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W 76 ROCZNICĘ EWAKUACJI POLSKICH OFICERÓW Z OBOZU OFLAG IID GROSS BORN  

1967 r. osiedliłem się z żoną w Czaplinku. Następnego roku 
odwiedził nas Andrzej Dolina ojciec mojej żony. Poznał wtedy 
Piotra Kasprowicza, niestrudzonego kronikarza czaplineckiego,  

który poprosił mojego teścia o napisanie wspomnień z pobytu w obozie jeniec-
kim w Bornym Sulinowie. W 76 rocznicę tego wydarzenia przedstawiam ich 
fragment dotyczący tego wydarzenia.    
 
Gdańsk-Wrzeszcz 20.09.1976 r. 
 Szanowny Panie. 
 Zgodnie z życzeniem Pana przysyłam krótki opis pobytu w niewoli nie-
mieckiej, moje pierwsze spotkanie z Czaplinkiem i miłe popołudnie spędzone  
z Panem, jako spotkanie drugie. Dzieci moje są zachwycone Czaplinkiem i jak 
zdołałem stwierdzić, wcale ich nie ciągnie do dużego miasta. Łączę pozdrowienia. 
Andrzej Dolina 

*** 
 Po dostaniu się do niewoli przeby-
wałem najpierw w oflagu IIA Prenzlau od 
20.09.39 do lutego 1941, a potem od mar-
ca 1941 r. do końca 1943 r. w oflagu IIA k/
Neubrandenburga. W końcu przewieziono 
nas w styczniu 1944 r. do oflagu IID Gross 
Born...  
... na Boże Narodzenie - szóste już za dru-
tami, w wigilię nie czyniono żadnych przy-
gotowań, jak to czyniono w poprzednich 
latach. Leżeliśmy na piętrowych pryczach 
w smętnym nastroju. Było to psychiczne 

oczekiwanie końca wojny. Do żony pod Radom na kartce napisałem w dniu 
26.12.44 r.: 
- "Święta spokojne i ciche. W Nowym Roku życzę Ci Marychno z całego serca 
lepszych dni i końca rozłąki". 
 W styczniu 1945 r. szosą koło obozu przesuwały się kolumny wozów,  
z uciekającą ludnością cywilną. Dawało to nam pewną smutną satysfakcję, że i na 
nich przyszedł ciężki czas. Chociaż to byli Niemcy, jednak wyobrażaliśmy sobie, 
na co narażają się starcy, dzieci i kobiety w styczniowe mrozy. 
 W drugiej połowie stycznia zapowiedziano wymarsz na zachód. Pozwolo-
no szyć plecaki z sienników i szykować sanki. Część chorych oficerów została na 
miejscu pod opieką i dowództwem płk Mossora. Więcej niż połowa jednak wyru-
szyła z obozu rano dnia 28 stycznia pod dowództwem płk. Izdebskiego. W pierw-
szych godzinach ciągnęli sanki, ale z upływem czasu nastąpiła odwilż i sanki po-
rzucono. Niesiono plecaki i mniejsze walizki. 
 Wędrowaliśmy na trasie Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, 
Stargard, Szczecin, Neubrandenburg, Waren, Hagenow, stąd pociągiem przez 
Hamburg do Bremervörde i obozu w Sandbostel za Łabę. 
 Wędrówka ta trwała od 28 stycznia do 24 marca - prawie dwa miesiące. 
Dziennie robiliśmy po kilkanaście kilometrów. Żartowaliśmy, że idziemy zdobyć 
Pomorze i że Niemcy nie wyprowadzając nas na tygodniowe spacery, w ciągu 
pięciu lat, w szóstym robią to ryczałtem w jednym marszu. Był o to zarazem po-
kpiwanie z siebie, że już szósty rok jest się oderwanym od życia i kładło się cięża-
rem na psychikę każdego z nas. 
 Noclegi odbywały się po wsiach, w stodołach lub oborach na sianie, lub 
słomie. Żywiono nas głównie ziemniakami i koniną z zabitych koni, gotując to w 
parnikach po gospodarstwach. Przed zaburzeniami żołądka broniła nas czekola-
da z UNR-owskich paczek, jeśli ktoś miał zaoszczędzone tabliczki. W czasie dzien-
nych postojów rozpalano małe ogniska i gotowano w menażkach ziemniaki, bu-
raki, a nawet częściowo starte na miazgę ziarno. Po stodołach wytrzepywano  
z kłosów żytnie ziarno, zsypywano do woreczków i na postojach ścierano je ka-
mieniami na miazgę, jak za praojców z epoki kamiennej. Niesiono to ze sobą, jak 
żelazne porcje, na wszelki wypadek, co się później bardzo przydało. 
 Po wsiach spotykaliśmy wywiezionych na roboty Polaków. Były to spo-
tkania serdeczne. Dzielili się tym, czym sami dysponowali. Sił i nam i im dodawa-
ła świadomość, że Niemiec przegrał wojnę. Nawet wachmani rozmawiający na 
osobności, w pojedynkę, a byli to ludzie starsi, z I wojny światowej, machali lekce-
ważąco rękami, mówiąc "alles kaput".  
 Spotkaliśmy się z charakterystyczną postawą chłopca w wieku szkolnym. 
Gdy zwróciliśmy się do niego w czasie mrozu, maszerując przez wieś, aby przy-
niósł wody w menażce, pokazał nam na rów z zamarznięta wodą, że jest ona tam. 
Miało się uczucie, że spotkaliśmy gada, wychowanego, zgodnie z zasadami raso-
wej nienawiści. 
 W Hamburgu trafiliśmy na wielki nalot i czekaliśmy w zamkniętych wa-
gonach dwa dni, aż więźniowie z obozu koncentracyjnego, zreperują tory. Wyrzu-
cane kawałki brukwi chwytali łapczywie, a wachmani udawali, że tego nie widzą.  

Chleba niestety nie mieliśmy sami. Pamiętam w Neubrandenburgu, obok oflagu 
pracowali jeńcy radzieccy wiosną 1942 roku, nasz żołnierz pochodzący z Rado-
mia, nazwiskiem Friderich, rzucił papierosy jeńcowi i za ten odruch ludzkiego 
współczucia został zastrzelony, kulą w plecy.  
 Przez te dwa dni naloty nie ustawały, budząc lęk, że samoloty zaatakują 
wagony. Pociąg nasz był jednak omijany i dziwiliśmy się, że lotnicy nie widzą 
go, chociaż przelatywali nisko nad nami. Po dwóch dniach ruszyliśmy za Łabę 
do stacji Bremervörde, skąd powędrowaliśmy do obozu w Sandbostel z drew-
nianymi barakami, położonego wśród wrzosowisk. Był to 24 marca 1945 roku. 
Piętrowe łóżka były bez sienników, a jako posłanie służył wrzos z okolicznych 
wrzosowisk. W nocy panowanie obejmowały pluskwy i mimo zimna - pchły. 
Porcje żywności - głodowe, ważny był każdy kawałek ziemniaka. Młodzi po-
wstańcy z Warszawy byli siłą pociągową do wywożenia nieczystości obozowych. 
Zakładali odpowiednie pasy na ramiona i plecy i ciągnęli beczkowozy. Jeszcze 
jeden fakt świadczący o niemieckiej kulturze. 
 Z Sandbostel niewielka część więźniów wyruszyła 10 kwietnia do Lube-
ki. Szliśmy pieszo. Pogoda była piękna, ciepło. Pod Stade przewieziono nas 
przez Łabę statkiem. W Lubece zajęliśmy miejsce w betonowych garażach. Na 
betonowej posadzce była rozesłana wełna drzewna, a w wełnie wszelkie wszy. 
Sytuacja żywnościowa poprawiła się, bo w Lubece były amerykańskie paczki 
żywnościowe. Nabieraliśmy pewności, że wojna się kończy. 

 Dnia 2 maja na autostradzie pojawiły się czołgi angielskie. Pogoda była 
wspaniała. Obozowa komenda niemiecka, na czele z generałem, poszła do nie-
woli. Nasi żołnierze zabrali wachmanom broń i konwojowali Niemców. Anglicy 
od razu zaczęli bratać się z Niemcami. Oficerów niemieckich, którzy nas pilno-
wali, widzieliśmy paradujących w Lubece w pełnej gali i na wolności. Polacy 
stali się elementem kłopotliwym. (Anglicy pozbawili jeńców statusu wojskowego 
i zezwolili na emigrację, bądź - z oporami - na powrót do Polski). 
 Rozmieszczono nas po kwaterach u rolników. Mieszkałem z trzema 
kolegami we wsi Alweslee w okolicach Lubeki. W punkcie rozdzielczym pobiera-
liśmy żywność, a gotowały nam gospodynie - Niemki. Jak gotowały i co, zależa-
ło od nich. Samopoczucie stawało się coraz gorsze. Czekaliśmy na powrót do 
kraju, do domu i dzieci. Statkiem angielskim z Lubeki przypłynęliśmy do Gdyni 
14 grudnia 1945 r. ... 
 ...Po kilkunastu latach znalazłem się znowu w Czaplinku, na szlaku na-
szego exodusu. Miasteczko tętniło życiem. Przypomniał mi się rok zakończenia 
wojny, a jeszcze marsz, nocleg w kościele na gołej posadzce, bo słomy było ską-
po. Głodny żołądek, chłód i cudowny zimowy ranek, kiedy ustawiano nas na 
rynku do wymarszu. Miasteczko wymarłe, ulice były jednak odśnieżone, a ludno-
ści cywilnej nie było widać, snuły się tylko patrole volkssturmu. Rozgrzewaliśmy 
się, jak kto umiał. Wychodziliśmy szosą na Złocieniec, a równolegle do drogi 
ciągnęło się długie jezioro z charakterystyczną kępą drzew w oddali. Przy brze-
gach leżał zepchnięty falami lód. 
 Przypomniał mi się ten milczący marsz. Ten i ów przeżuwał ziarna żyta 
zdobyte na noclegu. Wlekliśmy na swoich barkach szósty rok niewoli, wyświech-
tane mundury, plecaki ze skromnym dobytkiem. Nogi w dziurawych butach 
ślizgały się na zaśnieżonej i wyślizganej jezdni. Rozgrzewaliśmy zgrabiałe ręce  
i pocieraliśmy twarze z kilkudniowym zarostem. Wojna zbliżała się do finiszu,  
a my oddalaliśmy się od ziemi ojczystej, od rodzin i szliśmy w nieznane, pod 
bomby aliantów. Wachmani trzymające "na pas broń" ćmili papierosy Juno  
i pocierali zaczerwienione nosy. Ten przemarsz przez Czaplinek był jak Rubikon, 
który odgrodził nas od dawnych ziem Wielkopolski - starostwa drahimskiego. 
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Zły duch leszcza 

 Z jaką przyjemnością włóczyłem się po Czaplinku, podziwiając malow-
nicze uliczki, odświeżone elewacje domów, piękne jezioro, amfiteatr i zachwyca-
łem się roześmianą młodzieżą. Jakże zazdrościłem im tej beztroski i porównywa-
łem z naszym samopoczuciem z owego okresu, kiedy przemijała nasza młodość. 
Oni byli wolni. Oby nigdy nie zaznali granic z drutu kolczastego i z faszystą na 
wieży strażniczej. 
 Wówczas nikła był nadzieja, że wrócę i że będę miał możność odwiedzić 
miejscowość na szlaku jenieckiej wędrówki. 

 Andrzej Dolina 
 
 
 
 
 Od 1990 roku, córka i zięć jeńca wojennego Andrzeja Doliny, 
mieszkamy w wybudowanym przez nas domu naprzeciw Zatoki Połu-
dniowej j. Drawsko. Z okien naszego domu codziennie widzimy jezio-
ro, i szosę którą pędzony był on z grupą jeńców  z Bornego Sulinowa 
30 stycznia 1945 r.  
 

Wiesław Krzywicki 

edną z najliczniejszych ryb występujących w Polsce,  
a przy tym najmniej pożądaną jest krąp. Jest to ryba, tak 
jak zdecydowana większość w naszych wodach, z rodziny  

karpiowatych. Krąp bardzo przypomina leszcza, dlatego często i łatwo 
są mylone, tym bardziej że często, a raczej na pewno, 
zawsze żyją obok siebie. Wielu wędkarzy nie umie 
odróżnić leszcza od krąpia – mają z tym duże proble-
my. Zasadnicza różnica tkwi w płetwach. U leszcza 
płetwy są szare, szaroniebieskie lub prawie czarne. U 
krąpia nasady płetw są czerwone lub pomarańczowe. 
Leszcze posiadają sporo śluzu, podczas gdy złowiony 
krąp nie ma go prawie wcale. Ciało krąpia jest mocno 
spłaszczone bocznie i wygrzbiecone w porównaniu z 

leszczem. Oczy ma duże, wyłupiaste. Otwór gębowy skierowany lekko 
w dół i nie wyciąga ryjka jak u leszcza. Łuski u krąpia są większe, 
mocno osadzone. Grzbiet krąpia jest ciemny, szaroniebieski lub szara-
wozielony, czym ryba jest starsza, tym barwa jest ciemniejsza. Boki są 
srebrzyste, brzuch biały, często z różowych odcieniem.  
 Krąp dorasta średnio do 30 cm i wagi 0,5 kg, ale złowiono też 
większe okazy, bo rekord Polski to okaz 49 cm i wagi 1,38 kg złowio-
ny w Odrze. Przy okazji informacja, że na krąpia nie ma żadnego limi-
tu połowowego, wolno go łowić bez żadnych ograniczeń, ile się go uda 
złowić. Krąp nie ma też żadnego okresu ochronnego i wymiaru ochron-
nego. Traktowany jest w naszych wodach jako chwast rybny. Stanowi 
konkurencję pokarmową dla innych ryb i jest niepożądany w danym 
akwenie wodnym. 
 Krąp jest rybą dość rozpo-
wszechnioną w Europie, choć brak 
jej jest w południowej części Skan-
dynawii i Anglii. Preferuje wody 
ciepłe, płytkie i wolno płynące. 
Występuje zawsze w towarzystwie 
leszcza. Młode żerują w całej stre-
fie wody, na każdej głębokości, natomiast starsze żerują zawsze przy 
dnie. Umownie w żargonie rybackim mówimy w krainie leszcza, więc 
spotykamy krąpia w wolno płynących rzekach, jeziorach nie za głębo-
kich, kanałach, przybrzeżnych partiach morza, zwłaszcza tam, gdzie 
woda jest wysłodzona przez wpadające rzeki. Bardzo dużo jest go w 
zbiornikach zaporowych, w Wiśle, Bugu, Warcie i Odrze - tam też zło-
wiono rekordowy w Polsce okaz. Miejsca gęsto porośnięte roślinnością 
to miejsca, gdzie krąp najchętniej przebywa, jak zawsze w towarzy-
stwie leszczy. Trzymają się więc blisko brzegów, przy dnie. Prowadzą 
stadny tryb życia, zmieszane nie tylko z leszczem ale także z płocią. 
 Odżywiają się fauną denną, larwami owadów, skorupiakami, 
mięczakami oraz także niektórymi roślinami i glonami. Podobnie jak 
płocie mają zęby gardłowe, którymi mogą miażdżyć drobne małże, a że 
nie mają wysuniętego jak u leszcza ryjka, nie wygrzebują pokarmu z mułu. 

Krąpie dojrzałość płciową osiągają w trzecim roku życia przy 
   

długości ciała ok. 10 cm. Tarło 
odbywa się tak samo jak leszcza, 
o okresie od kwietnia do czerwca, 
zależnie od temperatury wody, 
przynajmniej 18 st. C. Ikrę skła-
dają blisko brzegu w dużych sta-
dach. Wędkarze już to na pewno 
zauważyli, bo tarło jest bardzo 
hałaśliwe. Ikrę składają przeważ-
nie na roślinach, kilka razy w sezonie – etapami. Krąpie składają tak 
jak wszystkie karpiowate dużo ikry, bo w ilości około 30-400 tys., 
wylęg po 1-2 tygodniach. 

Krąpie rosną bardzo wolno, bo osobnik 10-letni osiąga dopie-
ro długość 10 cm, z tym, że samce rosną szybciej. Krąp jest u nas bar-
dzo pospolitym gatunkiem, jest go wręcz za dużo, występuje w zagęsz-
czeniu i wówczas jak mówimy karłowacieje, bo nie starcza dla niego 
pokarmu, więc podkrada ten pokarm innym szlachetniejszym gatun-
kom ryb. Poza tym jest nosicielem różnych chorób, a przede wszyst-
kim pasożytów. 

Pamiętam jeszcze 60 lat wstecz, gdzie prawie każdy złowiony 
krąp miał tasiemca. To był efekt tego, że nie funkcjonowały wówczas 
jeszcze oczyszczalnie ścieków. Szkodzi także w ten sposób, że krzyżu-
je się z leszczem, zmienia wówczas formy ubarwienia, tworzy bastar-
dy. Słabo rosnąc, łatwo się przemieszcza do różnych innych cieków 
wodnych, chociażby podczas zarybień, przerzutów dłoniaków leszczy. 
Krąp jest średnio odporny na zanieczyszczenia wód i  warunki tleno-
we, znosi je tak samo jak leszcz. Znaczenia gospodarczego, mimo że 
jest go do tak dużo, nie ma. Kiedyś masowo odławiany, sprzedawany 
był do PGR-ów jako karma dla świń lub na mączkę rybną. 

Mięso jest niesmaczne, a poza tym ma bardzo dużo ości. Na-
daje się najwyżej po kilku zmieleniach na kotlety rybne. Mówi się, że 
jak kogoś nie lubimy, to podajemy mu złowione krąpie.  

Dla wędkarzy jest bardzo upierdliwą rybą. Łowimy okonia, 
płoć, leszcza czy nawet krasnopiórkę lub uklejkę, a tu na haczyku co 
rusz krąp. Na ogół zaczajamy się na leszcza lub płoć, więc stosujemy 
wówczas żyłkę 0,20, przypon 0,15 i niewielki kołowrotek, najlepiej na 
„baty”, jak łowimy z brzegu. Ale na samego krąpia wystarczyłaby 
żyłka 0,15 i przypon 0,10, wtenczas jednak większa ryba się zerwie. 
Krąpie biorą od wczesnej wiosny do nawet późnej jesieni, najlepsze 
brania to lipiec – wrzesień. Zanęty różne, bo to ryba wszystkożerna. 
Przynęty to białe i czerwone robaki, pinki, pęczak, groch, łubin, kuku-
rydza, pszenica, ciasto itp. Zwykle to, na co łowimy leszcza, płoć, 
wzdręgę, a nawet okonia. Metoda spławikowa, dobrze bierze z gruntu.  

W zasadzie nigdy nie wybieramy się na krąpia, tylko na inne 
ryby. Czemu jednak o tym piszę? No właśnie, ta inna ryba lubi być 
kapryśną, a ten nieznośny krąp bardzo często ratuje honor wędkarza,  
i wracając do domu z siatką tej ryby nie będziemy potrzebować mydła 
i ręcznika. 

 
Józef Antoniewicz  
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WIEŚCI Z SESJI I RATUSZA  

marca, dużo później niż zazwyczaj, ukazało się w BiP-ie nagranie  
z ostatniej lutowej sesji RM. Nie miałem możliwości śledzenia tej sesji 
od  początku, dlatego dopiero  teraz przekazuję niektóre wieści  z  tejże. 

W ramach dyskusji nad sprawozdaniem z prac Burmistrza radny  
M. Czerniawski zapytał o sposób zagospodarowania oszczędności jakie powstały 

po przetargu na realizację kanalizacji w kierunku Siemczyna. 
Otóż Pan Burmistrz jeszcze nie wiedział (bo nie odpowie-
dział) ile zaoszczędzono złotych i jak zostaną zagospodarowa-
ne, choć wyniki przetargu znane były już na początku lutego. 
Tak interesują Go sprawy Gminy. Zaapelował przy tym do 
Radnych, aby wspólnie pomyśleć co z tym zrobić? Potwier-
dził w ten sposób, że nadal nie ma pomysłu na rozwój Gminy 
i czeka na inicjatywy Radnych. 
Radna E. Sobczak, wespół z M. Olejniczakiem, wystąpiła  
z inicjatywą zwrotu przedsiębiorcom, którzy handlują alkoho-

lem, całości lub części opłaty za koncesje na alkohol. Burmistrz stwierdził, że firmy 
występują  o umorzenia, ale  na  razie zastanawia się nad weryfikacją wniosków. 

Wobec wymijającej odpowiedzi Burmistrza E. Sobczak złożyła 3 marca 
w tej sprawie interpelację. W odpowiedzi z 15 marca, dowiedziała się, że decyzja  
o zwolnieniu z opłat za koncesje na handel alkoholem należy do Rady Miejskiej, 
oraz że dotychczas nikt z przedsiębiorców nie wystąpił do Niego z wnioskiem  
o zwolnienie bądź przesunięcie terminu płatności. Nie wiadomo, czy kłamał pod-
czas sesji, czy udzielając odpowiedzi na interpelację, czy też nie wiedział o czym 
mówi? W każdym razie, 12 właścicieli sklepów, barów, pubów i restauracji złoży-
ło do Burmistrza stosowny wniosek 17 marca. Ale Władza nie przejawiła w tym 
względzie odpowiedniej aktywności, dlatego radna E. Sobczak sama postanowiła 
przygotować odpowiedni projekt uchwały. Ta sytuacja pokazuje, jak Burmistrz 
dba o interesy przedsiębiorców i w jakim ich ma poważaniu.    

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały o darowiźnie byłej stanicy 
harcerskiej w Machlinach na rzecz CzOK-u, Radni skonstatowali, co potwierdził 
Radca Prawny, że przy takim rozwiązaniu, Dyrektor mógłby stanicę sprzedać. Na 
szczęście, o czym pisałem miesiąc temu, z tego pomysłu Pan Burmistrz wycofał 
się. Przy okazji stwierdził, że nie wyobraża sobie aby taki obiekt sprzedawać, cho-
ciaż w przeszłości atrakcyjne obiekty Gmina sprzedawała. Poczułem się wywoła-
ny do odpowiedzi, bo ja sobie nie przypominam, aby na przestrzeni ostatnich 15 
lat jakieś atrakcyjne obiekty były przez Gminę sprzedawane. Może Pan Burmistrz 
ma taką wiedzę? Albo plecie bzdury! 

XXX Sesja RM w dniu 25 marca zaczęła się przy udziale 12 Radnych, 
w tym 7 w trybie zdalnym: M. Czerniawski, W. Mierzejewski, Sz. Pastuszek,  
A. Ławrukiewicz, G. Gabryś, A. Minkiewicz i W. Wojtowicz; obecni na sali:  
M. Olejniczak, Z. Łomaszewicz, E. Sobczak, M. Bernat i K. Kryczka; nieobecni: 
T. Marciniak, S. Matułojć i A. Kucharczyk. 
 Potwierdza się, że początek sesji, kiedy Radni zadają pytania, obnażają 
brak zainteresowania Burmistrza sprawami Gminy i ignorancję w podstawowych 
sprawach. A. Minkiewicz pytała o rolę Straży Miejskiej w egzekwowaniu obo-
strzeń związanych z pandemią. Słowotok Pana Burmistrza można streścić krótko: 
SM robi nawet więcej niż do niej należy (tak stwierdził, nie precyzując co robi 
więcej?), a zwłaszcza jest aktywna na portalach społecznościowych (sic!). Ręce  
i ciupagi opadają! 

M. Olejniczak pytał, czy Burmistrz zamierza spotkać się z Sołtysami, 
bo takie są oczekiwania, forma kontaktu do wyboru. Odpowiedzi jednoznacznej 
Radny nie uzyskał, chociaż Pan Burmistrz tokował dość długo. Pytał także o bez-
pośredni udział Gminy nad wspólnym opracowywaniem strategii rozwoju regio-
nu. Ze słowotoku Włodarza wyniknęło, że w tej materii nie posiada sprecyzowa-
nego poglądu, zapewne dlatego, że nie zdaje sobie sprawy co to jest ta strategia  
i jakiemu celowi ma służyć. Być może nie ma odpowiedniej świadomości, jakie 
środki unijne będą do zagospodarowania w najbliższych latach. Wydukał w koń-
cu, że merytorycznym reprezentantem Czaplinka będzie tylko kierownik referatu, 
znany skądinąd z oportunizmu wobec prorozwojowych inwestycji. Przewodni-
czący Olejniczak pamięta prace nad Strategią Gminy sprzed kilku laty, w których 
brał aktywny udział, kiedy Kośmider powołał do jej opracowania kilkunastooso-
bowy Zespół. Sądził, bacząc na doniosłość dla Gminy i regionu rodzącej się Stra-
tegii, że tym razem będzie podobnie. Na pewno bez zbędnej zwłoki powinien  
w Ratuszu powstać kilkuosobowy, reprezentatywny podzespół, który wypracuje 
dla gminnego przedstawiciela odpowiednie wnioski, zadania i propozycje do 
Strategii, oczywiście przy udziale i akceptacji Rady Miejskiej. 

A może w tym burmistrzowym zaniechaniu jest metoda, bo inaczej 
trzeba będzie m.in. wrócić do planów uzbrojenia stref inwestycyjnych na lotnisku 
i przy ul. Pławieńskiej, do świetlicy w Byszkowie, skateparku itd (jak wiadomo, 
zrezygnował Pan Burmistrz jednoosobowo z przyznanych już dotacji do powyż-
szych inwestycji w wysokości w sumie mln zł). 

Zaprzeczając swoim lutowym wypowiedziom, na sesję marcową przy-
gotował projekt uchwały przewidującej sprzedaż działki budowlanej (na Osiedlu 
Wieszczów koło Polo), którą Gmina zgodnie z mpzp zarezerwowała na postawie-
nie bloków mieszkalnych. To właśnie miała być sprzedaż atrakcyjnej działki! Jest 
to jedyny teren, gdzie mogą powstać bloki mieszkalne, i one kiedyś powstaną. 
Jednak sprzedaż tej działki przypadkowemu nabywcy, takie możliwości blokuje. 
Gdyby sprzedaż, ale tylko części działki, była przewidziana dla inwestora zobo-
wiązanego do realizacji zabudowy wielorodzinnej, taki krok byłby uzasadniony. 
Ale Pan Burmistrz realizując plan sprzedaży chciał tylko dzisiaj zarobić, być mo-
że kilkaset tysięcy zł, nie bacząc na perspektywy rozwoju miasta. Bo nie ma żad-
nej własnej wizji budowy dobrostanu Gminy, nie zna obowiązujących strategii. 
Co innego mówił w lutym, co innego robi w marcu – schizofrenia, czy obijanie 
się od ściany do ściany? Na szczęście Radni wykazali przytomność umysłu i pod 
Ich presją (jednogłośną) Burmistrz projekt tej nieszczęsnej uchwały wycofał  
z procedowania. 

Ewa Sobczak zgodnie z wcześniejszymi sygnałami, przygotowała  
i zgłosiła projekt uchwały o zwolnieniach z opłat za koncesje alkoholowe, przede 
wszystkim gestorów turystyki. Ponad 20 lat jestem uczestnikiem naszego życia 
samorządowego i nie słyszałem o przypadku zgłoszenia projektu uchwały przez 
radnego. W tym przypadku E. Sobczak „wyręczyła” Burmistrza, który był prze-
ciwny takiemu rozwiązaniu, argumentując, że zmniejszy to dochody Gminy. Nie 
wie nieborak, na jaki wyłączny cel może być przeznaczane „kapslowe”. Radni 
uchwałę przyjęli jednogłośnie, co oznacza, że w tej kwestii zajmują odmienne 
stanowisko niźli Burmistrz. 

Ta sesja (głosowania i dyskusja) oraz ostatnio składane interpelacje 
pokazują, że Radni nie dają się już wpuszczać w maliny, z dystansem traktują 
wynurzenia Pana Burmistrza, a przede wszystkim dbają o interesy Gminy i jej 
mieszkańców. Powiało optymizmem. 

 
Adam Kośmider  

Pracujemy nad opracowaniem Strategii Rozwoju  

ramach pilotażowego projektu „Centrum wsparcia Doradczego”, 
realizowanego przez Związek Miast Polskich na zlecenie Minister-
stwa Funduszy i Polityki Rozwoju, Powiat Drawski, Powiat Łobeski,  

Powiat Świdwiński i 16 gmin utworzyły Partnerstwo „Strefa Centralna”. Głów-
nym celem utworzonego partnerstwa jest współpraca samorządów oraz innych 
podmiotów z tego obszaru (publicznych, społecznych i gospodarczych) na rzecz 
prowadzenia efektywnej polityki zrównoważonego rozwoju.  
 Od listopada 2020 r. trwają prace nad opracowaniem strategii obszaru 
partnerstwa. W tym celu zostały przeprowadzone badania ankietowe młodzieży, 
mieszkańców, lokalnych liderów, niezbędne do zdiagnozowania naszego obszaru. 
Odbyło się także wiele spotkań grup roboczych w formule on-line i w formule 
bezpośredniej.  
 Jednym z liderów, wskazanych przez Powiat Drawski jest Artur 
Wezgraj, radny województwa zachodniopomorskiego, Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Spraw Samorządowych lobbujący projekt połączenia jezior Pojezierza 
Drawskiego szlakiem żeglarskim, który przewiduje budowę szlaku żeglownego 
łączącego j. Drawsko z j. Pile. Projekt ten ściśle wiąże się z wnioskiem Komisji 
Budżetu i Spraw Samorządowych do budżetu województwa zachodniopomor-
skiego na realizację zadania „Ocena wykonalności i skutków realizacji projektu 
połączenia jezior Pojezierza Drawskiego szlakiem żeglownym”.  
 Inny lider reprezentujący Powiat Drawski, dr Ryszard Odożyń-
ski rekomenduje ekologiczne i energooszczędne budownictwo prefabry-
kowane na terenie Strefy Centrum. 

 9 marca br. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. odbyło 
się spotkanie lokalnych liderów Partnerstwa Strefa Centralna, którego 
głównym tematem było przedstawienie wstępnych wyników prac nad 
diagnozą obszaru oraz dyskusja z lokalnymi liderami na temat kierun-
ków rozwoju naszego obszaru. 
 Ze względów bezpieczeństwa spotkanie przybrało formułę hy-
brydową: w każdym z trzech powiatów odbywały się jednocześnie spo-
tkania w starostwach z liderami z danego terenu połączone ze sobą on-
line. Dyskusje moderowali doradcy ze Związku Miast Polskich: An-
drzej Szczodry i Jan Szewczuk. Efektem spotkania będzie opracowany 
do 31 marca br. Raport Diagnostyczny Strefy Centrum.  

Katarzyna Getka 
Przewodnicząca Rady Partnerstwa 
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ydawałoby się z pozoru, że w poprzednich siedmiu czę-
ściach artykułu temat pszczelarstwa na ziemi czapli-
neckiej został już wyczerpany. Nic bardziej mylnego.  

O naszych pszczelarzach i o miodach wytwarzanych na naszym tere-
nie można byłoby opowiadać w nieskończoność. Miody rzeczywiście 
są prawdziwą wizytówką naszego regionu. Przedstawiam Czytelni-
kom kolejną porcję informacji o najsłodszej dziedzinie naszego lokal-
nego życia gospodarczego.  

*** 
 Pszczelarstwo rządzi się kilkoma bezwzględnymi prawami. Jednym z 
nich jest prawidłowość polegająca na tym, że szansę przetrwania i rozwoju 
otrzymuje zwykle tylko taka pasieka, której właściciel może przekazać ją kolej-
nemu pokoleniu. W sytuacji, gdy pszczelarz nie ma następcy – los jego pasieki 
staje się niepewny. To nie jest przypadek, że wśród producentów „Miodu Dra-

himskiego” prym wiodą pasieki szczycące się wielopokoleniową tradycją. Dłu-
goletnimi tradycjami rodzinnymi mogą poszczycić się, oczywiście, również 
niektóre pasieki spoza dość wąskiego grona producentów „Miodu Drahimskie-
go”. Jako przykład może posłużyć działająca od wielu lat Pasieka Zawodowa 
Artura Polaka z Czaplinka. Oryginalną formę promocji miodów wytwarzanych 
w tej pasiece zaobserwowałem podczas I Pikniku Średniowiecznego w Czaplin-
ku, który się odbył 20 lipca 2019 r. Na stoisku pasieki Artura Polaka oferowane 
były wtedy miody z etykietami opatrzonymi napisem „Miód Księcia Mieszka” 
oraz ze stylizowanym herbem z białym orłem na czerwonym tle. (fot. nr 
1). Ten fragment graficznej kompozycji z etykiet podobny jest do herbu  

powiatu wałeckiego, na którym znajduje się sylwetka orła wzorowana 
na pieczęci Kazimierza Wielkiego. Jak widzimy, na etykietach tych 
wykorzystane zostały motywy historyczne.  
 Motywy geogra-
ficzne wskazujące region 
pochodzenia znajdujemy 
natomiast na etykietach 
miodów z Gospodarstwa 
Pasiecznego „MAJA”  
Radosława i Katarzyny 
Bondaruków z Czarnego 
Wielkiego. Etykiety 
miodów z tej dużej pa-
sieki opatrzone są napi-
sem „Miody Pojezierza 
Drawskiego”. Pod taką 
właśnie nazwą miody z 
pasieki „MAJA” wpisa-
ne zostały 27 sierpnia 
2018 r. na Listę Produk-
tów Tradycyjnych pro-
wadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 Miody te dostępne są w sklepie firmowym w siedzibie pasieki w Czar-
nem Wielkiem, w niektórych sklepach w innych miejscowościach, a także w 
sklepie internetowym. Pasieka posiada swoją stronę internetową z szeroką ofertą 
produktów pszczelich i wydaje reklamowe informatory. Miody z pasieki 
„MAJA” widzimy na fotografii nr 2, wykonanej w sklepie w Starym Drawsku.  
 W dotychczasowych rozważaniach na temat naszych miodów, często 
wspominałem o etykietach stosowanych przez poszczególne pasieki. Spróbuj-
my teraz w kilku zdaniach podsumować wiedzę na ten temat. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, etykiety opakowań z miodem muszą zawierać  nastę-
pujące informacje: nazwa miodu, dane identyfikujące producenta, datę trwało-
ści, warunki przechowywania, miejsce pochodzenia i oznakowanie ilości nomi-
nalnej. W przypadku „Miodów Drahimskich” warunki te spełnione są przy 
użyciu jednakowej dla wszystkich pasiek produkujących miód tej marki etykiety 
„głównej” zawierającej markowe logo z napisem „wytwarzany w krainie jezior 
i lasów Pojezierza Drawskiego”, unijny znak „Chronione Oznaczenie Geogra-
ficzne” oraz nazwę marki i rodzaj miodu, a także przy użyciu tzw. kontretykiety 
podającej pozostałe informacje wymagane przez przepisy. W pierwszym okre-
sie istnienia marki „Miód Drahimski” na „głównych” etykietach miodów tej 
marki znajdował się m.in. napis „www.szczecin- expo.org” czyli adres 
serwisu internetowego  Towarzystwa Wspierania Pomorza Zachodniego 

SZCZECIN-EKSPO. Obecnie zamiast tego napisu na etykietach „głównych” 
podawany jest numer ewidencyjny w postaci: rok/ nr kolejny. W ten sposób 
każdy słoik z miodem markowym opatrzony jest niepowtarzalnym numerem 
identyfikacyjnym. W przypadku miodów nie objętych marką „Miód Drahim-
ski”, pasieki stosują w praktyce dwa rodzaje etykiet. Mogą to być etykiety wy-
drukowane według indywidualnego projektu na zamówienie konkretnej pasieki 
albo dostępne w handlu etykiety uniwersalne z niezadrukowanym miejscem 
przeznaczonym na pieczęć z nazwą i z adresem producenta miodu. Na etykie-
tach pierwszego rodzaju zwykle mocno wyeksponowana jest nazwa i logo  

1. „Miód Księcia Mieszka” z pasieki Artura Polaka z Czaplinka („I Piknik 
Średniowieczny w  Czaplinku”,  20.07.2019 r.).  

2. „Miody Pojezierza Drawskiego” z pasieki „MAJA” Radosława i Katarzyny 
Bondaruków z Czarnego Wielkiego (fot. 23.07.2020 r.)  

3. „Miody Drahimskie” z pasieki Konrada Fujarskiego z 
Kluczewa. Charakterystycznym elementem dekoracyjnym 

opakowań miodu tej marki są wizerunki lipowych liści 
(„Dni Czaplinka”, 19.07.2019 r.).  

4. Fragment stoiska z miodami z pasieki Danuty i Leszka Ihnatowów z Chło-
powa („Dni Czaplinka”, 19.07.2019 r.).  

file:///C:/Users/Magdalena%20Cogiel/AppData/Local/Temp/Temp1_Nr%20176%20-%20I.zip/art.%20spr.%20I/www.szczecin


 

 

pasieki czy też nazwa 
marki, natomiast naj-
bardziej wyekspono-
wanym elementem 
etykiet uniwersalnych 
jest przeważnie nazwa 
miodu. Etykietami 
wykonanymi według 
indywidualnego wzo-
ru najczęściej posłu-
gują się duże gospo-
darstwa pasieczne. 
 Interesującym 
tematem są formy 
sprzedaży miodów. 
Oprócz wspomnianej 
wcześniej sprzedaży 
internetowej oraz sprze-

daży w różnych sklepach, w tym w sklepach firmowych – miody syste-
matycznie wystawiane są na jarmarkach i targach. Stoiska z miodami 
urządzane są również podczas różnych cyklicznych imprez lokalnych, 
np. podczas Dni Henrykowskich w Siemczynie czy podczas Dni Cza-
plinka. Na fotografiach nr 3 i nr 4 widzimy miody wystawione przez 
 

Kurier Czaplinecki - Kwiecień 2021              <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>           7 

naszych pszczelarzy na 
straganach podczas lipco-
wych Dni Czaplinka  
w 2019 r. Chyba trudno 
byłoby sobie wyobrazić 
coroczny czaplinecki 
„Jarmark Wielkanocny” 
albo „Jarmark Bożonaro-
dzeniowy” bez stoisk  
z miodami, zwłaszcza bez 
„Miodu Drahimskiego”. 
Przykłady stoisk z mioda-
mi na tych świątecznych 
jarmarkach widzimy na 
fot. nr 5 i fot. nr 6. Nasi 
pszczelarze oferują swe 
produkty nie tylko na tere-
nie naszej gminy. „Miody 
Drahimskie” dostępne są także w wielu sklepach na terenie całego 
kraju. Na ulotce reklamowej pasieki „MAJA” podana jest lista 9 róż-
nych jarmarków i targów na terenie całego kraju, w których ta pasieka 
bierze udział. Miody stały się autentyczną wizytówką naszego  
regionu. (cdn.) 
 

Zbigniew Januszaniec 

5. Fragment stoiska z miodami z pasieki Grzegorza 
Fujarskiego z Czaplinka („Jarmark Wielkanocny” 

w Czaplinku, 28.03.2015 r.)  

6. Fragment stoiska z miodami z pasieki Grzegorza 
Fujarskiego z Czaplinka („Jarmark  Bożonarodze-

niowy” w Czaplinku, 19.15.2015 r.)  

Jachty dla młodzieży z gminy Czaplinek  

zanowni Mieszkańcy gminy Czaplinek, Drodzy 
Czytelnicy, jako Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 
zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie projektu  

pn. „Jachty dla młodzieży”, który złożyliśmy w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.  

Nasza gmina od lat związana jest ze sportami wodnym, a w szczegól-
ności z żeglarstwem. Wodniaków przyciąga zwłaszcza j. Drawsko. Żeglarstwo 
w Czaplinku rozwijało się dynamicznie już przed II wojną światową. W później-
szych latach powstał Międzyszkolny Klub Żeglarski (obecnie OSW), gdzie od 
najmłodszych lat trenowali regatowcy. Kilkanaście lat później w tutejszym Li-
ceum utworzona została „klasa żeglarska”, której absolwenci niejednokrotnie 
kontynuowali naukę w Wyższych Szkołach Morskich. A dzięki zaangażowaniu 
wielu aktywistów (m.in. A. Tołłoczki) wychowano i wyszkolono kilka pokoleń 
żeglarzy, którzy z powodzeniem rywalizowali w okręgowych i ogólnopolskich 
regatach, zajmując czołowe miejsca. 
 Stowarzyszenie Czaplineckie Bractwo Żeglarskie założyliśmy w 1999 r. 
Od kilku lat nasi członkowie bezpłatne szkolą dzieci i młodzież z terenu gminy 
Czaplinek. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych wychowanków, którzy wygry-
wają wiele zawodów, głównie w klasie łódek najmniejszych (typu OPTY-
MIST). Niestety, najlepsi zawodnicy szybko wyrastają z Optymistów i z powo-
du braku sprzętu nie mają możliwości wzięcia udziału w regatach lub też zmu-
szeni są występować w barwach ościennych gmin - znacznie lepiej wyposażo-
nych w sprzęt żeglarski. Konsekwencją jest promowanie i reklamowanie miast 
sąsiedzkich.  
 Czaplineckie Bractwo Żeglarskie, by stworzyć lepsze warunki rozwo-
ju młodym żeglarzom, wystąpiło w ramach Budżetu Obywatelskiego 

  

z wnioskiem o dofinansowanie zakupu 3 zawodniczych łódek żeglarskich 
klasy LASER. Ponadto naszym priorytetem jest oderwanie dzieci i młodzieży 
od smutnej covidowej rzeczywistości poprzez treningi na wodzie. Szkoląc ma-
łych żeglarzy widzimy, że uprawianie tego sportu daje im mnóstwo radości. 
Przede wszystkim uczy ich wytrwałości w dążeniu do celu, pokonywania wła-
snej słabości, wiary w siebie, samodzielnego myślenia, podejmowania szybkich 
decyzji, ćwiczy koncentrację i silną wolę oraz odwagę. To także świetna lekcja 
zdrowej rywalizacji i współpracy w zespole. Treningi nie są łatwe, ale młodzież 
bardzo się do nich garnie oraz, co widać po wynikach, jest ambitna i lubi 
wygrywać.  

Nasze Stowarzyszenie mocno wspiera każdą inwestycję związaną  
z rozwojem turystycznym Czaplinka. Odbudowaliśmy na j. Drawsko kilka 
ogólnodostępnych pomostów, pomagamy także w pracach porządkowych  
i budowlanych w Ośrodku Sportów Wodnych. Jednak sami nie jesteśmy  
w stanie zapewnić odpowiedniego sprzętu pływającego do treningów i regat dla 
naszych młodych zawodników. Ościenne gminy, jak np. Wałcz, Szczecinek czy 
Złocieniec, dofinansowują i bardzo mocno stawiają na działające szkółki żeglar-
skie, uzupełniając na bieżąco braki sprzętowe. Nie bądźmy od nich gorsi, a prze-
de wszystkim nie odwracajmy się od potrzeb dzieci i młodzieży. Pomóżcie 
młodym żeglarzom rozwijać ich pasję i zagłosujcie na projekt pn. „Jachty 
dla młodzieży”!  
 Przypominamy, że głosowanie trwa do 23 kwietnia 2021 r. i można 
głosować za pomocą elektronicznego formularza do głosowania na stronie 
www.czaplinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski lub przez oddanie głosu na 
papierowej karcie w Urzędzie Miejskim w Czaplinku przy ul. Rynek 6. 

 
Andrzej Cogiel 
Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 

Fot. Artur Palka 

Fot. Artur Palka 



 

 

lutowym Kurierze opisałem sekowanie Kuriera przez Pana 
Burmistrza – od decyzji o usunięciu wersji elektronicznej ze 
stron UM, do pisma, jakie w  tej sprawie  przesłał Burmistrzowi  

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL. Teraz przed-
stawiam odpowiedź (druk wytłuszczony), jaką w tej sprawie udzielił Prezesowi 
nasz Włodarz, podzieloną na części z moim komentarzem. Arogancja i sobiepań-
stwo wyzierają z każdego akapitu tego pisma. 

„Szanowny Panie Prezesie, uprzejmie dziękuję za wystosowanie 
pisma z dnia 14 października br. z prośbą o wycofanie się z decyzji o rezy-
gnacji z dystrybucji elektronicznej wersji „Kuriera Czaplineckiego”, wyda-
wanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka. Decyzja ta została pod-
jęta nie ad hoc, ale po gruntownym jej przemyśleniu”. 
Tu Pan Burmistrz rozpływa się w uprzejmościach, ale nie informuje w jakim 
gronie decyzja została gruntownie przemyślana. Chętnie poznalibyśmy inne 
osoby, może z kierownictwa lub spośród urzędników, które mają zdanie podob-
ne do burmistrzowego. Należy jednak podejrzewać, iż decyzję wypracował 
prawnik z Poznania. 

„Przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie twierdzenie, że brak zgo-
dy na dalszą elektroniczną dystrybucję na oficjalnej stronie Gminy 
(www.czaplinek.pl) nosi znamiona cenzury. Nigdy nie ingerowałem w treść 
artykułów, jakie ukazywały się w „Kurierze Czaplineckim”, nawet jeśli były 
one krytyczne w stosunku do mnie, czy działań Gminy lub Urzędu. Trudno 
mówić o jakiejkolwiek cenzurze, zwłaszcza, zakazanej w Polsce, cenzurze 
prewencyjnej”. 
Ja też przyznam szczerze, że jestem zdumiony wyrozumiałością Pana 
Burmistrza, iż nie ingeruje w treści artykułów zamieszczanych w Ku-
rierze, a zwłaszcza pisanych przeze mnie. Jaki łaskawca! Nie cenzuruje 
artykułów, tylko utrudnia do nich dostęp. A może rzeczywiście byłoby 
lepiej, gdyby cały Kurier przed jego drukiem przedkładać w Ratuszu 
do akceptacji?  
 „Kurier Czaplinecki” jest dystrybuowany elektronicznie na platfor-
mie Drawskie Strony Internetowe (www.dsi.net.pl). Tę stronę internetową 
redakcja „Kuriera” sama wskazuje w stopce redakcyjnej jako adres strony 
internetowej pisma (www.kurierczaplinecki.dsi.pl). Po wpisaniu hasła 
„Kurier Czaplinecki” wyszukiwarka Google kieruje właśnie na tę domenę,  
a nie na stronę Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Miesięcznik ten wydawany 
jest również w wersji papierowej i szeroko dystrybuowany na terenie  
gminy”.   
Takiego głupka z adresata pisma nie zrobiłby nawet sam Machiavelli. Jak można 
umieszczać w stopce redakcyjnej adres UM, skoro Kurier został stamtąd usunię-
ty? Jak wyszukiwarka ma kierować na strony Czaplinka, skoro Kuriera tam nie 
ma? Czy stan umysłu Pana Burmistrza nie potrafi tego ogarnąć, czy raczej adre-
sata pisma oraz adwersarzy i czytelników ma za idiotów? 

„Strona Urzędu Miejskiego w Czaplinku nie jest więc jedynym 
kanałem dystrybucji elektronicznej pisma, a organy Gminy, czy też jej pra-
cownicy, nie ingerują w treści pisma. Zarzut cenzury jest tym samym wyso-
ce chybiony”. 
Dziękujemy organom i pracownikom Gminy, że dobrotliwie nie ingerują  
w treści naszych artykułów, i co także ważne, nie narzucają autorom, aby pisać  
o wyczynach obecnej ekipy tylko i wyłącznie dobrze. A co to jest cenzura, to 
zapewne zawodowi dziennikarze wiedzą lepiej niż Pan Burmistrz, ponadto nie 
zawadzi najpierw sprawdzić w internecie, aby później nie ośmieszać się. 

„Moja decyzja o rezygnacji z umieszczania elektronicznego wyda-
nia „Kuriera Czaplineckiego” na stronie Gminy nie ogranicza w żaden spo-
sób jego dystrybucji. Natomiast trudno pogodzić dystrybucję tego pisma na 
stronie Urzędu Miejskiego w Czaplinku z jej oficjalnym charakterem. 
„Kurier Czaplinecki jest wprawdzie miesięcznikiem lokalnym żywo zainte-
resowanym sprawami Gminy Czaplinek, co doceniam, ale jednocześnie 
bardzo często stanowisko pisma jest polemiczne w stosunku do informacji 
zamieszczanych na stronie Urzędu Miejskiego. Oficjalna strona Gminy nie 
jest właściwym miejscem do polemiki”. 
Dla każdego jest oczywistym, że jeśli likwiduje się jedno z trzech źró-
deł dystrybucji, to jest to ograniczanie. Ale Pan Burmistrz wciska kit, 
że jest inaczej. Z dalszych wywodów wynika jednoznacznie – Kurier 
nie będzie zamieszczany na stronie UM, bo nie włącza się do chóru 
pochlebców, w wręcz przeciwnie, patrzy władzy na ręce (co SPCz ma 
zapisane w statucie). Pan Burmistrz nazywa to elegancko polemiką, 
która oficjalnie nie może mieć miejsca. Czyli jawnie knebluje możli-
wość przedstawiania innego punktu widzenia. Gdzie wobec tego  Panie 
Burmistrzu powinna się toczyć dyskusja a sprawach Gminy, jeśli nie na 
jej oficjalnym forum? Skąd mieszkańcy mają się dowiedzieć o dokona-
niach, zaniechaniach i różnych niedostatkach miłościwie panujących? 
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Odpowiedź Pana Burmistrza dla REPROPOLU „Moim zdaniem, dystrybucja tego pisma na stronie Urzędu Miej-
skiego była błędem od samego początku”. 
W tym miejscu Pan Burmistrz zarzuca nawet swoim poprzednikom, że zgadzali 
się na krytyczne oceny swojej działalności, że dopuszczali do głosu mieszkań-
ców, że dbali o prezentowanie innych, różnych punktów widzenia. Ale teraz 
niech żyje zamordyzm! Niech żyją praktyki rodem z totalitaryzmów. 

„Nie bez znaczenia jest również fakt, że w piśmie zamieszczane są 
informacje komercyjne i płatne ogłoszenia. Gmina nie może dopuszczać 
cienia podejrzenia, że wspiera w ten sposób reklamodawców, że są to nieja-
ko ogłoszenia oficjalne”. 
Szczególnym draństwem jest klasyfikowanie Kuriera jako przedsięwzięcia ko-
mercyjnego, co sugeruje, że na wydawaniu miesięcznika zarabia się i przynosi 
on zyski. A zyski jak wiadomo trafiają do prywatnych kieszeni. Kurier od po-
czątku nie był wygodny dla żadnej władzy. 12 grudnia 2008 r. do Urzędu Skar-
bowego w Drawsku Pom. wpłynął anonim z prośbą o sprawdzenie poprawności 
rozliczeń finansowych SPCz z tymże US. Przeprowadzona we wrześniu 2009 r. 
kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Sposób rozliczeń finansowych w Sto-
warzyszeniu do tej pory nie zmienił się.  
Należy podkreślić, że Kurier wydawany jest społecznym sumptem. Zespół Re-
dakcyjny, autorzy tekstów i dystrybutorzy pracują społecznie, nigdy nikt nie 
otrzymał nawet złotówki wynagrodzenia. Środki pozyskiwane za zamieszczane 
w Kurierze płatne reklamy i ogłoszenia przeznaczane są wyłącznie na druk mie-
sięcznika. Na koszty druku przeznaczane się także składki członkowskie i daro-
wizny. Szczegółowe rozliczenia finansowe przekazywane są członkom Stowa-
rzyszenia podczas corocznych Walnych Zgromadzeń i nigdy nie były kwestio-
nowane. 
Zleceniodawcami reklam, czyli słowami Burmistrza „niejako ogłoszeniami 
oficjalnymi”, są w większości nasi przedsiębiorcy, którzy oferują swoje usługi 
przede wszystkim mieszkańcom Gminy. Podmioty spoza naszej Gminy oferują 
usługi, których u nas nie ma. Pan Burmistrz w swoim stanowisku sprawę stawia 
jasno – nie będzie wspierał naszych przedsiębiorców! Nawet nie dopuszcza 
cienia podejrzenia! Jednocześnie pozbawia mieszkańców informacji o poszuki-
wanych usługach. Tak się pracuje dla dobra naszych obywateli. I tak ten „cień 
podejrzenia” ciążył na Urzędzie od września 2007 r., kiedy zamieszczono na 
stronach UM Kurier Nr 13, dopiero Pan Naruszewicz zaprowadził porządek. 

„Wychodzę z założenia, że funkcje kontrolne, jakie sprawuje wol-
na prasa oraz funkcje oficjalnej strony Urzędu Miejskiego powinny być 
rozdzielone, zaś treści komercyjne nie powinny znajdować się na stronie 
oficjalnej Gminy. Wobec powyższego, podtrzymuję swoją dotychczasową 
decyzję”. 
Założył sobie Pan Burmistrz, że wygodniej będzie, jeśli mieszkańcy będą mieli 
ograniczony dostęp do informacji innych, niż oferowanych przez UM. Jedno-
cześnie nie budził u Pana Burmistrza obrzydzenia fakt zamieszczania w prze-
szłości przez znajomków na oficjalnej stronie UM komercyjnych ogłoszeń  
o prowadzonych kursach. Tak trzymać!  

*** 
Bardzo musi uwierać Kurier, skoro Pan Burmistrz tak idzie w zaparte. 

Nie może ingerować w tematykę miesięcznika, bo nie ma takich możliwości 
prawnych, to chociaż zaszkodzi w dostępie do publikacji. Może natomiast po-
dejmować polemikę, może też odpowiadać na „zarzuty”. Do tej pory z takich  
możliwości na łamach Kuriera nie skorzystał, mimo zaproszeń. 
Wolny i niezależny Kurier Czaplinecki to nie wróg, to ostoja wolnego słowa  
i gwarancja dostępu do rzetelnej informacji. Przez ostatnie 10 lat nie korzystali-
śmy z gminnych konkursów dla organizacji pozarządowych, aby nie uzależniać 
się od władzy i zachować suwerenność finansową. 

Media publiczne, a takim jest Kurier Czaplinecki, są służbą publiczną, 
nie podlegającą bezpośrednio żadnej władzy, którą mają za zadanie kontrolo-
wać, być głosem mieszkańców, demaskującym wszelkie zło i nieprawidłowo-
ści. Nasi mieszkańcy mają niezbywalne obywatelskie prawo do niezależnej 
informacji. Kurier to nie tylko krytyczna publicystyka wobec burmistrza, to 
także teksty historyczne, ekologiczne, informacyjne, sportowe, przyrodnicze, 
edukacyjne, polemiczne, wspomnieniowe itd. Odsłony Kuriera na stronach UM 
zazwyczaj przekraczały liczbę 500 wejść. Co najmniej tylu chętnych do czytania 
Kuriera zostało pozbawionych tej możliwości. 

Artyści różnorakich zawodów to w większości osobowości narcy-
styczne, a żaden narcyz nie znosi krytyki. Aktor estradowy czy śpiewak już przy 
samym wyjściu na scenę otrzymuje oklaski, ale w trakcie występu mogą poja-
wić się gwizdy. Pan M. Naruszewicz jest bez wątpienia najlepszym burmi-
strzem pośród tenorów i najlepszym tenorem pośród burmistrzów. Dlatego po-
winien uważnie wsłuchiwać się w gwizdy, analizować je, wyciągać wnioski  
i poprawiać jakość występów. Dobre rady są odczytywane jako ataki na wspa-
niałą władzę. A przecież, kiedy piszę że ktoś jest nierobem, to jest to jasny sy-
gnał i dobra rada, aby wziąć się do roboty! Pisanie o wałkoniu, że jest pracusiem 
byłoby mylące i nieuczciwe wobec mieszkańców. 

Adam Kośmider 

http://www.czaplinek.pl
http://www.dsi.net.pl
http://www.kurierczaplinecki.dsi.pl


 

 

yrektor i 14 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z Zespołu 
Szkół im. gen. Władysława Andersa ukończyli 40-godzinne szkole-
nie w ramach projektu: „ Lekcja: Enter – Świat Nowej Edukacji”,  

rekomendowanego przez MEN, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  
Podczas bezpłatnych szkoleń trwających od listopada 2020 r. do 13 marca 2021 r., 
składających się z 8. modułów, nauczy-
ciele podnieśli swoje kompetencje  
w zakresie innowacyjnego i kreatywne-
go wykorzystania zasobów i środowisk 
cyfrowych w pracy edukacyjnej. Kadra 
pedagogiczna podczas warsztatów 
online pogłębiała umiejętności w zakre-
sie korzystania z elektronicznych źródeł 
edukacyjnych różnych przedmiotów, 
poznała platformy i aplikacje pozwala-
jące na wdrażanie aktywizujących me-
tod nauczania wspieranych technologia-
mi informacyjnymi i komunikacyjnymi 
oraz tworzyła własne e-materiały, scenariusze lekcji wzbogacone o technologie 
informacyjno-komunikacyjne. Pod kierunkiem nauczycieli kompetencje cyfrowe 
będą zdobywali i pogłębiali uczniowie, korzystając z nowych zasobów i narządzi 
edukacyjnych. Szkolenie kadry pedagogicznej ma na celu otwieranie drogi dla 
młodzieży do świata nowej edukacji, by nauka była dla niej przyjemnością, a nie 
przymusem.  
Organizatorem szkoleń było Centrum Edukacji Nauczycieli „Lechaa” / Lechaa 
Consulting Sp. z o. o z Lublina. 

Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół 
im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu 
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Fonoholizm 

Partnerstwo „Pojezierze Drawskie” organizuje zawody wędkarskie  

„LEKCJA: ENTER”  

echnologia, która tak skutecznie ułatwia nam życie, skraca czas wy-
konywania wielu czynności, czym funduje nam możliwość dłuższe-
go relaksu, czasami kradnie nam czas wolny uzależniając od siebie.  

Fonoholizm, czyli zależność od smartfona i innych urządzeń multimedialnych nie 
tylko może pozbawić nas czasu wolnego, ale także możliwości tworzenia bliskich 
więzi z innymi.  
            Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na temat fonoholizmu, która wyjaśnia 
w jaki sposób czas spędzany przed telefonem lub komputerem może pozbawiać 
człowieka radości życia i umiejętności tworzenia więzi z innymi ludźmi. Problem 
jest palący szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. 
https://www.youtube.com/watch?v=rB2bibVjJv0 

Jolanta Pappelbon – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Drawsku Pom. 

Kaliscy informatycy uzyskują dodatkowe kwalifikacje  

dniach 22 i 23 marca 2021 r. 22 uczniów klasy 3 technikum informa-
tycznego w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim, pod opieką nauczy-
ciela informatyki  Szymona  Minkiewicza wzięło udział w  wykładach  

z mechatroniki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym  
w Szczecinie. Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie zostali podzieleni na  
dwie grupy.  
Zajęcia odbyły się w ramach 
projektu „Dostosowanie syste-
mu kształcenia i szkolnictwa 
zawodowego dla potrzeb lokal-
nego i regionalnego rynku pracy 
poprzez wsparcie uczniów szkół 
publicznych i niepublicznych 
oraz osób dorosłych na obszarze 
powiatów: drawskiego i łobe-
skiego”, finansowanego z fun-
duszy Unii Europejskiej, z Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  
Wykłady z mechatroniki nawiązują tematycznie do kursów, w których także  
w ramach projektu uczestniczą kaliscy informatycy. W lutym i marcu 2021 r. 
ukończyli kurs „AutoCAD”, a od marca do kwietnia 2021 r. doskonalą dodatkowe 
umiejętności i zdobywają wiedzę na kursie „Operator - programista CNC”. Zajęcia 
odbywają się przede wszystkim online lub w pracowni informatycznej, w małych 
grupach, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi nauczania zawodowych przedmio-
tów praktycznych w dobie pandemii. 
Znajomość oprogramowania AutoCAD umożliwia dwuwymiarowe (2D) 
i trójwymiarowe (3D) komputerowe wspomaganie projektowania (CAD). Pro-
gram jest używany m.in. przez konstruktorów, architektów, elektroników i mecha-
ników. Operator maszyn CNC, takich jak tokarka CNC czy frezarka CNC wytwa-
rza obrobione części poprzez programowanie, konfigurowanie i obsługę maszyny 
sterowanej numerycznie.  
Kursy wykraczają poza podstawę programową technikum informatycznego. Dają 
uczniom możliwość zdobycia dodatkowych, poszukiwanych na rynku pracy kwa-
lifikacji.  

Szymon Minkiewicz 

ok temu Powiat Drawski, Powiat Szczecinecki, Miasto Szczecinek 
i Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna podpisały poro-
zumienie o wspólnej promocji i działaniach na rzecz rozwoju  

turystyki na Pojezierzu Drawskim. 
Dotychczasowe działania partnerów opierały się m.in. na przygotowa-

niu wspólnych materiałów promocyjnych, przeprowadzeniu konkursu fotogra-
ficznego, konkursów wiedzy o regio-
nie, prowadzeniu strony promocyjnej na FB. Ze 
względu na panującą pandemię i liczne obostrzenia 
nie mogliśmy zorganizować planowanych imprez 
plenerowych i wydarzeń kulturalnych. 
 Imprezą, którą zamierzamy zorganizować 
w tym roku pod wspólnym hasłem Pojezierze Drawskie, będzie Spinningowy 
Turnieju Trzech Miast, posiadający już dziesięcioletnią tradycję i wypracowaną 
markę. Spinningowe ogólnopolskie zawody wędkarskie z łodzi, rozgrywane będą 
w trzech miastach na Pojezierzu Drawskim: Borne Sulinowo, Czaplinek, Szczeci-
nek. Podczas tych trzech imprez wyłoniony zostanie Mistrz Zakonu Spinningo-
wego Pojezierza Drawskiego. 
Terminarz poszczególnych imprez: 
I.   Festiwal Wędkarski: 16 maja 2021 – Czaplinek 
II.  Szczecinecki Jesiotr: 27 czerwca 2021 – Szczecinek 
III. Wędkarski Poligon: 4 września 2021 – Borne Sulinowo 
Podane daty są wstępne i mogą ulec zmianie.  

Sprawami organizacyjnymi z ramienia partnerstwa zajmować się będzie 
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Obecnie trwają uzgodnienia  
z przedstawicielami poszczególnych Kół PZW w celu wyznaczenia miejsc roz-
grywanych zawodów. 

O kolejnych etapach realizacji imprezy i poczynionych uzgodnie-
niach  informować będziemy Państwa na bieżąco. 

Katarzyna Getka, Sekretarz Powiatu Drawskiego 

zkolna drużyna licealistów z klasy II o profilu matematyczno
-ekonomicznym i wojskowym z Zespołu Szkół w Złocieńcu, 
w składzie  Małgorzata Miłaszewicz, Dominika  Krzemińska,  

Kacper Janiszewski, Kacper Werner i Jan Krochmal, awansowała do 
etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiego Tur-
nieju Ekonomicznego Sukces na Bank.  
9 marca uczniowie zespołowo rozwiązywali 
test z zakresu wiedzy o finansach i ekonomii  
w ramach etapu eliminacyjnego. Uzyskany 
wynik uplasował szkolną drużynę pośród 32 
najlepszych szkół w Polsce (na 265 drużyn 
startujących w turnieju) i pozwolił awansować 
do etapu międzyszkolnego.  
Młodzież przygotowywała się do turnieju pod 
kierunkiem wychowawcy, nauczyciela języka 
polskiego, Pana Jacka Kozłowskiego. Przed 
szkolną reprezentacją szereg przygotowań do 
kolejnych etapów i motywacja do poszerzania 
wiedzy ekonomicznej. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia. #SukcesNaBank 
 

Jacek Kozłowski, nauczyciel języka polskiego w ZS w Złocieńcu 

Sukces na bank  

https://www.youtube.com/watch?v=rB2bibVjJv0
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_dwuwymiarowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projektowanie_wspomagane_komputerowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstruktor_(osoba)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanik
https://www.facebook.com/hashtag/sukcesnabank?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXw4weoo5xZg2zIjNJYidfufvwDGHCCXZ9y8ASt-Se-qgXNKuAd0WdR2uorU5cGamsJFTKxB1TyVQVGmyEgOKaNVzsr00gSW74_blX0SmI6jQdbUAPcnpBNR3bdGY7KvMJWz51Ww19Z9kUBPlcmMlu7buz9h2eLQm4cQ76Pw4R4mdNdVIZF_Xa5xuw4


 

 

Chciałybyśmy to przedsięwzięcie wprowadzić na stałe do kalendarza 
naszych działań. Mimo nauczania zdalnego i trudnej edukacyjnej rze-
czywistości, stwierdziłyśmy, że trzeba podejmować takie inicjatywy.  
A może właśnie wbrew wszystkiemu i mimo wszystko należy....  

Nauczycielki języka polskiego  
w ZS w Czaplinku  
Małgorzata Głodek  
Agnieszka Skonieczna  
Wioletta Piotrowska  
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Szkolnym okiem belfra i ucznia.....www.zsczaplinek.edu.pl 

auczyciele przedmiotów ścisłych z naszej szkoły:  
p. Sylwia Czech, p. Małgorzata Okulewicz oraz  
p. Andrzej  Pokrzywnicki zorganizowali “Dni Matematyki”.  

Święto związane z tym przedmiotem obchodzone jest 12 marca. Ma-
tematyka jest dziedziną, na której opiera się funkcjonowanie całego 
świata. Większość uczniów nie lubi tego przedmiotu w szkole, uważa 
go za zbyt trudny i niepotrzebny. Postanowiliśmy zorganizować sze-
reg konkursów matematycznych powiązanych z różnymi dziedzinami 
życia, tak aby każdy uczeń mógł wziąć w nim udział, nie tylko uzdol-
niony matematycznie. Zorganizowaliśmy w naszej szkole „Tydzień 

Matematyki”. W czasie tego tygodnia uczniowie mogli wziąć udział  
w konkursach matematycznych. Nie były to jednak konkursy typowo 
matematyczne. W jednym z nich mogli wykazać się uczniowie uzdol-
nieni literacko. Należało bowiem napisać wiersz, ale…. młody poeta 
miał pewne ograniczenia. Ilość liter w kolejnych słowach wiersza mu-
siała odpowiadać kolejnych wartościom przybliżenia słynnej liczby pi 
3,14159……Kolejny konkurs matematyczny był skierowany do ama-
torów fotografii. Należało sfotografować i opisać pojęcie matematycz-
ne zaobserwowane w swojej okolicy, na przykład: parabolę. Najwięk-
szą popularnością cieszył się jednak konkurs łamigłówkowy. Przez 
cały tydzień na stronie szkoły i fb publikowane były łamigłówki mate-
matyczne. Rozwiązania zagadek uczniowie wysyłali codziennie do 

organizatorów tego przedsięwzięcia. Konkurs wzbudził zainteresowa-
nie, nie tylko wśród uczniów naszej szkoły. Mistrzem w rozwiązywa-
niu łamigłówek okazał się Dawid Kuszmar z klasy IIa LO. Zwycięz-
cy serdecznie gratulujemy!  

Sylwia Czech  
Nauczycielka matematyki w ZS w Czaplinku 

“Dni Matematyki” w naszej szkole  “Tydzień z Literaturą” w ZS w Czaplinku  

ym plakatem oraz szczegółowym harmonogramem zachę-
ciłyśmy uczniów naszej szkoły do udziału w “Tygodniu  
z Literaturą”, który miał miejsce od 22.03 - 26.03 2021r.  

Zaproponowałyśmy szeroką ofertę 
konkursową m.in..: konkursy lite-
rackie: “Literatura bez tajem-
nic” oraz z uwagi na Rok Norwi-
da konkurs “Norwid inspiruje”. 
Z bogatej oferty uczniowie mogli 
wybrać także konkurs na interpre-
tację głosową utworu C.K. Norwi-
da “Słowo jest ogień - milczenie 
jest lawa” czy plastyczny “Słowo 
ubrane w barwę”. Uczniowie 
podjęli się także stworzenia gry 
edukacyjnej do wybranego utworu 

literackiego. Zwieńczeniem tygo-
dnia była debata “E-book vs 
książka - nowoczesność czy 
tradycja?” A oto wyniki 
zmagań w poszczególnych 
konkurencjach: 
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Pierwsze mecze ligowe Lecha Czaplinek w roku 2021  

KPS Czaplinek na turnieju ćwierćfinałowym MP juniorek młodszych  

a nami pierwsze mecze ligowe rozegrane przez drużynę 
Lecha Czaplinek w rundzie wiosennej sezonu 
2020/2021 IV ligi. W sobotę 13 marca br. w 24. kolejce  

mierzyliśmy się na euroboisku w Koszalinie z zespołem Leśnika Ma-
nowo, z którym niestety przegraliśmy 1:2. Jedyną 
bramkę dla naszej drużyny strzelił Paweł Kibitlewski 
w 62 minucie, zaś dla gospodarzy dwie bramki zdobył 
Mateusz Myśliński w 18 i 74 minucie spotkania. W tym 
meczu wystąpiliśmy w następującym składzie: Rechtziegel - 
Czarnecki, Kibitlewski Paweł, Woźniak, Krzemień - Kowal-
czyk (46' Sobol), Kibitlewski Piotr, Gałosz, Resiak (75' Ba-
kiewicz) - Wasyłyszyn, Tomczak (70' Szpakowski). 
We wtorek 16 marca br. na euroboisku w Drawsku 

Pom. Lech Czaplinek rozegrał zaległy mecz 22. kolejki ligowej z Po-
lonią Płoty. To spotkanie wygrywamy pewnie i wysoko 5:0, a bramki 
dla naszej drużyny strzelili: Dawid Sobol w 23 minucie, Bartłomiej 
Woźniak w 46 minucie, Tomasz Tomczak w 60 i 70 minucie oraz Ma-
teusz Krasoń w 81 minucie. Mecz ten zagraliśmy w następującym ze-
stawieniu: Rechtziegel (87' Drożdż) - Krzemień, Kibitlewski Paweł, 
Woźniak, Czarnecki - Sobol Dawid (62' Kowalczyk),  Kibitlewski  Piotr 

(75' Krasoń), Gałosz, Resiak (82' Sobol Krystian) - Wasyłyszyn, Tom-
czak (71' Stróżyk). 
 Ze względu na wprowadzone obostrzenia (związane z pan-
demią koronawirusa) polegające m.in. na zamknięciu obiektów 
sportowych, które mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu za-
wodowego, Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej zawiesił od 
20 marca br. do 18 kwietnia br. rozgrywki seniorskie IV ligi. Jed-
nocześnie zostały wyznaczone nowe terminy rozegrania zaległych 
meczy ligowych: kolejka nr 25 została przełożona na 21 kwietnia br., 
kolejka nr 26 na 3 maja br., zaś kolejka nr 27 na 30 czerwca br. 
 Zachęcamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do 
śledzenia profili naszego klubu na portalach: Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/LechCzaplinekk, Instagram pod adresem https://
www.instagram.com/lech_czaplinek/ oraz YouTube pod adresem https://
www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. Znajdują się 
na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowiedzi meczy, 
fotorelacje, skróty ze spotkań ligowych itd. Jednocześnie zachęcamy 
do finansowego wsparcia Lecha Czaplinek poprzez wpłaty na konto 
Pomorskiego Banku Spółdzielczego: 24 8581 1027 0400 0811 2000 0001. 

Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek 

dniach 18-21 marca 2021 r. w Ostrowcu Świętokrzy-
skim odbył się turniej ćwierćfinałowy grupy 6 mistrzostw 
Polski juniorek młodszych w siatkówce, na  którym  pod  

wodzą trenerów Krzysztofa Rosiaka oraz Szymona Dawidowicza wy-
stąpiła drużyna KPS Czaplinek w składzie: Daria Michaliszyn, Zuzan-
na Zalewska, Patrycja Kuzio, Lidia Michaliszyn, Oliwia Swędzikie-
wicz, Justyna Babiak, Maja Waszajło, Roksana Waszajło, Aleksandra 
Kaczir, Nikola Uszakiewicz, Julia Krasoń. W swojej podgrupie rywa-
lizowaliśmy z Energą MKS SMS Kalisz oraz MUKS PASEK Będzin, 
zaś w drugiej podgrupie grały między sobą KSZO SMS Ostrowiec 
Świętokrzyski, MKS AVIA Świdnik oraz UMKS MIKRO Ełk. 

W czwartek 18 marca zagraliśmy pierwszy mecz w turnieju  
z Energą Kalisz. Spotkanie od początku do końca zostało całkowicie 
zdominowane przez doświadczony zespół rywalek, który nie pozwolił 
na zbyt wiele naszej drużynie, o czym świadczą wyniki poszczegól-
nych setów. Mecz przegrywamy wyraźnie 0:3 (8:25, 11:25, 6:25). 

W piątek 19 marca rozegraliśmy drugi mecz turniejowy  
z MUKS Będzin. Początek pierwszego seta był dosyć wyrównany. 
Drużyna będzińska prowadzi jedynie 8:6, jednakże wtedy nasz rywal 
poprawia swoją grę, zaczyna dominować na boisku stopniowo zwięk-
szając swoją przewagę i wygrywając pewnie tę partię 25:12. Drugi set 
początkowo wygląda jak pierwszy, drużyna rywalek utrzymuje 3-4 
punktową przewagę nad naszym zespołem i prowadzi 17:13. Od tego 
stanu zespół z Będzina zdobywa 8 punktów, my jedynie 2 punkty 
i przegrywamy tę partię 15:25. Trzeci set jest najbardziej wyrównany, 
ale niestety w nim rywalki znów okazały się lepsze wygrywając go 
25:20 i cały mecz 3:0. 

W sobotę 20 marca zagraliśmy mecz o 5. miejsce w turnieju  
z drużyną UMKS MIKRO Ełk. Początek pierwszej partii jest bardzo 
dobry w naszym wykonaniu, gdyż prowadzimy 10:8. Jednakże od tego 
wyniku rywalki poprawiają swoją grę, wychodzą na prowadzenie, 
zwiększają przewagę punktową i wygrywają pewnie tego seta 25:17. 
Druga partia jest początkowo dosyć wyrównana, a zespół z Ełku pro-
wadzi jedynie 11:9. Niestety od tego stanu powtarza się historia z po-
przednich setów: rywalki grają coraz lepiej, a my nie potrafimy się 
  

temu przeciwstawić i przegrywamy tę partię wyraźnie 13:25. Początek  
trzeciej partii to znowu dobra gra z naszej strony, dzięki której prowa-
dzimy 7:4. Jednakże drużyna przeciwna nie odpuszcza i doprowadza 
do remisu 10:10. Od tego stanu zespół z Ełku zdobywa 15 punktów, 
my jedynie 3 punkty, przegrywamy tę partię 13:25 i cały mecz 0:3. 

W turnieju zajmujemy ostatecznie 6. miejsce. Pomimo trzech 
odniesionych porażek z bardziej doświadczonymi zespołami należą się 
wielkie gratulacje i słowa uznania dla całego zespołu za dostarczone 
emocje, walkę do końca, pokazany charakter, zaangażowanie, ambicję 
we wszystkich meczach tego sezonu oraz wykonaną ciężką pracę na 
treningach. Doświadczenie zdobyte na tych zawodach na pewno za-
procentuje w przyszłości. 

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, dzięki któ-
rym możliwy był wyjazd naszego zespołu na ten turniej, a do ich gro-
na należą: Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, Zakład fryzjer-
ski Anna i Stanisław Oleszkiewicz, Stalex Czaplinek Radosław 
i Wojciech Dawidowicz, ALWA-BIS Czaplinek Paweł i Marcin Swę-
dzikiewicz. Dziękujemy również firmie Usługi Transportowe „Leszek
-Trans” Leszek Struszka z Drawska Pom. za bezpieczny i bezproble-
mowy transport na zawody. 

 
Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 

https://www.facebook.com/LechCzaplinekk
https://www.instagram.com/lech_czaplinek/
https://www.instagram.com/lech_czaplinek/
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg


 

 


