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Ryby celowo sprowadzane (cz. 2) 

iektóre gatunki ryb sprowadzane do naszych wód już kie-
dyś u nas zamieszkiwały, wyginęły, nie ma ich już w wo-
dach otwartych, ale można je  spotkać jeszcze w  stawach 

hodowlanych lub doświadczalnych, np. bass wielkogłowy czy pstrąg 
źródlany. Najwięcej ich spotykamy jednak w stawach 
hodowlanych, jak np. sumik afrykański, tilapia nilowa, 
wiosłonos amerykański, sterlet, jesiotr syberyjski, je-
siotr rosyjski, bieługa, siewruga, szyp oraz różne mie-
szańce tych gatunków. Większość z nich nie ma szans 
przeżycia w naszym klimacie, nie mówiąc o niemoż-
ności dokonywania tarła.  
 Duża grupa ryb, którymi zarybia się, to takie, 
które są niezdolne do rozradzania się w środowisku 

naturalnym, żyją tam, rosną, rozwijają się, ale zależne to jest od zary-
biania. Tych ryb jest stosunkowo dużo i stanowią w niektórych środo-
wiskach wodnych nawet większość, biorąc pod uwagę ich masę. Ilość 
ich w danym akwenie zależy od tego, ile wpuściliśmy narybku. Do tych 
ryb można zaliczyć karpia, pstrąga tęczowego, amura białego, a także 
tołpygę białą i pstrą. Te dwa gatunki zaliczamy do wspomnianych azja-
tyckich ryb roślino- i planktonożernych. Najliczniej, najczęściej zary-
biano narybkiem karpia, stanowił on około 60% wszystkich zarybień 
wód otwartych w kraju. Bardzo to wpływa na proporcje występujących 
gatunków, zmienia strukturę i liczebność oraz relacje w całej biomasie 
ekosystemu. W niektórych wodach, szczególnie hodowcy i dzierżawcy 
przedobrzyli w zarybianiu tak amurem jak i tołpygą. Dużą grupę stano-
wią gatunki tak zwane samorozradzające się, są to gatunki naturalizo-
wane i stały się stałym elementem naszej ichtiofauny. Nie występują 
wszędzie, niektóre tylko w niektórych regionach, jak np. bass słonecz-
ny, czy muławka wschodnioamarykańska. Nie można zahamować eks-
pansji ryb z rodziny babek kaspijskich. Opanowują coraz szersze i licz-
niejsze połacie kraju. Rozprzestrzeniły się one w Polsce dzięki połącze-
niu z Dnieprem i jego dopływami, Prypecią, a także Bugiem, Wisłą, 
Notecią, Odrą. Ważne jest dla nich połączenie między zlewiskiem Mo-
rza Czarnego i Bałtykiem. Tu ważny okazał się Kanał Królewski, który 
łączy Bug i Prypeć.  

Nie gorzej czuje się  
u nas czebaczek amur-
ski, doskonale się zaa-
klimatyzował. Dostał się 
on do nas z materiałem 
zarybieniowym ryb kar-
piowatych, a zlokalizo-
wany jest głównie  
w środowiskach wod-
nych położonych blisko 
stawów hodowlanych. 
Mógł być także wypusz-

czony przez akwarystów. Ichtiologowie nie są pewni sposobu jego za-
wleczenia.  
 Większość wód w Polsce zasiedlił karaś srebrzysty, zwany ja-
pońcem. Dostał się do nas przypadkowo już w latach trzydziestych 
ub.w. Zawojował praktycznie wszystkie nasze wody. Karasiem zarybia 
się celowo, głównie jako 
obsadę dodatkową w sta-
wach karpiowych, aby 
uzyskać większą masę 
mięsa. Ze stawów łatwo 
przeniknął do wód otwar-
tych, rzek i jezior. Ten 
przybysz z Japonii i Chin 
wyparł już naszego karasia 
złocistego. Jest on bardziej 
odporny na brak tlenu, 
potrafi żerować w każdym jeziorze, w każdym dnie, nie tylko w mule, 
jak nasz złocisty. W populacji występują tylko samice. Samica tego 
japońca odbywa gody wraz z innymi rybami z rodziny karpiowatych. 
Nasienie tych samców wnika do ikry samicy, ale nie zapładnia, tylko 
pobudza jej ikrę do rozwoju i wylęgają się z niej larwy, będące klonem 
matki, i tylko i wyłącznie samice.  

Aby uatrakcyjnić łowiska wędkarskie dużą rolę odgrywają tu 
związki wędkarskie masowo zarybiające je właśnie karasiem srebrzy-
stym. Charakterystycznym faktem jest, że ryba ta potrafiła się u nas  
 

dostosować w każdym 
środowisku wodnym.  

Zarybianie  
z rozumem i umiarem 
przynosi korzyści eko-
nomiczne i nieraz nie 
szkodzi przyrodzie. 
Weźmy na przykład 
karpia. W stawach jest 
dokarmiany sztucznie, 
ma go przyrosnąć jak 
najwięcej, aby był 
zysk. Inna sytuacja 
jest, gdy znajdzie się 
on w wodach otwartych. Duża ilość karpi degraduje środowisko, prze-
de wszystkim niszczy dno. Karp jest rybą, która ryje w mule w poszu-
kiwaniu pokarmu. Rycie powoduje wznoszenie się tumanów zawiesin 
z dna, giną rośliny z powodu mniejszego dostępu do światła i uszko-
dzeń mechanicznych. Mniej roślin to jednocześnie mniej tlenu w wo-
dzie, giną więc cenne inne ryby, przeważnie drapieżne – szczupaki, 
sandacze, okonie, o większym jego zapotrzebowaniu. Karpie to opor-
tuniści i żrą wszystko co w dnie wydłubią. Pożerają m.in. raki i małże, 
które z kolei oczyszczają filtrując wodę. Ginie więc różanka, bo nie 
ma już szczeżui, małży gdzie ona za pomocą specjalnego pokładełka 
składa ikrę. Pozytywna rola to taka, że dużo jedząc, dużo wydalają, 
więc użyźniają wodę, gdyż odchody posiadają dużo azotu i fosforu. 
Jest więc duży zakwit fitoplanktonu, ale że brakuje wówczas zoo-
planktonu, bo zjadany przez pozostałe ryby, więc ginie, gnije i pogłę-
bia się deficyt tlenowy.  
 Amur jest rybą, która także pochodzi z rodziny karpiowatych i 
niestety także jest bezrefleksyjnie zarybiana. Sprowadzony z Azji miał 
za zadanie oczyszczać niektóre zanikające zbiorniki wodne z roślinno-
ści. Ryba ta nieraz nazywana jest potocznie kosiarką wodną. W ciepłej 
wodzie ma wielki ape-
tyt. Pożera ogromne 
ilości roślin miękkich i 
młodych pędów szuwa-
rów. Mogą pożreć wię-
cej niż same ważą, 
więc w bardzo krótkim 
czasie ogołacają jezio-
ro, pozbawiając je ro-
ślin. Efektem jest za-
grożenie dla pozostałych ryb, gdyż zniszczone zostają miejsca tarła ryb 
spokojnego żeru, jak i ryb drapieżnych. Wydalane przez te żarłoki 
odchody także bardzo przeżyźniają wodę, jest więc nadmiar planktonu 
roślinnego, skutek więc w wodnym ekosystemie jest odwrotny od za-
mierzonego. Brak roślinności, to także brak wszelkiego ptactwa wod-
nego, żywiącego się roślinnością, jak łabędź, perkoz, łyska itp.  
 Następna sprowadzona ryba to tołpyga biała i pstra. Pochodzą 
także z Azji z dorzecza Amuru. Ryby te pożywiają się również roślin-
nością drobną, głównie fitoplanktonem, nie gardzą też zooplanktonem. 
Także wyjaławiają wodę, pozbawiając ją tlenu poprzez łańcuch uza-
leżnień jak u amura. Dorastają do dużych rozmiarów, nawet ponad  
30 kg, więc tutaj wydalają ogromne ilości nawozów organicznych. 
Ryba ta przeniesiona na grunt Ameryki Północnej zawojowała dorze-
cze Missisipi, stała się więc plagą  i naukowcy kombinują, jakby spo-
sobem genetycznym jej się pozbyć całkowicie. Całe szczęście, że u nas 
się nie rozmnażają naturalnie, tylko przez zarybianie.  

Z tych samych okolic co poprzednie ryby przyplątał się do 
naszych wód czebaczek amurski. Niby nieduży, bo 12 cm, jak nasz 
kiełb bezwąsy, ale ryba odporna na niekorzystne warunki wodne. Prze-
żyje w wodzie zanieczyszczonej, zamulonej z małą ilością tlenu i na 
dodatek posiada bardzo silną zdolność rozrodczą, do tarła przystępuje 
już po zaledwie roku 
życia. Intensywnie że-
ruje konkurując o po-
karm z rodzimymi ry-
bami z rodziny karpio-
watych, wyjada też ikrę 
innych ryb. Jest więc 
dużym zagrożeniem dla 
naszej ichtiofauny.  

Ostrożnie tak-
że powinniśmy zarybiać 
i przenosić, szczególnie 
  

Czebaczek amurski 

Karp 

Tołpyga 

Bass słoneczny 

Japoniec 
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CIEKAWE DETALE (cz. 3)  

dwóch poprzednich częściach artykułu zaprezentowane 
zostały niektóre ciekawe detale, które można dostrzec 
przyglądając się uważnie miejskiej zabudowie podczas 

 spaceru ulicami Czaplinka. Ta część poświęcona jest detalom zdobią-
cym elewacje trzech budynków, które odegrały wyjątkową rolę w dzie-
jach naszego miasta.  

*** 
 Zacznijmy od ratusza. Został on wzniesiony w1845 r. i przez 
cały okres swego istnienia jest siedzibą władz miejskich. Frontową 
elewację czaplineckiego ratusza zdobi dekoracyjny pas biegnący pod 
oknami pierwszego piętra. Pas ten tworzą sztukaterie w kształcie prze-
cinających się łuków (fot. nr 1). Sztukateriami tymi ozdobiono elewa-
cję podczas remontu ratusza sfinalizowanego w 2015 r. Jak wcześniej 
wyglądał ten fragment elewacji? Spójrzmy na fot. nr 2. Wykonano ją  
5 lipca 1914 r. podczas uroczystości odsłonięcia "pomnika trzech 

 

do stawów parkowych, wszelkie ryby ozdobne, różne złote rybki, złote-
go jazia orfę, złotego lina, karasia chińskiego, nie mówiąc o złotych 
barwionych karpiach. Wszystkie one stwarzają pewne zagrożenie dla 
rodzimej ichtiofauny.  

Szczególnie nie udał się nam pomysł sprowadzenia z Ameryki 
Północnej sumika karłowatego. W Ameryce dorasta do 50 cm. U nas 
najwyżej 30 cm, ale okazał się rybą szczególnie szkodliwą z powodu 
specjalizowania się w wyjadaniu ikry oraz narybku wszystkich ryb.  

Ryba, do której nie ma większych zastrzeżeń to bass słonecz-
ny i inne bassy z rodziny okoniowatych.  

Niekorzystne zmiany w ekosystemie spowodowało sprowadzenie 
z Ameryki pstrąga źródlanego. Pstrąg ten lepiej się zaaklimatyzował 
niż rodzimy pstrąg potokowy. Zwiększył obszar występowania, wypie-
ra go z dotychczasowych siedlisk, razem odbywają tarło, zaś ich po-
tomstwo jest bezpłodne. Jednak z punktu wędkarskiego spojrzenia jest 
to dla wędkarzy muchowców bardzo atrakcyjna sportowo ryba 

 

Sprowadzona tak samo peluga, konkuruje o pokarm z sieją,  
a nawet z leszczem. Poza tym także odbywają wspólne tarło z sieją, co 
doprowadziło do tego, że nie mamy już prawie wcale w naszych wo-
dach czystych genetycznie siei. Peluga żyje naturalnie w rzekach sy-
beryjskich, posiada więc silny instynkt wędrowny. Jest rybą pożądaną. 
Ujemnym efektem zarybień obcymi gatunkami jest możliwość przy-
wleczenia różnych pasożytów, chorób, bezwzględna konkurencja o 
pokarm, wyjadanie ikry, narybku, powodujące zanikanie rodzimych 
autochtonicznych gatunków. Ryby te dają pewne korzyści, gdyż do-
starczają rybie mięso, i to w dużych ilościach, szczególnie ze stawów 
karpiowych i stawów pstrąga tęczowego, z jezior także pozyskuje się 
dużo tych ryb, szczególnie amura i tołpygi. Ryby te dorastają do du-
żych rozmiarów, więc jest frajda dla wędkarzy. Pożytek więc jest taki, 
że wędkarze zadowalają się nimi i wówczas jest mniejsza presja na 
rodzime duże okazy, które mogą się spokojnie wycierać i rozmnażać. 
Procesu przesiedlania obcych gatunków nie zatrzymamy, trzeba to 
jednak robić roztropnie, bo zachwianą równowagę w wodnym ekosys-
temie nie tak łatwo daje się naprawić. Najlepiej zostawić to przyro-
dzie, ona jest mądra i wie co robić. 

Józef Antoniewicz 

cesarzy”. Uroczystość uświetnił występ chóru dziecięcego. Fotograf 
robiący zdjęcie śpiewającym dzieciom udokumentował przy okazji 
ówczesny wygląd ratusza. Na jego fasadzie widzimy pas sztukaterii  
w kształcie przecinających się łuków. W połowie długości dekoracyj-
nego pasa, nad wejściem do ratusza łuki zastąpione są napisem  
RATHAUS (niem.: ratusz). Napis ten, a także sztukaterie tworzące 
ozdobny pas, po II wojnie światowej usunięto. Przez szereg lat fronto-
wa elewacja ratusza pozbawiona była ozdób. Po pewnym czasie na 
fasadzie ratusza zamocowano nad wejściem barwny herb miejski.  
 Dokumentuje to fot. nr 3. Herb został usunięty podczas zakoń-
czonego w 2015 r. remontu ratusza w związku z rekonstrukcją sztuka-
terii. Zrekonstruowane sztukaterie różnią się od przedwojennych tym, 
że łuki tworzą nieprzerwany pas biegnący przez całą szerokość fasady 
ratusza. 
 Przenieśmy się teraz na czaplinecki deptak. Tu, na fasadzie 
kamienicy Sikorskiego 11 możemy oglądnąć bogate zdobienia przy 
wszystkich pięciu oknach pierwszego piętra. Budynek ten przed 1934 
rokiem był siedzibą sądu. W roku 1934 sąd  („Amtsgericht”) został 
przeniesiony do nowo wzniesionego modernistycznego biurowca przy  

Peluga 

Pstrąg źródlany 

1. Sztukaterie na budynku czaplineckiego ratusza wg stanu z kwietnia 2022 r. 
(fot. Zb. Januszaniec).  

2. Wygląd elewacji ratusza uwieczniony na zdjęciu zrobionym 5 lipca 1914 r.  
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 Sikorskiego 9 z parterem przystosowanym do pełnienia funkcji 
bankowych (dla "Stadtsparkasse")  i z piętrem przystosowanym do 
potrzeb sądu. Charakterystycznym elementem ściany frontowej dawne-
go budynku sądowego są dekoracyjne sztukaterie z motywami roślin-
nymi i z nagimi figurkami o dziecięcych kształtach przypominających 
bezskrzydłe aniołki (amorki?). Upływ czasu sprawił, że stan elewacyj-
nych sztukaterii na budynku byłego sądu uległ znacznemu pogorszeniu 
i zaczął budzić zaniepokojenie wśród miłośników miasta. 9 grudnia 
2015 r. wystąpiłem z apelem o ratowanie zabytkowych sztukaterii  
w swej zagadce historyczno-krajoznawczej nr 200 opublikowanej na 
Drawskich Stronach Internetowych w dziale „Odkrywcy” (link: https://
www.dsi.net.pl/archiwum-działu-odkrywcy/item/2804-zabawa-gdzie-
to-jest-zagadka-nr-200-jubileuszowa). Na szczęście wkrótce potem 
elewację odnowiono i od września 2016 r. turyści zwiedzający nasze 
miasto mogą podziwiać odrestaurowane sztukaterie zdobiące ten za-
bytkowy budynek. Efekt przeprowadzonych wtedy prac remontowych 
możemy zobaczyć na ilustracji nr 4 przedstawiającej okno ze sztukate-
riami sfotografowane w listopadzie 2015 r. i w maju 2022 r. 

 Przyjrzyjmy się teraz innemu budynkowi, który odegrał ważną 
rolę w dziejach Czaplinka. Jest to kamienica Rynek 1 stojąca na rogu 
ul. Sikorskiego i Rynku. Obecnie znajduje się tu Centrum Informacji 
Turystycznej. Ten okazały budynek wzniesiony został na początku XX 
stulecia. Niektórzy autorzy datują jego budowę na lata 1907-1908. 
Mieścił się w nim hotel z restauracją o nazwie „Pommerscher 
Hof” (niem.: Pomorski Dwór). Lokalizacja tego obiektu nie była przy-
padkowa. W przeszłości dzisiejszą ulicą Sikorskiego (do 1945 roku: 
Marktstrasse) biegnącą wzdłuż zachodniej pierzei Rynku wiódł przeci-
nający miasto ważny szlak komunikacyjny Wałcz – Kołobrzeg. Rów-
nież inne trasy tranzytowe prowadzące przez Czaplinek wiodły w prze-
szłości przez rynek miejski, w wyniku czego rynek pełnił rolę lokalne-
go węzła komunikacyjnego. Stojący w takim miejscu hotel z restaura-
cją mógł obsługiwać ruch na trasach wiodących przez Czaplinek. Po II 
wojnie światowej budynek pełnił funkcje hotelowe do 1978 r. Na par-
terze mieściła się restauracja „Czaplinianka”. W pierwszych latach 
 

powojennych obiekt określany był jako gospoda. O historii tego bu-
dynku świadczą widoczne na elewacji od strony ul. Sikorskiego pozo-
stałości dawnych napisów, zarówno przedwojennych jak i powojen-
nych. Podczas remontu elewacji sfinalizowanego w 2020 r. pozosta-
wiono ślady dawnych napisów jako ciekawostkę historyczną (fot. 5). 

Najbardziej czytelny jest napis „Marktstrasse 242”. Jest to przedwo-
jenny adres tego budynku. Mamy tu zachowany fragment ciągu,  
w którym w przeszłości  przed nazwą ulicy znajdował się również 
napis „Hotel Pommerscher Hof”. Widzimy to na pocztówce z lat  
20-tych XX w. zaprezentowanej na fot. nr 6. 

 Warto zbliżyć się do budynku i przyjrzeć się uważnie zachowa-
nym pozostałościom dawnych napisów. Oprócz adresu „Marktstrasse 
242” można tam również dostrzec mniej wyraźne litery dające się od-
czytać jako „GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOP-
SKA” oraz „GOSPODA”. Ślady na murze pozostały w wyniku 
umieszczania kolejnych napisów po zamalowaniu poprzednich w połą-
czeniu z długotrwałym procesem zacierania się liter na skutek działa-
nia warunków atmosferycznych. Do ciekawostek zaliczyć można hi-
storię adresu tego budynku. Jak już wiemy, pierwotnie był on przypi-
sany nie do rynku lecz do Marktstrasse (dziś Sikorskiego) i miał wyso-
ki numer 242 wynikający z innego niż obecnie systemu numeracji 
budynków. W wyniku powojennej zmiany systemu numeracji budy-
nek otrzymał adres Rynek 1. (cdn.) 

Zbigniew Januszaniec 

3. Ratusz na zdjęciu z lutego 2014 r. (fot. Zb. Januszaniec).  

4. Okno ze sztukateriami w budynku Sikorskiego 11. Stan z listopada 2015 r. 
i z maja  2022 r. ( fot. Zb. Januszaniec ) 

5. Pozostałości dawnych napisów na murze budynku Rynek 1 wg stanu  
z kwietnia 2022 r. ( fot. Zb. Januszaniec )  

6. Hotel „Pommerscher Hof” na pocztówce z lat 20-tych XX w.  

https://www.dsi.net.pl/archiwum-działu-odkrywcy/item/2804-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-200-jubileuszowa
https://www.dsi.net.pl/archiwum-działu-odkrywcy/item/2804-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-200-jubileuszowa
https://www.dsi.net.pl/archiwum-działu-odkrywcy/item/2804-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-200-jubileuszowa
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PODZIĘKOWANIE DLA BOHATERSKICH STRAŻAKÓW Z OSP CZAPLINEK  

Siniakolada, czyli Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie 2022  Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójta  

lipca br. w świetlicy wiejskiej w Suliszewie odbył się 
Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójta Powiatu 
Drawskiego.  

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Drawski Stanisław Cybula, Prze-
wodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula Ptak, Etatowy Czło-
nek Zarządu Waldemar Włodarczyk, Sekretarz Powiatu Katarzyna 
Szlońska-Getka, Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, Bur-
mistrz Drawska Pom. Krzysztof Czerwiński, Burmistrz Kalisza Pom. 
Janusz Garbacz, Zastępca Burmistrza Złocieńca Natan Fiutowski, 
Wójt Wierzchowa Jan Szewczyk, Komendant Powiatowy PSP 
w Drawsku Pom. Paweł Dymecki, Zastępca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Drawsku Pom. Artur Sanecki, Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Drawsku Pom. Aleksandra Orlińska, Szef Sekcji Wycho-
wawczej 2 BZ w Złocieńcu Marek Nabzdyjak, Zastępca Dyrektora 
PCPR w Drawsku Pom. Kamila Kowalik, Dyrektor PUP W Drawsku 
Pom. Henryk Andrałojć, Dyrektor ZDP w Drawsku Pom. Andrzej 
Półgrabski, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu 

Agnieszka Brzeźniakiewicz oraz Alina Kasprzycka. 
Podczas konwentu omówiono następujące tematy: plan pracy partner-
stwa Strefy Centralnej wraz z projektami do realizacji w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych, plan współpracy 2 Brygady 
Zmechanizowanej z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami 
samorządu terytorialnego na 2023 rok, drogi powiatowe, realizacja 
zadań i inwestycji w 2022 roku oraz plan na lata 2023-2024, organiza-
cja Powiatowego Święta Plonów 2022, zagadnienia dotyczące ustawy 
o Ochotniczych Strażach Pożarnych, zagrożenia związane 
z organizacją festiwalu „Pol’and’Rock” Czaplinek 2022, Powiatowy 
Urząd Pracy jako partner na rynku pracy, organizacja pieczy zastępczej 
dla dzieci po postanowieniach sądu oraz wspólne działania gmin i po-
wiatu w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. 

Alina Kasprzycka, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 

dniu 15 lipca 2022 roku na posiedzeniu prezydium Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej w Drawsku Pomorskim, Starosta  

Drawski – Stanisław Cybula złożył podziękowania Strażakom z OSP Czapli-
nek: Dh Tomaszowi Biernatowi, Dh Sławomirowi Minkiewiczowi, Dh Kamilo-
wi Sepiotkowi, Dh Pawłowi Stróżykowi, Dh Tomaszowi Dziewiątkowskiemu, 
mł. bryg. Andrzejowi Podolakowi. 
W dniu 1 lipca 2022 roku, podczas anomalii pogodowych, dzięki szybkiej reak-
cji, determinacji i konsekwencji w działaniu strażakom udało się podjąć z wody 
(Jezioro Drawsko) i ewakuować w bezpieczne miejsce dwie osoby dorosłe  
i sześcioro wyczerpanych i wychłodzonych dzieci. 
Druhowie OSP w Czaplinku nie zważając na niebezpieczeństwo przystąpili do 
ratowania zagrożonych ludzi. W trakcie prowadzenia działań występowały bar-
dzo silne podmuchy wiatru, intensywne opady deszczu, liczne wyładowania 
atmosferyczne oraz fala o wysokości ok. 1,5 m, która zrzucała ratowników i 
przewracała sprzęt ratowniczy, którym dysponowali podczas działań. Warunki 
te stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób ratowanych oraz  
 

dniu 2 lipca br. odbyła się jedenasta edycja Mistrzostw w cho-
dzeniu po Drawie - marszu przeprawowego przez rzekę, zorga-
nizowanego przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 

 oraz Land Rover Club PL.  
Zainteresowanie imprezą było ogromne – już dwa dni po ogłoszeniu zapisów 
lista chętnych została zamknięta. Frekwencja tradycyjnie dopisała – w zawo-
dach wzięło udział prawie 40 osób, w tym dzieci i młodzież z drawskiej Placów-
ki Opiekuńczo – Wychowawczej, którzy już od kilku lat co roku są z nami na tej 

imprezie! Przybyło też wielu kibiców i obserwatorów. Uczestnicy spotkali się na 
moście „Murzynka" na rzece Drawie. Tam nastąpiła krótka odprawa, podczas 
której uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, a następnie ruszyli na trasę. Na 
uczestników czekały przeróżne zadania sprawnościowe, zarówno w rzece, jak  
i na brzegu. Nie tylko zadania były ciekawe, ale też ich nazwy, np. 
„kiełbartysta”, „siniakolada”, „bagnociąganie” czy „sepostoje”.  Na trasie nale-
żało także zlokalizować kody, które utworzyły 3 hasła, oraz podać ich znaczenia 
– tym razem były to wyrazy „KONSTATYNOPOLITANKA”, „BABADAG” 
oraz „KARAKUM”. Najwięcej zabawy oczywiście przysporzyło zawodnikom 
przejście, a raczej przeczołganie przez bagno.  
Najlepsze wyniki osiągnęli: 
1. Eryk Krasucki, Elżbieta Krasucka, Tomasz Madera – 44.200 pkt.   
2. Hubert Strajch i Maciej Okoniewski – 43.000 pkt 
3. Jacek, Katarzyna i Maja Ziółkowscy – 42.900 pkt 
Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem, podczas którego wśród wszyst-
kich uczestników rozlosowano nagrody ufundowane przez Starostwo Powiato-
we. Miłą niespodziankę sprawiło nam Nadleśnictwo Drawsko, które ufundowa-
ło 3 zestawy nagród dla uczestników. Wydarzenie od strony technicznej i me-
dycznej zabezpieczyli: Norbert Zbróg, Karol Zbróg, Dagmara Świeboda, 
Przemysław Świeboda oraz firma Usługi Ratownictwa Medycznego Magda-
lena Ostroga. Kajaki dostarczyła firma Lubiekajaki.pl z Gudowa. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i już dziś zapraszamy na 22 edycję Rajdu 
Bobra, która odbędzie się 1 października br. 

 Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji  

ratowników. Przy wyko-
rzystaniu łodzi ratowniczej 
oraz skutera wodnego 
będącego na wyposażeniu 
OSP w Czaplinku przystą-
pili do działań. 
Po zakończeniu ewakuacji 
zagrożonych osób na 
miejsce zdarzenia dotarł 
zespół ratowników 
WOPR, którzy we współ-
pracy ze strażakami OSP Czaplinek podjęli próbę holowania zatopionej łodzi do 
pomostu. Po zakończonych działaniach ratowniczych w wodzie przystąpiono do 
usuwania powalonych i stwarzających zagrożenie drzew na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Kusy Dwór”. 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP   
Dh Jacek Żychliński 
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70-lecie Koła PZW nr 10 w Czaplinku  

naszej gminie działa wiele stowarzyszeń, ale nieliczne mogą się 
pochwalić tak zacną historią jak Koło PZW nr 10 w Czaplinku. 
Wędkarze z  tą  ziemią  związani byli od zawsze, a 70.  rocznica  

sformalizowania działalności PZW w naszym mieście jest tego najlepszym do-
wodem. 16 lipca br. odbyły się obchody tego jubileuszu, a centrum wydarzeń 
była sukcesywnie remontowana stanica wędkarska znajdująca się przy ul. Jezior-
nej. Niestety, pogoda tego dnia była bardzo zmienna, można by rzec, była stricte 
wędkarska. Właściwie, poza opadami śniegu, mieliśmy wszystkie jej odsłony. 
Nie zmieniło to jednak nastrojów osób biorących udział w celebrowaniu tego 

święta, humory dopisywały wszystkim.  Poza licznie przybyłymi wędkarzami, 
członkami naszego Koła, uroczystości swoją obecnością zaszczycili: Starosta 
Drawski – Stanisław Cybula, Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Zbigniew 
Dudor, Sekretarz Powiatu Drawskiego – Katarzyna Szlońska-Getka, Burmistrz 
Czaplinka - Marcin Naruszewicz, Członek Zarządu Głównego PZW i Prezes 
Okręgu Koszalińskiego PZW – Tomasz Plewa, v-ce Prezes Zarządu Okręgu 
PZW w Koszalinie – Jan Ciszek, sekretarz Okręgu PZW w Koszalinie – Bogu-
sław Siewiela, Dyrektor Biura PZW Koszalin – Sławomir Połomski, były Bur-
mistrz Czaplinka - Adam Kośmider, Dyrektorka CzOK - Aleksandra Łuczyńska 
oraz Jerzy Gospodarek - właściciel gospodarstwa rybackiego w Czaplinku. Listy 
gratulacyjne przysłali: Beata Olejarz – Prezes Zarządu Głównego PZW oraz 
Stanisław Wziątek – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.   

Uroczystości główne poprzedziły drużynowe zawody wędkarskie  
o „Puchar Ziemi Czaplineckiej”. Pierwotnie miały się one odbyć na j. Drawsko, 
ale z uwagi na silny wiatr i dużą falę na tym zbiorniku, zostały przeniesione na  
j. Byszkowo. Podium w tej rywalizacji wyglądało następująco:  
1. Koło PZW Karaś w Łobzie (Józefa Spałka, Arkadiusz Spałka, Ryszard  
Skuciński). 
2. Koło PZW nr 10 w Czaplinku (Mieczysław Gajewski, Krzysztof Strajch,  
Artur Barszczewski). 
3. Koło PZW Sazan Świdwin (Henryk Krajewski, Zbigniew Biedrzyński,  
Antoni Kukuła). 

Ważnym elementem uroczystości, którego nie mogło zabraknąć, były 
podziękowania skierowane od osób i instytucji wspierających działalność koła. 
 

Dostali je: Stanisław Cybula, Gmina Czaplinek, Katarzyna Szlońska-Getka, 
Ireneusz Gacki, Roman Młynarczyk, Zygmunt Suberlak, Dariusz Patalan,   
Janek Trocki,  Krzysztof Kusa, Bernard Bubacz, Adrian Hrybowicz, Jerzy  
Gospodarek, Krzysztof Branicki i Adam Kośmider. 

Osobne podziękowania trafiły do osób, które zaangażowane są w to, 
aby czaplinecka stanica wędkarska działała i nabierała nowego kształtu. Tutaj 
wyróżnieni zostali: Mieczysław Sobczak, Leon Koperkiewicz, Krzysztof Hna-
towski i Tomasz Plewa – Prezes ZO PZW Koszalin. 

70 lat od założenia Koła to czas, który odcisnął piętno nie tylko na 
lokalnym podwórku, ale także na całym Okręgu PZW w Koszalinie. Z tego też 
powodu, Zarząd Okręgu podjął decyzję o przyznaniu medali „Nestora Kosza-
lińskiego Wędkarstwa” następującym osobom: Góralczykowi Jerzemu (rok 
wstąpienia do PZW 1954), Kośmidrowi Adamowi (rok wstąpienia 1962), Sku-
cińskiemu Ryszardowi (1967), Kowalczykowi Stanisławowi (1968), Kulikowi 
Zygmuntowi (1968), Sapińskiemu Andrzejowi (1969), Nowickiemu Stanisła-
wowi (1970), Mierzejewskiemu Wacławowi (1972), Kukule Antoniemu 
(1973), Zającowi Bernardowi (1973), Zabrockiemu Eugeniuszowi (1973), Dą-
browskiemu Bolesławowi (1973), Gajewskiemu Mieczysławowi (1975), Sobali 
Henrykowi (1975), Konopackiemu Ryszardowi (1979), Markiewicz Marii 
(1981) i Hnatowskiemu Ryszardowi (1982).  

Wzruszającą chwilą było przekazanie przez najstarszego członka 
czaplineckiego Koła PZW Jerzego Góralczyka legitymacji członkowskich na 
ręce Zarządu Koła. Z pewnością znajdą one godne miejsce na stanicy, a Panu 
Jerzemu serdecznie dziękujemy i życzymy dużo zdrowia.  

Po oficjalnej ceremonii przyszedł czas na zabawę i integrację, to także 
bardzo ważny element naszej pasji. Ta część była niezwykle radosna i sponta-
niczna, między innymi, za sprawą zespołu „Marianki”, który to potrafił zachęcić 
do zabawy niemal wszystkie osoby znajdujące się na terenie stanicy.  

W imieniu obecnego Zarządu Koła PZW nr 10 w Czaplinku chciał-
bym podziękować wszystkim, którzy od początku istnienia czaplineckiego Koła 
wspierali jego działalność – wszystkim członkom, działaczom, darczyńcom, 
ludziom, którzy dobrze nam życzyli i krytykom, bo często ich głos, jak mało co,  
motywuje do działania. Każdy z Was dołożył swoją cegiełkę do tego, abyśmy 
teraz mogli cieszyć się z tego co mamy i być tu gdzie jesteśmy. Deklarujemy, że 
dalej będziemy Kołem otwartym, pełnym empatii, dla którego najważniejsze 

jest dobro społeczności lokalnej. Wędkarstwo to ryby, taki jest stereotyp, ale tak 
naprawdę w tej pasji najważniejsi są ludzie, dlatego też jeszcze raz chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy przez 70 lat wpływali i dalej wpływają na hi-
storię Koła PZW nr 10 w Czaplinku. 

Mariusz Getka 
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DAWNE SZPITALE  

obyt warszawiaka w szpitalu w 1820 r. według relacji świadka 
wyglądał następująco: „Po uprzednim zbadaniu przez lekarza 
i zapisaniu w księdze, pacjent ubranie i  buty  musiał oddać  do  

magazynu, ale jeżeli był chory zakaźnie, wówczas jego garderobę palono. Otrzy-
mywał pantofle, koszulę zmienianą co tydzień i szlafrok zmie-
niany co miesiąc. Jeżeli był bardzo brudny, prowadzono go do 
kąpieli, a następnie do wskazanej przez lekarza sali, przeważ-
nie kilkudziesięcioosobowej, gdzie przydzielano mu drewnia-
ne łóżko z siennikiem, poduszką i pokrytą prześcieradłem 
derkę, ręcznik, spluwaczkę oraz naczynia stałe do jedzenia, tzn. 
kubek, miskę glinianą i łyżkę. Przydzielone mu łóżko było 
oddzielone jedynie o łokieć od łóżka sąsiadów. W głowach 
łóżka na wysokim drążku umieszczano tablicę, na której wpi-

sywano kredą nazwisko chorego, wiek, a później zalecane leki i rodzaj diety. Sale 
codziennie wykadzano jałowcem. Chorzy powracający do zdrowia wykonywali 
prace polecone przez administrację. Za kłótnie i awantury administracja miała 
prawo ukarać chorego chłostą, jeżeli lekarz nie wyraził sprzeciwu. Kara nie mo-
gła przekroczyć pięciu rózg, ale jeżeli administracja doniosła o wykroczeniu sądo-
wi policyjnemu, ten mógł zezwolić aż na 16".  
 Dawne szpitalnictwo nie napawało do optymizmu. Kto miał pieniądze, 
wolał chorować w domu i wzywać lekarza na prywatne wizyty. 
 Rozwój Warszawy w drugiej połowie XIX w. spowodował, że służba 
zdrowia nie nadążała za wzrostem demograficznym. W szpitalach panowała 
ciasnota. Chorzy leżeli nie tylko na łóżkach, ale i na siennikach rozłożonych na 
podłodze między łóżkami. Brakowało wszystkiego – personelu medycznego, 
instrumentów lekarskich, stołów operacyjnych. 
 Industrializacja i urbanizacja dodatkowo zaogniły problemy zdrowotne 
warstw biedniejszych. Działalność charytatywna nie zaspokajała potrzeb. System 
lecznictwa zakonnego i szpitali kościelnych został uszczuplony wskutek sekula-
ryzacji. Coraz częściej mówiło się o potrzebie 
systematycznych działań publicznych: komunal-
nych i państwowych w zakresie nadzoru medycz-
nego nad biedotą. Ten nadzór przyśpieszył dopie-
ro w XX w. 
 Szpital dziewiętnastowieczny był placów-
ką nastawioną na leczenie. Wcześniej wyglądało 
to inaczej. Łacińskie słowo „hospitale” w średnio-
wieczu oznaczało raczej miejsca organizowane 
jako przytułki dla ubogich, starców, wdów, sierot, 
podrzutków, a tylko częściowo dla chorych. Takie 
szpitale powstawały często przy kościele parafial-
nym jako forma realizacji chrześcijańskiego naka-
zu miłosierdzia. Pobożna darowizna na ich rzecz 
miała przynieść zbawienie fundatorowi i jego 
bliskim.  
 Wraz z pojawieniem się zakonów one 
również zaczęły się włączać w opiekę nad starymi 
i chorymi, a zakonnicy pełnili funkcję lekarzy i aptekarzy. Gęsta sieć zakonnych 
przytułków pokryła w średniowieczu całą Europę. Założonemu w 529 r. zakono-
wi benedyktynów przyświecały właśnie cele lecznicze i opiekuńcze. Jego reguła 
mówiła wyraźnie, że „należy przede wszystkim mieć pieczę nad chorymi”. Sobór 
trydencki w XVI w. zalecił biskupom i plebanom jeszcze większą pieczę nad 
szpitalami. Kościół uzyskał prawo do nadzoru nad nimi – zarządy szpitali miały 
składać biskupom sprawozdania na temat dochodów, a ci wizytowali szpitale  
w celu ich oceny. Na wsiach oddawano je pod opiekę proboszczów. Silne więzi 
szpitali z religią i instytucją Kościoła utrzymywały się długo, ponieważ Kościół 
był niemal jedyną powszechnie działającą i sprawną instytucją. Drugą były lokal-
ne władze komunalne. Służby państwowe rozwinęły się bardziej w wiekach XIX 
i XX. 
 Placówki szpitalne były finansowane z datków, donacji, zapisów testa-
mentowych. W mieście rozwieszano skarbonki i korzystano z jałmużny. Funda-
torzy prywatni traktowali swoje donacje jako sposób na odkupienie grzechów: 
„Szpital budujesz – pałac wieczny sobie budujesz w niebie; tam żyć wiecznie 
tobie” – pisał autor zbioru wierszy wydanego w 1697 r. Na szpitale łożyły też 
władze miejskie. Przy przyjęciu pobierano wpisowe od pacjentów, „wkupne” 
było zwykle dobrowolne, tylko czasami wyraźnie określano sumę. Biedni do 
szpitala mieli jednak zawsze wstęp darmowy. Same szpitale często były biedne, 
więc pacjentów wykorzystywano do pracy, np. w ogrodzie. Zajmowali się też 
przędzeniem, kręceniem knotów bawełnianych, zbieraniem i suszeniem ziół. 
 Życie szpitalne pacjentów bywało ponure. Karmiono ich kiepsko. Podsta-
wę wyżywienia stanowiły przetwory mączne, kasze, groch oraz jarzyny. Mięso  
w jadłospisie pojawiało się kilka razy w roku, w okresie najważniejszych świąt 
 

kościelnych, ale bywały szpitale, w których na stół trafiało co niedziela. W szpi-
talu Świętego Ducha w Warszawie pensjonariuszom codziennie dawano lekkie 
piwo, powszechny napój do posiłku w czasach braku herbaty i kawy. W tym 
szpitalu raz na dwa lata wydawano odzież – mężczyznom płaszcz i czapkę, 
kobietom płaszcz oraz dwa łokcie płótna. Luksus w porównaniu z wieloma 
małymi placówkami, w których ubodzy żyli z przypadkowej jałmużny. 

Wiele do życzenia pozostawiały warunki życia, choćby ogrzewanie. 
Poza jedną wspólną szpitalną izbą inne były zwykle nieogrzewane. W związku 
z tym pensjonariusze w zimie przenosili się z nieogrzewanych pokojów do 
wspólnego. Nie przestrzegano więc nakazu osobnego przebywania kobiet  
i mężczyzn – wszyscy gnieździli się w jednej izbie z piecem. Były kłopoty  
z brakiem lekarza, częstotliwością zmieniania pościeli i higieną w ogóle.  

Prowadzono księgę chorych, gdzie wpisywano i wypisywano kolejne 
osoby, numer pacjenta, dane personalne, wiek, opis choroby, objawy, stan cho-
rego oraz podawane leki, zwykle ziołowe. Zalecano cierpliwość w leczeniu  
i cierpieniu, instruowano, jak postępować w przypadku bólu, agonii i śmierci. 
Wrzaski cierpiących były źle widziane, mimo że nie znano jeszcze znieczulenia. 
Chory miał nad sobą zapanować i nie przeszkadzać innym. 

Cztery znane nowożytne regulaminy szpitali gdańskich wymagały od 
pensjonariuszy przede wszystkim praktyk religijnych i moralnego prowadzenia 
się. Modlitwa w kościele położonym obok szpitala odbywała się trzy razy dzien-
nie. Oprócz tego wymagano słuchania kazań w czwartki i niedziele oraz udziału 
w nabożeństwach. Zakazano przeklinania i złego odnoszenia się do innych, 
bójek i kradzieży, przebywania z nierządnicami i pijaństwa. 

Zabronione było narzekanie na wyżywienie, groziła za nie nawet kara 
czasowego wyrzucenia chorego, ponieważ takie narzekanie psuło zakładowi 
opinię. Zakazywano nocowania poza szpitalem. Szpitale gdańskie zwykle za-
mykano latem o 20.00, a zimą o 16.00. Spóźnieni musieli zgłosić się do szpital-
nika i wytłumaczyć. Karą dla mężczyzn było odebranie przydziału jedzenia na 
następny dzień, a dla kobiet zmniejszenie racji. Nie wolno było wprowadzać na 
teren szpitala gości ani do jadalni, ani sypialni. 
 W XVIII w. zaczęła się gruntowna zmiana funkcji szpitala z socjalno – 

medycznej na czysto leczniczą. Zaczęto też 
dzielić szpitale według specjalności. Pojawiła się 
nauka studentów przy łóżku pacjenta jako forma 
szkolenia klinicznego. Także sekularyzacja ma-
jątków kościelnych łączyła się z nadaniem szpi-
talom całkowicie medycznego charakteru 
(jednak ubogich przyjmowano nadal nieodpłat-
nie). Tymczasem społeczeństwo cały czas trak-
towało szpitale jak dawniej. Jeden z lekarzy 
przekonywał: „Szpital dostarcza lekarzy społe-
czeństwu i kieruje niejako całym leczeniem  
w kraju. Społeczeństwo musi to pojąć i nie uwa-
żać, jak uważa dotychczas, jedynie za przytułki 
dla nędzarzy”. 
W XIX w. zaczęto bardziej zwracać uwagę na 
komfort psychiczny chorych i ich samopoczu-
cie. Wcześniej w warszawskim szpitalu przy ul. 
Piwnej kostnicę (zwaną trupiarnią) ulokowano 

między salą do rozbioru mięsa na posiłki dla chorych i kuchnią. Dopiero w poło-
wie XIX w. zaczęto w szpitalach na ziemiach polskich urządzać salki chirur-
giczne. Dla zachowania czystości w sali operacyjnej podłogi wykładano mar-
murowymi płytkami. Stół był żelazny i nakryty szklaną płytą. 
Ważnym miejscem w szpitalu była ubikacja. W 1842 r. zalecano umieszczanie 
toalet koło sali chorych. Miały to być szafkowe ustępy z otworami do wynosze-
nia kubłów od strony korytarza. Nieco później w Anglii zaczęto stosować kloze-
ty czyszczone wodą spłukiwaną ze zbiornika. 

Równie ważna była łaźnia i już w średniowieczu miał ją każdy szpital. 
Łaźnie jednak zaczęły upadać w XVII w. w wyniku oskarżeń o szerzenie  
w nich rozpusty i prostytucji. Jeszcze na przełomie wieków XIX i XX umiesz-
czano w każdej sali umywalki ze zbiorniczkiem wody do mycia, a sale z wanna-
mi projektowano osobno. 
 Kontrola szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie w 1814 r. wykazała 
szereg nieprawidłowości. Okazało się, że pacjenci nie mieli możliwości ani 
kąpieli, ani spacerów, mimo że szpital dysponował dużym ogrodem. Obłożnie 
chorych trzymano w ciemnym korytarzu. Cierpiący na choroby wewnętrzne i ci 
z obrażeniami zewnętrznymi leżeli razem we wspólnych salach. Pomysł na 
gigantyczny kombinat medyczny pojawił się w 1817 r. Stwierdzono wtedy, że 
zamiast kilku starych placówek łączących cechy przytułku i szpitala potrzebna 
jest w Warszawie jedna nowa placówka lecznicza dla tysiąca chorych. Miała 
mieć 10 sal każda na 100 pacjentów! Byłaby to wylęgarnia infekcji, dzisiaj nie 
do pomyślenia. Tylko kilka odosobnionych pomieszczeń miało być przeznaczo-
nych „dla chorych dystyngowanych, którzy zapłatę za kurację od siebie wnosić 
będą”. 

Opracował: Brunon Bronk 

Poczekalnia przed szpitalem na obrazie N. Zagorskiego, XIX w. 
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Wieści z sesji i Ratusza  

lipcu z uwagi na sezon urlopowy nie zaplanowano 
sesji Rady Miejskiej. Ale przedstawię kilka uwag  
z ostatniej czerwcowej sesji,  których  nie zamieściłem  

w ostatnim Kurierze z powodu braku miejsca. 
Na początku obrad, o czym pisałem miesiąc temu, rozpatry-

wano w dalszym ciągu problematykę nieprawidło-
wości w CzOK-u. Jak się dowiedziałem (bo na 
nagraniach video publiki nie uwzględnia się), Księ-
gowa CzOK-u wystąpiła podczas sesji w koszulce 
z napisem: Psy szczekają, karawana jedzie dalej.  
W oczywisty sposób było to nawiązanie do badań 
finansów tej jednostki, i demonstracja osoby odpo-
wiedzialnej za bałagan w księgach – możecie mi 
naskoczyć! Na taką bezczelność nie było żadnej 
oficjalnej reakcji Radnych ani Burmistrza. To, co 

się wokół tego Ratusza wyprawia, przechodzi już ludzkie pojęcie! 
Zapewne Burmistrz nie otrzymał wotum zaufania m.in. za 

fatalnie prowadzoną gospodarkę odpadami komunalnymi. Temat ten 
jest obecny prawie na każdej sesji i komisjach od dłuższego czasu. 
Główną słabością naszego systemu gospodarowania jest systematycz-
nie podnoszona cena za śmieci, czyli przerzucanie kosztów na barki 
mieszkańców. Ustawa „śmieciowa” przewidywała do niedawna, że 
koszty zagospodarowania odpadów powinny być pokrywane z opłaty 
za śmieci. Ostatnia, kolejna nowelizacja ustawy przewiduje, że Rada 
Miejska może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosz-
tów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi.  

Wobec długotrwałej bezczynności Kierownictwa UM  
w kwestii usprawnienia i uszczelnienia systemu gospodarowania 
śmieciami, Rada Miejska w desperacji podjęła uchwałę w sprawie 
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  
z dochodów własnych Gminy. Ta uchwała być może będzie zbawien-
na dla systemu gospodarowania odpadami, ale jednocześnie będzie 
miała fatalne skutki dla systemu zarządzania Gminą. Zwalnia ona 
bowiem Burmistrza i urzędników ze starań nad naprawą systemu  
i sankcjonuje lenistwo. Wygląda na to, że Radni mieli już dość bokso-
wania się z Burmistrzem, ale zapłacą za to podatnicy, oraz my wszy-
scy, którzy uczciwie płacimy za śmieci. Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 11 Radnych, pod nieobecność: G. Gabrysia, A. Kucharczyk, 
T. Marciniaka i E. Sobczak. 
 W punkcie wolne wnioski i zapytania zabrało głos w różnych 
sprawach kilkoro dyskutantów, w tym Radny M. Bernat. M.in. wnio-
skował o kontrolę trzeźwości na wodzie, o zapewnienie bezpieczeń-
stwa pieszych na przejściach w rejonie ronda i przy SP, o kulisy wy-
dzierżawienia gminnej działki na parking w czasie trwania 
Pol'and'Rock Festival na lotnisku Broczyno. Pokazał także Burmi-
strzowi „żółtą kartkę” za fakt udzielenia zgody na organizację festi-
walu bez konsultacji z Radnymi, zauważając jednocześnie, że w ciągu 
ostatnich miesięcy zapada wiele decyzji bez uprzedniej wiedzy RM. 
Domagał się także udostępnienia umowy między Gminą i organizato-
rem na przeprowadzenie festiwalu. 

W odpowiedzi Burmistrz również pokazał Radnemu „żółtą 
kartkę” (zapewne także w rewanżu za głosowanie przeciw udzieleniu 
wotum zaufania), w swoim mniemaniu motywując Go do działań na 
rzecz Gminy. Po raz kolejny Pan Naruszewicz popisał się bezczelno-
ścią, tym razem połączoną z występem kabaretowym. Systematyczne 
lekceważenie roli, powagi i powinności Radnych, zwłaszcza podczas 
sesji, sięgnęło dna. 

Radni domagali się od Burmistrza ujawnienia powyższej 
umowy już dużo wcześniej, a po naciskach Radnego Bernata stwier-
dził, że nie ma problemu z jej udostępnieniem, chociaż w dużej mie-
rze jest chroniona tajemnicą handlową (sic!), tak jakby Gmina była 
prywatną spółką. Do tej pory jednak (31 lipca), mimo obietnicy zor-
ganizowania Komisji lub jakiegoś spotkania, treść umowy nie została 
upubliczniona. 

*** 
Podczas ubiegłorocznej sierpniowej sesji wałkowano sprawę 

powołania nowego Zastępcy Burmistrza. Wówczas Radni przewidy-
wali, że powołanie Pana J. Bartczaka będzie sporym obciążeniem dla 
budżetu.  

Zgodnie z warunkami zatrudnienia, ustalonymi przez Bur-
mistrza, Zastępca obecnie zarabia miesięcznie 8 544 zł. Jak dla tak 
wybitnego fachowca i bywałego samorządowca (wg oceny Burmi-
strza) kwota ta nie wydaje się zbyt wygórowana przy uposażeniu 
Burmistrza, które ustalono decyzją Rady Miejskiej w wysokości  
14 920 zł.  

Jednak, zgodnie z oświadczeniem majątkowym Pana J. Bart-
czaka złożonym we wrześniu ub.r. zarobił do czasu objęcia stanowi-
ska Z-cy ponad 61 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem złożonym na 
koniec 2021 r. Jego dochody wyniosły w tymże roku ogółem ponad 
152,6 tys. zł. Oznaczałoby to, że przez 4 miesiące pracy w Czaplinku 
Jego konto powiększyło się o ponad 91,6 tys. zł. Zapewne w tej kwo-
cie mieści się także nagroda jubileuszowa za lata pracy, którą konte-
stowali Radni. Wszystkie przytoczone kwoty mają wartość brutto. 

Ponadto, zgodnie z oświadczeniem majątkowym złożonym 
na początku zatrudnienia, czyli we wrześniu 2021 r. Pan Janusz Bart-
czak posiadał dom o powierzchni 120 m2. Natomiast w oświadcze-
niu majątkowym złożonym na zakończenie 2021 r. dom ma już po-
wierzchnię 300 m2. Co się wydarzyło w ciągu czterech miesięcy, że 
w tak istotny sposób powiększyła się chałupa? Może jest to cudowne 
rozmnożenie majątku, a może złożone oświadczenia majątkowe są 
niezgodne z prawdą – pierwsze lub drugie? 

Nie ma wątpliwości, że dobrze i odpowiedzialnie wykony-
wana praca powinna być dobrze opłacana. Zdarzają się w samorzą-
dach przypadki, gdzie RM obniża wynagrodzenie Włodarzowi, 
zwłaszcza w przypadkach nieudzielenia wotum zaufania lub absolu-
toriom. Jednak w naszej rzeczywistości bulwersujące jest to, że po-
datki od zarobków, nagród i odpraw Kierownictwa są odprowadzane 
poza nasz drawski Urząd Skarbowy. Zgodnie z ustawą do Gminy 
Czaplinek wpływa 39,34% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, które składają zeznania podatkowe (PIT) w US w Drawsku. 
Jeśli Burmistrz i Z-ca składają PIT-y w miejscach swojego zamiesz-
kania, to łatwo obliczyć ile Gmina na tym traci. Zyskują natomiast 
Koszalin i Wałcz. 

*** 
W dniach 2-3 lipca, zgodnie z długoletnią tradycją, Henry-

kowskie Stowarzyszenie w Siemczynie organizowało już XIX Dni 
Henrykowskie. Do południa odbyła się konferencja naukowa poświę-
cona „Ochronie dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Czaplinek”. 
Gminę reprezentował tutaj Z-ca Burmistrza J. Bartczak. 

W godz. wieczornych odbył się koncert Chóru Akademii 
Morskiej w Szczecinie, na który przybyło szereg znamienitych gości, 
m.in.: Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker, Europoseł Joachim 
Brudziński, Poseł na Sejm Czesław Hoc, Członek Zarządu Woje-
wództwa Stanisław Wziątek, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Hen-
ryk Carewicz.  

Gminę reprezentowali: Przewodniczący RM, Sołectwo 
Siemczyno, OSP Siemczyno i KGW z Siemczyna. Z Władz Gminy 
nie było nikogo!  

Po koncercie odbyło się wieczorne spotkanie integracyjno-
kuluarowe. To była właśnie okazja do nawiązania i rozwinięcia wza-
jemnych kontaktów i relacji osobistych z decydentami różnych 
szczebli administracji, co zazwyczaj przekłada się później na uła-
twienia w zdobywaniu funduszy na różne inwestycje i zadania. Nie-
stety, taki rodzaj kontaktów i współpracy jest obcy naszym Włoda-
rzom.  

*** 
22 lipca br. 2 Brygada Zmechanizowana z Budowa obcho-

dziła, jak co roku, swoje święto jednostki, na które otrzymałem za-
proszenie i oczywiście brałem udział w uroczystościach. Do koszar 
przybyli liczni goście wojskowi i cywilni, w tym Starosta Drawski 
Stanisław Cybula i wszyscy ościenni Burmistrzowie. Zabrakło nie-
stety, naszego Burmistrza, który często „odpuszcza” sobie imprezy 
odbywające się w soboty czy niedziele, ale tym razem był to piątek  
i godziny dopołudniowe. Nie pofatygował się także Z-ca. Tak Kie-
rownictwo Urzędu traktuje współpracę z wojskiem. Czy takie lekce-
ważenie nie zaszkodzi przyszłym, a potrzebnym kontaktom?  

Adam Kośmider  
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Lech Czaplinek przed nowym sezonem  

sobotę 11 czerwca na stadionie miejskim w Czaplinku dru-
żyna seniorów Lecha Czaplinek rozegrała ostatni mecz  
w sezonie 2021/2022 zachodniopomorskiej klasy okręgowej, 

zaś bezpośrednio po nim odbyło się spotkanie zawodników, trenerów, 
działaczy, zarządu, sponsorów oraz przyjaciół klubu na 
zakończenie rozgrywek. 
 Równo miesiąc później rozpoczęliśmy treningi 
przed sezonem 2022/2023. W ramach okresu przygoto-
wawczego w lipcu rozegraliśmy trzy mecze towarzy-
skie. 19 lipca mierzyliśmy się z Drawą Drawsko Po-
morskie. W tym spotkaniu przegraliśmy 1:2 po bramce 
Igora Szafarza, a w wyjściowym składzie zagrali: Ur-
kiel – zaw. testowany, Woźniak, Lutyński, zaw. testo-

wany – Pawłowski, Szafarz, Kibitlewski, Stróżyk – Szpakowski, Gór-
niak. Na zmiany wchodzili: Kunert, Sobol oraz czterech zawodników 
testowanych. 23 lipca podejmowaliśmy zespół Pogoni Połczyn Zdrój,  

z którym zremisowaliśmy 0:0. W tym meczu w pierwszym składzie 
wystąpili: Urkiel – Lutyński, Woźniak, zaw. testowany, Groździej – 
Pawłowski, zaw. testowany, Stróżyk, zaw. testowany – Górniak, Szpa-
kowski. Na zmiany wchodzili: Kunert, zaw. testowany. 30 lipca zagra-
liśmy z Olimpem Złocieniec, z którym wygraliśmy 4:2 po trzech bram-
kach Macieja Górniaka (w tym dwie z rzutów karnych) oraz po jednej 
zawodnika testowanego. W wyjściowym składzie zagrali: Urkiel – 
Groździej, Woźniak, zaw. testowany, Lutyński – Pawłowski, Szafarz, 
Kibitlewski, Stróżyk – Górniak, zaw. testowany. Na zmiany wchodzili: 
Bołdysz, Kunert, Żwirko, Szpakowski. Ostatnim naszym rywalem 
przed nowym sezonem będzie Polonia Jastrowie - drużyna występująca 
w wielkopolskiej klasie okręgowej, z którą zmierzymy się 6 sierpnia. 

W drugim tygodniu lipca poznaliśmy terminarz rozgrywek na 
rundę jesienną, który prezentuje się następująco:   
1. kolejka, 13.08.2022, Korona Człopa – Lech Czaplinek 
2. kolejka, 20.08.2022, Lech Czaplinek – Unia Dolice  
3. kolejka, 27.08.2022 , Orzeł Bierzwnik – Lech Czaplinek 
4. kolejka, 03.09.2022, Lech Czaplinek – Zorza Dobrzany  
5. kolejka,11.09.2022, Światowid 63 Łobez – Lech Czaplinek 
6. kolejka, 18.09.2022, Lech Czaplinek – Ina Ińsko  
7. kolejka, 24.09.2022, Orzeł Łubowo – Lech Czaplinek 
8. kolejka, 01.10.2022, Lech Czaplinek – Piast Chociwel 
 

9. kolejka, 08.10.2022, Drawa Drawsko Pomorskie – Lech Czaplinek 
10. kolejka, 15.10.2022, Lech Czaplinek – Calisia Kalisz Pomorski 
11. kolejka, 22.10.2022, Olimp Złocieniec – Lech Czaplinek 
12. kolejka, 29.10.2022, Lech Czaplinek – Pogoń Połczyn Zdrój 
13. kolejka, 05.11.2022, Sokół Suliszewo – Lech Czaplinek 
14. kolejka, 12.11.2022, Lech Czaplinek – Pogoń Barlinek 
15. kolejka, 19.11.2022, Kłos Pełczyce – Lech Czaplinek  
Ponadto pod koniec lipca Wydział Rozgrywek Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej przedstawił podział na grupy w rozgrywkach 
młodzieżowych w sezonie 2022/2023. Drużyna trampkarzy trenera 
Piotra Kibitlewskiego będzie rywalizować w grupie 7 z: AP Drawsko 
Pomorskie, BAS Barwice, Juniorem Kalisz Pomorski, Olimpem Zło-
cieniec, Orłem Łubowo, MUKS Orzeł 2010 Wałcz, Pionierem 95 Bor-
ne Sulinowo, Pogonią Połczyn Zdrój oraz Zawiszą Grzmiąca. Zespół 
juniorów młodszych trenera Dariusza Łacnego będzie występował  
w koszalińskiej I klasie B1 Junior Młodszy. Terminarz meczy w run-
dzie jesiennej przedstawia się następująco: 
1. kolejka, 03.09.2022, MUKS Orzeł 2010 Wałcz – Lech Czaplinek 
2. Kolejka, 10.09.2022, Kotwica Kołobrzeg – Lech Czaplinek 
3. kolejka, 17.09.2022, Lech Czaplinek – MKP Szczecinek 
4. kolejka, 24.09.2022, Gwardia Koszalin – Lech Czaplinek 
5. kolejka, 01.10.2022, Lech Czaplinek – Wieża Postomino 
6. kolejka, 08.10.2022, Pomorzanin Sławoborze – Lech Czaplinek 
7. kolejka, 15.10.2022, Lech Czaplinek – Zryw Kretomino 

Drużyna juniorów starszych trenera Krzysztofa Bołdysza  
w grupie 5 II klasy juniorów będzie mierzyć się z: Calisią Kalisz Po-
morski, Drawą Drawsko Pomorskie, Koroną Człopa, Olimpem Złocie-
niec, Orłem Wałcz oraz Santosem Kłębowiec. 

Informujemy, że podane powyżej terminy meczy mogą ulec 
zmianie. Ponadto na dzień zamknięcia artykułu nie został ustalony 
terminarz spotkań zespołu trampkarzy, juniorów starszych oraz oldbo-
jów. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie odległości  
(w km) od stadionu naszej drużyny do stadionu każdego z zespołów,  
z którym będziemy rywalizować w rozgrywkach klasy okręgowej  
w sezonie 2022/2023. 

Calisia Kalisz 
Pomorski 45 Olimp Złocieniec 19 

Pogoń Połczyn 
Zdrój 33 

Drawa Drawsko 
Pomorskie 33 Orzeł Bierzwnik 89 Sokół Suliszewo 26 

Ina Ińsko 55 Orzeł Łubowo 13 
Światowid 63 
Łobez 52 

Kłos Pełczyce 103 Piast Chociwel 69 Unia Dolice 101 

Korona Człopa 62 Pogoń Barlinek 111 Zorza Dobrzany 75 

Łącznie w przyszłym sezonie drużyna seniorów przejedzie (licząc do-
jazd i powrót) 1772 km. 
 Zachęcamy naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia 
profili naszego klubu na portalach Facebook pod adresem https://
www.facebook.com/LechCzaplinekk oraz YouTube pod adresem 
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. 
Znajdują się na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowie-
dzi meczy, skróty ze spotkań ligowych itd. Jednocześnie zachęcamy do 
finansowego wsparcia Lecha Czaplinek poprzez wpłaty na konto Po-
morskiego Banku Spółdzielczego: 24 8581 1027 0400 0811 2000 
0001. 
 

Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek  

Rozgrzewka przed meczem z Olimpem Złocieniec 

Mecz towarzyski z Olimpem Złocieniec 

Mecz towarzyski z Pogonią Połczyn Zdrój 

https://www.facebook.com/LechCzaplinekk
https://www.facebook.com/LechCzaplinekk
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg
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E-mail: cradzisz@gmail.com 



 

 


