Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna

Z archiwum lokalnej prasy...
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Kontynuujemy cykl prezentacji artykułów z regionalnej prasy poświęconych naszemu miasteczku. Tym
razem publikujemy przedruk felietonu który ukazał się w &bdquo;Głosie Szczecińskim&rdquo; nr. 31
(7276) z dnia 6 lutego 1969 roku pt.&rdquo;Bezdomna Kultura w Trzcińsku-Zdroju&rdquo;. Czytając
tekst z przed ponad 40 lat mamy nieodparte wrażenie jakby pewne sprawy źle funkcjonowały i dziś.
&bdquo;Jednym z najbardziej zaniedbanych kulturalnie miast w powiecie chojeńskim jest TrzcińskoZdrój. W mieście tym nie ma żadnej placówki kulturalnej. Jest to tym bardziej dziwne, że przecież
stosunkowo niewielkie wsie, jak Dargomyśl czy pobliskie Góralice posiadają nawet rejonowe ośrodki
kultury. Kilka lat temu miał powstać w Trzcińsku dom ludowy. Jednak już trzy lata Prez. PRN w Dębnie
wykonuje dokumentację, której jakoś nie może skończyć. W ubiegłym roku czynny był klub
&bdquo;Ruchu", który jednak ze wzglądu na złe warunki sanitarne musiał przerwać działalność. Również
przestał pracować mieszczący się w tym samym budynku, klub nauczycielski. Od początku ubiegłego
roku, kiedy to rozpoczęto remont klubu &bdquo;Ruchu", mieszkańcy Trzcińska zostali pozbawieni
możliwości korzystania z tej jedynej placówki kulturalnej. Niedawno remont został ukończony, ale
&bdquo;Sanepid" w dalszym ciągu nie wydaje zezwolenia na otwarcie klubu. Okazało się bowiem, że nie
wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z jego zaleceniami. Sprawa rozbiła się o ubikacje, które mają
być przeniesione z piętra na parter, gdyż poprzednio zalewały mieszkanie jednemu z lokatorów. Niezbyt
solidnie przeprowadzono remont dachu, w wyniku czego jedna z sal ma zacieki o powierzchni kilku
metrów kwadratowych. Jeśli się tego nie zlikwiduje, &bdquo;Sanepid" również nie wyda zezwolenia.
Prezydium MRN zapewnia, że klub zostanie do połowy lutego otwarty. Żeby się tak stało, trzeba wykonać
jeszcze dużo pracy. Wydaje się jednak, że jak dotychczas Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nie
uczyniło wszystkiego, aby klub w terminie oddać do użytku. Po otwarciu klubu znajdzie tam swój kąt
klub sportowy, który boryka się obecnie z trudnościami lokalowymi. SOP i GS zobowiązały się dostarczyć
sportowcom odpowiedni sprzęt, który na pewno się przyda, ponieważ oprócz istniejącej obecnie drużyny
piłkarskiej &bdquo;Orzeł", która cieszy się w mieście dużym powodzeniem i ma wielu sympatyków,
planuje się zorganizować m. in. sekcie szachową i strzelecką. O ile wszystkie sprawy zostaną załatwione
pomyślnie. Trzcińsko-Zdrój przestanie wreszcie być białą plamą na mapie kultury. (PD)&rdquo;
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