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3 marca 1945
historii każdego miasta są daty o wyjątkowym znaczeniu.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dla Czaplinka taką
wyjątkową datą jest 3 marca 1945 r. W tym dniu polscy
żołnierze 7 Pułku Piechoty, wchodzącego w skład 3 Dywizji Piechoty
im. Romualda Traugutta, przywrócili Czaplinek Polsce. Po 277 latach
obcego panowania miasto nasze ponownie znalazło się w granicach
państwa polskiego.
Ziemia czaplinecka oderwana została w przeszłości od Polski
w wyniku bolesnych wydarzeń, które dotknęły nasz kraj w XVII
i w XVIII w. Jak do tego doszło? Wszystko zaczęło się od najazdu
szwedzkiego, który przeszedł do historii pod nazwą „potopu”. 21 lipca
1655 r. wojska szwedzkie, atakując Polskę z terytorium sprzymierzonej
ze Szwecją Brandenburgii, wkroczyły na teren starostwa drahimskiego
i po opanowaniu Czaplinka i zamku w Drahimiu kontynuowały marsz w
głąb Rzeczypospolitej. Wkrótce się jednak okazało, jak dziwne bywają
zawirowania historii. Brandenburgia odstąpiła od przymierza ze Szwecją i udzieliła Polsce pomocy wojskowej. Nie była to, oczywiście, pomoc bezinteresowna. Ceną był szereg ustępstw terytorialnych na rzecz
Brandenburgii, która wykorzystała ówczesne trudne położenie Polski
dla osiągnięcia swych celów związanych z trwającą od XIII w. ekspansją na wschód. Jednym z tych nieukrywanych przez Brandenburczyków
celów, było opanowanie ziemi czaplineckiej leżącej na jednym z głównych kierunków brandenburskiej ekspansji. W roku 1657, w wyniku
zręcznej polityki elektora Brandenburgii król Jan Kazimierz zobowiązał
się do zapłacenia stronie brandenburskiej za werbunki w toku trwającej
wojny ze Szwecją kwoty 120 tys. talarów reńskich z zastrzeżeniem, że
jeśli Polska w ciągu trzech lat nie spłaci tej kwoty, Brandenburgia przejmie w posiadanie starostwo drahimskie z Czaplinkiem. Osłabionej przez
najazd szwedzki Polsce nie udało się zwrócić długu w uzgodnionym
terminie. Jednocześnie Polacy spostrzegli, że korzyści jakie uzyskała od
Polski Brandenburgia (zwłaszcza zerwanie zależności lennych między
Rzecząpospolitą a Prusami Książęcymi), są niewspółmiernie wysokie
w porównaniu z zakresem pomocy wojskowej uzyskanej od Brandenburgii. W tych okolicznościach wstrzymano decyzję wydania starostwa
drahimskiego, ale po śmierci starosty hetmana Stanisława Rewery Potockiego, Brandenburczycy w1668 r. wkroczyli zbrojnie do starostwa
i przejęli je obsadzając zamek w Drahimiu brandenburską załogą.
Utrata ziemi czaplineckiej wywołała w Rzeczypospolitej duże
oburzenie. Polska niejednokrotnie demonstrowała swe prawa do utraconych obszarów. Niestety, aż do czasów rozbiorów, w wyniku których
państwo nasze zostało wymazane z mapy Europy, nie udało się odzyskać starostwa. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli,
w 1918 r. Granice II Rzeczypospolitej kształtowały się aż do 1922 r.

3

Niestety, ziemia czaplinecka nie weszła wówczas w skład państwa
polskiego, chociaż Polska była bardzo blisko. Przedwojenny Czaplinek dzieliła od granicy z Polską odległość zaledwie kilkudziesięciu
kilometrów.
W 1939 r. rozpoczął się ciąg tragicznych wydarzeń związanych
z II wojną światową rozpętaną przez hitlerowskie Niemcy, które kontynuowały kilkuwiekowe tradycje brandenburskiej ekspansji na
wschód. Gdy po kilku latach wojny, 3 marca 1945 r. żołnierze 7 Pułku
Piechoty wdzierali się do bronionego przez Niemców Czaplinka, było
już wiadomo, że miasto nasze znowu będzie polskie. Był to rezultat
decyzji przywódców trzech zwycięskich mocarstw, podjętych podczas
konferencji w Teheranie i w Jałcie. Ten sam 7 Pułk Piechoty, z którym
wróciła do Czaplinka polskość, zasłynął później z waleczności w boju
o Kołobrzeg, za co uzyskał miano „Kołobrzeski”.
Przedstawiony wyżej krótki rys historyczny dobitnie dowodzi,
w jak wielkim stopniu losy naszego miasta kształtowane były przez
wielką politykę i jak bardzo były one zawsze związane nie tylko
z historią państwa polskiego, lecz także z historią całej Europy. Historyczne znaczenie daty 3 marca 1945 r. idzie w parze z kilkoma innymi
okolicznościami. Nieubłagany upływ czasu sprawił, że widzieliśmy
jak w ostatnich latach topniały szeregi kombatantów, którym los pozwolił w 1945 r. szczęśliwie ukończyć szlak bojowy. Czy zdajemy
sobie sprawę z tego, że owi kombatanci – często nasi sąsiedzi, znajomi
czy też krewni - zasługują na miano prawdziwych świadków historii?
Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu dzisiejszych mieszkańców
naszego miasta – to potomkowie pionierów odbudowujących polskość
Czaplinka odzyskanego przez nasze państwo w 1945 r.? Czy zdajemy
sobie sprawę ze znaczenia dokonań będących dziełem powojennych
mieszkańców naszego miasta? Czy uświadamiamy sobie, jak wielki
wpływ na realia dnia dzisiejszego miały wydarzenia, które rozegrały
się w przeszłości? Rocznica, którą obchodzimy 3 marca, jest wyśmienitą okazją do takich refleksji. Coroczne uroczystości rocznicowe są
wyjątkową lekcją patriotyzmu, również tego lokalnego. W tym rocznicowym dniu z większą niż zwykle wyrazistością uświadamiamy sobie,
jak wielkim symbolem jest nasz cmentarz wojenny z pomnikiem ku
czci poległych żołnierzy i jak ważnymi symbolami są ustawione
w rejonie tego cmentarza głazy z okolicznościowymi napisami upamiętniającymi powrót Czaplinka do Polski. Uświadamiamy sobie również znaczenie prostych, a przy tym bardzo wymownych symboli zawartych w nazwie pl. 3 Marca czy w nazwie ul. 7 Kołobrzeskiego
Pułku Piechoty.
O dacie 3 marca 1945 nie wolno nam zapomnieć. Nie wolno
nam zapomnieć o żołnierzach spoczywających na czaplineckim cmentarzu. Pamiętajmy o nich z nadzieją, że już nigdy w przyszłości nie
pojawią się na naszej ziemi nowe mogiły żołnierskie.
Zbigniew Januszaniec

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET
edni wywodzą początki Dnia Kobiet od świąt obchodzonych
w starożytnym Rzymie. Inni uważają, że jego genezy należy szukać w Ameryce Północnej – pierwsze obchody Narodowego Dnia
Kobiet odbyły się bowiem 28.02.1909 r. w Stanach Zjednoczonych i zapoczątkowane zostały przez Socjalistyczną Partię Ameryki.
Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w Starożytnym
Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca,
związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji
tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich
życzenia.
8 marca 1908 r. na ulicach Nowego Jorku odbył się marsz 15 tys. pracownic zakładów odzieżowych (upamiętniających z kolei podobny marsz z 1857 r.),
domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane
tym marszem pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrantki podjęły
trzymiesięczny strajk zimą na przełomie 1909/10 r. przeciwko wyzyskującym je
właścicielom fabryk, tzw. „Powstanie dwudziestu tysięcy”. W 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie
Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu
społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po
raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego
obchodów.

19 marca 1911 r. po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet
do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy
i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.
W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki,
a później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława Gomułki, „że nie ma
dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli”.
W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja
do uzupełniania braków w zaopatrzeni, dlatego wręczano paniom takie dobra
materialne jak: rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa.
Obchody Święta Kobiet w Polsce zniknęły w 1993 r., gdy zniosła je
premier Hanna Suchocka. Dziś Dzień Kobiet 8 marca świętują najchętniej
przedszkolaki, przygotowując dla swoich wychowawczyń i Mam pierwsze
laurki. Z sympatią Dzień Kobiet odbierają młode kobiety – do lat 25, które
w przeprowadzonych badaniach aż w 90% były „za kwiatkiem dla Ewy”. Starsze panie odnoszą się do tego święta nieco bardziej sceptycznie, akceptując
Dzień Kobiet w 46%.
DROGIE PANIE! Dzień Kobiet to doskonała okazja, aby Wam
wszystkim podziękować za to, że jesteście wspaniałe, kochane, ciepłe, życzliwe.
Żyjcie nam sto lat i nigdy się nie zmieniajcie!
Brunon Bronk
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„Sugerowane” przejścia dla pieszych

osobowych!

edług najnowszych opracowań Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 r., na każdy 1000 mieszkańców naszego powiatu zarejestrowanych było 576 samochodów

• Każdego dnia średnio 11 pieszych potrącanych
jest na przejściach dla pieszych w Polsce.
• Najwięcej wypadków z pieszymi jest tam, gdzie
dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h.
• W 2018 r. na polskich drogach doszło do 7548
potrąceń pieszych.
• Na przejściach dla pieszych doszło do prawie
4 tys. wypadków, czyli więcej niż połowa ludzi ze
wszystkich potrąconych, została potrącona na
przejściach.
• Życie na pasach straciło 271 pieszych i 14 rowerzystów – łącznie 285
osób. Rannych zostało 3 899 osób.
• Na obszarze zabudowanym, z ograniczeniem do 50 km/h, aż 85%
kierowców jedzie zbyt szybko.
• Na drogach z dopuszczalną prędkością 70 km/h aż 90% kierowców
przekracza dopuszczalny limit.
Z danych przekazanych PAP przez Komendę Główną Policji
wynika, że od początku roku do północy 3 lutego włącznie na polskich
drogach doszło do 713 wypadków z udziałem pieszych, w których
zginęły 82 osoby. To o 19 ofiar i 7 wypadków mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Natomiast więcej pieszych niż w ub.r.
odniosło obrażenia (651 osób). Do 435 wypadków doszło na przejściach dla pieszych.
Jeśli chodzi o wypadki z udziałem rowerzystów to z danych
KGP wynika, że od początku roku doszło do 175 wypadków, w których zginęło 13 rowerzystów, a 157 zostało rannych. Dla porównania
w takim samym okresie 2019 r. doszło do 107 wypadków, w których
zginęło 9 rowerzystów, a 97 zostało rannych.
Dane te pokazują ok. 60% wzrost liczby wypadków z udziałem rowerzystów, co według policjantów może mieć związek z tegoroczną pogodą, która sprzyja jeździe na rowerze.
Od początku roku doszło też do 39 wypadków z udziałem

Gdy można kłamać bez konsekwencji, demokracja przestaje dobrze działać.
Barack Obama

Miłośnik demokracji
a początek cytat z Komisji Oświaty rozpatrującej problematykę jednej szkoły w dwóch budynkach, podczas
obrad której równo rok temu 27 lutego, Pan Burmistrz
stwierdził: „…bo uważam, że najważniejszą rzeczą jest byśmy mogli
w rozmowach uczestniczyć i żeby nikt nie odbierał
nam demokratycznego prawa do wyrażania swoich
opinii. To jest podstawą i nie może być na zasadzie
autokratycznej, tylko rozmawiajmy, przedstawmy
argumenty.” – jawiąc się jako wielki miłośnik stosowania demokratycznych reguł w życiu publicznym.
Dlatego zapewne na początku lutego b.r. polecił usunąć Kurier Czaplinecki z zakładki Publikacje Lokalne na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego. W tej
zakładce zamieszczane są w wersji elektronicznej nasze lokalne wydawnictwa m.in.: Grajdoł, Ave, Biuletyn Informacyjny i książki
o Czaplinku. Należy podejrzewać, że powodem tej desperackiej decyzji są m.in. publikacje mojego autorstwa zamieszczane w miesięczniku. Zamiast przygotować własne stanowisko w kontrowersyjnych
sprawach i zamieścić w Kurierze, Pan Burmistrz zgodnie z regułami
demokracji, której jest wyznawcą, postanowił zastosować swoistą cenzurę, poprzez blokadę dostępu mieszkańców i urzędników do szerokiej
informacji. Kto Pana Burmistrza upoważnił do takich jednoosobowych
działań? Czy jest to zgodne z prawem? Czy UM i Gmina to prywatny
folwark Burmistrza, którym może zawiadywać wedle własnego widzimisię?
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motorowerzystów i 20 wypadków z udziałem motocyklistów. Łącznie
zginęło w nich 7 osób, a 55 zostało rannych. Jednym z najtragiczniejszych w tym roku dni na drogach był 1 lutego, kiedy to na drogach
zginęło 15 osób, w tym 5 motocyklistów i 8 pieszych.
Statystyki są dla nas porażające, gdy spojrzymy na Europę.
Kierowców w Polsce nie udało się do tej pory nauczyć bezpiecznego
jeżdżenia. Różne mądre gremia zastanawiają się jak zmienić tę sytuację. Pada wiele pomysłów i propozycji. Niektóre są wdrażane w życie.
Zarządcy dróg wytyczyli kierunek – biorąc przykład sąsiadów zza
Odry – zmniejszenia ilości przejść dla pieszych. Zbyt duża liczba
oznakowanych przejść zmniejsza ostrożność kierowców. W województwie zachodniopomorskim z ponad 3 tys. przejść dla pieszych,
zamierzają zmniejszyć ich ilość o 1/3, m.in. zastępując je tzw. przejściem sugerowanym - miejscem, gdzie pieszy może przejść przez
jezdnię, ale kierowca nie do końca o tym wie. Sugerowane przejścia
dla pieszych tworzone są tam, gdzie pojazdy poruszają się z dużą
prędkością i występuje małe natężenie ruchu pieszych. Przejścia sugerowane są nieoznakowane i pozbawione sygnalizacji świetlnej, a rozpoznać je można za sprawą doprowadzonego do jezdni chodnika
z obniżonym krawężnikiem. Przejście sugerowane zmuszą pieszego
do rozejrzenia się, czy coś jedzie, a nie wchodzenia często bez zastanowienia. Ustalono, że zbyt wysoka liczba przejść dla pieszych w dużej mierze przyczynia się do zmniejszenia ostrożności kierowców
w tych miejscach. Dochodzi do sytuacji, gdzie piesi, którzy na wyznaczonym przejściu dla pieszych, czując się pozornie bezpieczni, często
nie zachowywali wzmożonej ostrożności, co w połączeniu ze złym
postrzeganiem przejść przez kierowców było powodem wielu zdarzeń
drogowych: wypadków z osobami zabitymi lub rannymi. Nie można
przesądzać czy to jest, czy nie jest dobre rozwiązanie.
Przejścia dla pieszych znalazły się również w kręgu zainteresowania „Zespołu Komisji i Porządku Starosty Drawskiego”, który
dwukrotnie wizytował wybrane miejsca, by wypracować wnioski mające na celu polepszenie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.
Spośród 16 zlustrowanych przejść, 5 z nich Zespół zarekomendował
do likwidacji, kolejne 6 wskazał do doświetlenia i 2 do modernizacji,
4 wnioski dotyczyły poprawy oznakowania poziomego i pionowego
oraz przycięcia korony drzew. Sprawozdanie z działalności tej komisji, Rada Powiatu Drawskiego przyjęła w trakcie obrad sesji w dniu
7 lutego br.
Źródło: GUS; PAP. Opracował: Zbigniew Dudor

Na co dzień Pan Burmistrz ma gębę pełną frazesów: demokracja, dobro mieszkańców itp., a robi dokładnie co innego. Kolejny raz
deklaracje rozmijają się z rzeczywistością. I pomyśleć, że pod maską
wrażliwca i artysty kryje się zamordysta. Przypomina to bolszewickie
praktyki rodem z czasów stalinizmu, kiedy kneblowano usta opozycji
poprzez zamykanie wydawnictw i dziennikarzy, konfiskatę nakładów
gazet itp. U nas oczywiście jeszcze do tego daleko, ale Pan Burmistrz
zrobił już „dobry początek”.
W sierpniu 2006 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie
Przyjaciół Czaplinka, a już we wrześniu wyszedł pierwszy numer Kuriera. Od początku Kurier Czaplinecki pełni rolę społecznej trybuny
wymiany myśli i poglądów. Każdy numer potwierdza społeczną potrzebę działania takiej trybuny, szczególnie w obecnej rzeczywistości
samorządowej. Nie ma dzisiaj wątpliwości, że pismo jest już stałym
elementem naszego społecznego pejzażu.
I nie przyszło do głowy poprzednim Burmistrzom Cyrylowi
Turczykowi czy Barbarze Michalczik, aby cenzurować lub szykanować Kurier, mimo zamieszczania wielu nieprzychylnych im publikacji. Pani Barbara nawet ostro polemizowała na łamach miesięcznika
z różnymi adwersarzami, często wychodząc z takich pojedynków zwycięsko.
Niestety, trzeba mieć w sobie wiele intelektualnej determinacji,
aby chwycić za pióro (klawisze) i coś sensownego napisać do prasy.
Zabierać głos na fb jest o wiele łatwiej, wysiłek intelektualny prawie
żaden, a grono wielbicieli i tak zapieje z zachwytu. Można lekceważyć
Stowarzyszenie, Kurier ale nie Czytelników i mieszkańców naszej
gminy.
Zdecydowane stanowisko w tej bulwersującej sprawie zajął
Zarząd SPCz, reprezentowany przez prezesa Bernarda Bubacza, wysyłając do Ratusza pismo piętnujące takie praktyki, jednocześnie domagając się cofnięcia decyzji o usunięciu Kuriera z oficjalnej strony UM.
Adam Kośmider
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Budżet 2020
odzi się już u nas pewnego rodzaju tradycja. Budżety samorządów
przyjmowane są zazwyczaj w grudniu na rok następny, u nas natomiast robi się to w styczniu. Budżet na 2019 r., zamiast w grudniu
2018 r., został przyjęty w styczniu, budżet na 2020 r. zamiast zostać przyjęty
w grudniu 2019 r., został uchwalony w styczniu b.r.
Na temat budżetu 2019 pisałem obszernie w Kurierze Nr 150. I był to
ostatni budżet, przy opracowaniu którego brałem udział, i który został wyczerpująco problemowo opracowany na potrzeby poznawcze mieszkańców Gminy.
Na temat nieprzyjętego w grudniu ub.r. budżetu na 2020 r., jako autorskiego
nowego Burmistrza, pisałem w poprzednim Kurierze Nr 161.
30 stycznia odbyła się kolejna sesja budżetowa, na której Rada Miejska
przyjęła projekt budżetu na 2020 r., po gruntownych poprawkach proponowanych i konsultowanych przez Radnych. Tym razem nie będzie z mojej strony
takiej analizy budżetu, aby jego istota była zrozumiała dla każdego mieszkańca
i dostarczyła określonej wiedzy na temat finansów publicznych. Powinien to
zrobić autor dokumentu, ale zapewne tego nie zrobi, bo na głowie ma inne, ważniejsze problemy, niż edukacja budżetowa mieszkańców. Pan Burmistrz stale
podkreśla, że jest dla mieszkańców, wobec tego powinien im dostarczyć minimum informacji i wiedzy w tak istotnej sprawie jak finanse Gminy. Na razie
epatuje wszystkich zadłużeniem Gminy, uznając to za nadzwyczajne zjawisko,
źle wróżące finansom. O tym patologicznym poglądzie obszernie będę pisał
w następnym numerze Kuriera.
Podstawowe informacje o budżecie to: dochody budżetu – 63 379185 zł,
wydatki – 62 070 575 zł, nadwyżka budżetowa – 1 308 610 zł.
Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3 745 250 zł. Przyjęto do realizacji kilka
inwestycji ważnych dla rozwoju Gminy i dla mieszkańców, jak np.:
- rozbudowa i modernizacje stacji wodociągowych w Czarnem Wielkiem i przy

Hala namiotowa raz jeszcze
godnie z wieloletnim zwyczajem przed Świętami Bożego Narodzenia otwarte zostało sztuczne lodowisko przy hali widowiskowosportowej. Dotychczasowy okres funkcjonowania obiektu to
zazwyczaj od 20 grudnia do 10 marca. W tym sezonie jednak nastąpił wyjątek.
28 stycznia ukazała się stronie internetowej UM Czaplinka informacja, że lodowisko zostaje zamknięte z powodu wysokich temperatur i awarii sprężarki agregatu chłodzącego.
Przypomnijmy trochę historii. W 2012 r. bez udziału środków Gminy
powstało sztuczne sezonowo rozkładane lodowisko. Prawidłowe, skuteczne
i ekonomiczne działanie agregatu chłodzącego zależy w dużej mierze od kaprysów pogody. Bardzo dobrze sprawdza się w temperaturach minusowych, działa
także w temp. do +10 stopni C. Jednak zdecydowanie negatywnie na jakość
pokrywy lodowej wpływają deszcz, śnieg i słońce. Te czynniki w połączeniu
z dodatnią temperaturą, zwiększają zużycie energii elektrycznej przez agregat
chłodzący. W perspektywie coraz cieplejszych, coraz bardziej kapryśnych
i nieprzewidywalnych zim należało liczyć się z coraz większymi kosztami eksploatacji. Stąd, w 2017 r. w powiązaniu z powyższymi uwarunkowaniami, powstał pomysł zbudowania nad lodowiskiem hali namiotowej. Początkowo zakładaliśmy, że zadaszenie będzie demontowane na czas letni. Jednak po wzięciu
pod uwagę czasu i kosztów montażu i demontażu, oraz kosztów posadowienia
na gruncie, przeważyła wersja zbudowania hali jako stałego obiektu. Budowa
stałego zadaszenia miała pozwolić na osiągnięcie następujących efektów:
- płyta lodowiska nie będzie narażona na destrukcyjny wpływ niekorzystnych
warunków atmosferycznych jak: deszcz, śnieg i słońce;
- zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, a tym samym zmniejszą się radykalnie koszty utrzymania obiektu;
- ograniczy się czas pracy agregatu z maksymalną wydajnością;
- mniej czasu pochłonie konserwacja i utrzymanie płyty lodowej;
- zdecydowanie poprawi się komfort korzystania z tafli - ochrona użytkowników przed deszczem, śniegiem i wiatrem;
- można wydłużyć czas funkcjonowania lodowiska, nawet do czterech
miesięcy;
- przybędzie dodatkowy obiekt sportowy, który będzie można wykorzystywać
także latem bez względu na warunki atmosferyczne;
- wreszcie, takie rozwiązanie wpłynie na uatrakcyjnienie oferty sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów.
Żadne z założeń budowy hali namiotowej nie zakładało likwidacji,
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ul. Akacjowej w Czaplinku;
- przebudowa drogi w ul. Gdańskiej;
- budowa sieci wodociągowej do Kosina;
- budowa pomostów przy stanicy WOPR, pomostu w miejsce „żelaznego”, oraz
falochronu w OSW (jest to efekt wcześniejszej kilkuletniej współpracy z innymi
podmiotami).
Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka i Klub Radnych SPCz zgłosili swoje propozycje do budżetu, które miały gwarantować jego prorozwojowy i społeczny
charakter, ale nie zostały przewidziane w budżecie, czyli m.in.:
- uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Pławieńskiej;
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych lotniska Broczyno, i w efekcie skanalizowanie Broczyna i okolic;
- budowa kanalizacji do Siemczyna;
- projekt budowlany remizy OSP w Siemczynie;
- budowa dróg w ul. Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Kamiennej.
Dlaczego nie podjęto zadań inwestycyjnych w strefach przy ul. Pławieńskiej i na lotnisku pisałem przy okazji Kontraktu Samorządowego w poprzednim Kurierze.
Niestety, nie przewiduje się budowy świetlicy w Byszkowie czy
w Pławnie, budowy skateparku, dalszej budowy drogi w ul. Nadbrzeże Drawskie.
Głosowanie za projektem uchwały budżetowej przebiegało następująco:
„za” było 12 Radnych, „przeciw” – M. Bernat, „wstrzymał się” – W. Mierzejewski, nieobecny – S. Matułojć. Zapewne większość Radnych głosowała za
budżetem, by nie doprowadzić do komplikacji związanych z jego ewentualnym
nie uchwaleniem. W takim przypadku budżet dla Gminy ustaliłaby Regionalna
Izba Obrachunkowa, w uchwale zapewniając tylko środki na bieżące funkcjonowanie Gminy. Inwestycje zostałyby zamrożone, a wolne środki prawdopodobnie byłyby przeznaczone na zmniejszenie długu. Ciekawe, dlaczego takiego
rozwiązania nie przyjęli Burmistrz i Radni Klubu Dla Czaplinka, wszak zależy
im przede wszystkim na zmniejszaniu zadłużenia!?
Adam Kośmider

bądź szczególnego ograniczenia możliwości wykorzystania dotychczasowych
funkcji boisk do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej a nawet tenisa ziemnego.
Miał natomiast powstać w Czaplinku kolejny obiekt, z którego będzie można
korzystać praktycznie przez cały rok, bez względu na pogodę.
Mimo takich argumentów pomysł hali został opluty na łamach „Głosu
Drawska” z lutego 2018 r. za sprawą red. K. Bednarka i niektórych ówczesnych
Radnych.
Nie bacząc na malkontentów, rozpoczęliśmy prace planistyczne.
W 2018 r. na to zadanie zabezpieczono w budżecie 200 tys. zł. Niestety nie udało się w ciągu tamtego roku sfinalizować zadania. Głównie z powodu obstrukcji
Starostwa nie mogliśmy uzyskać pozwolenia na budowę, bo podobno budowa
hali jest niezgodna z mpzp – zabudowa historyczna! Wojewódzki Konserwator
Zabytków, przy okazji, zakwestionował celowość objęcia terenu, na którym jest
projektowana hala, strefą „B” ochrony konserwatorskiej. Ponieważ w sąsiedztwie projektowanej hali brak jest jakiejkolwiek zabudowy historycznej, znajduje
się natomiast szkoła o współczesnej architekturze. Wobec tego nie wniósł zastrzeżeń do formy i lokalizacji hali namiotowej w tymże miejscu. Powstała sytuacja, że Konserwator zgadza się na lokalizację hali, a urzędnik w Starostwie nie,
mający ciche poparcie poprzedniego Starosty.
Wobec powstania sytuacji patowej, postanowiliśmy rozwiązać problem działając równolegle w trzech kierunkach: - zmiana mpzp; - zmiana projektu; -droga sądowa na decyzje starosty i wojewody.
Z różnych względów prace projektowo-organizacyjne przeciągały się,
i aby zadanie zrealizować w następnym roku, fundusze na budowę hali przeniesiono na następny rok budżetowy, jako niewygasające.
Niestety, nowe już władze Gminy, razem z urzędnikami nie miały
determinacji i woli, aby projekt kontynuować. Podczas VIII Sesji RM 27 czerwca ub.r. Burmistrz stwierdził, jako znawca problemu, że hala ograniczy wykorzystanie zielonego orlika. Dlatego podjęto działania, aby halę zbudować na
boisku ZSZ. Pod obrady XI Sesji RM 29 sierpnia ub.r. wniósł Pan Burmistrz
projekt uchwały o zagospodarowaniu wolnych 200 tys. zł, ponieważ Gmina
definitywnie zrezygnowała z budowy jakiejkolwiek hali namiotowej.
Końcowy efekt jest taki:
- dzisiaj lodowisko jest zamknięte, akurat na czas ferii zimowych;
- agregat chłodzący ze względu na warunki atmosferyczne pracował z maksymalną wydajnością i coś w końcu musiało się zepsuć;
- naprawa agregatu będzie dość kosztowna;
- hali namiotowej nad lodowiskiem, ani na terenach sportowych ZSZ w tej kadencji nie będzie – sport masowy to nie jest bajka Pana Marcina.
Adam Kośmider
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POLODOWCOWE ROZMYŚLANIA

Kurier Czaplinecki - Luty 2020

część dróg lokalnych lecz także drogi tranzytowe. Inną cechą charakterystyczną dróg w naszym regionie – zwłaszcza tych o najstarszej
metryce - jest doskonałe dostosowanie przebiegu tych dróg do
zytelnicy mogą być nieco zdziwieni tytułem tego artykuukształtowania terenu. A jak wiadomo, rzeźbę terenu w naszych strołu, ale już z całą pewnością będą zaskoczeni jego treścią,
nach ukształtował lodowiec. Któż z nas zdaje dziś sobie sprawę
ponieważ chcę w nim pokazać w jak wielu sprawach
z tego, że jadąc gdziekolwiek samochodem w naszej części kraju,
o naszym życiu codziennym decydują… skutki epoki lodowcowej. To
jedziemy zwykle trasą, o przebiegu której w znacznym stopniu już
kilkanaście tysięcy lat temu zadecydował lodowiec.
O skali procesów, które zachodziły na naszych terenach podczas epoki lodowcowej świadczy m.in. grubość warstwy osadów
polodowcowych. Na znacznej części terenie Pojezierza Drawskiego
grubość tej warstwy wynosi sto kilkadziesiąt metrów, a w niektórych
przekracza 200 m. (np. w Motarzewie – 223 m, w pobliżu Osieka
Drawskiego – 212 m, a koło wsi Nowe Laski – 209 m). Osady polodowcowe reprezentowane są głównie przez piaski i żwiry oraz gliny
zwałowe. Bezpośredni związek z osadami polodowcowymi mają
typowe dla naszego regionu – niezbyt urodzajne gleby bielicowe.
Ma to istotny wpływ na wydajność upraw rolnych. Znaczne obszary
nieurodzajnych ziem od dawna użytkowane są wyłącznie jako uprawy leśne. Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że ogólny kształt
rolnictwa na naszym terenie jest następstwem procesów, które zaszły
tu podczas epoki lodowcowej. Oprócz piaszczystych gleb, do charakterystycznych pamiątek pozostawionych przez lodowiec należą także
różnej wielkości kamienie. Usuwanie kamieni z pól uprawnych zawsze było i nadal jest problemem, z którym nieustannie borykają się
1. Grupa głazów przy ul. Parkowej.
nasi rolnicy. W wielu miejscach, na miedzach i na skrajach pól winie jest pomyłka, ani żart! Mimo, że skandynawski lądolód ustąpił
dzimy zgromadzone kamienie usunięte z gruntów ornych. Kamienie
z naszych ziem już kilkanaście tysięcy lat temu, wokół nas wciąż wipolne były utrapieniem rolników, a jednocześnie przydawały się do
doczne są ślady jego pobytu.
brukowania dróg i ulic. Przykładem może być Czaplinek. Pod asfalDzisiejsza rzeźba terenu całego Pomorza Zachodniego jest
towymi nawierzchniami większości czaplineckich ulic w najstarszej
następstwem długotrwałych i złożonych procesów zachodzących podczęści miasta kryje się bruk z kamieni polnych, czyli tzw. „kocie
czas epoki lodowcowej, zwłaszcza podczas ostatniego zlodowacenia
łby”. Brukowaną jezdnię nadal posiada ul. Studzienna oraz uliczka
zwanego bałtyckim. Krótko mówiąc, krajobraz naszego regionu uforprowadząca od ul. Drahimskiej w stronę Ośrodka Sportów Wodnych
mowany został przez lodowiec. A więc lodowcowi zawdzięczamy
(Aleja Żeglarzy).
walory krajobrazowe, decydujące o turystycznej atrakcyjności naWiększe kamienie naniesione przez lodowiec określane są
szych terenów. Rzadko sobie uświadamiamy, że polodowcowym jemianem głazów narzutowych. Wiele z tych głazów wciąż spoczywa
ziorom, postrzeganym obecnie głównie jako turystyczna atrakcja,
tam, gdzie pozostawił je lodowiec. Nawet w dnie j. Drawsko tkwią
w dużym stopniu zawdzięgłazy, które muszą być
czamy kształt osadnictwa
omijane przez żeglarzy.
w naszym regionie. Dzięki
Polodowcowe głazy narzudużej liczbie jezior, przez
towe od najdawniejszych
całe wieki do typowych
czasów znajdowały prakzajęć miejscowej ludności
tyczne zastosowanie i odenależało rybołówstwo, co
grały w dziejach okolic
w efekcie zadecydowało
Czaplinka rolę wyjątkową.
o lokalizacji wielu miejscoNiedawno w głębi lasu
wości. Ukształtowanie terekoło Pławna odkryte zostanu i bezpośrednie sąsiedzły kamienne kręgi Gotów
two wód jeziornych często
sprzed ok. 2 tys. lat. Głazy
stwarzało naturalne warunki
od dawna wykorzystywane
obronne, które decydowały
były jako materiał budoww przeszłości o wyborze
lany, nie tylko na fundaokreślonych miejsc na zamenty, ale także do wznokładanie osad otwartych
szenia budynków i budowi grodów, na budowę zamli. Jako przykłady mogą
ków i na zakładanie miast.
służyć kamienne kościoły
Chyba jeszcze rzadziej
w takich wsiach jak: Sikouświadamiamy sobie, jak
ry, Łubowo, Czarne Wielwielki wpływ miały jeziora,
kie czy Nowe Worowo,
będące dziełem lodowca, na
kamienno-ceglany kościół
układ sieci drogowej. Wyw Starym Drawsku, czy też
starczy przyjrzeć się współkamienno-ceglany wiadukt
czesnym mapom, by stwiernad drogą z Czaplinka do
dzić, że wiele dróg na naStarego Kaleńska, w przeszym terenie biegnie dosmyku między j. Krzemno,
słownie „od przesmyku do
a Jeziorem Kaleńskim.
przesmyku”. Z łatwością
Charakterystycznym ele2. Głaz z tablicą upamiętniającą 700-lecie Czaplinka.
możemy zauważyć,
że
mentem krajobrazu Czaw przesmykach między jeziorami niejednokrotnie ukształtowały się
plinka są kamienne mury oporowe, którymi wzmocnione zostały
naturalne węzły drogowe. Ku przesmykom zmierza nie tylko znaczna
strome skarpy opadające w stronę jez. Drawsko (wzdłuż
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pawilonu przystanku autobusowego przy pl. 3 Marca. Ustawiony
został wówczas na skwerze sąsiadującym z przystankiem. Tablicę
upamiętniającą 700-lecie Czaplinka umieszczono na głazie w 1986 r.
W lipcu 2007 r. przed przystąpieniem do prac związanych z budową
ronda – głaz przeniesiony został na rynek miejski. Największym głazem polodowcowym w okolicy jest głaz „Tempelburg” (fot. nr 3)
znajdujący się w pobliżu Cichorzecza. Jak wynika ze starych map,
pełnił on w przeszłości funkcję kamienia granicznego. Leżał na granicy starostwa drahimskiego, na południowo-zachodnim krańcu ziem
starostwa.
W okolicach Czaplinka jest także wiele innych kamiennych
polodowcowych pamiątek. Nie sposób opisać je wszystkie w krótkim artykule. Wspomnę tylko o dwóch. W pobliskim Pławnie znajduje się niezwykła droga prowadząca do tamtejszego dworu. Wzdłuż
brukowanej jezdni ustawiony jest długi szpaler wielkich głazów (fot.
nr 4). Wygląd głazów wskazuje na to, że większość z nich została
rozłupana w celu uzyskania kształtów ułatwiających odgrodzenie
nimi drogi od sąsiadującego z nią terenu. Ślady wierteł pozwalają
datować kamienny szpaler na XIX wiek. Przy szosie prowadzącej
z Czaplinka do Pławna leży wiele różnej wielkości kamieni ściągniętych z pól. Wśród nich wyróżnia się grupa głazów z „uśmiechniętym
kamieniem”. Widzimy go na fotografii nr 5. Ktoś ozdobił w ten oryginalny sposób polodowcowy głaz, który „uśmiecha się” teraz figlarnie do kierowców jadących drogą nr 177.

3. Głaz „Tempelburg” koło Cichorzecza.

ul. Jeziornej), w stronę doliny j. Czaplino (wzdłuż ul. Leśników) oraz
w stronę Czaplineckiej Strugi (wzdłuż ul. Rzecznej). Niektóre odcinki tych murów oporowych wyglądają tak okazale, że bywają nieraz
mylnie uznawane za pozostałości dawnych murów obronnych. Głazy
polodowcowe często służyły także do wznoszenia pomników. Pomnik taki – poświęcony pamięci ofiar wojny 1914 -1918 – wzniesiony został w okresie międzywojennym również w Czaplinku przy ul.
Parkowej. Zburzony został po II wojnie światowej. Co ciekawe,
w listopadzie 2018 r. na jednym z głazów pozostałych po tym zburzonym niemieckim pomniku umieszczona została tablica pamiątkowa z napisem „1918 – 2018 Na 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ ORAZ W HOŁDZIE WALCZĄCYM O PRZYWRÓCENIE OJCZYŹNIE ZIEMI CZAPLINECKIEJ. Mieszkańcy Gminy Czaplinek 11 listopada 2018 r.”. Grupę
głazów z tablicą pamiątkową przedstawia fot. nr 1.
Chyba najbardziej znanym czaplineckim głazem narzutowym jest
znajdujący się na rynku miejskim głaz z umieszczoną na nim tablicą
z napisem „700 LAT CZAPLINKA 1286 – 1986” (fot. nr 2). Został
on odkryty w 1978 r. podczas prac ziemnych związanych z budową

5. „Uśmiechnięty kamień” przy drodze do Pławna.

4. Droga w Pławnie

Na zakończenie artykułu, którego „głównymi bohaterami”
są naniesione przez lodowiec kamienie, przytoczę nieco zabawną,
autentyczną historię opowiedzianą przez jednego z powojennych
osadników, który osiedlił się w naszych okolicach. Przyjechał tu
z Kresów transportem kolejowym tuż po zakończeniu II wojny światowej. Przed podróżą załadował do wagonu swój najcenniejszy dobytek. Był zaradnym rolnikiem i zadbał o to, by nie zapomnieć
o niczym, co będzie mu potrzebne w nowym miejscu zamieszkania.
Wziął ze sobą między innymi beczkę do kiszenia kapusty, a także
solidny kamień do obciążania drewnianego wieka beczki. Jak bezsensowne było zabieranie w tę podróż kamienia uświadomił sobie
z rozbawieniem, gdy zobaczył kamieniste pole w przydzielonym mu
gospodarstwie.
Zbigniew Januszaniec
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Po nas choćby potop (cz. 1)
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Przez prawie cały rok mamy niskie stany wód w naszej gminie. Lustra wody jezior niższe niż normalnie. Ale to nie tylko u nas, bo
i stan wód jest niższy w rzekach całej Polski. Na Bugu, Narwi stany
były o 1 m niższe niż normalnie. To samo na innych rzekach. Na Wiśle odkryły się wraki statków z XVI-XVII w., którymi spławiano zbooniec stycznia, a tu poranek zaskoczył nas jakimś wyjątże i inne towary do Gdańska. Niektóre rzeki zanikają. Wydobywanie
kowym zjawiskiem atmosferycznym, spadł śnieg! Przewęgla także powoduje wysychanie, bo przed odkrywką należy je osużyłem już w Czaplinku w latach ub. stulecia okresy, gdy
szyć i wypompować wodę, a ona sobie swobodnie popłynie do Bałtybiało było od końca października do marca następnego roku. Na uliku. Dotyczy to kopalń węgla brunatnego. Wysycha słynne j. Gopło, ze
cach leżały zwały śniegu. Rolnicy, a było ich
swą słynną „Mysią wieżą”. Konin, cały powiat Gniezno, Bełchatów,
w naszym miasteczku sporo, świadczyli obowiązkopalnia odkrywkowa Turów. Pogniewali się o tę odkrywkę Czesi,
kowe „podwody” w celu odśnieżania. Nie było
złożyli skargę do Brukseli. A i elektrownie węglowe, także w lecie
spychaczy, koparek, tylko łopaty i furmanki napępracując całą mocą pobierają ogromne ilości wody do chłodzenia.
dzane paliwem owsianym. Mimo tego było schludOgromne ilości wody pochłaniają potrzeby cywilizacji i codziennego
niej, niż dzisiaj. Co się stało w przyrodzie na przenaszego życia. Tak na cele komunalne, jak i na wyprodukowanie postrzeni tych kilkudziesięciu lat? Na naszych oczach
trzebnych do codziennego życia artykułów. Najwięcej wody oprócz
dokonują się na świecie, nie omijając także naszeprzemysłu zużywa rolnictwo. To przecież woda jest jednym z wymiego kraju, głębokie i szybkie zmiany klimatyczne,
nionych 3 czynników asymilacji roślin i fotosyntezy, ale też ogromne
które normalnie w historii naszej planety drogą
jej ilości są niezbędne w celu przetworzenia żywności, jak też do proewolucyjną trwały miliony lat. Ciepły grudzień,
dukcji zwierzęcej i dalszego jej przetwarzania.
styczeń i luty nie są wcale powodem do radości. Może tylko co niektóJak już zaznaczyłem, 97% potrzeb wody zaspokajają opady
rzy zaoszczędzą trochę na opale i wyemitują mniej dwutlenku węgla.
atmosferyczne. Zasoby są odnawialne, ale w naszych polskich warunW ciągu ostatnich 30 lat wysłaliśmy do atmosfery więcej gakach przeważająca ilość wody się marnuje – spływa rzekami do mozów cieplarnianych, niż w całej wcześniejszej historii ludzkości – być
rza. Różne gwałtowne ulewy nie powodują więc zwiększenia rezerw
może niedługo stwierdzimy, że jest już za późno. Rok 2019 był najgowód. Woda w rzekach odnawia się średnio co 20 dni, zaś uwięziona
rętszy od 1850 r., ale tylko z tego powodu, że przed tą datą po prostu
w lodowcach nawet 1000 lat. Powinniśmy więc myśleć o tym, aby tę
nie mierzono i nie notowano temperatur. Średnia temp. wzrosła
wodę jak najdłużej zatrzymywać, zmagazynować. Nie sprzyjają nam
o 1,1 st. C. Wyższa od lat 80-tych ub.w., a spodziewa się, że do końca
do tego ostatnie lata. Wiosną rośliny, które po zimowym odrętwieniu
tego wieku będzie średnio większa o 3-5 st. C. Co 10 lat przybywa nas
wracają do życia nie w pełni mogą z wody skorzystać, gdyż ziemia
1 mld ludzi. Obecnie jest nas 8 mld, ale w 1945 r., zaraz po II wojnie
jest jeszcze zmarznięta, a woda zdąży już odpłynąć.
światowej było nas tylko 2 mld. Ogrzewają się wody oceanów, a stanoCoraz częściej betonujemy brzegi rzek. Woda coraz prędzej
wią one 96,5 % wszystkich zasobów wodnych naszej planety. Wiemy
płynie do Bałtyku. Płynąca meandrami w rzekach o brzegach niereguwszyscy, że im wyższa temp. wody, tym mniej jest w niej tlenu. Włalowanych, zwalnia swój nurt, zasila ekosystem
ściwie woda, obok tlenu + oczywiście energia
i uzupełnia poziom wód gruntowych. Widzimy
słoneczna, stanowią o życiu na naszym globie. Topniejący lodowiec na Grenlandii
już z daleka, zbliżając się do jakiejś rzeczki lub
0,001% to tylko zasoby wody atmosferycznej,
nawet strumienia, jak w dobrym stanie rosną
całe szczęście, że one się równoważą, co wypatam olchy i różnego rodzaju rośliny krzaczaste.
ruje, to się skrapla w postaci opadów. Tylko
Ma to także swoje drugie niebagatelne znaczebieda z tym, że rozkładają się one nierównomiernie.
nie. Te betonowane rzeki umierają w sensie
W lodowcach uwięzionych jest 1,7%
swej odnowy biologicznej. Wymiera i ginie tam
wody, ale w zastraszającym tempie topnieją, a że
wiele gatunków ryb, bo uniemożliwia się im
spływa ona do oceanów, to nie mamy z niej żadtarło. Zmniejszająca się populacja ryb wpływa
nego pożytku. W rzekach i jeziorach jest ok. 2,5
na wyginięcie niektórych gatunków ptaków
% wody słodkiej, z tego tylko 1% nadaje się do
i zwierząt, które się nimi żywią. Ubożeje więc
picia. Największym zbiornikiem wody słodkiej
nasz ekosystem roślinny i zwierzęcy.
na świecie jest j. Bajkał w Rosji na Syberii. Jednak jak na razie, najLasy są naszym największym regulatorem i sprzymierzeńcem
więcej ludzkość czerpie wody z wód podziemnych, jest jej 1,7%, tyle
w gromadzeniu i wykorzystywaniu opadów atmosferycznych. Mchy,
co w lodowcach. Stan tych wód się pogarsza, a zapotrzebowanie na nią
poszycie leśne magazynują wodę i nie pozwalają na jej szybką utratę.
wzrasta. Ocenia się, że do 2050 r. zapotrzebowanie wzrośnie o 55%.
Chociaż słyszałem niedawno, że susza hydrologiczna dotknęła także
Największe jednak zasoby wód słodkich są w Ameryce Południowej,
nasze lasy, bo zagrożone są lasy świerkowe, szczególnie czułe ze
zgromadzone w obszarze Amazonii.
względu na niezbyt głębokie ukorzenienie. Naturalnym magazynem
Na nierówności w dostępie do wody pitnej cierpi około 2 mld
wody są wszystkiego rodzaju bagna, mokradła, starorzecza i torfowiludzi. Już w niektórych rejonach świata są bijatyki przy beczkach
ska. Są to tereny, które gromadzą wodę jak gąbka. Regulują ją poprzez
z wodą, a w przyszłości przewiduje się olbrzymie migracje ludności za
powolne uwalnianie w miarę potrzeb otaczającej przyrody.
wodą i wojny między państwami. O skali jej zapotrzebowania niech
Najwięcej jednak ma tu do powiedzenia człowiek, który na co
świadczy fakt, że od rewolucji przemysłowej, i niedaleko wstecz, bo od
dzień ma możliwość jej oszczędnego gospodarowania. Dużą rolę mo1800 r. zapotrzebowanie na nią wzrosło 300-krotnie.
gą spełniać nawet wśród pól małe bajora, porośnięte drzewami mieJak w tych zasobach wodnych ma się nasz kraj? Grozi nam defidze. Ważna jest sprawa ochrony wszystkich zadrzewień, parków, bucyt wody, w zasadzie już jest. Pod względem zasobów jesteśmy na
dowa małych lokalnych zbiorników. Ale te sprawy są na ogół spychaostatnim miejscu w Europie. Mało tego, mamy mniejsze zasoby wody
ne na przyszłe rządy, przyszłe pokolenia, a to jest zbrodnia, bo coraz
niż półpustynny Egipt. Opady atmosferyczne stanowią 97%, reszta to
częstsze susze i kataklizmy okażą się o te kilka pokoleń za późno. Na
wody gruntowe. Opady są mniejsze, jak w większości krajów Europy.
duże zbiorniki w Polsce nie mamy za wiele miejsca. Duże zbiorniki to
Bezśnieżne ostatnio zimy niekorzystnie wpływają na nasze rezerwy
także duża powierzchnia parowania i utrata wody. Słyszałem, że
wodne. Średnie opady w Polsce to ok. 700 mm, ale są one nierównow dużych miastach planuje się obieg zamknięty wody. To mają być
mierne, bo w środkowej Polsce ok. 500 mm, w naszym Czaplinku nie
miasta gąbki, czyli mają być rozszczelnienia betonów, aby woda nie
więcej niż 450 mm. W górach zaś, opady wynoszą nawet ponad
spływała bezpośrednio kanałami burzowymi do rzek, bo te najważ1000 mm. Na mieszkańca Europy przypada średnio 2,5 raza więcej niż
niejsze opadowe uciekają. Nie da się wrócić do tego co było dawniej,
w Polsce, bo ok. 4500 m3/rok. Jak widzimy co rusz występują jakieś
ale można coś niecoś uratować. Nie da się wszędzie odtworzyć młysusze atmosferyczne, glebowe, hydrologiczne. W ub.r. susza rolnicza
nów czy małych elektrowni wodnych, to wymaga pieniędzy, czasu
objęła 65% obszaru Polski. Średnio na głowę przypada 1600-1900 m3
i dobrej woli, odpowiedzialności oraz przewidywalności, a tego nana rok, ale z roku na rok ten deficyt wzrasta. Najgorsza jest susza hyszym rządzącym brakuje najbardziej. Jak na razie nasi politycy tym
drologiczna, bo dotyczy obniżenia poziomu wód gruntowych. Po
się nie martwią. Ważniejsze są zabawki F-35 niż jakaś głupia polityka
II wojnie światowej meliorowano pola, łąki, osuszano mokradła, a to
klimatyczna, ale o tym w następnej części. Na razie jedynym skuteczbyła głupota, bo tam, gdzie one są, nie zdarzają się teraz susze i powonym lekarstwem wymyślonym przez nasz rząd to nowe wyższe ceny
dzie. Przypominam sobie ogromne, głębokie na parę metrów rowy na
za wodę, prąd, ścieki, i za segregację śmieci.
polach w celu założenia drenów. Takie były na polach nawet w obrębie
Józef Antoniewicz
naszego miasta.

Kurier Czaplinecki - Luty 2020

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

9

10

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Zaprzyjaźnić się z bakteriami - szczepienia
ystarczy zatłoczonym pociągiem jechać przez kilka
godzin do bliskich na święta. Na progu gospodarze
i goście podają sobie ręce, padają w ramiona, a nierzadko
cmokają w policzki, co przyspiesza wymianę flory bakteryjnej i ułatwia wirusom znalezienie nowego kwaterunku.
Zdaniem prof. dr hab. Eligii Szewczyk, kierownika
Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki
Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, musimy patrzeć na świat jako wielki złożony ekosystem, którego częściami jesteśmy zarówno my, jak
i bakterie. Znaczenie bakterii w naszym organizmie
uzmysłowił nam rozpoczęty w 2007 r. Human Microbiom Project, którego celem było poznanie tzw. mikrobiomu organizmu człowieka, czyli wszystkich drobnoustrojów naturalnie bytujących w naszym ciele. Komórka bakteryjna jest tysiąc razy
mniejsza od ludzkiej i uważa się, że ciało człowieka zasiedla od 100
bilionów do nawet tryliona bakterii. Bakterie znacząco wpływają na
rozwój naszego układu immunologicznego i warunkują szereg procesów związanych ze zdrowiem. Wykazano np. zależność między składem mikrobiomu, a zachorowalnością na choroby nieinfekcyjne, w tym
choroby autoimmunologiczne, metaboliczne (cukrzyca, otyłość), a także neurodegeneracyjne (choroba Parkinsona, autyzm).
Bakteriom, a właściwie mikrobiomowi jelitowemu, przypisuje
się obecnie funkcje drugiego mózgu, co jest być może przesadą. Niewątpliwie jednak bakterie mają zdolność wytwarzania enzymów produkujących z kolei mediatory oddziałujące na nasz układ nerwowy.
Oznacza to, że wiele procesów sterowanych przez nasz mózg rozpoczyna się właśnie w jelitach.
Podział na bakterie dobre i złe właściwie się zatracił. Jest
oczywiście niewielka grupa gatunków, do której należą bakterie bezwzględnie chorobotwórcze. Jeśli do organizmu człowieka odpowiednią
drogą wprowadzi się odpowiednią ilość tych bakterii, to zawsze wywołują chorobę. Przykładem mogą być np. bakterie wywołujące błonicę
czy wąglik. W diagnostyce chorób infekcyjnych okazuje się, że bardzo
często ich przyczyną są bakterie, które pełnią dwojaką rolę w organizmie – mogą stanowić część mikrobiomu utrzymującego nas w zdrowiu, ale w sytuacji, gdy pojawi się ich więcej i dostaną się do miejsca,
w którym normalnie nie bytują, mogą spowodować chorobę. Generalnie bakterie naszego mikrobiomu robią coś dobrego dla nas, ale i my
róbmy coś dobrego dla nich. Chodzi o współistnienie zapewniające
obopólne korzyści. Takie relacje nazywamy mutualizmem.
Nasz mikrobiom kształtuje się od chwili narodzin. Dziecko
urodzone „siłami natury” zyskuje inny, korzystniejszy, zestaw bakterii
niż w przypadku porodu przez cesarskie cięcie. Bardzo istotne czynniki
to kontakt ze skórą matki i sposób karmienia oraz środowisko domowe.
Z czasem ten mikrobiom „twardnieje”, tworząc swoisty rdzeń, który
każdy z nas ma trochę inny.
Do zaburzenia swoistej symbiozy między nami a zasiedlającymi nas bakteriami prowadzą zmiany, które możliwe są w wyniku poważnych czynników, takich jak atak patogenu czy szerokowidmowa
antybiotykoterapia niszcząca mikrobiom. Z badań wynika, że najsilniejsze działanie w tym względzie wykazuje połączenie antybiotyków
beta – laktamowych (np. penicylina, cefalosporyna) z aminoglikozydami (np. gentamycyna). Mikrobiom jednak niszczy, często na długo,
każda antybiotykoterapia. Dlatego, jeśli to tylko możliwe, powinniśmy
unikać sięgania po antybiotyki, bo tak naprawdę potrzebne one są
w szpitalach do ratowania życia.
W czasach narastającej oporności bakterii na antybiotyki szczepienia profilaktyczne często są uważane za alternatywę do walki z chorobami. Pewnego dnia może się bowiem okazać, że wyleczalna dawniej infekcja, np. zapalenie płuc, z dużym trudem podda się leczeniu.
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Szczepienia ochronne podnoszą tzw. odporność swoistą
(produkcję przeciwciał) – czyli tę wymierzoną przeciwko konkretnym
patogenom. Co ważne, korzyści ze szczepień są długotrwałe, bo nie
tylko powodują one wytwarzanie przeciwciał do walki z danym zarazkiem, ale też promują powstawanie komórek pamięci immunologicznej, które zapamiętują wroga na wiele lat. Szczepienia ochronne są nie
tylko dla dzieci! Zaleca się powtarzanie niektórych szczepień co 10 lat,
by wzmocnić słabnącą pamięć poszczepienną. Na rynku są dostępne
tzw. szczepionki nieswoiste. Zawierają mieszaninę różnych fragmentów drobnoustrojów nieżywych. I poprzez „pobudzanie” układu odporności powodują podwyższenie nieswoistej odporności. Ale tu nie ma
elementu pamięci immunologicznej. To znaczy, że taka szczepionka
działa tylko wtedy, kiedy się ją stosuje.
Szczepionki nieswoiste zwiększają także ilość immunoglobuliny A (IgA) – tzw. uniwersalnego elementu obrony, który jest obecny
w śluzie. I niezależnie od tego, jaki będzie patogen, jeśli mamy dużo
immunoglobuliny A, zmniejsza się nam ryzyko infekcji. Szczepionki
nieswoiste działają także u dorosłych – jest tylko kwestia innego dawkowania.
Człowiek nawet w podeszłym wieku, który jest prawidłowo
odżywiony i nie otrzymuje leków obniżających odporności, całkiem
dobrze broni się przed zakażeniami. Osoby starsze mają po co się
szczepić. I powinny. Choroby „dziecięce” mogą się stać przyczyną
nieszczęścia u osób dorosłych, a szczególnie u tych po 65 roku życia.
To w tej grupie wiekowej (oprócz dzieci do lat pięciu) najwięcej jest
powikłań pogrypowych, czy po infekcjach pneumokokowych.
Są szczepionki, które trzeba co siedem, osiem lat przypomnieć,
np. przeciwko tężcowi. Tak samo jest z krztuścem. Trzeba się przeciwko niemu doszczepiać w dorosłości. W przypadku błonicy szczepienia
przypominające mają sens, kiedy wyjeżdżamy za granicę w rejony,
gdzie błonica nadal jest obecna w środowisku. Jednak szczepionka
przeciwko krztuścowi jest szczepionką potrójną i doszczepiając się,
automatycznie doszczepiamy też błonicę i tężec.
Są też takie choroby, przeciwko którym szczepi się raz w życiu będąc dzieckiem, i koniec. Takim szczepieniem jest wirusowe zapalenie wątroby typu B (poza wąską grupą ludzi, których warto jednorazowo doszczepić, ponieważ mają zaburzenia odporności). Dziś zaszczepione dziecko ma ochronę przez całe życie. Osoby dorosłe, które
się nie szczepiły w dzieciństwie powinny zaszczepić się jak najszybciej, bo jest to choroba, która powoduje np. raka wątroby. Jeśli ktoś się
nie szczepił przeciwko odrze czy śwince i nie przechorował tych chorób, także powinien się zaszczepić. Jeśli przechorował – nie ma to sensu, bo ma we krwi krążące przeciwciała.
Odrę, różyczkę i świnkę szczepi się, podając dwie dawki na
całe życie, i to także wystarczy. Na różyczkę i ospę wietrzną muszą
szczególnie uważać kobiety, które szykują się do rodzicielstwa. Jeśli
nigdy nie chorowały i nie były szczepione, powinny zdecydowanie
przejść cykl szczepień, bo obie te choroby przebyte w ciąży są niebezpieczne dla płodu.
Z kolei osoby mający częsty kontakt z dziećmi, np. dziadkowie, powinny pomyśleć o zaszczepieniu się przeciwko grypie, pneumokokom i meningokokom. Także chorzy na astmę powinni szczepić
się przeciwko pneumokokom i co roku przeciwko grypie. Szczepienia
zalecane są też chorym po zawałach. Potwierdzono, że jeśli w przypadku takich osób dojdzie do zachorowania na pneumokokowe zapalenie
płuc czy grypę, to ryzyko śmierci sercowej rośnie.
Kwestia antybiotyków staje się obecnie absolutnie kluczowa,
bo za chwilę nie będziemy mieli czym leczyć bardzo chorych ludzi
w szpitalach. Powinno się sięgać po nie w absolutnie uzasadnionych
przypadkach, w zagrożeniu życia będącym efektem zakażenia bakteryjnego. Potrzebna jest racjonalność i mądrość, co może nas ustrzec
przed atakiem superbakterii opornych na wszystko, czym dzisiaj dysponujemy.
Opracował: Brunon Bronk
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Ślepakiem ognia!
uż ponad 13 lat w naszym pejzażu wydawniczym miasta
i gminy Czaplinek istnieje miesięcznik Kurier Czaplinecki.
Organ redagowany społecznie i kolportowany bezpłatnie
– utrzymuje się z reklam. Czasopismo jest wydawane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka. Od samego początku istnienia czasopisma
na stronie internetowej naszej Gminy było zamieszczane w wersji elektronicznej. Zmieniały się władze w Ratuszu, zmieniali się Burmistrzowie, nieraz zgrzytając zębami na nieprzychylne komentarze, ale nigdy
nikomu nawet na myśl nie przychodziło, aby wyrzucić Kurier ze stron
internetowych. Do dzisiaj! Decyzją Burmistrza nie ma już Kuriera na
stronach Czaplinka. Zabolała celna krytyka. Mówi się, że prawdziwa
cnota krytyki się nie boi. Czego się tak boi obecny Włodarz? Prawda
zawsze się obroni, krytyka boli i nikt jej nie lubi, zwłaszcza gdy dotyczy ona nas samych, gdy jesteśmy przekonani o własnej nieomylności.
Należy pamiętać, że krytyka jest działaniem społecznie pożytecznym,
mało tego – pożądanym, i nie jest bezprawna, jeśli ma jakiś cel, jeśli
stanowi środek do ochrony uzasadnionego interesu społecznego.
Te tezy zostały zdefiniowane w różnych wyrokach Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, a szczególnie określone w prawie prasowym. Krytyka i wolność krytyki są prawdziwą realizacją wolności słowa, zagwarantowanej w naszej Konstytucji. Jest to
niezbywalne prawo informowania obywateli naszej Gminy o sprawach
bieżących, z których nie wszystkie są zawarte w wydawanym przez
Ratusz Biuletynie.
Prawo prasowe chroni krytykę, mało tego, zakazuje jej tłumienia. Jest takie orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
które poszerza jej zakres. Prawo do krytyki posłów, radnych oraz burmistrzów wybieranych w wyborach powszechnych jest szersze.
Czytelnicy Kuriera, mieszkańcy miasta i gminy, za jego pośrednictwem mają niezbywalne prawo, ale też i obowiązek wyrażania swojej indywidualnej oceny, a działanie w imieniu społecznym jeszcze

11

bardziej ten zakres poszerza. Starając się więc o wybieralne stanowisko, trzeba mieć grubą skórę, licząc się z tym, że będzie się pod stałą
obserwacją i oceną społeczną. Na łamach Kuriera mamy obowiązek
przypominania o tym, że nie wolno mieszać interesów indywidualnych (obrażanie) jak i społecznych, z interesem ludzi, którzy na obecnego Burmistrza głosowali i jemu zaufali. Ja także z rodziną w II turze
głosowałem na Pana Naruszewicza, i po ostatniej decyzji czuję się
zawiedziony, bo ładnym głosem można się tylko chwilowo zauroczyć.
Oczekiwałem większej otwartości, a ostatnia decyzja sprawia wrażenie, że jesteśmy lekceważeni. Nie może być tak, aby zwyciężyła obstrukcja, bo to robi się dziecinne, a więc śmieszne, a od śmieszności
do robienia głupstw i niezręczności niedaleko. Jak w każdej grupie
społecznej, są różne grupy interesów, różne potrzeby, ale jeden cel
powinien być wspólny – dobro nas wszystkich, dobro gminy i miasta.
Kurier Czaplinecki jest naszym ważnym czaplineckim medium. Ujawnia nieprawidłowości, sprawy dobre i złe. Na jego łamach
głos może zabrać każdy z mieszkańców, niezależnie od poglądów. Są
nieraz polemiki, ale to jest ważne, że się wzajemnie szanujemy, nie
obrażamy się na siebie. Każdy głos na łamach Kuriera przyczynia się
więc do oceny pracy władzy uchwałodawczej (RM), jaki i wykonawczej (Burmistrza).
Pamiętam lata, gdy burmistrzem był Cyryl Turczyk. Często
w Kurierze były głosy krytyczne, ale nigdy Panu Cyrylowi nie wpadło
na myśl, by blokować dostęp do informacji. Miasto w tym czasie rozwijało się, chociaż było duże bezrobocie. Dystans do własnej osoby
i poczucie odpowiedzialności za losy miasta i gminy, pozwalały na
ówczesną owocną współpracę. Mieszkańcy to widzą, doceniają, wybierając Pana Turczyka do Rady Powiatu. Nie zaszkodziła polemika.
Mam nadzieję, że obecny Włodarz wyciągnie z tego jakiś wniosek, bo
obecna destrukcja nie służy nikomu. Wystrzelił Pan Burmistrz z grubej rury, ale chyba nie trafił.
Całe szczęście, że Kurier Czaplinecki w wersji elektronicznej
w dalszym ciągu, jak dotychczas, dostępny jest na portalu Drawskie
Strony Internetowe pod adresem: www.dsi.net.
Józef Antoniewicz

