliśmy miejscową drużynę Olimpu 3:0 po dwóch bramkach Rafała Skibickiego i jednej Krzysztofa Makucha.
Z dorobkiem 25 punktów (8 zwycięstw, 1 remis, 13 porażek) i bilansem
bramkowym 41:75 drużyna oldbojów zakończyła sezon 2020/2021 na 8. miejscu.
Klasyfikacja strzelców na koniec sezonu 2020/2021 przedstawia się następująco:
11 - Rafał Skibicki, 10 - Krzysztof Makuch, 5 - Krzysztof Bołdysz, 4 - Sławomir Kubiak, 3 - Robert Sapiński, 2 - Kamil Taczko, Marcin Tomczak, Tomasz
Czech, 1 - Roman Wojtczak, Paweł Kibitlewski.
Gratulujemy osiągniętych wyników w tym sezonie wszystkim naszym
drużynom i życzymy powodzenia w kolejnym meczach! Zachęcamy wszystkich
naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia profili naszego klubu na portalach: Facebook, Instagram oraz YouTube. Znajdują się na nich m.in. bieżące
informacje z życia klubu, zapowiedzi meczy, fotorelacje, skróty ze spotkań
ligowych itd. Jednocześnie zachęcamy do finansowego wsparcia Lecha
Czaplinek poprzez wpłaty na konto Pomorskiego Banku Spółdzielczego:
24 8581 1027 0400 0811 2000 0001.
Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek
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O NASZYM PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM
uż kilka moich artykułów powstało w oparciu o materiały informacyjne, które odnalazłem w różnych źródłach w celu udzielenia
odpowiedzi na pytania otrzymane od różnych osób bądź instytucji.
W taki sposób powstał również ten artykuł o czaplineckim przystanku autobusowym przy pl. 3 Marca. Pracownica Urzędu Miejskiego zwróciła się do mnie
o pomoc w udokumentowaniu faktu, że pawilon tego przystanku wybudowany
został w latach 70-tych przez mieszkańców Czaplinka w czynie społecznym.
Przekazałem jej materiały na ten temat, które odnalazłem w swoich w swych
zbiorach. Stało się to okazją do napisania niniejszego artykułu.
***
Z myślą o młodych Czytelnikach, niepamiętających czasów PRL przytaczam definicję podaną w Wikipedii: „Czyn społeczny – w okresie PRL nazywano tak nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wolne.
Czyny społeczne najczęściej były organizowane przez zakłady pracy, szkoły,
organizacje partyjne i młodzieżowe”. Z perspektywy lat czyny społeczne organizowane w tamtych czasach można ocenić jako sposób na łagodzenie problemów
wynikających ze słabości gospodarki ówczesnego ustroju. W latach 60-tych
i 70-tych Czaplinek brał udział w Konkursie „Mistrz Gospodarności”. Ważnym
kryterium oceny miast uczestniczących w tym Konkursie była wartość czynów
społecznych. Wyniki uzyskane w 1970 i w 1971 r. dały Czaplinkowi pierwsze
miejsce w województwie wśród miast biorących udział w tym współzawodnictwie. Tu trzeba zaznaczyć, że do czynów społecznych zaliczano wówczas nie
tylko prace wykonywane przez mieszkańców w czasie wolnym od zajęć zawodowych bądź od nauki. Zaliczano do nich także różne prace na rzecz miasta
wykonane nieodpłatnie przez miejscowe przedsiębiorstwa a także przez pracowników kierowanych przez te przedsiębiorstwa do udziału w niektórych pracochłonnych przedsięwzięciach realizowanych w mieście. W ogólnej wartości
wykonywanych społecznie prac w Czaplinku istotną część stanowiły także prace
wykonywane przez strażaków tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pawilon przystanku autobusowego, określany często z pewną przesadą jako
dworzec autobusowy, pozostaje w pamięci
wielu mieszkańców jako obiekt wzniesiony w ramach prac społecznych. Potwierdzenie tej informacji odnalazłem w swoich
zbiorach w kilku wiarygodnych źródłach.
Pierwszym z nich jest opracowanie rocznicowe pt. „Kalendarium dokonań 19451994” wydane z okazji 50-lecia powrotu
Czaplinka do Polski. Kalendarium załączone było jako wkładka okolicznościowa do
czaplineckiego czasopisma samorządowego „Grajdoł” nr 24 z marca 1995 r. (fot.
nr 1). Źródło to jest w pełni wiarygodne,
ponieważ do roku 1996, w którym zaczęto
wydawać „Biuletyn Informacyjny” czasopismo „Grajdoł” pełniło m.in. funkcję oficjalnego informatora miejskiego. W kalen1. Strona tytułowa rocznicowego
darium wśród informacji dotyczących „Kalendarium dokonań 1945-1994”.
1979 r znajduje się zapis następującej treści: „ - oddanie do użytku dworca PKS wybudowanego w czynie społecznym”.
Na ilustracji nr 2 widzimy fragment kalendarium z informacjami dotyczącymi
lat 1978-1980. Zwróćmy uwagę
na to, że oddanie do użytku
dworca PKS wymienione zostało wśród najważniejszych dla
miasta i gminy wydarzeń tamtego okresu.
Następnym
źródłem
dokumentującym
powstanie
przystanku autobusowego jest
kronika „Polska naszych dni
czyli rzecz o Czaplinku 1286 1980”, autorstwa Piotra Kasprowicza i Wiesława Krzywickiego. Kronikę wydano w maszynopisie w kilku egzemplarzach
w 1986 r. z inicjatywy Czaplineckiego Towarzystwa Kultury
„Drawianie” w ramach obchodów 700-lecia Czaplinka. Kronika ta w opisie wydarzeń
2. Fragment kalendarium z zapisem
o budowie przystanku PKS.
z drugiej połowy lat 70-tych, na
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stronie 389 podaje informację w następującym brzmieniu: „Rozpoczęły się roboty na placu 3 Marca. A w niedzielę czynu partyjnego weszły załogi by pracować
przy odgruzowywaniu i budowie przystanku autobusowego”. Wśród informacji
dotyczących tego samego okresu w opisie zatytułowanym „Czyny społeczne”
podany jest wykaz rzeczowych efektów wykonanych czynów społecznych.
Pierwsza pozycja tego wykazu (na str. 419) ma następującą treść: „1. Budowa
dworca autobusowego I faza 1.112 tys. zł”.
Inny ślad związany z budową przystanku autobusowego znajdujemy
w wydanej w 2010 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka książce
„Czaplinek 1945 -2009, cz. III, Ku społeczeństwu obywatelskiemu”. Na
stronie 381, w rozdziale „Ochotnicza Straż Pożarna” autorstwa Ryszarda Góralczyka, w opisie działalności OSP w Czaplinku w roku 1979 znajduje się m.in.
następujące
zdanie:
„Jednostka włączyła się
także bardzo aktywnie do
prac przy przebudowie
Placu 3 Marca i budowie
przystanku autobusowego”.
Bardzo ciekawy
ślad dokumentujący przebieg prac przy budowie
przystanku autobusowego
znajduje się w wydanej
również przez SPCz książce z 2009 roku pt.
"Czaplinek 1945-2009,
część II, Trud wrastania". Autor rozdziału
"Powstanie, rozwój i 3. 1976 r. Pracownicy TELCZY na tle budowaupadek zakładów Telcza"
nego przystanku (fot. W. Krzywicki).
Wiesław Krzywicki umieścił na stronie 33 fotografię swego autorstwa, przedstawiającą grupę pracowników czaplineckiej TELCZY na tle budowanego przystanku (fot. nr 3) i opatrzył
ją podpisem o treści: „1976 r. Pracownicy zakładu pracują w czynie społecznym
przy budowie przystanku autobusowego”.
Tu dodam, że w czynie społecznym, w wyniku którego powstał przystanek autobusowy brali udział pracownicy wielu czaplineckich zakładów pracy.
Budowa w czynie społecznym trwała kilka lat, czego dowodem jest to, że załączone zdjęcie pochodzi z 1976 r., natomiast z innych materiałów wiadomo, że
przystanek oddano do użytku dopiero w 1979 r. Budowa była rozciągnięta
w czasie głównie dlatego, że nie była prowadzona przez wyspecjalizowaną
firmę budowlaną lecz w ramach prac społecznych wykonywanych przez pracowników różnych zawodów z czaplineckich zakładów pracy, co w połączeniu
z brakami materiałowymi cechującymi lata 70-te sprawiło, że przystanek powstawał powoli. Braki materiałowe z tamtych czasów zadecydowały o sposobie
zagospodarowania najbliższego otoczenia budynku przystanku. Pod przylegającą do budynku wiatą można zobaczyć powierzchnię wyłożoną przedwojennymi płytkami chodnikowymi odzyskanymi zapewne podczas remontu starych
chodników. Przy budynku są także schody zbudowane z wykorzystaniem kamiennych kształtowników pochodzących ze zlikwidowanych nagrobków
z dawnego cmentarza ewangelickiego.
Z materiałów informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy opublikowanych
w latach 1992-1994 w samorządowym czasopiśmie „Grajdoł” wynika, że przystanek autobusowy oraz jego otoczenie było przedmiotem stałego zainteresowania władz miejskich. Wykonywane były tu prace interwencyjne i roboty publiczne. Informacje dotyczące przystanku znajdujemy w „Grajdołach” nr 10, 12,
16, 18, 20. Z materiałów sprawozdawczych umieszczonych w numerze 10
z 1992 r. wynika, że niektóre wydatki związane z utrzymaniem przystanku trafiły nawet do budżetu Miasta i Gminy Czaplinek na 1991 r. Z kolei w numerze 20
z 1994 r. w wykazie prac interwencyjnych zrealizowanych w 1993 r. odnajdujemy zapis w brzmieniu: „Malowanie i remont przystanku PKS.”
Z powyższych informacji można wyciągnąć wniosek, że przystanek
autobusowy w przeszłości odgrywał w życiu codziennym mieszkańców rolę
znacznie ważniejszą niż obecnie. Przystanek powstał dzięki samorządowi i był
przez szereg lat utrzymywany przez samorząd, mimo że jego istnienie związane
było z działalnością gospodarczą prowadzoną przez PKS. Wydawałoby się, że
to właśnie przedsiębiorstwo PKS powinno wybudować i utrzymywać przystanek, ale stało się inaczej. Przeważyło przekonanie, że przystanek zaspokaja przede wszystkim potrzeby mieszkańców miasta i gminy, więc tematem przystanku
musiał się zająć czaplinecki samorząd. W pawilonie przystanku oprócz poczekalni dla pasażerów urządzono także mały sklep z prasą. Można było tu również
kupić bilety autobusowe. Z informacji otrzymanych od mieszkanki Czaplinka pani Marty Gańskiej wynika, że przez około 2 lat wynajmowała ona ten obiekt
od Zarządu Nieruchomościami Miejskimi i od stycznia 2010 r. do września
2011 r. prowadziła tu agencję turystyczną Holiday Center. Na przystanku
umieszczony był szyld z symbolem „it” i z napisem: „Lokalne Centrum Podróży
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i Wypoczynku” (fot. nr 4). W związku z prowadzoną działalnością pani Marta
Gańska przeprowadziła we wnętrzu budynku cały szereg prac remontowych.
Później działał tu punkt małej gastronomii. Prawdopodobnie z tego okresu na
ścianach jednego z pomieszczeń pozostały płytki ceramiczne. Jak wiemy, pomieszczenia znajdujące się w pawilonie przystanku autobusowego już od dłuższego czasu są nieużywane. Obiekt jest jeszcze w niezłym stanie technicznym

4. 2010 r. Przystanek z szyldem agencji turystycznej (fot. Zb. Januszaniec).

ale już wymaga szeregu zabiegów remontowych. Wydaje się, że w ostatnich
latach znaczenie przystanku wyraźnie zmalało w związku z tym, że zwiększyła
się liczba prywatnych samochodów osobowych i autobusami podróżuje teraz
mniej ludzi niż w przeszłości. Warto zauważyć, że pawilon przystanku autobusowego zlokalizowany jest w centrum miasta tuż przy ruchliwym rondzie pełniącym funkcję głównego węzła drogowego w mieście. Można powiedzieć, że
budynek ten stał się charakterystycznym elementem krajobrazu placu 3 Marca
(fot. nr 5). Sylwetkę przystanku wieńczą duże - nocą podświetlane - litery składające się na napis: CZAPLINEK. Wiele osób zadaje sobie pytanie na temat dalszych losów tego obiektu.
Zwróciłem się do Urzędu Miejskiego z prośbą o podanie informacji na
temat zamierzeń związanych z przystankiem. Otrzymałem autoryzowaną przez
burmistrza Czaplinka odpowiedź, której najistotniejszy fragment brzmi:
„Burmistrz Czaplinka chciałby aby budynek przystanku służył mieszkańcom jako
miejsce spotkań na wydarzeniach organizowanych przez Czaplinecki Ośrodek
Kultury np. pracownia artystyczna, punkt informacji turystycznej, sprzedaż regionalnych produktów, rękodzieło. Ma to być miejsce, które będzie wizytówką
Czaplinka, miejsce, które będzie promować Czaplinek i Pojezierze Drawskie".
Czy te zamiary zostaną zrealizowane? To pokaże czas.

Połowa kadencji (cz. I)
większości samorządów nowi burmistrzowie podsumowują
swoje pierwsze 100 dni i pierwszy rok urzędowania. Cezurę
100 dni na urzędzie wymyślił prawie 90 lat temu prezydent USA
Franklin Delano Roosevelt. W naszej gminnej rzeczywistości do tej pory podczas tej kadencji nic takiego się nie wydarzyło. Dopiero w czerwcowym Biuletynie Informacyjnym Pan Burmistrz ogłosił podsumowanie połowy swojej kadencji.
Na wstępie Pan Burmistrz zapodał, że dług na koniec 2020 r. wyniósł
21 574 000,09 zł, dalej epatuje czytelników i mieszkańców zmniejszeniem zadłużenia Gminy o 2 mln zł. Nie dopowiedział, że jest to wynik spłaty zadłużenia
zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W każdym budżecie planowana jest spłata długów, które powstawały na przestrzeni lat od 2006 r., ale
jest to materia do opisania w osobnym artykule. Nie pochwalił się też, że wysokość planowanego zadłużenia na koniec 2021 r. wyniesie 22 351 293 zł, czyli
zadłużenie zwiększy się! Ponadto rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową
w wysokości prawie 4,7 mln zł. Zazwyczaj nadwyżki są przeznaczane na spłaty
zadłużeń. Czy Radni dokładnie zainteresują się tymi milionami?
Sygnalizuje Burmistrz ciąg dalszy budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Nadbrzeże Drawskie. W ub.r. Gmina dostała, od rządu bon w wysokości 500 tys. zł i
nie wiedziano jak te podarowane pieniądze wykorzystać. Dopiero w budżecie na
ten rok zdecydowano się przeznaczyć je na powyższą inwestycję. Należy tu
przypomnieć, że wspomniane bony otrzymały wszystkie samorządy, w wysokości zależnej od zaangażowania inwestycyjnego. Naszą gminę oceniono bardzo
nisko, wobec tego dostała najniższy, podstawowy przydział. Inne gminy z naszego powiatu i regionu dostały nawet po 1,7 mln zł.
W zasadzie najważniejsze w takim podsumowaniu są inwestycje. Przez
ostatnie 2,5 roku żadnych sztandarowych dokonań jednak nie było. Widać to po
lekturze Raportów o stanie Gminy za 2019 i 2020 r., gdzie czytamy ile procent
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PS
Już po napisaniu artykułu
postanowiłem podać Czytelnikom dodatkowo ważną
i trochę zaskakującą informację na temat przystanku.
Okazuje się, że pawilon przystanku stoi na działce, która
należy nie do miasta lecz do
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (!).
Na działce tej znajduje się
przystanek oraz cały węzeł
drogowy z rondem. Urząd
5. 2021 r. Przystanek w krajobrazie placu
Miejski podjął starania, by
3 Marca (fot. Zb. Januszaniec).
pawilon przystanku stał się
własnością miasta. Temu celowi miało służyć udokumentowanie, że wybudowany został on w czynie społecznym przez mieszkańców Czaplinka.
Zadałem sobie pytanie, w jaki sposób pawilon przystanku znalazł się na
działce należącej do GDDKiA. Wzniesiono go przecież w miejscu wyburzonej
zabudowy mieszkalnej. Przypuszczam, że mogło się to stać w wyniku wytyczenia granic działki z placem 3 Marca dokonanego w związku z przeprowadzoną
w 2007 r. zmianą zagospodarowania tego placu, połączoną z budową ronda. Ale
czy przypuszczenie to nie stoi to w sprzeczności z opisanym wyżej faktem wynajmowania tego obiektu w latach 2010-2011 od Zarządu Nieruchomościami
Miejskimi przez osobę prowadzącą tu agencję turystyczną? Jak widać, historia
tego niewielkiego budynku jest dość złożona.
Na zakończenie podam jeszcze kilka ciekawostek. Podczas prowadzonych w latach 70- tych prac związanych z budową przystanku autobusowego
wydobyty został z ziemi duży głaz narzutowy. Ustawiono go wówczas na skwerze sąsiadującym z przystankiem i opatrzono tabliczką upamiętniającą czyn
społeczny. Źle umocowana tabliczka po pewnym czasie zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Spotkałem się z opinią, że zaginięcie tabliczki nie
było dziełem przypadku i spowodowane zostało tym, że w umieszczonym na
niej napisie była mowa o czynie partyjnym, co mogło się nie spodobać osobom,
które uważały, że przystanek powstał dzięki szerokiemu zaangażowaniu wielu
mieszkańców miasta. W czerwcu 1986 r. z inicjatywy Czaplineckiego Towarzystwa Kultury "Drawianie" na głazie umieszczona została okolicznościowa tablica o treści: „700 LAT CZAPLINKA 1286-1986”. Pamiątkową tablicę nieodpłatnie wykonał i umieścił na głazie czaplinecki rzemieślnik Dariusz Orzechowski. W lipcu 2007 r., przed rozpoczęciem prac związanych z budową ronda
i zmianą zagospodarowania placu 3 Marca, głaz z tablicą upamiętniającą
700-lecie Czaplinka przeniesiony został na rynek staromiejski.
Zbigniew Januszaniec
budżetu przeznacza się na inwestycje i ile pozyskuje się dofinansowań. Gdyby
nie proinwestycyjna polityka obecnego rządu i jego prezenty, to ciągu dalszego
Nadbrzeża Drawskiego nie byłoby, ulice Chrobrego i Gdańska nie byłyby remontowane, a kanalizację do Siemczyna musiał załatwiać Przewodniczący M.
Olejniczak. Wyłącznie aktywności Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot
Mieszkaniowych zawdzięczać należy termomodernizacje i remonty elewacji
budynków. Chwali się Pan Burmistrz budową elementów infrastruktury turystycznej, ale nie dodaje, że projekt „Papieski Szlak Kajakowy…” został przygotowany przez poprzednią ekipę i rozpoczęto jego realizację w ubiegłej kadencji.
Podobnie z inwestycjami z Funduszu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.
Jest się dzisiaj czym chwalić, ale te fundusze powstały kilka lat wcześniej. Na
pierwszy Fundusz Obywatelski w 2019 r. przeznaczyliśmy 200 tys. zł, z zamiarem jego zwiększania w następnych latach. Niestety, z inicjatywy Burmistrza
ograniczono jego wysokość, i w 2021 r. było to tylko 120 tys. zł. Fundusz Sołecki funkcjonuje od 2017 r. i pokazuje zasadność swego istnienia, chociaż na początku tej kadencji były pomruki o jego likwidacji.
W każdym razie po przeczytaniu ze zrozumieniem podsumowania
kadencji (do czego zachęcam), dokonanego przez Pana Burmistrza, trudno paść
na kolana. Tym bardziej, że trzeba pokazać drugą stronę medalu, czyli złe, szkodliwe i błędne decyzje oraz zaniechania. Jest tego niemało. Pisałem o tym wielokrotnie, dlatego przytoczę tylko część „dokonań”, którymi Burmistrz się nie
chwali:
- natychmiastowe zwolnienie Sekretarz Gminy, co spowodowało niedowład
decyzyjny, organizacyjny i obniżyło poziom merytoryczny pracy całego magistratu, a tym samym znacząco pogorszyło jakość wykonywanych zadań. Apele
Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka i Klubu Radnych SPCz o przywrócenie Jej
do pracy nie doczekały się nawet odpowiedzi. Pani Sekretarz skierowała do Sądu
Pracy pozew przeciwko Burmistrzowi za bezprawne i bezpodstawne zwolnienie.
Pan M. Naruszewicz „odgrażał” się, że jeśli proces przegra, to wszelkie koszty
z tym związane poniesie osobiście – taki był pewien swoich racji! Sprawę
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przegrał, a ponad 30 tys. zł zapłacili gminni podatnicy. Tyle jest warte słowo
naszego Włodarza;
- podobnie z dętą sprawą „katastrofy budowlanej” w Gimnazjum. Związana z
tym sztucznie wywołana histeria miała obciążyć konto poprzednika. Nie wiadomo do końca, czy przeprowadzony w takim zakresie remont był konieczny. W
każdym razie poniesiono koszty w wysokości ok. 30 tys. zł. Do tej pory nie wciągnięto konsekwencji, zwłaszcza finansowych, i nie określono zakresu odpowiedzialności: projektanta, inspektora nadzoru i wykonawcy. Zapłacili za remont
gminni podatnicy;
- rezygnacja z budowy świetlicy w Byszkowie. Ubolewa Pan Burmistrz nad
losem wsi popegeerowskich a zrezygnował z dofinansowania tego projektu w
wysokości prawie 237 tys. zł. Zamiast świetlicy miał zamontować kontener, ale
nawet i tego nie ma;
- rezygnacja z inwestycji zawartych w Kontrakcie Samorządowym, czyli uzbrojenia stref inwestycyjnych na lotnisku w Broczynie i przy ul. Pławieńskiej. Na te
zadania było przyznane dofinansowanie w wysokości ponad 4,1 mln zł. Nie
zdecydowano się na przesunięcie terminu realizacji inwestycji, na czas kiedy
będzie to możliwe. Pieniądze odpłynęły do innych gmin a nam pozostały puste
pola. Burmistrz dzisiaj deklaruje szczere przywiązanie do zamiarów inwestycyjnych poprzedników, ale wcześniej zrobił coś odwrotnego;
- rezygnacja z funkcji lotniczej terenu lotniska w Broczynie, poprzez scedowanie
decyzji o jego utrzymaniu na Urząd Lotnictwa Cywilnego. Rzecz niebywała, aby
za Burmistrza i za Radę Miejską urzędnicy z Warszawy bezpośrednio decydowali
o kierunkach rozwoju Gminy. Takie postawienie sprawy jest możliwe tylko u nas;
- rezygnacja z budowy skateparku. Zrezygnowano z otrzymanego dofinansowania w wysokości 200 tys. zł. Burmistrz tłumaczy tę decyzję brakiem takiej

pozycji w budżecie na 2019 r. Zatem w piśmie do Ministerstwa Sportu rezygnuje z dotacji, zamiast wnioskować o jej przesunięcie na następny rok. Obecnie nie
widać żadnych nadziei na powstanie takiego obiektu;
- rezygnacja z termomodernizacji ogrzewania budynku SP. Przepadło uzyskane
dofinansowanie w wysokości ponad 1,3 mln zł, o które trwały kilkuletnie starania;
- nieszczęsna decyzja o przenosinach Izby Muzealnej i tym samym zmiana siedziby Koła PZERiI. Zmiana lokalizacji Izby Muzealnej skutkuje jej wyłączeniem z obiegu kulturalnego i turystycznego. Jest to po prostu śmierć cywilna tej
placówki. Natomiast zmiana statusu siedziby koła Emerytów uderzyła organizacyjnie w to stowarzyszenie. Emeryci zamiast mieć własną siedzibę, na którą
czekali od początku powstania organizacji, mają za siedzibę tzw. świetlicę miejską;
- sekowanie Kuriera Czaplineckiego poprzez usunięcie wersji elektronicznej ze
strony internetowej UM, używając obłudnych i pokrętnych argumentów. W ten
sposób, gwałcąc po drodze wolność wypowiedzi i prawo do krytyki, Burmistrz
odcina lokalną społeczność od informacji innych niż pochodzące z Ratusza.
Kurier Czaplinecki nie tylko monitoruje poczynania gminnej władzy, ale także
zawiera treści o charakterze edukacyjnym, historycznym (zwłaszcza historii
lokalnej), ekologicznym, sportowym itp. Całkowity brak reakcji na krytykę prasową;
- brak własnych, gminnych pomysłów na profilaktykę i walkę ze skutkami pandemii, zwłaszcza w dziedzinie szczepień, przy jednoczesnym lekceważeniu
udzielanych w tym zakresie rad. Brak zainteresowania propozycjami rządu w
zakresie propagowania problematyki szczepień i ich realizacji. Co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu prognozowanej czwartej fali pandemii.
Adam Kośmider

Wyróżnienie Mariana Sujeckiego

władz miasta z partnerami z Niemiec. Zespół
nie tylko uświetniał imprezy, grał na weselach i reprezentował Czaplinek na przeglądach, ale przede wszystkim skupiał lokalnych
muzyków – amatorów, którzy razem tworzyli
i dawali radość mieszkańcom na licznych
w tamtych latach potańcówkach i zabawach.
Obecnie, w dobie Internetu i powszechnego
dostępu do muzyki z całego świata, działalność takich animatorów, jak pan Marian,
może wydawać się niepotrzebna. Niemniej
w latach 70., 80. i 90. praktycznie żadna impreza nie mogła się odbyć bez „żywej” muzyki, granej (nieraz do rana) przez lokalną kapelę. To niezwykłe, że pomimo pracy zawodowej, obowiązków domowych i rodzinnych,
Marian Sujecki zawsze znalazł czas na muzykowanie, tworzenie grup muzycznych, animowanie społeczności. To wynika z jego
niezłomnego charakteru, życiowego optymizmu i wielkiej miłości do grania i śpiewania.
W 2009 r. pan Marian przeszedł na emeryturę, ale nie zaprzestał swojej działalności w sferze kultury i animacji społecznej.
Wstępuje w szeregi Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
i w niedługim czasie obejmuje funkcję przewodniczącego Terenowego Koła
PZERiI w Czaplinku.
Jedną z pierwszych inicjatyw było utworzenie seniorskiego zespołu śpiewaczego „Marianki”, który skupił ponad trzydzieści osób, kochających muzykę i śpiew.
Obecnie zespół, po licznych przeformowaniach – gdyż w ciągu dziesięciu lat
swojego istnienia grupa dała początek jeszcze dwóm innym formacjom seniorskim – liczy 16 osób. W jego skład wchodzi: pięcioosobowa kapela: trzech
akordeonistów, bębnista i tarzysta oraz grupa śpiewacza – 11 osób.
Podobnie jak inne formacje seniorskie Zespół „Marianki” stanowi jedną z sekcji
Czaplineckiego Ośrodka Kultury, wspiera podczas imprez oraz prowadzi własną działalność kulturalną realizując wraz z instruktorką liczne koncerty i spektakle muzyczne. Najnowszą specjalnością zespołu jest kochany przez publiczność
repertuar „retro”.
Na rok 2021 pan Marian wraz zespołem szykuje spektakl jubileuszowy pt. „A to
życie właśnie…” z okazji 10-lecia istnienia „Marianek”.
Zespoły i kapele, prowadzone przez kilkadziesiąt lat przez pana Mariana
Sujeckiego zdobyły wiele laurów i wyróżnień w licznych przeglądach i konkursach. Ale nie to jest najważniejsze. Poprzez swoją działalność muzyka – amatora
dał on radość grania i śpiewania, a także słuchania muzyki setkom mieszkańców
naszego regionu. Jego życie i społecznikowski charakter pokazują, że nie zawsze trzeba mieć wykształcenie, czy stanowisko, aby być animatorem kultury
przez duże A.
Zbigniew Dudor

odczas sesji Rady Powiatu Drawskiego 24 czerwca br. odbyło
się uroczyste wręczenie odznaczeń Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu osobom, które swoimi wybitnymi
osiągnięciami i pracą społeczną zasłużyły się w dziedzinie kultury i sportu.
Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Ewa Gadzina, Marian Sujecki i Józef
Zawadzki. W imieniu Ministra Piotra Glińskiego odznaczenia wręczył Marek Subocz – Wicewojewoda
Zachodniopomorski.
Z inicjatywą odznaczenia wystąpił Starosta Drawski Stanisław Cybula. Tak uzasadniono wniosek:
Pan Marian Sujecki jest powszechnie znany ze swojego
zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Od urodzenia mieszka w Czaplinku, niewielkim miasteczku na Pomorzu Zachodnim, zrósł
się z tym miejscem, tu założył rodzinę i pracował całe życie.
Gdy miał 12 lat otrzymał od rodziców swój pierwszy akordeon. Edukacją muzyczną chłopca zajął się jego dziadek, utalentowany muzyk – amator. Inwestycja
w chłopca okazała się niezwykle wartościowa, dzięki umiejętności gry na akordeonie oraz mocnemu głosowi otworzyły się przed nim nowe możliwości.
Pierwszą propozycję grania w zespole otrzymał, służąc w wojsku. Był to zespół
pułkowy w Słupsku. Dzięki muzykowaniu z nowymi osobami, poszerzał swój
repertuar i nabierał biegłości w grze na instrumentach.
Po powrocie z wojska zaproponowano mu prowadzenie zespołu śpiewaczego
„Machlinianki”. Szefował mu przez 7 lat. Zespół występował na licznych przeglądach i wydarzeniach w całej okolicy, wykonując repertuar ludowy i biesiadny.
Na początku lat 70.
Marian Sujecki założył
kapelę
podwórkową
„Tara”. Zespół ten grał
i śpiewał w Czaplinku
przez wiele lat, stale
współpracując z lokalnymi władzami oraz
ośrodkiem
kultury.
W 2000 r. „Tara” reprezentowała nasz region
podczas
otwarcia
„Expo” w Hannoverze.
Ponadto zespół ten występował niemal na
wszystkich imprezach
w okolicy takich jak:
dożynki, Dni Czaplinka,
a także podczas spotkań
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Ciekawostki ze świata ryb (cz. I)
ało kto z nas spożywając rybę, zdaje sobie sprawę, że konsumuje
jedno z najstarszych zwierząt na ziemi. Ryby wyewoluowały nawet
przed dinozaurami, około 500 mln lat temu. Występuje około 25 tys.
gatunków ryb, ale nie wszystkie zostały odkryte. Szacuje się, że nie zidentyfikowano jeszcze ponad 15 tys. gatunków. Jak dotąd, największe
tajemnice kryją głębiny oceanów. Z uwagi na olbrzymie
ciśnienie nie udaje się człowiekowi dostatecznie zgłębić tajemnic życia na tych głębokościach. Jedno jest pewne, że ryb
na naszym globie jest więcej niż płazów, gadów, ptaków
i ssaków łącznie. Około 40% ryb żyje w wodach słodkich,
których na naszym globie mamy zaledwie 0,1%, bo reszta to
wody słone mórz i oceanów.
Ryby od zarania stanowiły główną podstawę wyżywienia
człowieka. Odkryto, że człowiek łowi ryby od ponad 40 tys. lat. Świadczą o tym
rysunki wyryte na skałach w Górach Skalistych Ameryki Płn., w Chinach,
a nawet wyryli je w jaskiniach Aborygeni, rodowici mieszkańcy Australii. Wyobrażam sobie, jak taki zarośnięty mieszkaniec jaskini uzbrojony w maczugę
i oścień wybierał się na połów ryb, aby zaspokoić głodne bachory i żonę.
Polska pod względem ilości gatunków ryb jest krajem ubogim, bo
szacuje się, że występuje u nas tylko około 120 gatunków. Ta uboga fauna rybna
to skutek występujących u nas zlodowaceń, z których ostatnie było niedawno,
jak na historię ziemi, bo około 11 tys. lat temu.
Ryby żyją w środowisku, gdzie trwa cały czas bezwzględna walka
o życie. Pożerają się wzajemnie, są pożerane przez inne zwierzęta, a jednocześnie ich ikra jest ulubionym przysmakiem zwierząt wodnych i ptactwa, ale także
drogim przysmakiem (rarytasem) człowieka jest czarny kawior. Jest to pozyskiwana ikra jesiotra, a czerwony kawior to nic innego, jak ikra łososia. Aby zachować gatunek należy więc wyprodukować jej jak najwięcej. Ryby składają więc
ją, w zależności od gatunku, od kilkuset do milionów sztuk. Np. ryby łososiowate ikrę składają dużą, ale w stosunku do swojej wagi liczoną w tysiącach, ale np.
mintaj ikry składa nawet do 15 mln, a znany nam dorsz do 7 mln. U nas najwięcej ikry składają ryby z rodziny karpiowatych, a jej ilość zależy od wagi ciała.
Ryby, aby odbyć tarło pokonują nieraz olbrzymie odległości. Łosoś np. potrafi
pokonać przeszkodę o wysokości 3 m, wędrując w górę rzeki nawet 1000 km,
nie jedząc nawet przez 22 miesiące, aby złożyć ikrę tam, gdzie sam się wykluł.
Cena tego macierzyństwa jest wysoka, bo po tarle giną. Szacuje się, że tylko
około 5% ponownie wróci do morza czy oceanu.
W odwrotnym kierunku wędrują węgorze. Z wód słodkich tysiące km
do Morza Sargassowego, aby tam na głębokości kilku km złożyć ikrę i potem po
wylęgu jako larwy przez nawet 2 lata niesione prądem morskim, ponownie wrócić na miejsce, skąd wywędrowali ich rodzice.
Na ogół ryby nie składają ikry byle gdzie. Moszczą jej gniazda,
oczyszczają dno, wiją gniazda z roślin wodnych z korytarzem do pomieszczenia,
gdzie składana jest ikra. Inkubują ikrę w skrzelach szczeżui, jak to robi u nas
różanka. Na ogół ryby nie troszczą się o złożoną ikrę licząc, że duża jej ilość
zapewni przeżycie gatunku, ale w Europie jest około 80 gatunków ryb, które
opiekują się ikrą oraz wyklutymi potomkami.
Ryby pielęgnice zapłodnioną ikrę zabierają do pyszczka, a już po wylęgu w razie jakiegoś zagrożenia uciekają z powrotem do pysków rodziców.
Ryby zakopują jaja w żwirze
(łososiowate). Samce niektórych ryb
strzegą gniazd, wachlując, aby je
natlenić, zaganiają inne samice, zalecają się do nich, co świadczy o pewnej inteligencji. Przykładem może tu
być także bass żyjący w wodach
Ameryki Płn. Małe samce, które rozArapaima
miarami nie dorównują rywalom
swojego gatunku udają samice, aby wkraść się na terytorium swego potężnego
przeciwnika i po kryjomu zapłodnić złożone przez samice jajeczka.
Niedaleko u naszych wybrzeży Bałtyku żyje ryba iglicznia. Panie tego
gatunku składają ikrę za pomocą długiego, kojarzonego z penisem pokładełka,
do torby lęgowej na brzuchu samca i to on pływa z nimi w ciąży. Niestety, ryby
te są już prawie na wyginięciu (zanik podwodnych łąk).
U niektórych gatunków ryb morskich – rekinów, maluchy rodzą się
już wyklute. Zapłodniona samica rodzi już żywe rekinki, jeśli tak można nazwać
kilkunastocentymetrowe osobniki, które w ciele matki stoczyły walkę o życie ze
swym rodzeństwem, pożerając się wzajemnie, aby urodzić się z pełną samodzielnością.
Pomysłowość ryb w swym zadaniu zachowania gatunku nie ma granic, dotyczy to także zachowań w sferze erotycznej. Są gatunki ryb, które mogą
i zmieniają swoją płeć. W razie śmierci partnera ryba zaczyna tworzyć gonady
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rozrodcze takie, jak zaginiony partner. Rybą, która może zmienić płeć
jest np. konik morski. Samica do
torby lęgowej samca składa ikrę, on
ją inkubuje a potem pilnuje i dogląda, wachlując, aby zapewnić dotlenienie, a potem dogląda wylęgu.
Takie zachowania spostrzeżono wśród błazenek, które
Ostrosz
żyją wśród trujących parzydełek
ukwiałów. To już jest pewna symbioza, bo bronią się wzajemnie przed drapieżnikami. Szczególnie widać to u krewetki, która jest ślepa, a rybą babką, która za
to dobrze widzi i się wzajemnie uzupełniają. Ryby starają się być jak najmniej
widoczne w swym środowisku, kolorem skóry i barwą zlewają się z otoczeniem.
Ryby głębinowe są np. czarne. Z reguły grzbiet zawsze ciemny a spód jasny, aby
z dołu nie dostrzegł jej drapieżnik.
Niektóre ryby posiadają toksyczne kolce. Jedną z nich jest ostrosz
sieklik, nieduża, kilkucentymetrowa, ale jadowita. Nadepnięcie bardzo bolesne,
bo zakopuje się w piasku. Śmierć przez reakcję alergiczną, może spowodować
zawał serca. Czytałem o 16-letnim nurkującym u wybrzeży Hiszpanii, który od
takiego ukłucia zginął. Niebezpieczne są kolce jadowe różnych gatunków płaszczek, ryb z rodziny skorpen. Na świecie istnieje około 400 gatunków trujących
ryb. W niektórych częściach ciała śmiertelną truciznę zawiera ryba najeżka.
Trucizną tą jest tetrodoksyna. Ryba bardzo smaczna, ale 3 lata trzeba się uczyć,
aby umieć ją przyrządzać. Narodowym przysmakiem Japończyków – fugu
z trującej ryby OYAKATA także wolno ją przyrządzać i podawać osobie po 3letniej praktyce. W Polsce trująca w czasie tarła jest brzana, ale tylko ikra i miejsca, do których w ciele przylega. Toksyczna jest także krew węgorza, szczupaka.
Makrela po złowieniu powinna być od razu zamrożona, gdyż inaczej może wywołać zatrucie, ale przez rozkład bakteryjny mięśni. Dlatego więc, spożywajmy
makrele tylko wędzone lub w puszkach. Duże ryby morskie przeważnie posiadają w swoim mięsie spore ilości metali ciężkich, w tym ołowiu, kadmu i rtęci.
Często słyszymy powiedzenie „Dzieci i ryby głosu nie mają”, nieprawda! Ryby wysyłają dźwięki – mruczą, krzyczą, porozumiewają się za pomocą
ultradźwięków, których ucho ludzkie nie rejestruje. Pęcherz pławny tworzy
wibracje, śledzie np. porozumiewają się poprzez pęcherz powietrza wypuszczany z odbytu. Dzięki pęcherzowi pławnemu ryby pływają, regulując to ilością
gazu. Rekiny np. nie posiadają pęcherza powietrznego, muszą więc bez przerwy
pływać lub odpoczywać przy dnie. Ryby odczuwają ból, odróżniają smak,
węch, różnice ciśnienia wody i ciśnienia atmosferycznego. Węch jest u niektórych, zwłaszcza rekinów tak duży, że odczuwają go nawet z odległości 30 km.
Linia naboczna to swoisty radar u ryb, dzięki niej nawigują, poszukują
pokarmu, odróżniają falę od innych dźwięków, posiadają receptory smakowe
i węchowe, a są nimi niepozorne wąsiki. W zależności od gatunku i sposobu
żerowania posiadają różne zęby, niektóre takie, że z łatwością dają sobie radę
z rozszarpaniem dorosłego człowieka. Ryby, także jak my, stresują się, a rekiny
posiadają tak jak my powieki. Są ryby, które mają 4 oczy, widzą w wodzie i nad
wodą, i występować mogą nawet na głębokości 11 km (niewyobrażalne ciśnienie).
Ryby są terytorialne, ale w przeważającej części wieczne wędrowniczki. Zaczipowany tuńczyk np. w ciągu 120 dni pokonał odległość 7700 km. Makrele mogą pływać z prędkością 75 km/godz., ryba miecznik 65 km/godz. Za to
węgorz może pływać do tyłu. Są ryby wstrętne z wyglądu np. grenadierzy, monstrualny szczególnie otwór gębowy. Ryby potrafią zlać się z otoczeniem, zmieniać kształt i barwę. Niektóre ryby nie posiadają szkieletu tylko chrząstki i to im
pozwala na w/w przystosowanie do środowiska.
Ryby oddychają za pomocą skrzeli, ale niektóre pobierają tlen bezpośrednio z powietrza poprzez ukrwiony pęcherz pławny, jelito lub skórę. Np.
ślizgi morskie żyją na mokrych skałach. Arapaima w Amazonce prehistoryczna
olbrzymia ryba co kilkanaście minut musi zaczerpnąć łyk powietrza. W Azji
południowo-wschodniej żyje ryba żmijogłów, na którą na lądzie poluje się
z pomocą kilofa i motyki. Ryby zakopują się w czasie suszy po wyparowaniu
wody w ziemi. Do przeżycia wystarcza im odrobina wilgoci nawilżając skórę
i umożliwiając oddychanie.
Ryby podskoczki żyjące w namorzynach, oddychają skrzelami i skórą.
Silne płetwy piersiowe są pomocne w poruszaniu się na lądzie w czasie odpływu.
Ryby jak wszystko co żyje chorują, imają się ich wszelkie szkodniki
i pasożyty, więc nie ma potwierdzenia powszechnie powtarzana opinia „zdrów
jak ryba”, ale za to w niektórych krajach ryby uchodzą za symbole sytości i dobrobytu, czy miłości, szczególne miejsce zajmuje to w kulturze Japończyków.
W Polsce spożywany w wigilię jesiotr symbolizować miał zdrowie, dostatek,
płodność i rodzące się życie. Dlatego do rangi państwowej sprowadzono rolę
karpia. Karp więc też jest pierwszą udomowioną rybą, dokonano tego w Chinach, selekcjonując przy okazji kilka podgatunków ryb, w tym różnokolorowe
karasie. Najchętniej i najczęściej zjadaną rybą na świecie jest niepozorny z wyglądu śledź. (cdn.)
Józef Antoniewicz
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METAN
nia Europejska mimo pandemii nie rezygnuje z walki o klimat.
Tym razem na celowniku znalazł się metan. Z jednej strony pożądany surowiec energetyczny pomagający światu odchodzić od
węgla, z drugiej cichy zabójca klimatu, obok dwutlenku węgla najgroźniejszy
gaz cieplarniany. Jako główny składnik gazu ziemnego służy
nam do gotowania, ogrzewania, produkcji energii elektrycznej
i nawozów sztucznych. Wykorzystuje się go coraz częściej
także w transporcie.
Dopóki mamy nad nim kontrolę, płynie rurami, gromadzony jest w podziemnych magazynach, gdy jest skraplany, wożony statkami – gazowcami, dopóty jest cennym surowcem, za który płacimy coraz więcej. Kiedy jednak ulatuje
do atmosfery, zamienia się w szkodnika, bo przyspiesza ocieplanie się klimatu, ale także prowadzi do powstawania przygruntowego ozonu,
zabójczego składnika smogu.
Metan nie jest substancją której mamy w nadmiarze. Przemysł wydobywczy szuka go pod ziemią, pod dnami mórz, wyciska ze złóż łupkowych.
W trakcie poszukiwań dużo się go ulatnia do atmosfery, a tempo niepokojąco
przyspiesza.
„Najnowsze kompleksowe szacunki wskazują, że roczne globalne
emisje metanu wynoszą około 570 mln ton” – stwierdza Międzynarodowa
Agencja Energii w raporcie Metan Tracker 2020. W porównaniu z ponad 36 mld
ton CO2 to może wydawać się niewiele, ale trzeba brać pod uwagę efekt jego
oddziaływania. „W skali stuletniej metan ma 28 razy większy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla i jest 84 razy silniejszy w skali
dwudziestoletniej. Dlatego emisje metanu mają duże znaczenie dla celów klimatycznych na 2050 r.” - alarmuje Komisja Europejska, zapowiadając przykręcenie
metanowego kurka. „Nasza strategia dotycząca metanu zapewnia redukcję emisji
we wszystkich sektorach” – ogłosił Frans Timmermans, wiceszef KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu.
Gdyby w skali świata do 2050 r. udało się zredukować emisję metanu
o połowę – szacują eksperci – schłodziłoby to klimat o 0,18 st. C. W walce świata o utrzymanie wzrostu temperatury poniżej krytycznego poziomu, czyli 2 st. C
w stosunku do epoki przedprzemysłowej, liczy się każda kreska na termometrze.
Tyle że walka z metanem jest dużo trudniejsza niż z CO2. Co gorsza, naukowcy
zaczynają podejrzewać, iż tajemnica zawartości gazu w atmosferze może wynikać z faktu, że wraz z ociepleniem naturalne procesy jego rozkładu przestają
działać.
Jak we wszystkich sprawach związanych z klimatem nie ma pełnej zgody, w jakim stopniu winny jest człowiek, a w jakim natura. Bo metan powstaje
od początku świata jako produkt beztlenowego rozkładu szczątków organicznych. Ulatnia się z bagien, mokradeł i torfowisk, sączy z podziemnych złóż,
z rozmarzającej wiecznej zmarzliny, a także z dna oceanów. Dlatego branże
zagrożone antymetanowymi regulacjami przekonują, że pretensje trzeba mieć do
przyrody. IEA szacuje, że 60% emisji metanu powstaje w wyniku działań człowieka, reszta to natura.
Jak łatwo zgadnąć, sporo gazu trafiającego do atmosfery to sprawka
branży gazowej i naftowej. Zgodnie z prawem Murphye`go, że wszystkie szczelne złącza przeciekają, gaz znajduje wiele okazji, by się ulotnić. Często zresztą
wypuszczany jest świadomie – w czasie awarii rurociągów, przeglądów technicznych itd.
Metan rodzi się nie tylko we wnętrzu ziemi, ale także we wnętrzu krów. Rolnictwo jest potężnym dostawcą gazu do atmosfery. –
„Wszystkie zwierzęta produkują metan w procesie trawienia, zresztą
człowiek też go wytwarza. Jednak największy problem jest z przeżuwaczami – bydłem, owcami, kozami. W ich przewodach pokarmowych
bytują bakterie metanowe, wykorzystujące produkty przemiany materii
innych bakterii, dzięki którym zwierzęta mogą trawić włókna roślin,
których inaczej by nie strawiły. Produktem ubocznym fermentacji jelitowej jest wydalany przez zwierzęta gaz” – wyjaśnia dr hab. Andrzej
Łozicki z SGGW. Specyficzna anatomia i fizjologia przeżuwaczy sprawiają, że produkują wyjątkowo dużo metanu, który wydalany jest do
atmosfery. Głównie pyskiem, z odwrotnej strony zaledwie 5%.
Holendrzy policzyli, że w przypadku ich krów mlecznych każdy kilogram paszy zamienia się w ok. 20 g metanu. Gaz wydziela się
też z fermentujących odchodów zwierząt i to nie tylko przeżuwaczy.
W efekcie każdy litr mleka, plaster sera czy wołowy stek, poza śladem
węglowym związanym z emisją CO2 do atmosfery, zostawia także ślad
metanowy. Rozwój hodowli automatycznie powoduje wzrost ilości
metanu w atmosferze. Drugim potężnym jego źródłem jest uprawa ryżu, zboża będącego podstawą wyżywienia połowy ludzkości.
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W
okresie
wegetacji pola muszą
być zalane wodą,
a gnijące w ryżowiskach resztki roślin
stają się naturalnymi
biogazowniami.
Choć wegetarianie przekonują,
że rezygnacja z jedzenia mięsa będzie najlepszym sposobem
ochrony
klimatu,
trwają poszukiwania,
jak nie rezygnując
z mięsa, ograniczyć
emisję metanu. Andrzej Łozicki uczy nie
tylko studentów, ale też szkoli polskich rolników, jak mogą ograniczyć emisje
gazu. Poszukiwanie skutecznego sposobu redukcji metanu hodowli bydła to
jeden z punktów unijnej strategii.
Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu światowe rolnictwo odpowiada za połowę emisji metanu do atmosfery. Polska ma na sumieniu ok. 2 mln ton rocznie, z czego jedna trzecia produkowana jest w krowich
żwaczach. U nas większym winowajcą jest sektor górniczo-energetyczny,
a zwłaszcza śląskie kopalnie, bo większości złóż węgla towarzyszy metan. To
groźne nie tylko dla klimatu, ale przede wszystkim dla górników, bo do najbardziej dramatycznych katastrof pod ziemią dochodzi na skutek eksplozji gazu.
I choć wydobycie węgla maleje, to emisja gazu wciąż jest wysoka, bo górnicy
schodzą coraz niżej, do coraz bardziej metanowych złóż. Na 1 tonę wydobytego
węgla wypada dziś ok. 14 m3 metanu (łącznie ponad 600 mln m3. rocznie).
Teoretycznie gaz powinien być odzyskiwany, bo to cenne paliwo.
W praktyce tylko część jest zagospodarowywana. Reszta uchodzi do atmosfery
z powietrzem wentylacyjnym, czemu sprzyjają niskie opłaty środowiskowe
30 gr/t emisji gazu. Próba podwyższenia opłaty wywołała bunt spółek górniczych, których nie stać ani na opłaty, ani na inwestycje w wychwytywanie gazu.
Gaz ziemny ma dziś status paliwa przejściowego, czyli tego, które zastąpi węgiel w okresie transformacji. Jej celem jest dojście do energetyki neutralnej
klimatycznie, wolnej od paliw kopalnych lub wykorzystujących je w niewielkim
zakresie. Osiągnięcie tego stanu w UE zaplanowano w 2050 r. Optymistycznie
zakładając, że to się uda, przez co najmniej trzy dekady będziemy potrzebowali
coraz więcej paliwa metanowego, zużywanego w energetyce, ciepłownictwie
i transporcie.
Ten proces w Polsce się zaczyna. Trwa rozbudowa gazociągów, gaz
importujemy z różnych stron, także LNG drogą morską. Powstają elektrownie
i elektrociepłownie gazowe w różnych miastach Polski. A im będzie więcej
gazu, tym więcej będzie się go ulatniało.
Dlatego Komisja Europejska planuje inwigilację, którą zajmie się…
Kopernik. Misja Copernicus to europejski system satelitarny monitorujący stan
naszej planety. Jednym z zadań ma być monitoring emisji metanu z precyzją
pozwalającą na identyfikację konkretnych instalacji i miejsc wycieku. Unijna
strategia, zakładająca dziś monitoring i dobrowolne działanie państw członkowskich, zapewne doprowadzi do tego, że za emisje metanu trzeba będzie słono
płacić.
Nie czekając na regulacje, 13 wielkich koncernów naftowych i gazowych powołało „Inicjatywę klimatyczną na rzecz ropy i gazu”, podpisując pakt,
w którym zobowiązały się do redukcji metanu trafiającego do atmosfery
o ćwierć punktu procentowego ich globalnej produkcji. Na pozór to niewiele,
choć przełoży się na 350 tys. ton gazu rocznie. Także niektóre polskie firmy
deklarują gotowość walki z ulatniającym się metanem. GAZ SYSTEM, wspólnie z przedstawicielami innych firm, uczestniczy w przygotowaniu analiz dotyczących wielkości emisji metanu z systemu przesyłowego oraz dystrybucyjnego.
Obrońcy środowiska widzą w tym głównie ekościemę obliczoną na
poprawę wizerunku. – Dane dotyczące emisji metanu są zaniżone nawet
o 40-60% – przekonuje Joanna Flisowska, szefowa kampanii Klimat i Energia
w Greenpeace Polska. – Dotyczy to zwłaszcza polskich kopalń węgla kamiennego. Może działania Komisji Europejskiej coś w tej dziedzinie zmienią. Bardzo
na to liczymy – mówi.
Wygląda na to, że unijna strategia w Polsce łatwo się nie przyjmie.
Opracowano na podstawie POLITYKI nr 48.
Brunon Bronk
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Rozmowy o wspólnych projektach i współpracy

Uroczyste zakończenie zajęć

dniu 22 czerwca br. w starostwie Powiatowym w Drawsku
Pom. odbyło się spotkanie dotyczące współpracy między
wojskami amerykańskimi i administracją samorządową.
W spotkaniu udział wzięli: Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula
Ptak, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Wicestarosta Mariusz Nagórski, etatowy członek Zarządu Powiatu
Drawskiego Waldemar Włodarczyk, Komendant CSWL
Marek Gmurski, oraz menadżer
programu
ITAM
(Integrowane
Zarządzanie
Poligonami Wojskowymi),
Aaron ECKERT wraz ze
swoimi współpracownikami.
Program ITAM jest realizowany w ramach struktur armii
USA w Europie, a jego głównym celem jest utrzymanie
w dobrym stanie technicznym
infrastruktury poligonowej,
przy jednoczesnym spełnianiu
wymogów związanych z ochroną środowiska.

tym roku szkoły pożegnały uczniów 25 czerwca. W placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski odbyły się
apele na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
roku szkolnego 2020/2021.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście zebrali się, aby
pogratulować ukończenia kolejnej klasy, szczególnie wyróżnić najwytrwalszych
i najbardziej pracowitych oraz życzyć słonecznych i bezpiecznych wakacji.
W uroczystościach w poszczególnych placówkach wzięli udział także
przedstawiciele Powiatu Drawskiego: Urszula Ptak Przewodnicząca Rady
Powiatu w Zespole Szkół w Złocieńcu, Stanisław Cybula Starosta Drawski
w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim, Mariusz Nagórski Wicestarosta w
ZS w Kaliszu Pomorskim, Zbigniew Dudor członek Zarządu Powiatu i Genowefa Polak radna Rady Powiatu w ZS w Czaplinku, Izabela Krężołek Naczelnik Wydziału Edukacji w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych.

Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji, na podstawie
informacji nadesłanych z CSWL Drawsko (Grzegorz Skurczyński).

„Akademia Młodego Żeglarza” w ZS w Czaplinku
piątek, tuż po zakończeniu roku szkolnego, uczniowie
Zespołu Szkół w Czaplinku przystąpili do egzaminu
państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego w ramach
szkolnej innowacji Szymona Pastuszka - „Akademia Młodego Żeglarza”.
Załoga w składzie Oliwia Małys, Julia Lisowiec, Maks Kunert
i Łukasz Urkiel wykonała zadanie! Od marca do końca czerwca uczniowie
w każdy poniedziałek brali udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela
i instruktora żeglarstwa. Wszyscy kursanci otrzymali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego i praktycznego, dzięki czemu od piątku są pełnoprawnymi
żeglarzami jachtowymi! Młodym adeptom żeglarstwa życzymy silnych wiatrów i stopy wody pod kilem!

Był to trudny rok szkolny ze względu na trwającą pandemię. Zarówno
przed młodzieżą, jak i nauczycielami stanęły wyzwania, z którymi trzeba było
się zmierzyć. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprostali nowym wyzwaniom,
co pozwoliło cieszyć się sukcesami wychowawczymi i dydaktycznymi.
Aneta Kuszmar, Wydział Edukacji

Podwodny dron dla szkoły

Warto wspomnieć, że Oliwia Małys i Maks Kunert razem z Szymonem Pastuszkiem brali udział w tworzeniu palenisk z Nadleśnictwem Czaplinek
nad j. Drawsko i stworzyli jedno palenisko przy znaku lewej strony szlaku rzeki
Drawy. Gratulujemy chęci i zaangażowania w takie inicjatywy!

arząd Powiatu Drawskiego, dzięki staraniom Stowarzyszenia „TEMPELBURG”, wspaniałym grantem wsparł
projekt "Jezioro Tajemnic" przekazując Zespołowi Szkół
w Czaplinku podwodnego drona GLADIUSmini o wartości 5 790 zł.
Za pomocą tego sprzętu można zanurkować na głębokość do 100
metrów, by eksplorować i monitorować podwodny ekosystem. Dzięki kamerze
4K UHD wyposażonej w lampy LED można robić zdjęcia i nagrywać filmy
w doskonałej jakości nawet w głębokiej toni, gdzie promienie słoneczne już nie
dochodzą.
Wicestarosta Mariusz Nagórski,
Etatowy
Członek Zarządu
Waldemar Włodarczyk, Sekretarz
Powiatu Drawskiego
Katarzyna
Szlońska-Getka,
Prezes Stowarzyszenia „Tembelburg”
Mariusz Kapczuk, Skarbnik Stowarzyszenia Paweł Nowakowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Czaplinku Małgorzata Głodek, podczas rejsu katamaranem po Jeziorze Drawskim dookoła wyspy Bielawy, podziwiali możliwości,
jakie posiada podwodny dron.
Jednym z najważniejszych zadań, które stawiają sobie Stowarzyszenie
i Zespół Szkół w Czaplinku, są przeszukania, a następnie oczyszczanie naszych
jezior z podwodnych śmieci.

Szymon Pastuszek, nauczyciel w ZS w Czaplinku

Paweł Manikowski, nauczyciel w ZS w Czaplinku
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Wieści z sesji i Ratusza
czerwca br. odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej, bardzo
ważna z uwagi na ocenę działalności Burmistrza w 2020 r.
W sesji wzięło udział 15 Radnych, w tym dwóch w trybie zdalnym:
G. Gabryś i Sz. Pastuszek. Ograniczenia pandemii nadal nie pozwoliły na udział
publiczności w obradach sesji. Podczas sesji nastąpiły, już
tradycyjnie, „planowe” przerwy w przekazie sygnału internetowego. Panie Burmistrzu! Kiedy wreszcie można będzie bezproblemowo odbierać obrady? W punkcie sprawozdanie z prac Burmistrza zadano sporo pytań.
Radny Sz. Pastuszek chciał się upewnić, czy prace przy
budowie dalszego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej będą
prowadzone pod koniec sezonu turystycznego. Burmistrz
zapewnił, że inwestycja zostanie rozpoczęta po sezonie
i będzie wykonana w terminie około 3 tygodni. Jednocześnie pochwalił się, że za sprawą Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy z Drawna promujemy Czaplinek na terenie Niemiec. Obwieścił też, że
uchwała w sprawie regulaminu korzystania z lotniska jest już prawem. Podobno
konsultowano sprawę regulaminu, m.in. z Lobelią i mieszkańcami, ale z relacji
Pana Burmistrza trudno dociec co skonsultowano i z kim konkretnie. Niedowiarków odsyłam do nagrania z sesji.
Dalej radny Pastuszek dopytywał o koncepcję połączenia jezior Pojezierza Drawskiego szlakiem żeglarskim. Tę wizję przedstawił podczas ostatnich
Dni Henrykowskich pomysłodawca projektu, radny wojewódzki dr Artur
Wezgraj. Burmistrz, poza ogólnikami, za wiele na ten temat nie powiedział, bo
zapewne problemu nie zgłębiał. Stwierdził za to, że mamy za mało terenów inwestycyjnych i dlatego powinniśmy stawiać na turystykę. Zabrzmiało to jak
szyderstwo, ale na większości Radnych nie zrobiło większego wrażenia. Zapomnieli już, że na początku kadencji, zrezygnował z uzbrojenia jedynych terenów
inwestycyjnych jakie posiadamy, czyli strefy przy ul. Pławieńskiej i na terenie
lotniska. Upomniał się o to jedynie radny T. Marciniak. Nadal nie ma zespołu,
który pracowałby nad propozycjami rozwojowymi naszej Gminy do Strategii
opracowywanej w Starostwie. Burmistrz zdecydowanie stwierdza, że sam jest
przedstawicielem i członkiem powiatowego zespołu, i to powinno wystarczyć.
Zapewne dalej liczy na pomoc K. Getki, która koordynuje prace nad opracowaniem Strategii regionu. A tutaj jest pole do zaplanowania prorozwojowych inwestycji, w tym o charakterze turystycznym.
Radna A. Ławrukiewicz wystąpiła do Burmistrza z bardzo cennym
i niezwykle merytorycznym wnioskiem, aby w sprawozdaniach z prac Burmistrza umieszczał relację z realizacji wniosków zgłaszanych przez Radnych podczas sesji i obrad Komisji RM. Obserwuję od początku tej kadencji sesje RM,
czytam protokoły z posiedzeń Komisji RM, analizuję interpelacje i udzielane
odpowiedzi. Do tej pory większość wniosków, pytań i inicjatyw pozostało bez
odpowiedzi i zainteresowania Pana Burmistrza. Pewnie takie same obserwacje
poczyniła Pani Anna, i stąd ten wniosek. Brawa za upomnienie się o właściwą
rangę i pozycję Radnych oraz zmuszenie Burmistrza do pracy. W ten sposób
będzie musiał, niestety dla Niego i być może z pożytkiem dla nas, wykazać się
aktywnością. Pozostanie tylko właściwe egzekwowanie tego wniosku.
Radny M. Czerniawski poruszył zagadnienie składania deklaracji
o sposobie i rodzajach ogrzewania domów, zgodnie z nowym prawem obowiązującym od 1 lipca. Dzień przed rozpoczęciem akcji Pan Burmistrz nie był w
stanie osobiście odpowiedzieć na tak proste, ale istotne pytanie. To daje obraz jak
żyje problemami mieszkańców Gminy.
Radna E, Sobczak usiłowała zgłębić wznawiany, jak powracająca fala,
poroniony pomysł unicestwienia Referatu Sportu i Rekreacji. Zwłaszcza chodzi
o taki kąsek, jak Ośrodek Sportów Wodnych, który miałby przypaść CzOK-owi.
Kto i jakie chce tutaj ukręcić lody na razie nie wiadomo, z biegiem czasu szydło
z wora wyjdzie. Podobno istnieją jakieś niejasności w funkcjonowaniu OSW,
zgłaszane przez różne osoby i gremia. Burmistrz, po sugestiach Radnych, zamierza przeprowadzić audyt ośrodka lub całego Referatu. Wnioskowano nawet, aby
był to audytor zewnętrzny. Włos się jeży na głowie! Okazuje się, że Burmistrz
nie jest w stanie opanować nawet własnego referatu, nie wie co się tam dzieje
i potrzebna jest kontrola spoza urzędu. Takich jaj to jeszcze w tej Gminie nie
było! Ale nie ma co się specjalnie dziwić, podobny bajzel panował w Ośrodku
Kultury za czasów dyrektorowania Pana Marcina.
Radna A. Kucharczyk złożyła 27 maja interpelację w sprawie byłej
stanicy ZHP w Machlinach. Z odpowiedzi nie za wiele się dowiedziała o zadanym temacie, dlatego zapewne ponowiła pytanie podczas sesji. Burmistrz odpowiadając w swoim stylu, tak zamotał odpowiedź, że chyba nikt nie zrozumiał
o co w tym wszystkim chodzi i nadal nie wiadomo dokładnie, co się w Machlinach szykuje.
Przy okazji pytania o gospodarkę śmieciową, dowiedzieliśmy się, że
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w spółce Wardyń, dokąd wozimy nasze śmieci, nastąpiła zmiana prezesa, a Pan
Burmistrz nie jest zachwycony tą zmianą. Nie dodał, że na początku roku nastąpiła wymiana Rady Nadzorczej, w której gestii jest wybór prezesa spółki,
a w tejże nowej Radzie nasza Gmina nie ma przedstawiciela. Jesteśmy po Połczynie największym udziałowcem spółki, a Burmistrz nie zapewnił udziału
w Radzie naszego człowieka, który pilnowałby interesów Gminy Czaplinek i jej
mieszkańców. Albo Burmistrz zlekceważył sprawę, albo nie ma pojęcia co tam
się dzieje. Obudzi się, kiedy ZGK dostanie nowe, wyższe stawki za odbiór śmieci.
Kolejnym punktem obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy za
2020 r. Bolesnym jest fakt, że nikt z mieszkańców Gminy nie wziął udziału w
debacie, mimo takich możliwości. W życiu codziennym, na ulicy, w sklepie,
podczas różnych spotkań, a już szczególnie w Internecie, wyrażamy swoje poglądy i opinie (dobre i złe) na temat aktualnej władzy, ale już na odpowiednim
do tego forum nie mamy odwagi lub chęci. Szkoda.
Podczas sesji w debacie swoje opinie o Raporcie, a tym samym o działaniach Burmistrza wyraziło kilkoro Radnych, m.in.: W Mierzejewski, A. Minkiewicz, M. Olejniczak. Warto tu odnotować wycieczkę osobistą Pana Burmistrza pod adresem M. Olejniczaka. Tenże wyraził się krytycznie o realizacji Strategii i o niektórych inwestycjach, co skontrował Włodarz słowami: dlaczego pan
nie lubi mieszkańców Czaplinka. Taka odzywka pozbawiona jakichkolwiek
podstaw merytorycznych, świadczy o poziomie wykorzystywania własnej inteligencji w debacie publicznej. Potwierdza się stara prawda, jeśli nie mamy argumentów, uciekamy się do impertynencji.
Na zarzuty, że Raport jest dość „chudy” i nie wyczerpuje wszystkich
aspektów życia Gminy, oraz nie zawiera analiz tylko statystyki, nie ma wniosków, a tylko dużo zdjęć, Burmistrz odpowiada, że to wina Radnych, bo RM,
zgodnie z ustawą nie uchwaliła co Raport ma zawierać. Gdyby Organ Wykonawczy miał się czym chwalić, zapewne nie byłyby potrzebne wytyczne RM.
Mam nadzieję, że do przyszłego Raportu RM poprzez swoich Radnych przygotuje bez udziału Magistratu stosowne założenia, aby wyręczyć kierownictwo
Urzędu w jego ciężkiej pracy. Chociaż Burmistrz od początku kadencji przyjmuje wszystkie uwagi „jak najbardziej”. Myślę, że w tym aspekcie inicjatywa radnej A. Ławrukiewicz też jest na miejscu, tylko trzeba tego przypilnować.
Natomiast radny M. Czerniawski wytłumaczył mizerię inwestycyjną
i zaniechania pandemią, chociaż w całym kraju i ościennych gminach aż wrze od
prowadzonych inwestycji, tam wirus nie przeszkadza. Chwali też współpracę
z Burmistrzem. Trudno się Radnemu dziwić, skoro urzędnik Magistratu przygotowuje projekty dla jego Spółdzielni, i skoro jego wspólnota dostaje 40 tys. zł na
urządzenie podwórka.
W jednym punkcie trzeba oddać sprawiedliwość Burmistrzowi.
Stwierdził, że sukcesy tej kadencji to także efekt kontynuacji zamiarów poprzedników. Ja osobiście, po analizie Raportu, mimo kontynuacji niektórych projektów jestem zaniepokojony stanem Gminy, ponieważ brak jest znaczących nowych rozwiązań i postępu.
Przed przystąpieniem do głosowania nad udzieleniem, bądź nieudzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi, szefowie klubów radnych W. Mierzejewski i A. Minkiewicz ogłosili, że ich Radni będą głosować według własnego
uznania. Ponadto, Pan Mecenas wyłożył, powołując się na precedensy w postaci
wyroków WSA, iż przy głosowaniu przeciw udzieleniu wotum zaufania, mimo
przeprowadzonej debaty, trzeba będzie sporządzić uzasadnienie do uchwały.
Być może przesądziło to o tym, że niektórzy wystraszeni Radni zagłosowali za
udzieleniem rozgrzeszenia. Ku pamięci należy zapisać, iż przy udziale 15 Radnych, za udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania głosowało 11 Radnych:
M. Bernat, M. Czerniawski, G. Gabryś, A. Kucharczyk, K. Kryczka, W. Mierzejewski, A. Minkiewicz, Z. Łomaszewicz, Sz. Pastuszek, E. Sobczak i W. Wojtowicz. Przeciw było 4 Radnych: A. Ławrukiewicz, T. Marciniak, S. Matułojć
i M. Olejniczak.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium było poniekąd czystą formalnością. Słupki rachunkowe po obu stronach w zasadzie zgadzały się, chociaż
Pani Skarbnik nie dość przekonująco tłumaczyła co się stanie z milionami nadwyżki budżetowej. Radni w czasie roku budżetowego uchwalali jego zmiany,
więc przykładali ręce do kształtowania wyników budżetu. Dlatego 13 radnych
jednogłośnie zagłosowało za udzieleniem absolutorium. W głosowaniu nie brali
udziału A. Kucharczyk i T. Marciniak.
Ciekawie było przy głosowaniu zmian w budżecie. Projekt przewidywał m.in. przeznaczenie 32 tys. zł na opracowanie projektu budowlanego remizy
dla OSP Siemczyno. Za wycofaniem tej pozycji z budżetu byli: Sz. Pastuszek,
W. Wojtowicz i pomysłodawca tego szaleństwa G. Gabryś (toczący prywatną
wojnę z M. Olejniczakiem). Zapewne Strażacy z Siemczyna dobrze zapamiętają
te nazwiska. Dziwi szczególnie stanowisko Sz. Pastuszka, który jest orędownikiem rozwoju turystycznego Gminy i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.
Takim celom ma właśnie służyć budowa remizy dla OSP, które zapewnia profilaktykę i bezpieczeństwo na istotnej część Gminy i jeziorze Drawsko. Jako jedyna jednostka nie posiada własnego lokum, korzystając z gościnności Pałacu
Siemczyno. Ostatecznie uchwała przeszła i pewnie remiza będzie.
Adam Kośmider
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Walne Zebranie Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego

czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie członków Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego. Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia.
Czaplineckie Bractwo Żeglarskie na początku 2020 roku liczyło 54
członków. Zarząd i Komisja Rewizyjna działały w następującym składzie:
Andrzej Cogiel – komandor, Grzegorz Kujawski - vice komandor, Tomasz
Lisowiec – sekretarz, Wiesława Machla – skarbnik, Bernard Bieniecki – członek, Weronika Gołębiowska - przewodnicząca komisji rewizyjnej, Jan Bieniecki
- członek komisji rewizyjnej, Ryszard Lisowiec - członek komisji rewizyjnej.
Mimo, że pandemia pokrzyżowała plany i po raz pierwszy od 21 lat
nie rozpoczęto sezonu żeglarskiego 1 maja, to Czaplineckie Bractwo Żeglarskie
działało prężnie. Poniżej podsumowanie 2020 r.:
1) Zagospodarowanie miejsca, na którym biwakował Karol Wojtyła. Wykonano
krzyż oraz uporządkowano teren cypla w Zatoce Siemczyńskiej. 27 czerwca
2020 roku, w obecności władz Czaplinka oraz przedstawicieli czaplineckich
zakładów pracy i licznie przybyłych żeglarzy, odbyło się uroczyste poświęcenie
krzyża podczas mszy świętej.
2) 2 czerwca wznowiono zajęcia szkółki żeglarskiej. Uczestniczyło w nich szesnaścioro młodych adeptów żeglarstwa. Szkolenie odbywało się dzięki dotacji
Gminy Czaplinek w wysokości 8000 zł oraz składek członkowskich Starszych
żeglarzy.
3) Po raz trzeci zorganizowano regaty na powitanie wakacji. 4 lipca przybyło do
Czaplinka 36 zawodników z Piły, Wałcza, Szczecinka oraz Złocieńca. Wszystkich przywitała Sekretarz Urzędu Miasta Pani Jolanta Skonieczna. Przy silnym
wietrze rozegrano 4 biegi. Szczególne podziękowania należą się strażakom
Gminy Czaplinek za asekurację zawodów.
4) 18 lipca zorganizowano Regaty o Puchar Burmistrza Czaplinka. W wystartowało w nich 14 jachtów.
5) Młoda ekipa żeglarzy z gminy Czaplinek wzięła udział w mistrzostwach
Polski w klasie Isa 407 oraz Optimist do lat 11. Podczas trzydniowych regat,
z powodu słabego wiatru, rozegrano 4 biegi w klasie Isa 407. Wicemistrzem
Polski został Mateusz Cogiel, natomiast na 5 miejscu uplasował się Hieronim
Norkiewicz. Rozegrano także dwa biegi w klasie Optimist dziewcząt. Dla naszych najmłodszych zawodniczek 7-letnich Mai Miernik i Mai Sikorskiej były
to pierwsze regaty o takiej randze. Obie dziewczynki ukończyły po dwa biegi.
W regatach uczestniczyło 153 zawodników z całej Polski.
6) 22 sierpnia na Zalewie Koszyckim w Pile odbyły się regaty żeglarskie organizowane przez UKŻ Wodniak Piła. W regatach wystartowało 63 zawodników
z 11 klubów. Rozegrano 5 biegów. Czteroosobowa ekipa najmłodszych żeglarzy zajęła czwarte miejsce zespołowo. Kacper Sikorski (11 lat) był trzeci, Adrian
Adasiak (13 lat) był siódmy, Maja Sikorska (7 lat) - dwunasta, Maja Miernik
(7 lat) - osiemnasta.
7) Członkowie Bractwa wyremontowali tak zwany "pomost policyjny". Poprawiono i pospawano zniszczoną konstrukcję, wymieniono deski poszycia. Po
wykonaniu tych prac można bezpiecznie zacumować.
8) 29 sierpnia 2020 r. na jeziorze Drawsko rozegrano jubileuszowe 10. Regaty
Memoriałowe im. Stanisława Kiryszewskiego. W regatach wystartowało 81
zawodników w 5 kategoriach: Optymist, Laser 4,7, Isa 407, Katamarany oraz
Jachty Kabinowe. Regaty zostały zorganizowane dzięki sponsorom: Gmina
Czaplinek, Lokalna Organizacja Turystyczna, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Hyd-Rob Robert Adasiak, Andrzej Pierwieniecki,
Radosław Wasielewski, Adi-Bud Adrian Bajon, Auto-Net Wojciech Meszka,
Marek Bujnowski. Opiekę medyczną zapewnił członek Bractwa – lek. med.
Jerzy Hojdys. Natomiast o bezpieczeństwo zawodników dbało OSP Kluczewo.
Otwarcia regat oraz dekoracji zwycięzców dokonał Burmistrz Czaplinka Marcin
Naruszewicz.
9) Na zakończenie lata, w dniu 12.09.2020 r., został zorganizowany biwak na
wyspie Bielawie.

11

10) 6 września młodzież wystartowała w regatach na jeziorze Miedwie. Młodzi
żeglarze zajęli następujące miejsca: Adrian Adasiak - 1 miejsce Optimist powyżej 12 lat, Kacper Sikorski - 3 miejsce Optimist do 12 lat, Maja Sikorska - 5
miejsce Optimist do 12 lat oraz Puchar dla najmłodszego zawodnika regat (7 lat).
Jednocześnie rozegrano regaty memoriałowe im Marcina Tura. Pierwsze miejsce zajął Adrian Adasiak, natomiast drugi był Kacper Sikorski.
11) Latem trwały prace przy budowie falochronu. Członkowie Bractwa na zakończenie prac uporządkowali cypel oraz ułożyli zabezpieczenie brzegu od
strony pomostów. Pogłębiono również miejsce do wodowania na terenie OSW.
12) 3 października młodzież z sukcesami wzięła udział w regatach w Szczecinku. W klasie Optimist chłopców pierwsze miejsce zajął Adrian Adasiak, drugi
był Kacper Sikorski. W klasie Optimist dziewcząt na trzecim miejscu uplasowała się Maja Sikorska (7 lat), natomiast Maja Miernik (7 lat) była czwarta.
W klasie Laser 4,7 pierwszy był Mateusz Cogiel, natomiast druga Julia Lisowiec.
13) Czaplineckie Bractwo Żeglarskie w dniu 10.10.2020 r. zakończyło sezon
żeglarski regatami o Puchar Komandora. W klasie jachtów powyżej 6,5 m długości zwyciężyła załoga jachtu Mati (sternik Mateusz Cogiel), drugie miejsce
załoga jachtu Mariner (sternik Andrzej Ślozowski), trzecie załoga jachtu Biegnąca po Falach (sternik Tomasz Lisowiec). W klasie jachtów do 6,5 metra długości
zwyciężyła załoga jachtu Maja (sternik Zbigniew Mroczek), druga była załoga
jachtu Anula (sternik Zbigniew Dreger), trzecia załoga jachtu Evita (sternik Romuald Sobieralski). W klasie jachtów balastowych wygrał jacht Dino IV (sternik
Grzegorz Kujawski), drugi był jacht Morza Szum (sternik Stanisław Kojder),
trzeci jacht GoJan (sternik Jan Bieniecki).
14) Na zakończenie roku Bractwo liczyło 52 członków.
Andrzej Cogiel
Komandor Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego

Podziękowania
zanowni Państwo,
składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom
gminy Czaplinek, którzy wzięli udział w kwietniowym
głosowaniu na projekt „Jachty dla młodzieży” w ramach budżetu
obywatelskiego na rok 2021. Łącznie na projekt złożony przez Czaplineckie Bractwo Żeglarskie oddanych zostało ponad 1200 głosów, co pozwoliło nam wygrać.
Dzięki Waszym głosom
zakupiony sprzęt żeglarski (3 jachty klasy Laser Radial, a od 2021 r.
nowa nazwa ILCA), pozwoli naszej młodzieży rozwijać pasję
sportową i przyczyni się do udziału w regatach ogólnopolskich,
sławiąc tym samym gminę
Czaplinek.
Gorące podziękowania
należą się także osobom,
które osobiście zaangażowały się w kampanię informacyjną i chodziły z ulotkami zachęcając do głosowania. Nie zabrakło wśród
nich młodych żeglarzy.
Raz jeszcze dziękuję.
Andrzej Cogiel
Komandor Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego
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