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Jubileusz Zespołu Śpiewaczego „Marianki” 

września br. w Czaplineckim Ośrodku Kultury seniorski zespół 
śpiewaczy „Marianki” świętował 10-lecie swojego istnienia, 
podobnie jak  świętował 5-lecie w 2016 r. Wówczas tak  pisała  

o Zespole w Kurierze Czaplineckim  Nr 116 z kwietnia 2016 r. Aleksandra  Łuczyńska: 
„Zespół „Marianki” zrodził się tak naprawdę z marzeń i potrzeby ser-

ca… Marzeń pana Brunona Bronka, który wierzył w sens stworzenia w Czaplin-
ku zespołu skupiającego seniorów, oraz potrzeby serca wielu z nich. Ponieważ 

wieść gminna niosła, 
że jest w Czaplinku 
utalentowany muzyk 
– Marian Sujecki, 
który akurat znalazł 
się w gronie zacnych 
emerytów, marzenia 
stały się rzeczywisto-
ścią. Dokładnie 25 
marca 2011 r. powstał 
zespół „Marianki”, 
który nazwę zawdzię-
cza założycielowi 
oraz „szefowi wszyst-
kich szefów” - Maria-
nowi Sujeckie-

mu” (wśród męskiej połowy Zespołu było trzech Marianów).  
Zespół początkowo tworzyli wszyscy chętni do śpiewu i muzykowania 

emeryci. W pierwszym składzie „Marianki” liczyły 31 osób (wg kroniki Zespo-
łu). Po zmianach w 2017 r. Zespół liczy 16 osób, w tym kapela: Marian Sujecki – 
kierownik zespołu, Jerzy Bartosiak i Zenon Sobala (akordeony), Grzegorz Kieca 
(perkusja), Stanisław Polak (tara) oraz zespół śpiewaczy: Teresa Sujecka, Felicja 
Sobala, Maria Kozak, Mirosława Gawrońska, Barbara Bartosiak, Wiesław Spera, 
Janusz Moskalec, Andrzej Rosiak, Marian Sielatycki, Henryk Sobala, Jan Krupa.  

Od 2014 r. zespół działa pod patronatem Czaplineckiego Ośrodka Kul-
tury, a opiekunem artystycznym został wówczas Bartek Michalczyk. Natomiast 
od  2015 r. nad artystyczną stroną mariankowych prezentacji czuwa instruktorka 
Magdalena Urlich.  

Uprawiają „Marianki” różnego rodzaju muzykę i gatunki piosenek. Ich 
repertuar  jest niezwykle bogaty, urozmaicony i wszechstronny. Tworzą przy tym 
również swoje własne propozycje kulturalne, w tym spektakle muzyczne. Artyści 
uświetniają liczne imprezy na terenie gminy i regionu – grają i śpiewają na pikni-
kach, jubileuszach, rocznicach, dożynkach gminnych i powiatowych, kierma-
szach, Dniach Czaplinka, spotkaniach w miastach partnerskich Marlow i Grim-
men, śpiewają w kościele z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy itp. 
itd. Za tą działalność otrzymują liczne dyplomy, gratulacje i podziękowania. 

Biorą także udział w różnego rodzaju festiwalach, konkursach, przeglą-
dach i galach o zasięgu ponadlokalnym. Zespół ma przeto na swoim koncie sze-
reg sukcesów, m.in.:  
2011 r. – specjalne wyróżnienie na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środo-
wisk  Emeryckich w Bornem Suli-
nowie;   
2014 r. – wyróżnienie w Konkursie 
Piosenki Biesiadnej w Unieściu; 
wyróżnienie podczas III Gminnej 
Gali Kultury i Sportu; 
2015 r. – wyróżnienie w VIII Wo-
jewódzkim Przeglądzie Pieśni 
Wielkopostnych w Lipianach;  
II miejsce w IV Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Biesiadnej  
„O Złotą Czaplę Czaplinka”; tytuł 
„Zespół Roku” podczas IV Gmin-
nej Gali Kultury i Sportu; 
2017 r. – wyróżnienie w II Senior-
skim Przeglądzie Zespołów Śpie-
waczych w Czaplinku; 
2018 r. – I miejsce w III Senior-
skim Przeglądzie Zespołów Śpie-
waczych w Czaplinku; Laureat  
I Konkursu Piosenki Wojskowej  
i Patriotycznej „O Srebrne Skrzy-
dło” w Świdwinie; wyróżnienie 
Burmistrza Czaplinka dla Zespołu Roku w dziedzinie kultury za lata 2016-2017; 

2019 r. – I miejsce na I Festiwalu Słoika – Ryby 2019 w kategorii „Owoce”;  
II Wyróżnienie dla akordeonistów w IV Seniorskim Przeglądzie Zespołów Śpie-
waczych w Czaplinku; Laureat II Konkursu Piosenki Wojskowej i Patriotycznej 
„O Srebrne Skrzydło” w Świdwinie; wyróżnienie na XV Festiwalu Folklory-
stycznym – Krajobrazy Sceny Ludowej w Czarnem. 

Zespół „Marianki” od dekady stanowi filar czaplineckiego seniorskie-
go ruchu amatorskiego. Powyższe sukcesy Zespołu są niewątpliwie satysfakcjo-
nującym dopełnieniem ich działalności artystycznej.  

Podczas świętowania Jubileuszu było dużo życzeń, kwiatów, wzru-
szeń, wspomnień, pełnych humoru wierszyków i piosenek. Swoją obecnością 
Jubileusz „Marianek” zaszczycili: Starosta Drawski Stanisław Cybula, Przewod-
nicząca Rady Po-
wiatu Drawskiego 
Urszula Ptak,  
Członek Zarządu 
Powiatu Drawskie-
go Zbigniew Dudor,  
Sekretarz Powiatu 
Drawskiego Katarzyna 
Szlońska-Getka, 
Burmistrz Czaplin-
ka Marcin Narusze-
wicz, Przewodni-
czący Rady Miej-
skiej Michał Olejni-
czak, Dyrektorka 
Czaplineckiego 
Ośrodka Kultury Aleksandra Łuczyńska, a także przedstawiciele Zarządu PZE-
RiI z Drawska Pom., Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka i wielu innych przy-
jaciół i fanów Zespołu. 

Na ręce szefa Zespołu Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka 
Bernard Bubacz przekazał okolicznościowy adres o następującej treści: 

"Z okazji wspaniałego Jubileuszu 10-lecia działalności składamy całe-
mu Zespołowi, a w szczególności twórcy i kierownikowi „Marianek”, Mariano-
wi Sujeckiemu i kierownikowi artystycznemu Magdalenie Urlich, serdeczne 
życzenia i gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania i szacunku. 

Występy Zespołu stały się wybitnymi przejawami amatorskiego ruchu 
artystycznego i życia kulturalnego nie tylko w naszej Gminie, ale i w regionie. 
Gratulujemy pasji i entuzjazmu w rozwijaniu zainteresowań naszych mieszkań-
ców w dziedzinie muzyki i śpiewu, upowszechnianiu i krzewieniu  wiedzy  
o kulturze regionalnej, ludowej i narodowej. 

Życzymy Wam niesłabnącej motywacji do kontynuowania śpiewa-
czej pasji, wspaniałej aktywności twórczej, oraz wielu artystycznych uniesień. 
Niech następne lata Waszej działalności będą wieńczone kolejnymi sukcesami, 
a podziw i życzliwość słuchaczy niech Was nie opuszcza. Niechaj kolejne lata 
będą równie owocne jak dotychczasowe, a szczęście artystyczne podczas przy-
szłych przeglądów, gal i festiwali niechże Wam zawsze dopisuje". 

W tych słowach Prezesa nie ma żadnej przesady, oddają one istotę  
i ducha tego objawienia na naszym gminnym i regionalnym firmamencie arty-
stycznym, jakim są "Marianki". 

Podczas imprezy goście mieli możliwość wysłuchania krótkiego kon-
certu Jubilatów. „Marianki” 
zaprezentowały kilka najcie-
kawszych utworów, przygoto-
wanych w ciągu ostatnich lat. 
Po nich wystąpili goście  
z Drawska Pomorskiego – 
seniorski zespół „Słowiki”. 
Następnie scena była dostępna 
dla swobodnych prezentacji 
artystycznych. 
Zespół „Marianki” serdecznie 
dziękuje sponsorom Jubileuszu, 
do których należeli: Gmina 
Czaplinek, Powiat Drawski, 
Czaplinecki Ośrodek Kultury, 
Zakład Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o., Zarząd Koła 
PZERiI w Czaplinku. Specjal-
ne podziękowania należą się 
paniom: Henryce Rosiak,  
Genowefie Polak i Bożenie 
Krzemińskiej – za organizację, 
pomoc w przygotowaniach  

i prowadzenie imprezy oraz Jolancie Paulińskiej za udekorowanie sali. 
Adam Kośmider 
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O CZAPLINECKIM DUŻYM KOŚCIELE (cz. 2)  

zytelnikom spoza naszego miasta, którzy nie mieli okazji prze-
czytać pierwszej części artykułu może się przydać wyjaśnienie, 
że „duży kościół” jest stosowaną przez mieszkańców Czaplinka  

potoczną nazwą tutejszego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. Pierwszą 
część zdominowały ciekawostki związane z budową tej świątyni. A oto dalszy 
ciąg informacji o czaplineckim dużym kościele. 

*** 
 Zaprojektowany 
przez Karla Friedricha 
Schinkla kościół jest 
prawdziwą perełką archi-
tektoniczną wyróżniającą 
się w strukturze czaplinec-
kiej zabudowy. W jakim 
stylu wybudowany jest ten 
kościół? Aby odpowie-
dzieć na to pytanie, musi-
my przyjrzeć się XIX-
wiecznym dziejom archi-
tektury. W czasach, gdy 
Schinkel tworzył swoje 
projekty, w światowej 
architekturze panował nurt 
zwany historyzmem. Polegał on na naśladowaniu stylów minionych 
epok. Aby sprawdzić, czy historyzm miał wpływ na kształt „dużego 

kościoła” przyjrzyjmy się 
niektórym szczegółom ko-
ścielnej bryły. Ściany naw 
przeprute są wysokimi okna-
mi z półkolistymi łukami.  
W wysokich szczytowych 
ścianach wszystkich czterech 
skrzydeł znajdują się monu-
mentalne schodkowe portale 
zwieńczone półkolistymi 
tympanonami. Nad każdym  
z nich znajduje się duża roze-
ta (fot. 2). Wzdłuż górnych 
krawędzi ścian biegnie oz-
dobny fryz (fot. 3). Autorzy 
jednego z opracowań histo-
rycznych zwracają uwagę na 
to, że jest to fryz z motywem 
kojarzącym się z liśćmi koni-
czyny i podsumowują opis 
kościoła stwierdzeniem, że  
w jego wyglądzie decyduje 
połączenie stylu arkadowego 
z elementami nawiązującymi 
do gotyku (H. T. Porada,  

M. Lissok, „Die frühere Starostei Draheim und Stadt Tempelburg” [w:] 
„Pommern” nr 6 z 2002 r, s. 7). 

W wydanym w Szczecinie w 1932 r. przewodniku 
„Pommern” (niemiecka nazwa Pomorza), czaplinecki kościół ewange-
licki określony został jako „Elisabethkirche” (czyli „kościół św. Elżbie-
ty”). 
 Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża 
Św. w Czaplinku pełni 
nie tylko funkcje sa-
kralne ale zaliczany 
jest również do tutej-
szych atrakcji tury-
stycznych. Podstawo-
we informacje o tym 
kościele odnaleźć 
można w wielu infor-
matorach turystycz-
nych. Korzystając  
z tych źródeł trzeba 
jednak pamiętać, że do 
niektórych opisów 
  

kościoła zawartych  
w takich informatorach 
mogły się wkraść róż-
ne drobne nieścisłości.  

19 marca 1965 r. 
czaplinecki „duży ko-
ściół” wpisany był do 
rejestru zabytków woj. 
koszalińskiego pod 
numerem 436. Z kolei 
5 października 2020 r. 
kościół ten przepisany 
został do rejestru za-
bytków woj. zachod-
niopomorskiego pod 
nowym numerem: A – 1973. Rejestr zabytków dostępny jest na stronie interne-
towej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (link: http://
wkz.bip.alfatv.pl/strony/11.dhtml ). W dniu 21 lipca 2021 r. podczas korzystania 
dla potrzeb niniejszego artykułu z informacji zawartych w tym rejestrze stwier-

dziłem, że zawiera on błąd polegający na tym, że kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża Św. wpisano do rejestru zabytków pod niewłaściwą 
nazwą jako „kościół Świętej Trójcy”. W tym samym dniu zgłosiłem 
zauważony błąd drogą e-mailową do WUOZ w Szczecinie. Interwen-
cja okazała się skuteczna. Już następnego dnia dostałem telefoniczną 
wiadomość, że błędny zapis zostanie bezzwłocznie sprostowany. 
Wkrótce potem błąd skorygowano i od tamtej pory czaplinecki „duży 
kościół”  figuruje w rejestrze zabytków pod prawidłową nazwą. W ten 
sposób praca nad tym artykułem niespodziewanie przyczyniła się do 
poprawienia jakości zapisów w urzędowym rejestrze zabytków.  
 Oryginalna uroda sylwetki kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. sprawiła, że kościół ten był tematem wielu prac graficznych i ob-
razów. Uwieczniali go w swych pracach przybywający do Czaplinka 
uczestnicy plenerów malarskich a także miejscowi plastycy. Na  

 

1. Sylwetka kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
od strony rynku (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.)  

2. Zakończenie południowego skrzydła z główną 
nawą kościelną (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.)  

3. Ściana kościoła ozdobiona fryzem  
(fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.)  

4. Grafika Ewy Tamulewicz (źródło: „Czaplinek 
w oczach artysty”, wyd. CzOK, 2000 r.)  

5. Fragment rynku z kościołem (fot. W. Wiśniewski, 2006 r., źródło: https://
fotogalerie.pl/galeria/galeria_wawa)  

6. Sylwetka kościoła w nocnej scenerii (fot. W. Wiśniewski, 2008 r., źródło: 
https://fotogalerie.pl/galeria/galeria_wawa)  

https://fotogalerie.pl/galeria/galeria_wawa
https://fotogalerie.pl/galeria/galeria_wawa
https://fotogalerie.pl/galeria/galeria_wawa
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Wspomnienie o Bronisławie Orlickim  

września na cmentarzu komunalnym pożegnaliśmy 
(zmarłego 18.09.21 r.)  Bronisława Orlickiego, ostatnie-
go  już w  naszej  gminie  kombatanta,  żołnierza,  który 

z bronią w ręku wyzwalał naszą Ojczyznę i Ziemię Czaplinecką, i któ-
ry na tej ziemi pozostał. 

W uroczystościach pogrzebowych z udziałem Kompanii Ho-
norowej WP z 2 BZ wzięli udział Burmistrz Czaplinka i Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. Mowę pożegnalną w imieniu władz wygłosił Adam 
Kośmider.   

Bronisław Orlicki urodził się 24 grudnia 1922 r. w Glinnie, w 
powiecie Oszmiany - obecnie Białoruś. Do szkoły podstawowej 
uczęszcza w Ginowcach i w Holszanach. W 1939 r. po zajęciu tych 
terenów przez Związek Radziecki pracuje na poczcie jako listonosz. Po 
wkroczeniu Niemców w 1941 r. pracuje razem z ojcem zdunem, jako 
jego pomocnik.  

Na wiosnę 1944 r. ucieka do lasu, do partyzantki AK. W lipcu 
1944 r. połączone siły AK przeprowadzają w ramach ogólnokrajowej 
akcji "Burza", operację "Ostra Brama" mającą na celu samodzielne 
wyzwolenie Wilna z rąk okupanta niemieckiego. W walkach o miasto 
biorą udział także frontowe jednostki radzieckie, a ich dowództwo, po 
zdobyciu miasta internuje i rozbraja partyzanckie oddziały AK. Broni-
sław zostaje wcielony do Armii Czerwonej.  
 Po miesiącu starań zostaje przeniesiony do Białegostoku  
i wcielony do Wojska Polskiego. Dostaje przydział do Samodzielnego 
Batalionu Szkolnego przy 10 Dywizji 2 Armii WP. Po 3 miesięcznym 
szkoleniu w Rzeszowie otrzymuje stopień kaprala. Zostaje dowódcą 
drużyny. Jego jednostka zostaje skierowana na front. Szlak bojowy 
wiedzie do Krakowa, który jest już wyzwolony przez Armię Czerwoną. 
Tutaj przez miesiąc jest tłumaczem w komendanturze radzieckiej.  
Dalszy szlak bojowy wiedzie przez Sosnowiec, Poznań, Krzyż, Piłę,  
Czaplinek, do Szczecina. Po walkach o Szczecin dywizja maszeruje na 
przedpola Wrocławia, a stąd w dwudniowym boju forsuje Nysę  
Łużycką.  
 I wtedy 17 kwietnia 1945 r. kpr. Orlicki zostaje ciężko ranny 
 

w rękę i głowę. W radziec-
kim szpitalu w Złotowie 
przebywa do sierpnia 1945 
r. Po wyjściu ze szpitala 
wraca do swojej jednostki, 
która stacjonuje w Jeleniej 
Górze. Tu w lutym 1946 r. 
zostaje zdemobilizowany. 
Jedzie do Siemczyna, 
gdzie osiadła jego rodzina. 
 Do 1950 r. pomaga 
ojcu w gospodarstwie. 
Zakłada własną rodzinę, 
bierze gospodarstwo  
w Niwce i uprawia ziemię 
do 1983 r., kiedy to prze-
chodzi na zasłużoną eme-
ryturę. Dochował się  
2 córek i syna, oraz groma-
dy wnucząt i prawnucząt. 
Dużo pracował społecznie, 
był sołtysem Niwki i przez 
16 lat radnym.  
 Za zasługi wojenne 
został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in.: 
- Brązowym Medalem ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY; 
- Medalem ZA UDZIAŁ W WALKACH O BERLIN; 
- Medalem ZA ODRĘ, NYSĘ, BAŁTYK; 
- ODZNAKĄ GRUNWALDZKĄ; 
- KRZYŻEM WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ. 
 W 2001 r. został mianowany przez Prezydenta RP na stopień 
podporucznika Wojska Polskiego. 
 Za pokojowe zasługi dla Ziemi Czaplineckiej otrzymał  
w 2008 r. honorowy tytuł "ZASŁUŻONY DLA GMINY CZAPLINEK". 
 Swoim wojennym życiorysem i pokojową pracą dobrze zasłużył 
się Ojczyźnie i naszej Ziemi Czaplineckiej. Cześć Jego pamięci! 

Wiesław Krzywicki 

fotografii nr 4 widzimy pracę Ewy Tamulewicz pochodzącą z wydanej 
przez Czaplinecki Ośrodek Kultury w 2000 r. publikacji zatytułowanej 
„Czaplinek w oczach artysty”. Bryłę „dużego kościoła” możemy rów-
nież zobaczyć na fotografiach artystycznych Waldemara Wiśniewskie-
go tworzącego pod pseudonimem „wawa”. Kolekcja jego prac dostępna 
jest na stronie internetowej „Fotogalerie” (link: https://fotogalerie.pl/galeria/
galeria_wawa ). Z kolekcji tej pochodzą  fotografie nr 5, nr 6 i nr 7. Fo-
tografia nr 7 oprócz walorów estetycznych ma również wartość jako 
pewnego rodzaju „dokument”. Dokumentuje ona pewien ciekawy fakt, 
z którego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Otóż „duży kościół”, mi-
mo że nie posiada wieży - wyróżnia się w krajobrazie Czaplinka domi-
nując w panoramie miasta widzianej od strony j. Drawsko. Dobrze 
 

wiedzą o tym żeglarze. W albumie Władysława Piotrowicza 
„Czaplinek – dawniej Tempelburg na pocztówkach” znajdujemy sporo 
pocztówek z rozległymi widokami na miasto sfotografowanymi z róż-
nych miejsc. Okazuje się, że kościół dominuje w panoramach Czaplin-
ka widzianych nie tylko od strony j. Drawsko. Pocztówka z początku 
XX w. zaprezentowana na ilustracji nr 8 przedstawia widok na miasto 
od strony wschodniej. Na tej pocztówce również wyróżnia się kościel-
na sylwetka.  

7. Kościół w panoramie miasta widzianej z pokładu jachtu płynącego po  j. Drawsko 
(fot. W. Wiśniewski, 2007 r., źródło: https://fotogalerie.pl/galeria/galeria_wawa)  

8. Pocztówka z pocz. XX w. z widokiem na miasto od strony wschodniej.  

 Poznaliśmy już okoliczności, w jakich wybudowano kościół. 
Dowiedzieliśmy się już także niemało o jego wyglądzie zewnętrznym. 
W następnej części artykułu wejdziemy do środka i przyjrzymy się 
wnętrzu świątyni. (cdn.) 

Zbigniew Januszaniec 

https://fotogalerie.pl/galeria/galeria_wawa
https://fotogalerie.pl/galeria/galeria_wawa
https://fotogalerie.pl/galeria/galeria_wawa
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SZAMBO BEZ DNA  

o każdych gwałtownych ulewach Polska zaczyna cuchnąć; 
wybijają szamba, z których ciągle korzysta około 7 mln 
osób.  W Polsce  coraz  więcej  ścieków  wylewanych  jest  

w ziemię i do wody. Ten proceder ma miejsce na terenach, nie tylko 
turystycznych, od Bałtyku do Tatr. 
Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, dzięki oczysz-
czalniom wybudowanym w dużej części za unijne 
pieniądze mazurskie jeziora przestały być zatruwane 
przez komunalne i przemysłowe ścieki. Przyroda jed-
nak nie odetchnęła, teraz zmorą stali się turyści. Że-
glarze bez patentu wsiadający na łodzie po kilkuminu-
towym szkoleniu nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, że 
myjąc pokład lub naczynia, nie wolno wylewać wody 

z chemikaliami za burtę. Sanitarnych przepisów nikt w praktyce nie 
egzekwuje. 
 Na Mazurach pływa coraz więcej jachtów ze zbiornikami na 
ścieki, których zawartość 
często spuszczana jest wprost 
do wody. Morze jest jeszcze 
w stanie samo się oczyścić, 
jeziora nie. Mało kto dopły-
wa do mariny, żeby pozbyć 
się nieczystości. W porcie w 
Sztynorcie koło Węgorzewa 
za odbiór ścieków płaci się 
50 zł. To niewielka suma, 
skoro za wynajęcie na dobę 
najtańszego jachtu w sezonie płaci się 1,2 tys., a od września 450 zł. 
Jednak wielu woli ją zaoszczędzić. Nie wszyscy z braku świadomości 
ekologicznej. Na całym mazurskim szlaku jest 160 portów, ale nieczy-
stości przyjmuje zaledwie trzydzieści kilka, które są własnością samo-
rządów.  
 Są i miejsca, które mogą być wzorem. Takie jak Ekomarina  
w Giżycku. Doba w porcie kosztuje 25 zł za jacht i po 20 zł od każde-
go członka załogi. W zamian nieograniczone możliwości korzystania  
z kuchni, pryszniców, toalet oraz pralki, a także opróżnianie zbiornika 
z nieczystościami, bez względu na pojemność. Można też podpłynąć 
tylko po to, żeby oddać ścieki. Wtedy płaci się 10 zł. Ceny są niskie, 
bo do Ekomariny dopłaca samorząd.  

Jednak 95% portów prywatnych nie przyjmuje nieczystości. 
Koszty pompy, zbiornika  
i transportu ścieków do 
oczyszczalni są zbyt wysokie 
i nie da się wyjść na swoje. 
Tym bardziej, że Wody Pol-
skie wielokrotnie zwiększały 
właścicielom przystani opłaty 
za użytkowanie wody, ale  
o to, by ta woda pozostawała 
czysta, już nikt się nie mar-
twi. Coraz więcej łodzi  

w ogóle nie wpływa do portów, stacjonują na dziko, ich załogi nawet 
śmieci po sobie nie zabierają.  

W sezonie na Mazurach pływa ok. 14 tys. jachtów, z każdym 
rokiem więcej. Woda zanieczyszczona tysiącami ton fekaliów od po-
nad 80 tys. osób, nie jest w stanie oczyścić się sama. Jeziora coraz gę-
ściej zarastają glony, pojawiły się sinice. Wraca sytuacja z lat 90., gdy 
wiele regionów kraju nie miało jeszcze kanalizacji, a jeziora po prostu 
śmierdziały. Ścieki i śmieci dotyczą także naszego j. Drawsko. 
 Nad brzegami jezior coraz liczniej pojawiają się domki holen-
derskie. Pandemia spowodowała wielki popyt na domek „ciasny ale 
własny”, odizolowany od reszty. Domki przeważnie nie mają nawet 
szamb, ścieki odprowadzane są rurą wprost do lasu lub jeziora. Coraz 
więcej domów powstaje na działkach, na których kanalizacji nie ma, 
jej budowa byłaby zbyt kosztowna. Ścieki z nowych domów odprowa-
dzane są wprost do szamba. Najczęściej to dwa betonowe kręgi bez 
dna, które udają „zbiornik bezodpływowy”. Nieczystości wsiąkają  
w grunt. 
 Bez podłączenia do kanalizacji powstają nad morzem całe osie-
dla domków budowane przez firmy deweloperskie. Mieszkania wyku-
piono, zanim jeszcze domy zaczęły wychodzić z ziemi. Nikt nie narzekał,  

że ścieki odprowadzane będą 
do szamba. Jednak opinia jest 
taka, że w kraju zapanowała 
totalna samowolka. Wystar-
czy przejechać drogą z Wła-
dysławowa do Jastrzębiej 
Góry, żeby zobaczyć, ile do-
mów na dziko powstało  
w nadmorskim lesie. Z fik-
cyjnymi szambami albo 
prawdziwą rurą, wyprowa-
dzającą ścieki, gdzie się da.  

Wrześniowe doniesienia turystów i surferów z okolic Jastarni 
i Kuźnicy budzą niepokój. Według bywalców środkowej części Pół-
wyspu Helskiego stan wód Pucyfiku jest fatalny. Woda jest mętna, 
brązowa i przede wszystkim cuchnie na potęgę. I przez obserwatorów 
częściej porównywana jest do smrodu fekaliów niż znanego bywalcom 
wodnych rejonów powiatu puckiego – rozkładającej się kidziny, czyli 
wymieszanych resztek roślin, ale też i zwierząt zalegających na brzegu 
w formie charakterystycznych wałów. 

W sezonie wakacyjnym w 2019 r. z powodu bujnego rozkwi-
tu sinic czasowo zamykanych było 59 kąpielisk nad polskim morzem. 
W ubiegłym sezonie kąpielowym sinice były powodem czasowego 
zamykania kąpielisk w 145 przypadkach. W obecnym, tylko do  
22 lipca, tymczasowy zakaz kąpieli wydano 80 razy. Sinice to nie tyl-
ko skutek ocieplenia klimatu, ale głównie – eutrofizacji, czyli nadmia-
ru azotanów i fosforanów. Spływają do rzek i morza z pól, na które 
beztrosko wylewa się gnojowicę, a także ludzkie nieczystości.  
 We wsi Nowa Biała na Podhalu dobiega końca proces kanaliza-
cji. Radość mieszkańców z faktu, że znikną szamba, jest jednak umiar-
kowana, ponieważ Nowa Biała leży niżej niż Białka Tatrzańska. A tam 
są tylko szamba. Spora część ich zawartości trafia do miejscowego 
potoku, a potem do rzeki Białki. W Białce Tatrzańskiej jest wiele hote-
li, wyciągów narciarskich, w sezonie przyjeżdżają tysiące turystów,  
a kanalizacji ciągle brak. Białka otrzymała na ten cel 30 mln zł dotacji, 
ale w końcu musiała ją oddać – kilku mieszkańców nie zgodziła się, 
żeby rura odprowadzająca ścieki biegła przez ich działki.  

Niektórzy właściciele hoteli zapewniają, że mają własne, bio-
logiczne oczyszczalnie ścieków. Wątpliwe jednak, by nie używali de-
tergentów do prania, zmywania naczyń czy sprzątania. Chemia zabija 
bakterie, które oczyszczają ścieki, a oczyszczalnia staje się tak samo 
bezwartościowa jak niewybierane szambo. Na powrocie do szamba 
zarabiają budowlane markety. Przydomową oczyszczalnię ścieków 
można w nich kupić za niewielkie pieniądze, po krótkim czasie warta 
jest tyle co betonowe kręgi bez dna. 
 W niektórych rejonach kraju, paradoksalnie, sytuację ekolo-
giczną pogorszyło doprowadzenie wodociągu. Mieszkańcy wsi, któ-
rym podłączono wodę, zamienili niepotrzebne już studnie na szamba. 
Ludzkie odchody trafiają do podziemnych ujęć poboru wody. Na 
szamba zamieniane są studnie na północy Mazowsza, Podlasia oraz na 
Warmii i Mazurach. Nasz Gmina też nie jest bez grzechu. 

Po wejściu do Unii wydaliśmy około 100 mld zł na doprowa-
dzenie wody i kanalizację. W 2019 r., według GUS, wodociąg dopro-
wadzony był już do prawie 85% budynków w kraju, ale zaledwie poło-
wa (51%) budynków odprowadza ścieki przez kanalizację. Nie tylko 
dlatego, że doprowadzenie rur na zbyt dalekie odległości byłoby eko-
nomicznie nieopłacalne. Także dlatego, że nie wszyscy tej kanalizacji 

chcą. Nieszczelne szambo od-
prowadza ścieki do ziemi „za 
darmo”, a po podłączeniu do 
kanalizacji cena za metr sze-
ścienny wody rośnie prawie 
dwukrotnie, bo zawiera opłatę 
za odbiór i oczyszczanie ście-
ków. W Polsce jest ponad  
2 mln szamb, ponad 90%  
z nich jest nieszczelnych, co 
oznacza „zrzut niekontrolowa-
ny”.  Ponadto z wielu z nich 

wóz asenizacyjny nigdy nie wywiózł ani litra nieczystości. 
 W Polsce nie ma kontroli nad eksploatacją szamb i tak zwanych 
przydomowych oczyszczalni. W większości gmin wiadomo, kto ma 
„zbiornik bezodpływowy”, ale nikt nie kontroluje, czy systematycznie 
i legalnie go opróżnia. Dlatego szamba są bez dna. 

Opracował Brunon Bronk 



 

 

ogoda jak pogoda, w tym roku szczególnie nas nie rozpieszcza 
– jedni się cieszą, drudzy się martwią. Podobno lipiec był najgo-
rętszy od momentu notowania temperatur. Za  to  w  niektórych  

częściach naszego kraju wystąpiły klęski podtopień, trąby powietrzne, gradobi-
cia itp. Dla niedowiarków powinny już być widoczne zmia-
ny klimatyczne. Wraz z tym powoli, acz systematycznie, 
zmienia się nasz ekosystem. Zmienia się przyroda, i zmienia-
ją się także żywe stworzenia tam zamieszkujące. Szczególnie 
dotyczy to różnych gatunków inwazyjnych. Na łamach na-
szego Kuriera Czaplineckiego dość szczegółowo opisałem 
inwazyjne gatunki ryb.  
 Ale woda, jak wiadomo, jest podstawowym źródłem 
życia, przyciąga inne stworzenia, w tym takiego dużego 

lądowo-wodnego ssaka, jakim jest szczurobóbr. To taka krzyżówka gryzonia, ni 
to szczur, ni to bóbr. Odróżnia się pomarańczowym uzębieniem, siekaczami, ale 
ogon ma duży jak u szczura. Inaczej, to nic innego, jak popularna nutria amery-
kańska. Wodnolądowy gryzoń, który osiąga długość 1 m. Ciało nutrii pokryte 
jest gęstym brunatnym futrem, które dzięki wydzielinie z gruczołów zapacho-
wych i łojowych, doskonale zabezpiecza przed zimną wodą. Wspomniany ogon 
przypomina szczura, porośnięty jest rzadką sierścią. Nutria doskonale jest przy-
stosowana do spędzania większości swego życia w wodzie. Na nogach ma bło-
ny pławne, głowę trójkątną z wysoko osadzonymi uszami i oczami, a zwłaszcza 
nozdrza. Jak wiele wodnych ssaków nu-
trie poruszają się i nawigują, posługując 
się dotykiem. Jej pysk jest pokryty bardzo 
czułymi wibrysami (czułkami). Ma do-
skonały słuch, doskonałe płuca, bo pod 
wodą może spędzić 10-12 minut, a w razie 
zagrożenia dłużej. Żyją przeważnie w 
stadach, liczących do kilkunastu osobni-
ków. Przeważnie jeden samiec i kilka 
samic, plus młode. Nutrie rozmnażają się 
przez cały rok. Samica rodzi od 2 do na-
wet 12 młodych w miocie. Ciąża trwa 
krótko – 4 miesiące. Młode już po kilku 
miesiącach są zdolne do rozrodu. Charak-
terystyczne jest to, że gruczoły mlekowe 
(sutki) są położone wysoko, prawie na 
grzbiecie, tak, że samica może karmić 
młode podczas pływania w wodzie. Nutrie 
w hodowli żyją nawet 12 lat, ale na wol-
ności krótko, 1-2 lata, w zależności od warunków od warunków termicznych 
nawet dłużej.  

Te duże wodne gryzonie coraz lepiej czują się w Polsce. Są to prze-
ważnie uciekinierzy z ferm zwierząt futerkowych, wyruszający na podbój nasze-
go kraju, a zwłaszcza rejonów takich jak  nasze, obfitujących w różnego rodzaju 
zbiorniki wodne. Sprzyja im coraz cieplejszy klimat. Rozpanoszyły się w Rybni-
ku, nawet w centrum miasta nad rzeką Nacyną, nad Zalewem Rybnickim. Przy-
rodnicy nie są tym zachwyceni, bo zdziczałe populacje są już u nas na Pomorzu 
Zachodnim, Wielkopolsce, oraz na całym Śląsku. Jak na nasz kraj są to duże 
gryzonie, są więc nieraz problemem dla środowiska. Zamieszkują i opanowują 
brzegi niektórych jezior, rzek wolno płynących i strumieni, bagna, moczary, 
starorzecza, zarastające stawy. Od wody nie odchodzi daleko, bo zaledwie  
50-60 m. W jednym nutrie pomagają środowisku, w drugim szkodzą. Żywią się 
roślinnością twardą rosnącą w wodzie, więc oczyszczają bagna czy moczary z 
roślinności, pozostawiając czyste lustro wody. Ale to powoduje, że woda szyb-
ciej wyparowuje, a przy naszym klimacie zależy nam, aby było odwrotnie, bo 
przecież bagna, moczary i lasy to gąbka, która wchłania te skąpe u nas opady. 
Dieta podstawowa to rośliny wodne, ale jak blisko brzegu rośnie kukurydza, to 
nie pogardzą jej kolbami, czy inną roślinnością, urozmaicając jadłospis. Zjadają 
małe stawonogi, nie pogardzą jajami czy pisklętami ptaków, jeśli trafią na ich 
gniazda. 
 Swego czasu pisałem o hodowli nutrii w stawach karpiowych.  
W 1956 r. będąc na praktyce wakacyjnej jeszcze z Technikum Rybackiego,  
w Gospodarstwie Rybackim w Krośnie Odrzańskim, które posiadało bardzo 
zarośnięte stawy karpiowe, do pomocy właśnie zaprzęgnięto nutrie. Stawy jesz-
cze przejęte po wojnie od Niemców, ogrodzone siatką, mogły zwiększyć wydaj-
ność, bo karpie miały większą przestrzeń, dokarmiane były sztucznie. Siatka na 
groblach wkopana była głęboko, bo nutrie lubiły się podkopywać.  
 Nutrie zjadają dziennie pokarmu w ilości około 25% wagi swego ciała. 
Z niezjedzonych resztek roślin budują platformy, na których odpoczywają 
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Szczurobóbr  lub wychowują swoje młode. Dużo nutrii może na znacznym obszarze wytrze-
bić trzciny i inne rośliny, co wcale nie jest dobre dla jeziora, bo przeobrażone 
szuwary to pozbawienie kryjówek małych ryb, wylęgu, a także pozbawienie 
tarlisk dla niektórych ryb i ich schronienia. Przede wszystkim pozbawia się 
schronienia gniazdującego tam różnorodnego ptactwa wodnego. Nutrie mogą 
także wyrządzać szkody kopiąc nory w wałach przeciwpowodziowych, gro-
blach czy tamach, bo żerują także na kłączach, korzeniach, przerywając brzegi, 
destabilizując glebę, przez co doprowadzają do jej erozji. Na dnie rzek mogą 
gromadzić się osady zwiększające ryzyko powodzi. Wiele państw ogranicza 
więc ich populację lub całkowicie wytępiło, jak zrobiła to Anglia. Niestety, na 
południu Europy to walka z wiatrakami. Mogą jednak uratować zarastające na 
skutek spływu z pól nawozów małe zbiorniki wodne. 

Nutria w naszych wodach występuje na tym samym terenie co bóbr  
i piżmak. Z bobrem nie konkuruje o pokarm, bo wiadomo, że on żywi się gałąz-
kami, korą itp., ale ostro konkuruje z piżmakiem, bo jedzą to samo. Ale konku-
rencja im powoli odpada, bo piżmak ma z kolei zawziętego wroga, jakim jest 
fretka amerykańska (także inwazyjna). Nutrii jeszcze nie ma u nas tak dużo, ale 
o ile będzie cieplej, a na to się zanosi, zmienią nasz ekosystem. W 1940 r. do-
świadczył tego stan Luizjana w USA, bo ówczesny huragan zniszczył hodowlę 
nutrii, uwolnił je i w efekcie stan stracił kilkadziesiąt tys. ha bagien i traci dalej.  

Ojczyzną nutrii jest Ameryka Południowa, a ściślej Boliwia, Argenty-
na, Chile, Paragwaj, Urugwaj, i w części klimatu umiarkowanego Brazylia. 
Sprowadzono ją do Azji i Europy, bo paniom bardzo się podobało futro z nutrii. 
Pamiętam czasy, gdy takie futro było szczytem elegancji i zamożności oraz 
marzeniem i obiektem westchnień ówczesnych dam. Do Polski w latach  
20-tych ub.w. nutrie sprowadzono z Argentyny. Polska nawet w latach 80-tych 

była największym na świecie producen-
tem skór z nutrii, w 1980 r. wyproduko-
wano ich 3,5 mln z ferm, nie licząc drob-
nej przydomowej produkcji, a było ich 
bardzo dużo. Hodowla prosta – wystar-
czyła duża klatka i ogrodzony basen  
z wodą. Popularność futer naturalnych 
powoli spadała, wraz z rozrastającymi się 
protestami obrońców zwierząt oraz pro-
dukcją sztucznych futer. A i nasze panie 
bardziej polubiły kuse kurtki i spódnice, 
do tego jeszcze rozcięte z tyłu, aby po-
drażnić konkurentki nowym tatuażem.  
 Obecnie w Polsce mamy jeszcze 
3 duże hodowle-fermy tych szczurobob-
rów, oraz kilka w każdym województwie 
amatorskich ferm hodowlanych, bo nutrie 
są bardzo łatwe w hodowli, a i zwierzęta 
są bardzo przyjaźnie nastawione do czło-

wieka. Zdarzało się, że człowiekowi żal było zabijać i wypuszczał je wolno. 
Gryzonie te z natury lubią kopać nory, więc nie trudno było im uciec z ośrodka 
hodowli. Pierwsze w Polsce nutrie żyjące wolno spostrzeżono w 1960 r. w oko-
licach Milicza i rzeki Baryczy. Nic dziwnego, bo to rejon w Europie, gdzie od 
XII w. hodowane są sprowadzone przez zakonników cystersów z Moraw kar-
pie. Istnieją tam olbrzymie, już nieraz częściowo zarastające stawy rybne. Te 
uciekinierki bardzo szybko stworzyły lokalne stadka zdolne do rozrodu. Jak już 
wspomniałem, rodzić mogą już kilkumiesięczne osobniki. Ostre zimy, a nawet 
zbyt ostre były jednak dla nutrii zabójcze. Teraźniejsze zmiany klimatyczne, 
których jesteśmy świadkami zmieniają warunki egzystencji, zimy przestają być 
groźne, więc gryzonie mogą zwiększać obszary występowania, nawet  
10-50 km rocznie. 

Bobrom i piżmakom przybył dodatkowy towarzysz. W Niemczech 
zaobserwowano, że już tamtejsza populacja podwoiła się. W Ameryce Połu-
dniowej, ojczyźnie tego gryzonia, mięso nutrii uchodzi za smakołyk. Nie inaczej 
było u nas. Mięso nutrii zmielone razem z wieprzowiną dawało pyszną kiełbasę. 
Pamiętam wczesne lata 50-te, gdzie wtedy masowo hodowano nutrie sposobem 
amatorskim, gdy sąsiad zaczął zabijać na futerka i podarował tuszkę mięsa, 
bardzo czyste i smaczne, bo to zwierzę tylko roślinożerne. Pyszne były kabano-
sy, najsmaczniejsze na świecie, a jeszcze lepsza cała tuszka uwędzona, przypra-
wiona majerankiem. Niektórzy patrzyli może z obrzydzeniem, ale niesłusznie, 
bo to nie żaden szczur, a zresztą w Chinach i Wietnamie nawet szczury uchodzą 
za przysmak. Nie da się ukryć, że mięso piżmaka dla niektórych mogło służyć 
za koszerne. Może niektórzy pamiętają okres, gdy samochody sprzedawane 
były na asygnaty. Do każdego sprzedanego samochodu marki „Skoda” doda-
wano czapki z nutrii. Ja także w latach 70-tych chodziłem w czapce ze skóry  
z nutrii, mam ją zresztą do dziś i może jak klimat zrobi się znów ostrzejszy, to 
znowu ją założę. 
 

Józef Antoniewicz  
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Wrześniowe mecze Lecha Czaplinek  

e wrześniu kolejne mecze w sezonie 2021/22 rozegrały 
drużyny seniorów oraz oldbojów Lecha Czaplinek, zaś 
pierwsze spotkania o punkty zagrały zespoły trampkarzy  

oraz juniorów starszych. W tym artykule przedstawię krótką relację  
z tych potyczek. 
SENIORZY 
 1 września mierzyliśmy się na stadionie miej-
skim w Bornem Sulinowie z drużyną Pionier 95 Borne 
Sulinowo w meczu 3 rundy Pucharu Polski ZZPN – 
oddział Koszalin. To spotkanie wygraliśmy 3:1 po 
bramkach Macieja Górniaka, Adriana Kuzio oraz Szy-
mona Stróżyka, a wystąpiliśmy w nim w składzie: 
Tomaszewicz - Krasoń, Kuzio, Groździej, Kibitlewski 

Paweł – Simiński (60' Kondratowicz), Kibitlewski Piotr (54' Szpakow-
ski), Pytka, Jureczko (63' Kunert) – Górniak, Stróżyk. W kolejnej run-
dzie Pucharu Polski mieliśmy zagrać z Sokołem Karlino, jednak ze 
względu na problemy kadrowe oddaliśmy mecz walkowerem. 
 Kolejny mecz rozegraliśmy 5 września na boisku w Pomierzy-
nie, gdzie w spotkaniu 4. kolejki ligowej graliśmy z miejscowym ze-
społem Błękitnych, z którym zremisowaliśmy 1:1. Bramkę dla naszej 
drużyny strzelił Hubert Pytka. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w zesta-
wieniu: Tomaszewicz - Krasoń, Kuzio, Woźniak (65' Kunert), Ki-
bitlewski Paweł – Pytka, Kibitlewski Piotr, Simiński, Jureczko – Stró-
żyk (51' Kondratowicz), Górniak. 
 11 września na stadionie w Czaplinku mierzyliśmy się w ra-
mach 5. kolejki rozgrywek z Koroną Człopa. W tym meczu padł remis 
1:1, a bramkę dla naszego zespołu strzelił Paweł Kibitlewski. W tym 
spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Urkiel - Krasoń, Kuzio (57' Kon-
dratowicz), Kibitlewski Paweł, Groździej - Pytka, Kibitlewski Piotr, 
Simiński, Jureczko - Szpakowski, Górniak (88' Sekrecki). 
 Kolejny mecz ligowy rozegraliśmy ponownie w Czaplinku.  
18 września w spotkaniu 6. kolejki ligowej pokonaliśmy zespół Iskry 
Pomień 5:4 po bramkach Macieja Górniaka, Kacpra Szpakowskiego, 
Adriana Kuzio, Bartłomieja Simińskiego oraz golu samobójczym, gra-
jąc w zestawieniu: Urkiel - Krasoń, Kuzio, Kibitlewski Paweł, Groź-
dziej – Kondratowicz (68' Stróżyk), Kibitlewski Piotr, Simiński, Ju-
reczko - Szpakowski Kacper (90'+3 Kunert), Górniak. 
 Ostatni wrześniowy mecz drużyna seniorów rozegrała 25 wrze-
śnia na stadionie w Bierzwniku, gdzie w spotkaniu 7. kolejki mierzyli-
śmy się z miejscowym Orłem, z którym przegraliśmy 2:3, a bramki dla 
naszego zespołu strzelili Mateusz Pawłowski oraz Szymon Stróżyk.  
W tym meczu wystąpiliśmy w składzie: Tomaszewicz - Krasoń, Kuzio 
(81' Zjawiony), Kibitlewski Paweł, Kondratowicz - Pawłowski, Ki-
bitlewski Piotr, Simiński (67' Pytka), Jureczko - Szpakowski, Stróżyk 
(73' Szafarz). 
 Ponadto we wrześniu do kadry drużyny seniorskiej zostało włą-
czonych trzech zawodników. Są nimi: Rafał Skibicki, Dawid Zjawiony 
oraz Kamil Lutyński. 
 Drużyna seniorów po siedmiu rozegranych spotkaniach zajmuje 
8. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów (3 zwycięstwa, 2 remisy  
i 2 porażki) i bilansem bramkowym 14:16. 
TRAMPKARZE 
 Zespół trampkarzy prowadzony przez trenera Dariusza Łacnego 
występujący w koszalińskiej grupie 3 C1 Trampkarz 3 września zagrał 
na stadionie w Czaplinku spotkanie w ramach 1. kolejki ze Spartą Wę-
gorzyno. Ten mecz wygrywamy 8:1, a bramki dla naszej drużyny strze-
lili: 3 – Jan Szczanowicz, 2 – Dawid Rutkowski, 1 – Sebastian Gaw-
roński, Oskar Bujnowski, Przemysław Polak. 12 września w spotkaniu 
2. kolejki nasi trampkarze na stadionie w Czaplinku podejmowali ze-
spół Światowida 63 Łobez i wygrali 4:1 po dwóch bramkach Dawida 

  

Rutkowskiego oraz po jednej Jana Szczanowicza i Szymona Chrza-
nowskiego. Ostatni wrześniowy mecz drużyna trampkarzy rozegrała  
w Łubowie 17 września, gdzie w spotkaniu 3. kolejki mierzyliśmy się 
z miejscowym Orłem wygrywając 10:0 po czterech bramkach Dawida 
Rutkowskiego, po dwóch Sebastiana Gawrońskiego oraz po jednej 
Piotra Hopy, Mikołaja Skrzypczaka, Oskara Bujnowskiego i golu sa-
mobójczym. 
 Drużyna trampkarzy po trzech rozegranych spotkaniach zajmu-
je 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów (3 zwycięstwa) i bilan-
sem bramkowym 22:2. 

 
JUNIORZY STARSI 

Zespół juniorów starszych trenera Jakuba Łacnego występu-
jący w rozgrywkach koszalińskiej II ligi okręgowej A1 Junior grupa 2, 
11 września zagrał w Karsiborze mecz w ramach 2. kolejki z Santo-
sem Kłębowiec. To spotkanie wygraliśmy 3:1, a bramki dla naszej 
drużyny strzelili: 2 – Oliwier Kotowicz, 1 – Jeremiasz Romanowicz. 
19 września na stadionie w Czaplinku w meczu 3. kolejki nasi junio-
rzy podejmowali zespół Pogoni Połczyn Zdrój, z którym przegrali 3:4 
po dwóch bramkach Mateusza Baranowskiego i jednej Oliwiera Guby. 
Ostatnie wrześniowe spotkanie również rozegraliśmy na naszym boi-
sku, gdzie 26 września w 4. kolejce rozgrywek mierzyliśmy się ze 
Spójnią Świdwin. Ten mecz wygraliśmy 4:3 po dwóch bramkach Ma-
teusza Baranowskiego oraz po jednej Oliwiera Guby i Szymona Ma-
kucha. 
 Drużyna juniorów starszych po trzech rozegranych spotkaniach 
zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 6 punktów (2 zwycięstwa,  
1 porażka) i bilansem bramkowym 10:8. 
OLDBOJE 
 4 września w meczu 3. kolejki I ligi PLO drużyna oldbojów 
wygrała na stadionie w Czaplinku 3:2 z Gryfem Kamień Pom. po 
dwóch bramkach Rafała Skibickiego oraz po jednej Roberta Sapiń-
skiego, zaś 8 września w spotkaniu 4. kolejki wygraliśmy na wyjeź-
dzie 2:1 z Olimpem Złocieniec po trafieniach Krzysztofa Bołdysza 
oraz Rafała Skibickiego. 11 września w meczu 5. kolejki na własnym 
stadionie pokonaliśmy Spartę Gryfice 3:0 po bramkach Roberta Sa-
pińskiego, Sławomira Kubiaka oraz Krzysztofa Makucha. 15 września 
w spotkaniu 6. kolejki drużyna oldbojów grała na wyjeździe 
z zespołem Oldboje Bruskowo Wielkie, z którym zremisowała 4:4 po 
dwóch golach Krzysztofa Makucha oraz po jednym Rafała Skibickie-
go i Sławomira Kubiaka. 18 września na własnym stadionie w meczu 
7. kolejki podejmowaliśmy drużynę Jesion Trans Oldboje Tychowo,  
z którą niestety przegraliśmy 1:6, a jedyną bramkę dla naszego zespo-
łu strzelił Krzysztof Makuch. 25 września graliśmy na wyjeździe spo-
tkanie 8. kolejki z Victorią Sianów, której ulegliśmy 0:7. 
 Drużyna oldbojów po siedmiu rozegranych spotkaniach zajmu-
je 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów (3 zwycięstwa, 1 remis 
i 3 porażki) i bilansem bramkowym 14:22. 
 Zachęcamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do 
śledzenia profili naszego klubu na portalach Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/LechCzaplinekk oraz YouTube pod adresem 
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. Znaj-
dują się na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowiedzi 
meczy, fotorelacje, skróty ze spotkań ligowych itd. Jednocześnie za-
chęcamy 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 

Drużyna juniorów starszych z trenerem Jakubem Łacnym 

Drużyna trampkarzy z trenerem D. Łacnym oraz kierownikiem W. Chrzanowskim 

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


 

 

trakcie uroczystej gali, która odbyła się 16 września br.  
w Wiśle, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku  
Powiatów Polskich, Starosta Drawski Stanisław  Cybula  

odebrał nagrodę za zajęcie przez Powiat Drawski II miejsca w Ogólno-
polskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii „Powiaty do 60 tys. 
mieszkańców” za rok 2020.  
 Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek 
Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samo-
rządy. Poniżej przedstawiamy listę laureatów w naszej kategorii - ho-
norowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020: 
1. Powiat Augustowski  
2. Powiat Drawski 
3. Powiat Przasnyski 
4. Powiat Świdwiński 
5. Powiat Elbląski 
6. Powiat Hajnowski 
7. Powiat Łobeski 
8. Powiat Lubański 
9. Powiat Bielski (woj. podlaskie) 
10. Powiat Sępoleński 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

Karolina Podolska,  
Wydział Rozwoju i Promocji -    
na podstawie materiałów ze strony zpp.pl 
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Warsztaty literackie w Zespole Szkół  Nagroda odebrana! 

ramach realizacji projektu „Poza schematami. Myśleć i pisać jak 
Eliza Orzeszkowa” uczniowie Zespołu Szkół w Czaplinku wzię-
li udział w warsztatach literackich z dr. Michałem Larkiem –  

pisarzem, literaturoznawcą, wykładowcą akademickim.  
Michał Larek to aktywnie działający twórca, który specjalizuje się  

w powieściach kryminalnych. Wydał takie dzieła, jak: Martwe ciała, Punkty 
zapalne. Dwanaście rozmów o Polsce i świecie czy Mężczyzna w białych butach. 
Zgłębia zagadnienia związane z literackimi technikami oddziaływania na odbior-
cę. Prowadzi warsztaty kreatywnego pisania. Prężnie działa w mediach społecz-
nościowych. Był adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktualnie rozpoczyna warsztaty ze studentami 
ze storytellingu.  

Inspiracji twórczych poszukuje w spotkaniach z ludźmi, mło-
dzieżą oraz współpracując ze środowiskiem policji i detektywów,  
a także w świecie technik filmowych oraz amerykańskich serialach.  

22 września br. młodzi adepci pióra z ZS zgłębiali techniki 
konstruowania kryminału, kreowali bohaterów literackich, świat przed-
stawiony oraz opracowywali mechanizmy literackiego zaskakiwania 
czytelnika i wzbudzania emocji. Warsztatowy charakter zajęć okazał 
się płaszczyzną do wymiany doświadczeń, krytycznych analiz i krea-
tywnych rozwiązań. Uczniowie zamienili się w pisarzy i snuli projekty 
inspirujących oraz oryginalnych koncepcji fabularnych, rzeczywiście, 
łamiąc odważnie konwencje, by powoływać nieszablonowe rozwiąza-
nia i konstrukcje językowe. Nie zabrakło zatem wielu refleksji, cenne-
go doświadczenia, praktycznych ćwiczeń i uśmiechu na twarzach ze-
branych.  

Spotkanie z pisarzem zmieniło patrzenie na literaturę, pokaza-
ło, że z tekstem artystycznym nie tylko wiążą się teoretyczne konstruk-
ty podmiotu lirycznego czy narratora, ale także żywa osoba – jej bio-
grafia, system wartości, przemyślenia. Sztuka pisania odsłoniła nieco 
tajemnicy – nie tylko przed młodymi czytelnikami, ale także debiutan-
tami, którzy również snują plany o podboju list bestselerów, a wielu  
z nich już ma za sobą pierwsze próby. Uczniowie zrozumieli, że pisa-
nie, to nie samo natchnienie i strumień myśli, ale ciężka logistyczna 
praca, która uwzględnić musi wiele składowych: trendy czytelnicze, 
oczekiwania odbiorcy czy wydawcy, językowy majstersztyk z frapują-
cym światem oraz nietuzinkowymi postaciami.  

Jesteśmy wdzięczni za możliwość przeżycia tego pasjonujące-
go spotkania z literaturą od kuchni. Pragniemy podziękować nie tylko 
prowadzącemu warsztaty – Michałowi Larkowi, jego uczestnikom, ale 
także Dyrektorce CzOK – Aleksandrze Łuczyńskiej, za finansowe 
wsparcie przedsięwzięcia. Liczmy, iż to dopiero początek pisarskich  
i czytelniczych przygód. Czekamy z niecierpliwością na kolejne.  

 
Agnieszka Skonieczna, nauczyciel w ZS w Czaplinku 

dniu 16 września 2021 roku w sali Opery na Zamku  
w Szczecinie zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody 
w  konkursie  Marszałka  Województwa  Zachodniopomorskiego  

„Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”. Powiat Drawski  
w kategorii Powiaty otrzymał wyróżnienie.  
 W imieniu Powiatu Drawskiego nagrodę z rąk Marszała Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Wicemarszał-
ka Olgierda Kustosza odbierały Katarzyna Szlońska – Getka Sekretarz 

Powiatu i Romana Kowalewicz Główny Specjalista ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami. 
 Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za do-
tychczasową owocną współpracę. Więcej informacji: 
http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/
przedstawiamy-samorzadowych-liderow-wspolpracy-z-ngo-2021?
fbclid=IwAR0mAijSFRO4oyD12BUqiUGTN-
XhmtTsHyPIv2yvQyyLlYsLH3qud-DuN5E 

Wyróżnienie Powiatu 

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/przedstawiamy-samorzadowych-liderow-wspolpracy-z-ngo-2021?fbclid=IwAR0mAijSFRO4oyD12BUqiUGTN-XhmtTsHyPIv2yvQyyLlYsLH3qud-DuN5E
http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/przedstawiamy-samorzadowych-liderow-wspolpracy-z-ngo-2021?fbclid=IwAR0mAijSFRO4oyD12BUqiUGTN-XhmtTsHyPIv2yvQyyLlYsLH3qud-DuN5E
http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/przedstawiamy-samorzadowych-liderow-wspolpracy-z-ngo-2021?fbclid=IwAR0mAijSFRO4oyD12BUqiUGTN-XhmtTsHyPIv2yvQyyLlYsLH3qud-DuN5E
http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/przedstawiamy-samorzadowych-liderow-wspolpracy-z-ngo-2021?fbclid=IwAR0mAijSFRO4oyD12BUqiUGTN-XhmtTsHyPIv2yvQyyLlYsLH3qud-DuN5E
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Szkolnym okiem belfra i ucznia.....www.zsczaplinek.edu.pl 

(Nie) Każdy jest poetą...  

Wracamy...  

 W dniach 13-17 września br. z okazji 100. rocznicy urodzin Lema - 
najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki, pisarza, filozofa, 
futurologa - w Zespole Szkół w Czaplinku odbyło się szereg przedsię-
wzięć, które zostały podsumowane w ub. tygodniu. 

 Na lekcjach języków niemieckiego, angielskiego, polskiego omawiano 
najważniejsze fakty dotyczące 
życia i twórczości autora. Ucznio-
wie klas pierwszych pochylali się 
nad Lemem jako filozofem; oprócz 
osoby i twórczości słynnego pisa-
rza, młodzież poznała jego myśli i 
poglądy filozoficzne. Czytano frag-
menty powieści Lema: „Bajki robo-
tów" oraz "Fiasko"; głosu Lemowi 
użyczyli licealiści: Nikola Cichocka, Natalia Hałuszczyk, Maciej Jasiński, 
Zuzanna Kopciuch, Malwina Papierska, Wojciech Zięba i abiturient - Se-
bastian Kaniewski, a z Technikum: Żaneta Miszewska, Julia Wiśniewska, 
Katarzyna Łącka, Angelika Kolczyńska i Łukasz Urkiel.  

Martyna Walczak oraz Wojciech Piwowarski napisali recenzję odpo-
wiednio „Edenu” oraz „Solaris”. Zorganizowano konkurs plastyczny,  
w którym I miejsce zajęła Kornelia Siutyła, II miejsce Patrycja Wietrak, 
III miejsce – Jarmina Łuczyńska.  

Natomiast w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Lema 
I miejsce zajął Eryk Marciniak, II miejsce - Kacper Ziemiński, III miej-
sce -Tomasz Kiejno. Gratulujemy!!! 

Nad realizacją przedsięwzięcia czuwali nauczyciele: Weronika Piet-
kiewicz, Małgorzata Hałuszczyk, Małgorzata Płochocka, Alicja Giwojno, 
Małgorzata Głodek oraz Artur Manikowski.  

Podsumowanie "Tygodnia z Lemem" w ZS Czaplinek: https://
vm.tiktok.com/ZMRVvbTap/ 

Małgorzata Głodek, dyrektor ZS w Czaplinku 

 W ramach zapowiedzianego cyklu, dziś próbka twórczości  
Wojciecha Zięby - ucznia klasy III b liceum. Zachęcam do 
przeczytania i refleksji… o życiu. Chcielibyśmy przybliżyć Pań-
stwu (w kolejnych numerach) twórczość zarówno uczniów, jak  
i nauczycieli oraz pracowników szkoły, którzy dziś już cieszą się 
zasłużoną emeryturą.... Zatem życzę miłej lektury. Co autor miał 
na myśli...  
  

Każdy maskę jakąś nosi.  
Żyć dramatem to grecka sztuka.  
Żyć prawdziwe to z ogniem igrać.  

Lecz widownia chce więcej.  
Starzec krzyczy: Przedstawienie musi trwać!  

 
Przedstawienie musi trwać.  

Zrozumiesz to boleśnie.  
Lecz przedstawienie musi trwać.  

Chociaż nic nie trwa wiecznie.  
Tylko sztuka, dramat życia, przedstawienie.  

  
Kto pod maską się skrywa?  

Czyje oblicze ukrywa?  
Kto tę stertę masek we mnie chowa?  

Sam ja? Moje serce? Czy mądrość to potęga chciwa?  
Życie cnota, dar od Boga i udręka.   

 
Przedstawienie musi trwać.  

Maskarada uczuć, drobnych gestów, sensualny bal.  
Przedstawienie musi trwać.  

Chociaż nic nie trwa wiecznie.  
Ile trwać będę ja?  

Młody, jeszcze czysty.  
 

Ja więc wołam niepokornie:  
O Horacy! O poeto! Ty co pomnik wieków zbudowałeś.  

Ja zbuduję co ty chciałeś!  
Ja upadnę jeszcze dalej od jabłoni i za sadem.  

Młodość głupsza od starości.  
Starość kocha się w młodości.  

 
I zawołaj: o Horacy! Wołaj proszę, jak "Exegi monumentum"  

Krzycz z widownią razem: Przedstawienie musi trwać!  
Pokolenia co komedie będą grać.  

Tak jak Cezar, będą wołać jeszcze raz,  
Przedstawienie musi trwać.  

 
Jak zdradzeni przez Brutusa romantycy  

Tak my młodzi krzyczeć chcemy i komedie będziemy grać.  

Tydzień Lema w ZS w Czaplinku 

Czas odłożyć wakacyjne wspomnienia i wrócić do szkolnej rzeczywistości. 
To bywa trudne. Piszę to z perspektywy nauczyciela, kiedyś uczennicy  
a także rodzica. Po trudnym poprzednim roku szkolnym, wszyscy pragnie-
my, by ten 2021/2022 był taki, jak te sprzed pandemii. Z takimi nadzieja-
mi rozpoczęliśmy ten nowy rok szkolny 1 września 2021 roku. Relację  
z tego wydarzenia, mogliście - Szanowni Czytelnicy, zobaczyć na naszej 
stronie internetowej. Mamy wiele planów, które chcemy realizować, ma-
rzeń do spełnienia i kolejny rocznik maturzystów do przygotowania :),  
a ponadto kilkudziesięciu nowych uczniów w klasach pierwszych, którzy 
mam nadzieję, już poczuli się dobrze w naszej szkole. Będziemy co mie-
siąc przekazywać Wam garść aktualnych informacji z naszego szkolnego 
życia. Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane działania zrealizujemy  
i na łamach “Kuriera Czaplineckiego” opiszemy. W ten sposób chcemy 
przybliżyć Wam to, co robimy, czym żyjemy i co dla nas ważne. Oprócz 
garści wiadomości, chcielibyśmy w ramach stałej rubryki, prezentować 
Wam twórczość uczniów, nauczycieli, byłych pracowników. W tym natłoku 
codziennych spraw, czasem w niełatwej rzeczywistości, może warto za-
trzymać się, pomyśleć o sobie i przeczytać... czyjś wiersz czy fragment 
prozy... Może zainspiruje to innych. Zatem na ten nowy rok szkolny życz-
my sobie powodzenia w realizacji wszystkich zamierzeń, stacjonarnej 
pracy (nigdy nie sądziłam, że będę sobie i innym tego życzyć) oraz zdro-
wia, bo ono jest fundamentem naszych działań.   
Szanowna Redakcjo “Kuriera Czaplineckiego”!  
“Wdzięczność otwiera wrota do… potęgi, mądrości, kreatywności całego 
wszechświata. Otwierasz te wrota właśnie za pomocą wdzięczności.”  

Deepak Chopra 
  
Serdecznie dziękujemy za możliwość współpracy w minionym roku szkol-
nym oraz za stworzenie tej możliwości ponownie. Publikowanie na Wa-
szych łamach jest dla nas doskonałą okazją do prezentowania podejmowa-
nych działań, wychodzenia na zewnątrz a także formą autoreklamy :), za 
co serdecznie dziękujemy i ogromnie doceniamy.  

Uczniowie, Nauczyciele i Dyrekcja  
Zespołu Szkół w Czaplinku 

https://vm.tiktok.com/ZMRVvbTap/?fbclid=IwAR1zZspKDee9aaJZwmwgl4O_hZ584Me77l4pywSCass4g5d3Dnl2F46yiKE
https://vm.tiktok.com/ZMRVvbTap/?fbclid=IwAR1zZspKDee9aaJZwmwgl4O_hZ584Me77l4pywSCass4g5d3Dnl2F46yiKE
https://przewodnikduchowy.pl/nauczyciele/deepak-chopra.php
https://przewodnikduchowy.pl/nauczyciele/deepak-chopra.php
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Wieści z sesji  

a poprzedniej XXIV Sesji RM 26 sierpnia, jak pisałem 
w ostatnim Kurierze, Radni odrzucili projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia studium, ponieważ nie był on 

wystarczająco uzasadniony i nikt podczas sesji nie był w stanie Rad-
nych oświecić i przekonać. Wobec tego Pan Bur-
mistrz (nieobecny wówczas na sesji), wystosował 
do Przewodniczącego Rady i Radnych pismo, w 
którym zwraca się „z prośbą o szczegółowe wyarty-
kułowanie swoich uwag, które wpłynęły właśnie na 
taki wynik głosowania”. 
W pracach samorządu „siedzę” już ponad 20 lat, ale 
do tej pory nie zdarzyło się, aby Burmistrz żądał 
wyjaśnień od Radnych odnośnie wyników głosowa-
nia. Podejrzewam nawet, że jest to wydarzenie na 

skalę krajową. Albo Burmistrz absolutnie nie wie co robi, albo jest to 
celowe działanie. Radni podczas dyskusji na projektem uchwały obna-
żyli jej niedoskonałość i zwrócili do ponownego opracowania. Doma-
ganie się od Radnych wyjaśnień jest przejawem impertynencji Burmi-
strza i deprecjonowania decyzji RM.  

A tutaj, Panie Burmistrzu, trzeba po prostu zabrać się do ro-
boty. Zamiast oczekiwać od Radnych wyłożenia kawy na ławę należy 
odsłuchać nagrania z sesji, przeczytać protokoły z komisji i sesji, oraz 
wysłuchać odpowiedzialnych urzędników. Mylą się Burmistrzowi 
kompetencje władzy uchwałodawczej z wykonawczą. Jest to zapewne 
efekt ostatniego udzielenia wotum zaufana, kiedy to Pan Marcin po-
czuł się bardzo pewnie w siodle. Tylko czy nie siedzi przypadkiem na 
tym koniu przodem do tyłu? 
 6 września odbyła się nadzwyczajna XXXV Sesja RM poświę-
cona wyłącznie zmianom w budżecie. Na 26 sierpnia, czyli na plano-
wą sesję, zapewne nie miał kto przygotować projektów uchwał.  

Jedną z pozycji w zmianach, która wzbudziła kontrowersje, 
była propozycja Burmistrza o przeznaczeniu 150 tys. zł na zwiększe-
nie wydatków za wywóz śmieci. Radna A. Ławrukiewicz zgłosiła za-
strzeżenia i zaproponowała wycofanie tej pozycji z uchwały. Kompli-
kowało to pomysły Burmistrza, wobec tego zarządzono przerwę na 
konsultacje. Po przerwie Radna wycofała swój wniosek i uchwałę 
przegłosowano.  

Powyższa propozycja o zwiększeniu środków na wywóz 
śmieci była zapewne odpowiedzią Burmistrza na niepodjęcie podczas 
poprzedniej sesji uchwały o podwyżce cen za odbiór śmieci. Jak pisa-
łem miesiąc temu, Radni nie dali się nabrać na partyzanckie podchody, 
aby z marszu i bez należytego uzasadnienia podnieść opłaty o 5 zł. Nie 
było na ten temat głębszych merytorycznych dyskusji na forum komisji.  

Zarządzeniem z 24 lutego 2020 r. Burmistrz powołał zespół 
zadaniowy ds. opracowania nowego regulaminu o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminie Czaplinek oraz gospodarki odpadami komu-
nalnymi. W składzie zespołu są Radni i cały zestaw osób w różnym 
stopniu związanych z porządkiem i gospodarką odpadami. Nic nie 
słychać o efektach pracy tego zespołu, a „pracuje” już ponad 1,5 roku. 
W zadaniach tego gremium nie ma nic o badaniu rynku gospodarki 
śmieciowej i ustalaniu cen śmieci. Problem rosnących cen za odbiór 
odpadów komunalnych jest przedmiotem troski Rady Miejskiej co 
najmniej od początku tej kadencji. Dlaczego Pan Burmistrz mając taką 
świadomość, i nie przygotowując wiarygodnych analiz, bez specjalnej 
ceremonii proponuje podwyżki, zamiast zlecić zbadanie i rozwiązanie 
tego problemu rzeczonemu zespołowi? Kłania się skuteczne zarządza-
nie posiadanymi zasobami.  

30 września odbyła się XXXVI Sesja RM. Udział w sesji 
wzięło 15 Radnych, w tym 5 w trybie online. Frekwencja podczas sesji  

była płynna – jedni dochodzili, inni wychodzili. W sesji po raz pierw-
szy wziął udział nowy Z-ca Burmistrza Janusz Bartczak. 

Tym razem najciekawszym punktem obrad było 
„Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym”. 
Po pytaniach i wyjaśnieniach związanych z parkingiem przy ul. Zło-
cienieckiej oraz potencjalnymi inwestorami na Bielawie, Radna Alek-
sandra Ławrukiewicz przedstawiła odpowiedź z Narodowego Cen-
trum Kultury na pytania, jakie zadała w sprawie znaczących niejasno-
ści występujących w CzOK-u. I tu rozpętało się piekło, spowodowane 
wściekłością Burmistrza. Głównie chodzi o kontrolę projektu Bardzo 
Młoda Kultura, przeprowadzoną przez Narodowe Centrum Kultury, 
która wykazała wiele nieprawidłowości w gospodarce finansowej. Ale 
o tym w następnym numerze, bo teraz nie ma tyle miejsca, aby 
wszystko opisać, a ponadto niektóre wątki czekają jeszcze na wyja-
śnienie. 
Radni A. Minkiewicz i W. Mierzejewski wnioskowali, aby tak ważna 
problematyka, jak projekt połączenia jezior naszego regionu szlakiem 
żeglarskim autorstwa dr. Artura Wezgraja – radnego Sejmiku Zachod-
niopomorskiego, weszła na stałe do kalendarza zajęć Burmistrza. Na-
leżałoby w tej sprawie, budzącej różne emocje i kontrowersje, przygo-
tować spotkanie w szerszym gronie. Włodarz przystał na propozycję 
organizacji takiego spotkania. Kiedy radna Ławrukiewicz stwierdziła, 
że o takim rozwiązaniu już wielokrotnie w różnej formie kontaktowa-
ła się z Burmistrzem, ten odpowiedział, że zapomniał!? Pokazuje to 
bałagan i fatalny obieg informacji w UM. Także, nie pierwszy już raz 
mamy do czynienia z sytuacją, gdzie widać, iż Pan Burmistrz ma kło-
poty z percepcją. Trzeba się zastanowić, czy nie jest to już aby jed-
nostka chorobowa?  Ponadto jest oburzony postępowaniem Radnej. 
Swój pomysł p. Aleksandra chce realizować rękoma Burmistrza! Nie-
bywały skandal i bezczelność, żeby zapędzać Burmistrza do roboty. 
W sumie okazało się, że Gmina olewa problem, a nieróbstwo jest po-
wszechne. 

Wielokrotnie już Burmistrz zwracał się do Radnych o podsu-
wanie Mu różnych pomysłów, wszak własnych nie jest w stanie wy-
koncypować. Kiedy jednak dostaje zadanie do realizacji, jak powyż-
sze, to rozlega się larum! Tfu! 

Radny T. Marciniak dopytywał, jak aktualnie wygląda pro-
blematyka broczyńskiego wiatraka. Burmistrz odpowiedział, że w tej 
sprawie nie ma nic do powiedzenia, bo nie ma żadnych informacji. 
Dodał mimochodem, że każdy może się o tym dowiadywać, nawet w 
prokuraturze. Był to jednoznaczny sygnał dla Radnego, aby sam zajął 
się tym problemem, bo Włodarza to nie interesuje. 

Radny M. Bernat dopytywał o problematykę wymiany pie-
ców. Na pytanie czy i jak są rozliczane dotacje na wymianę 
„kopciuchów” Burmistrz odpowiedział rozbrajająco – nie mam poję-
cia! Sytuację uratował Kierownik Referatu M. Smyk. Nie potrafił tak-
że odpowiedzieć, dlaczego szereg wniosków o datacje został odrzuco-
ny. Ciekawe, czy Radny dostanie odpowiedź w tej kwestii? To poka-
zuje jak Burmistrz interesuje się projektami, ich realizacją i problema-
mi mieszkańców Gminy.  

Kolejny punkt sesji – Informacja o przebiegu wykonania bu-
dżetu Gminy Czaplinek w I półroczu 2021 r. – minął bez większego 
echa. Więcej napiszę o tym w następnym numerze. 

W punkcie uchwały najwięcej emocji wzbudził pomysł Bur-
mistrza podwyższenia stawki za odbiór śmieci już nie o 5, lecz o 7 zł. 
Ostatecznie zdecydowano o podwyżce 5 złotowej – będziemy płacić 
23 zł od osoby za śmieci segregowane. Więcej o tym w następnym 
numerze. 

Ta sesja pokazała dobitnie w jak głębokim poważaniu ma 
Burmistrz swoje obowiązki oraz problemy Gminy i jej mieszkańców. 
To także był popis arogancji i lekceważenia Radnych. 

Adam Kośmider  



 

 


