
 

 

O czaplineckim dużym kościele (cz.6); 

Promocja biletów miesięcznych; 

Nie ma wesela bez muzyki; 

Centrum Zdrowia Psychicznego; 

Budżet 2022; 

Z życia koła PZW; 

Babciu, Dziadku; 

Szczepmy się!; 

Taka była Iza; 

Oskary rozdane; 

Studniówka 2022; 

Rok 2021 u siatkarek. 

 
GMINA 

 

 
LICZBA  

MIESZKAŃCÓW 
 

 
ZASZCZEPIENI  

1 DAWKĄ 

 
ZASZCZEPIENI  

2 DAWKĄ 

 
PROCENT W PEŁNI 
ZASZCZEPIONYCH 

Drawsko Pom. 17 008 10 117 9 737 57,2% 

Czaplinek 11 388 5 904 5 642 49,5% 

Kalisz Pom. 7 330 4 161 4 005 54,6% 

Wierzchowo 4 192 2 423 2 338 55,7% 

Złocieniec 16 212 8 754 8 408 51,8% 

RAZEM: 56 130 31 359 30 130 53,76% 



 

 

2        <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>                Kurier Czaplinecki - Luty 2022 

Nici SILHOUETTE  

ul. Tęczowa 5 - 7 lok. 4 
78-600 Wałcz 

PRYWATNY GABINET  
OTOLARYNGOLOGICZNY 

 

dr n. med. Izabela Kulec-Kaczmarska 
78-500 Drawsko Pomorskie 

ul. Poznańska 1b  
Rejestracja telefoniczna 500 067 815 



 

 

Kurier Czaplinecki - Luty 2022                 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>            3 

Taka była Iza 

Budżet 2022  

Izą znałyśmy się od zawsze, byłyśmy sąsiadkami, serdecznymi 
koleżankami z liceum, później z pracy. Przeżyłyśmy wspólnie 
wiele  chwil.  Czas   beztroskiego   dzieciństwa,   młodzieńczego  

buntu, szalonych pomysłów. 
Z uśmiechem na twarzy wspominam nasze 
wyjścia na dyskoteki, spotkania u Izy  
w domu, nasze osiemnaste urodziny, czy 
wyjazdy stopem do Połczyna na wagary. 
Często wracałyśmy do tych wspomnień, 
zalewając się łzami ze śmiechu. 
Los na kilka lat rozdzielił nasze drogi, po to, 
aby ponownie połączyć nas w pracy. Praca 
z Izą była przyjemnością. Iza, skarbnik – 
wymagająca, skupiona, profesjonalna, od-
powiedzialna, a jednocześnie bardzo skrom-
na, wrażliwa i krucha. Taka była Iza. 
Kochała swoją pracę, poświęcając jej bar-
dzo dużo czasu, energii, często kosztem 
rodziny. Wiedziała o tym, że przesadza 
zabierając ciągle dokumenty do domu  
i pracując ponad swoje siły – ale mówiła, że 
nie potrafi inaczej. Taka była Iza. 
Oddana, bardzo lojalna, szczera, czasami aż 
do bólu, miała w sobie dużo ciepła i radości. Potrafiła, jak nikt inny swoim specy-
ficznym dowcipem i dystansem do siebie rozbawić innych. Ze swojego pobytu  
w szpitalu też żartowała, mówiąc, że jest znowu w spa. Taka była Iza. 
Kochająca żona, matka, córka, siostra, szwagierka, ciocia, bardzo lubiła  
 

opowiadać o swoich najbliższych, byli dla niej wszystkim. Wiedziała, że ma w 
nich największe wsparcie i takie same im dawała. Taka była Iza. 
Teraz z pewnością Iza powiedziałaby do mnie „Kaśka przestań już tyle o mnie 
gadać”. Iza, przestanę gadać, ale nie przestanę o Tobie myśleć. Na zawsze pozo-
staniesz w moim sercu. 
SPOCZYWAJ W SPOKOJU! 

Katarzyna Szlońska-Getka 
 

*** 
Izabela Koremba zaczęła pracę w Urzędzie Gminy Czaplinek 01.09.1999 r.  
w Referacie Budżetu, 01.04.2007 r. powierzono jej obowiązki Zastępcy Skarb-
nika, natomiast 10.10.2007 r. została Zastępcą Skarbnika – Kierownikiem Refe-
ratu Budżetu i Finansów. Skarbnikiem był wówczas znakomity samorządowiec 
i fachowiec Grzegorz Czakański. 01.03.2008 r. została Skarbnikiem Gminy. 
Powyższa droga służbowa bardzo dobrze Ją przygotowała do pracy na końco-
wym etacie. I na tym stanowisku pracowała ze mną, jako Burmistrzem Czaplin-
ka, przez dwie kadencje w latach 2010-18. Należała do ścisłego kierownictwa 
Urzędu, odpowiedzialna za gospodarkę finansową Gminy. Pamiętam coroczne 
„boje”, godziny i dni spędzane nad obustronną wymianą argumentów za opty-
malnymi kształtami opracowywanych projektów uchwał budżetowych. Zawsze 
zwyciężała Jej fachowość, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za przyj-
mowane zadania.  
Praca z Nią dawała olbrzymią satysfakcję, potrafiła każdego z kierownictwa 
wprowadzić w zawiłe tajniki zarządzania samorządowymi finansami. W tym 
zakresie osobiście przeszedłem pod Jej kierunkiem znakomitą szkołę.  
Mimo wyczerpującej choroby pozostała jednak na stanowisku do ostatnich 
chwil, dobrze służąc naszej społeczności. Zmarła 17.01.22 r. (ur. 01.07.1971 r.). 
Samorząd czaplinecki poniósł dotkliwą stratę. 
Powtórzę za Panią Sekretarz - taka była Iza. 
CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI! 

Adam Kośmider   

rojekt budżetu na 2022 r., podobnie jak rok temu, przygotowano 
dość szybko, i podobnie jak poprzednio z licznymi niedoróbkami. 
Radni dość aktywnie, znowu  podobnie  jak  rok temu,  pracowali  

nad udoskonaleniem projektu, zgłaszając co najmniej 24 wnioski i poprawki. 
Dało to asumpt Radnym: A. Minkiewicz, Sz, Pastuszkowi  
i E. Sobczak do wygłoszenia podziękowań pod adresem 
Burmistrza, że nie narzucał swoich rozwiązań. Ale trzeba 
jasno powiedzieć, że tyle poprawek wyniknęło z nie do koń-
ca przemyślanego projektu – ma być uchwała, to jest. Na 
szczęście Radni, zgodnie zresztą z wcześniejszymi zamysła-
mi Burmistrza, skutecznie wyręczyli Go w męczących pro-
cedurach. 
W tegorocznym budżecie prognozuje się dochody w wyso-
kości 58 376 276 zł, wydatki 62 936 410 zł. Natomiast defi-

cyt budżetowy planuje się w wysokości 4 560 134 zł! Jest to rekord nad rekorda-
mi. W historii naszego samorządu nie było jeszcze tak wysokiego deficytu. Naj-
wyższe nigdy nie przekraczały 3 mln zł (w 2018 r. – 2 717 081 zł, a związany był 
16 milionową inwestycją na oczyszczalni). Dług na koniec br. roku wyniesie 
21 463 562 zł (na koniec 2021 r. wyniósł 21 500 001 zł), czyli zmniejszy się  
o szokującą kwotę 36 439 zł. 
 Budżet przyjęto prawie jednogłośnie, przy głosie wstrzymującym się  
T. Marciniaka. Jest kilkoro Radnych (nazwiska litościwie pominę), którzy przy 
budżetach w poprzednich dwóch kadencjach zawsze głosowali przeciw, kiedy 
były planowane deficyty. Tym razem, i przy tym rekordzie, obrzydzenia przy 
zatwierdzaniu nie czuli.  
 Mając taki deficyt Z-ca Burmistrza mógł się pochwalić, że na inwestycje 
przeznaczono 20% wydatków, chociaż z moich wyliczeń wynika, że kwota 
10 709 588 zł to jest 17 %. Czyli prawie połowa wydatków inwestycyjnych po-
krywana jest z zadłużenia.  

Uchwalono także wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2021 i planowane są do realizacji do 30.06.22 r. Są to cztery 
pozycje na kwotę ponad 112 tys. zł, czyli w sumie niewiele, ale są tam dwie pozy-
cje warte skomentowania. 

Otóż, nie wydano w ub.r. 30 tys. zł na opracowanie eksperckiej adapta-
cji i przebudowy obiektu po byłym hotelu Elektor na siedzibę Urzędu Miejskiego. 
W kadencji 2010-14 hotel został przebudowany przez ówczesnych właścicieli na 
dom opieki nad osobami starszymi, przede wszystkim z myślą o klientach  
z Niemiec. Aby obiekt został uruchomiony, zaproponowano Gminie zwolnienie  
 

inwestorów z podatku na okres pół roku, chodziło o kwotę poniżej 10 tys. zł. Na 
takie rozwiązanie ówczesna Rada Miejska nie wyraziła zgody (!), wobec tego 
właściciele zrezygnowali z prowadzenia placówki o takim charakterze i hotel do 
dzisiaj zieje pustkami. Bodajże w 2020 r. ktoś wpadł na chory pomysł, aby hotel 
odkupić i ulokować tam Ratusz. Miało to kosztować wtedy ok. 4 mln zł, dzisiaj 
pewnie jest to już dwa razy więcej. Drugie tyle może kosztować adaptacja 
obiektu na cele administracyjne, czyli mówimy o kilkunastu mln zł. Pewnie 
taniej wyniosłaby budowa nowego budynku. 

Kuriozalność tego pomysłu polega na tym, że obecnie nie ma gwał-
townej potrzeby zwiększania powierzchni użytkowej Ratusza, ani Gminy nie 
stać na taki wydatek, bo są daleko pilniejsze zadania do realizacji. Dziwne, że 
Radni zgodzili się bez większej refleksji na umieszczenie w poprzednim budże-
cie wydatku 30 tys. zł, i powtórzyli to na sesji budżetowej. Bez opracowań eks-
perckich wiadomo, że takie przedsięwzięcie jest niepotrzebne, nierealne, a wy-
datkowanie powyższych pieniędzy można będzie zakwalifikować jako wyjątko-
wą niegospodarność, do której rękę przyłożyła RM. 

Druga pozycja to kwota prawie 48 tys. zł na projekt budowlany punk-
tu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W 2021 r. nie zdążo-
no wybrać projektanta – czy w tym roku się uda? Aby było ciekawie, w 2020 r. 
też zaplanowano na ten cel ponad 38 tys. zł i nie wyłoniono projektanta. Czy 
Radni reflektowali się nad tym przypadkiem nieróbstwa? 

PSZOK kilka lat funkcjonował na oczyszczalni ścieków. Kiedy przy-
stąpiono do jej remontu, został tymczasowo ulokowany na terenie za WabiMar-
ketem. Jednocześnie prowadzono działania związane z jego docelową lokaliza-
cją, które to zostały przerwane po zmianie władzy. I zabawa z budową obiektu 
trwa już ponad trzy lata, a koszty rosną! Pisałem onegdaj, że w tej kadencji 
PSZOK nie powstanie, tym bardziej, że jego funkcję w cwany sposób przekaza-
no do spółki w Wardyniu. Obym się głęboko mylił, bo obecne składowisko 
śmieci nad Czaplinecką Strugą czeka na właściwe zagospodarowanie zgodne  
z mpzp. Ale to już pewnie zadanie dla następnego Burmistrza. 
 Planowana na koniec stycznia sesja RM nie odbyła się, ponieważ nie 
było projektów uchwał do rozpatrzenia. Czego jest to efektem, pisałem już wie-
lokroć. Odbyła się natomiast 26.01.22 r. XLII Sesja nadzwyczajna. Przyjęto 
tylko jedną uchwałę związaną ze zmianami w tegorocznym budżecie, który 
został uchwalony miesiąc temu. Niedoszacowano kosztów przebudowy ujęcia 
wody Akacjowa. Po przetargu okazało się, że trzeba dołożyć jeszcze 390 tys. zł. 
Wobec tego zrezygnowano z modernizacji wodociągu w Rzepowie, z remontu 
przepustu na Dobrzycy i rozbiórki komina w Przedszkolu. Potwierdziły się 
moje oceny z początku artykułu, że budżet został przygotowany i przegłosowa-
ny bez większych refleksji. 
 

Adam Kośmider 
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O CZAPLINECKIM DUŻYM KOŚCIELE (cz. 6)  

poprzedniej części artykułu obiecałem przedstawić Czytelnikom 
ciekawostki związane z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej 
wiszącym  na  ścianie  kościoła  pw.  Podwyższenia  Krzyża  Św.,  

a także przypomnieć Czytelnikom niezrealizowaną koncepcję radykalnej zmia-
ny wyglądu ołtarza głównego.  

*** 
 Bogato zdobiony obraz Matki Boskiej Częstochowskiej wchodzi w skład 
kompozycji zdobiącej tę ścianę kościelnego skrzydła, w którym znajduje się efek-
towna rzeźbiarska Grupa Ukrzyżowania autorstwa Edwarda Szatkowskiego. 
Ścienną kompozycję z obrazami przedstawia fot. nr 1. Jej zasadniczymi elemen-
tami są dwa obrazy: duży obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz umieszczony 
pod nim mniejszy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (fot. nr 2), po którego 
obu stronach umieszczone zostały oszklone gabloty z darami wotywnymi (fot. nr 
3). Z poprzedniej części artykułu wiemy, że obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej 
był wcześniej umieszczony w nastawie bocznego ołtarza rozebranego przed 
umieszczeniem w tym miejscu rzeźb Edwarda Szatkowskiego. Również znaczna 
część darów wotywnych umieszczonych w gablotach widocznych na zdjęciu  
nr 1 pochodzi z rozebranego ołtarza. A jaka jest historia czaplineckiego obrazu  

z wizerunkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej? Nie wszyscy 
pamiętają, że przez stosunkowo 
krótki okres (prawdopodobnie  
w końcu lat 80-tych lub na po-
czątku lat 90-tych) obraz ten 
umieszczony był w bocznym 
ołtarzu znajdującym się pod 
emporą z organami. W skład 
zmienionego dość szybko wy-
stroju tego ołtarza wchodziła 
będąca dziełem Edwarda Szat-
kowskiego duża drewniana 
rzeźba przedstawiająca orła z 
godła Polski, na którego tle 
umieszczony był obraz z Matką 
Boską Częstochowską. Ponadto 
w ołtarzu umieszczone były 
wyrzeźbione przez tego samego 
twórcę dwie sylwetki: założycie-
la zgromadzenia salezjanów św. 
Jana Bosko i kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Informacje te 
przekazał mi Pan Edward Szat-
kowski. Obecnie nad tym ołta-

rzem zawieszony jest obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie”. 
 Ciekawym rezultatem zakończyły się moje poszukiwania mające na celu 
prześledzenie losów obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej znajdującego się w 
„dużym kościele”. W kronice parafialnej opublikowanej w wydanej w 2009 r. 
książce „Czaplinek 1945 – 2009 
cz. II  Trud wrastania” w opisie 
wydarzeń z 1957 r. znalazłem 
następujący zapis: 1 maja – 
wprost niespodziewanie nabywa-
my obraz matki Boskiej Często-
chowskiej, cenny, zabytkowy, 
malowany na blasze, bogaty  
w sukienki wyszywane perełkami 
i kamieniami. Obraz kupujemy 
we wsi Gawroniec k. Połczyna za 
sumę 1.900 zł. Wieczorem  
1 maja, przed majowym nabo-
żeństwem już go mamy i poświę-
camy, aby w czasie triduum do 
Uroczystości 5 maja patronował 
nam ze swego tronu ustanowio-
nego w prezbiterium obok wiel-
kiego ołtarza. Jak łatwo zauwa-
żyć, powyższy opis – zwłaszcza 
fragment o „perełkach i kamie-
niach” zdobiących strój Matki 
Boskiej bardzo pasuje do wyglą-
du obrazu znajdującego się  
w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. Łatwo możemy to sprawdzić na fotografii nr 2. 
  

Z dużym zaciekawieniem prze-
czytałem artykuł Zdzisława 
Kwiatosińskiego  pt. „Nasz 
obraz”, opublikowany w czapli-
neckim czasopiśmie parafial-
nym „AVE” nr 7/8(80/81)  
z datą: lipiec/sierpień 2007 r. 
Oto fragment tego artykułu: /.../
Pewnej majowej niedzieli 1950 
roku wydarzyła się niezwykła 
historia, której konsekwencje 
trwają do dziś. Moi młodsi bra-
cia – Feliks i Jerzy – służyli, jak 
zwykle, do mszy świętej o godzi-
nie dziewiątej a po powrocie do 
domu oznajmili że w południe 
wraz z grupą kolegów wybiorą 
się na połów ryb./.../ Kiedy byli 

już gotowi do wyjścia, w naszym mieszkaniu zjawił się znajomy, kościelny czapli-
neckiego kościoła parafialnego, i prosił gorąco aby obaj chłopcy ponownie 
służyli o godzinie dwunastej. Moi bracia początkowo zaprotestowali twierdząc, 
że są umówieni z kolegami, ale kiedy nasza mama stanowczo poparła prośbę 

kościelnego, to zgodzili się i udali z nim do kościoła. I właśnie wtedy, kiedy klę-
czeli przed ołtarzem podczas podniesienia, usłyszeli, dochodzący od strony jezio-
ra, huk wybuchów. Pomyśleli natychmiast, że to ich koledzy tak łowią ryby. Wie-
dzieli bowiem, że ten „połów” miał odbywać się właśnie przy pomocy znalezio-
nych w lesie granatów. Podobno niejednokrotnie ogłuszano ryby wrzucanymi 
do wody ładunkami wybuchowymi pozostawionymi przez wojska w tak niedaw-
nych działaniach frontowych. Tym razem jednak nie udało się. Wydarzyła się 
tragedia. Granaty wybuchły 
przedwcześnie, jeszcze w rękach 
trzymających je chłopców. Zginęli 
wszyscy. Było ich czterech. Miało 
być sześciu. Dwaj – Feliks i Jurek 
– zamiast na ryby, poszli do ko-
ścioła. Żyją do dziś. Nasza mama, 
kobieta głębokiej wiary, nie miała 
żadnych wątpliwości. To był wy-
raźny znak Bożej łaski. A, że pielę-
gnowała szczególne nabożeństwo 
do Matki Boskiej, kilka dni póź-
niej udała się z dziękczynną piel-
grzymką do Częstochowy. Przy-
wiozła z Jasnej Góry duży obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej w 
ozdobnych ramach, który później 
ofiarowała, jako wotum wdzięcz-
ności miejscowemu kościołowi. 
Ówczesny proboszcz przyjął ten 
obraz z radością i polecił powie-
sić go w godnym miejscu w ko-
ścielnej nawie./.../. W dalszej 
części artykułu autor pisze m.in.  
o wielokrotnym odwiedzaniu cza-
plineckiego kościoła i o modleniu się przed naszym obrazem w Dużym Kościele. 

1. Ścienna kompozycja z obrazami w „dużym 
kościele” (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.)  

2. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej  
i Matki Boskiej Częstochowskiej  
(fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.)  

3. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i gablota 
 z darami wotywnymi (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.)  

4. Ołtarz baldachimowy w „małym kościele” z widocznym obok ołtarza  
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej (fot. W. Wiśniewski, 2006 r.)  

5. Projekt nowego ołtarza (źródło: 
„AVE” nr 4 (65) z 2006 r., s. 9)  



 

 

Kurier Czaplinecki - Luty 2022                  <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>           5 

Szczepmy się  

długiej i tragicznej historii pomorów nękających ludz-
kość prym wiedzie ospa prawdziwa (variola vera), zwa-
na też czarną ospą, która pojawiła się wraz z oswojeniem 

przez człowieka bydła rogatego. Ślady po przebytej ospie znajdowano 
już na mumiach egipskich. Pandemie i epidemie lokalne nękały ludz-
kość od tysiącleci, pochłaniając miliony istnień, a śmiertelność sięgała 
od 30-90% zakażonych. Ospa zabiła więcej ludzi niż dżuma, cholera  
i inne razem wzięte. Służyła ona także jako broń biologiczna przy 
podbojach obu Ameryk. Zawleczona przez Hiszpanów wyludniła 
Meksyk z Azteków, a obdarowane przez Francuzów zakażonymi ko-
cami, wymarły całe plemiona Indian w Kanadzie. Miejscowa ludność 
nie znała tej choroby i nie posiadała nawet szczątkowej odporności.  

W 1794 r. angielski lekarz Edward Jenner wynalazł przeciw 
ospie szczepionkę. Przez wiele lat musiano przełamywać opór spo-
łeczny przed szczepieniami. Duchowni głosili wówczas, że choroba 
jest zrządzeniem boskim, a jej zwalczanie jest grzechem. Utrzymywa-
no, że szczepienie może powodować kalectwo lub śmierć. Dopiero 
udowodnienie skuteczności szczepionek spowodowało, że szereg rzą-
dów zdecydowało się na wprowadzenie obowiązkowych szczepień.  
W Polsce stało się to już w 1919 r., kiedy szczepiono niektóre grupy 
ludności nawet trzema dawkami.  

15 lipca 1963 r. we Wrocławiu wykryto przypadki zachoro-
wań na ospę prawdziwą. Została przywleczona z Indii przez oficera 
wywiadu cywilnego, który przebywał tam w podróży służbowej. Mia-
sto zostało odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. W izolato-
riach i szpitalach umieszczono na kwarantannie ok. 3,5 tys. osób,  
z których 7 zmarło. Dzięki obowiązkowym szczepieniom błyskawicz-
nie opanowano sytuację. W ciągu dwóch miesięcy zaszczepiono  
w regionie ponad 8 mln osób, w tym w mieście 98% mieszkańców! 
Odmowa szczepienia była surowo karana. Stan pogotowia odwołano 
już 19 września. Taka była sprawność ówczesnej służby zdrowia. Poli-
tycy i administracja kierowali się w tej sprawie wskazaniami nauki.  

W 1980 r. Światowa Organizacja Zdrowia zarządziła zaprze-
stanie szczepień przeciw tej chorobie. Skoordynowaną akcją przymu-
sowych szczepień wygaszono też inną niezwykle groźną chorobę – 
polio (Heinego-Medina).  

Wielowiekowa historia walki narodów i państw z epidemiami 
poucza, że opór części społeczeństwa wobec restrykcji sanitarnych  
 

oraz brak wiary i wątpliwości w ich sensowność to zjawisko dość po-
wszechne. Jednak świadomość skuteczności szczepień i ich przymus  
w walce z epidemią to wypróbowana konieczność, a nie biurokratycz-
na fanaberia. 

Pierwszy przypadek wirusa SARS-CoV-2 zarejestrowano  
w Polsce 3 marca 2020 r. Z covidem żyjemy zatem już prawie dwa 
lata. Ta problematyka jest obecna na łamach Kuriera od początku po-
wstania pandemii.  

W lutym 2020 r. (Kurier Nr 162) Brunon Bronk pisał proro-
czo o szczepieniach i zaprzyjaźnianiu się z bakteriami i wirusami, kie-
dy pandemii jeszcze u nas nie było, a badania nad szczepionkami były 
w powijakach. 

Poświęcaliśmy temu zagadnieniu nie tylko strony tytułowe 
miesięcznika w numerach: 163, 164, 171, 173, 174, 178, ale także za-
mieściliśmy całą serię artykułów – ponad 10 pozycji, gdzie sugerowa-
liśmy podjęcie różnych działań zaradczych.  

Obecne światowe i nasze krajowe doświadczenia pokazują, że 
najskuteczniejszym sposobem w walce z pandemią są szczepienia.  
Z danych z końca stycznia wynika, że na świecie zaszczepionych peł-
ną dawką było 52,9% ludzi, w Europie 67,3%, w Polsce 58,2%,  
w naszym województwie 58,5%, w powiecie 53,8% - w tym gminy: 
Wierzchowo 55.7%, Drawsko Pom. 57,2%, Kalisz Pom. 54,6%, Zło-
cieniec 51,8%, Czaplinek 49,5%. Dlaczego wypadamy najgorzej  
w powiecie? Nie mówiąc już o świecie, Europie i województwie!  
Daleko nam do polskich liderów - gmin: Ustronie Morskie z 76,5%, 
Wronki 76,9%, Raszyn 76%.  

Adam Kośmider 

rzeźbiarzem Edwardem Szatkowskim. Tekst z wywiadem ma tytuł „7 pytań do 
artysty – rozmowy na tematy lokalne”. Oto jego fragment: 
red.- Wspólnota parafialna dość dobrze wie, że przygotowuje się pan do następ-
nej ogromnej pracy dla kościoła w Czaplinku. Ma być to główny ołtarz. Jakie 
trudności w tej pracy już teraz występują? 
E. Sz. - To może nie trudność ale problem polegający na tym, że potrzeba by 
paru ludzi z możliwościami technicznymi i z pieniędzmi, którzy by mogli posta-
wić konstrukcję metalową, odpowiednio zaprojektowaną. Aby nie przysłonić 
mozaiki w prezbiterium, musi to współbrzmieć, optycznie to miejsce skrócić nie 
zabierając wiele miejsca i dać podstawę pod te solidne ilości drewna, które złożą 
się na główny element ołtarza. Chodzi o sprawy techniczne – aby ta przestrzeń 
prezbiterium się zmniejszyła, ale tylko wizualnie. 
 Artykuł opatrzony był ilustracją przedstawiającą projekt nowego ołtarza, 
a właściwie jego głównego elementu. Reprodukcję tej ilustracji przedstawia 
fotografia nr 5. Odwiedziłem pracownię rzeźbiarską Edwarda Szatkowskiego, 
który pozwolił mi sfotografować niezwykłą, wykonaną z drewna pracę. Widzi-
my ją na fotografii nr 6. Jest to miniatura rzeźbiarskiej kompozycji, która w wie-
lokrotnie większych rozmiarach miała znaleźć się w prezbiterium „dużego ko-
ścioła”. Była wykonana w ramach prac koncepcyjnych nad nowym dziełem 
rzeźbiarskim dla kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. Oglądając projekt 
rzeźbiarskiej kompozycji dla „dużego kościoła” łatwo zauważyć, że przedsta-
wiona w niej Święta Trójca nawiązywała do wezwania czaplineckiej parafii 
natomiast scena z krzyżem wyraźnie kojarzyła się z wezwaniem kościoła. 
 Dlaczego zrezygnowano ze zmiany wizerunku ołtarza głównego  
w „dużym kościele”? Spotkałem się z opinią, że duża rzeźbiarska kompozycja  
w prezbiterium zdominowałaby tę część świątyni i tym samym niepotrzebnie 
pogłębiłaby problem niejednolitego stylowo wystroju kościoła pw.  
Podwyższenia Krzyża Św. (cdn.) 

Zbigniew Januszaniec 

Z treści zacytowanych wyżej 
źródeł wyraźnie wynika, że  
w obu przypadkach jest mowa 
o obrazie, który trafił do 
„dużego kościoła”. Dlaczego 
więc na ścianach tego kościoła 
znajdujemy tylko jeden obraz 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej? Logicznym wytłumacze-
niem może być to, że po prostu 
drugi obraz (prawdopodobnie 
ten przywieziony z Częstocho-
wy w 1950 r.) przeniesiono  do 
„małego kościoła” pw. Św. 
Trójcy. Na fotografii nr 4 wi-
dzimy obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej znajdujący 
się w tej zabytkowej świątyni 
obok pięknego ołtarza balda-
chimowego.  
A teraz przytoczę inny cytat, 
który przypomni nam rozwa-
żaną w przeszłości koncepcję 
radykalnej zmiany wyglądu 
ołtarza głównego w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
W czasopiśmie parafialnym 

„AVE” nr 4 (65) z 2006 r. opublikowany został wywiad przeprowadzony przez 
członka redakcji tego czasopisma Janusza Kowalczyka z czaplineckim 
  

6. Miniatura kompozycji rzeźbiarskiej, która miała 
być umieszczona w prezbiterium „dużego kościo-
ła”, sfotografowana na tle wejścia do pracowni E. 

Szatkowskiego (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.)  
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Dziadku, Babciu, nie dajcie się oszukać! 

zytając, słuchając, oglądając codziennie komunikatory, coraz czę-
ściej bombardowani jesteśmy wiadomościami o różnych rodzajach 
przekrętów dokonywanych przez oszustów wobec ludzi starszych,  

i nie tylko. Gratką dla oszustów są ludzie starsi-seniorzy, którzy coraz częściej 
padają ich ofiarami. Pierwotna metoda „na wnuczka” jest 
przez przestępców wciąż modyfikowana i się świetnie 
sprawdza. Koronawirus wyraźnie wzmógł aktywność, bo 
coraz więcej ludzi starszych żyje samotnie, pozbawionych 
wsparcia, stanowiących łatwy cel dla różnego rodzaju nacią-
gaczy. Ze strachu przed chorobą ogromna ilość ludzi się 
izoluje, pozostając w izolacji społecznej, często żyjąc samot-
nie w swych domach i mieszkaniach. Te bardzo nieliczne 
kontakty, ograniczone relacje z innymi ludźmi, wzmagają  

u ludzi starszych pragnienie rozmowy. I dobrze o tym wiedzą różni naciągacze, 
którzy umieją wysłuchać, wykazać współczucie, deklarując pomoc, czy pośred-
nictwo w załatwieniu pilnych potrzeb. Stosując różne techniki manipulacyjne 
podczas nawet krótkiej rozmowy telefonicznej, są w stanie uzyskać o danej oso-
bie kluczowe informacje i dane, oraz skłonić rozmówcę do takiego dialogu, że ta 
osoba przekaże im pieniądze.  

Coraz szerzej i skuteczniej jest wykorzystywana metoda „na wnuczka” 
i skłania do przestępczej działalności coraz młodsze osoby. Jak słyszę, takie pró-
by liczone są już w tysiącach. A skala oszustw skutecznie wykorzystanych sięga 
milionów zł. Byłoby więcej, ale zapobiega nieraz transakcjom czujność osób  
z rodziny seniora, oraz udaremniają nieraz spostrzegawczy i uczuleni na ten fakt 
pracownicy banków. Oszuści często podają się także za pracowników banków, 
są sprytni w posługiwaniu się identyfikatorem, na ogół się nie spodziewamy, że 
po drugiej stronie telefonu siedzi oszust. Znają adres banku, numer konta, pod-
szywają się pod niego, znają nasz pesel, nasz adres zamieszkania, są w rozmowie 
bardzo wiarygodni, niby chcą złapać złodzieja, kogoś, kto przed chwilą dzwonił, 
dokonał jakiegoś drobnego przelewu z naszego konta. Podajemy dane, aby za-
bezpieczyć pozostałe pieniądze – i mamy ogolone konto. Aby było śmieszniej, 
oszust krok po kroku tłumaczy nam jak mamy to robić, bo niby konto jest zawi-
rusowane, a osoba starsza nie wie nawet co to wirus, bo ma w głowie mętlik  
z Covid-19.  

Wracając do oszustw bankowych, to goląc konto, oszust znając dane 
może zaciągnąć kredyt na nasze konto. Ta operacja jest możliwa, gdy oszust ma 
dostęp do naszych haseł i innych danych do logowania. Są one wykradzione  
z baz danych, ze sklepów internetowych, gdzie kiedyś robiliśmy zakupy. Zosta-
wiliśmy numery telefonów, cztery ostatnie cyfry karty płatniczej. Na spoofing 
telefoniczny nabiera się najwięcej młodych, bo na ogół starsi nie mają konta. 
Metoda na wnuczka czy policjanta dotyczy osób starszych mających dobre ser-
ce, kochających swoją rodzinę, a przede wszystkim wnuki. W swojej bezczelno-
ści wykorzystują ufność dużej liczby ludzi, ze względu na ich wiek, niskie wy-
kształcenie, nieudolność czy demencję starczą. Okresem wzmożonej działalno-
ści oszustów jest okres wakacyjny. Osoby starsze często pozostają same w do-
mach. Wśród osób starszych jest rozpowszechniona skłonność do udzielania 
pilnej pomocy finansowej członkom rodziny, bo jak nie pomóc wnukowi, który 
nagle, natychmiast potrzebuje pomocy – nagła choroba, wypadek czy pójście do 

więzienia, na kaucję. 
Seniorzy bez wahania 
dzielą się więc swymi 
oszczędnościami, gdy 
bliscy są w nagłej 
potrzebie. Oszuści  
o tym wiedzą, więc 
ludzie starsi są najbar-
dziej narażeni na ich 
działania, a okres 
pandemii okazuje się 
czasem wyjątkowo 
trudnym dla osób 

samotnych, schorowanych. Ma to też wpływ na stan zdrowia seniorów. Oszuści 
są sprytni, informują np. o przyznaniu pożyczek na nasze dane, tu można się 
samemu zorientować, bo wiemy, że o taką nie składaliśmy wniosku.  

Metodą oszustwa jest tzw. metoda na kolec. Specjalizują się w tym 
obcokrajowcy. Na parkingu przebijają opony, pomagają zmienić oponę, w mię-
dzyczasie ogołacając samochód.  

Oszustwa na naprawę urządzeń wodociągowych, gazowych czy in-
nych. Otrzymujemy np. sms, że twoja przesyłka – paczka, wymaga dopłaty, np. 
1,89 zł, aby uniknąć anulowania brakującej kwoty dopłacamy, no i z konta znika 
10 tys. zł lub więcej. Oszuści podszywają się pod firmy kurierskie i uzyskują 
dostęp do naszych danych.  

Oszustwo na „Ambasadora”. Otrzymujesz zawiadomienie, że dostałeś 
spadek po jakiejś krewnej, zapomnianej pociotce i musisz podać, gdzie mają 
zostać przelane pieniądze. No i po ptokach, masz puste konto. 17 listopada ub.r. 
ksiądz z Częstochowy został oszukany metodą na policjanta. Postąpił zgodnie ze 
wskazaniem złodzieja i parafianie mają pretensję, bo stracili ponad 600 tys. zł. 
Ksiądz z Kielc oszukany na 300 tys. zł. Chciał zainwestować w kryptowaluty.  

W ten sposób stracił część swego majątku dzisiejszy szef NIK, kilka 
głośnych nazwisk ze świata kultury, wyższy oficer policji, a nawet pewien gene-
rał. Przebiła wszystkich pewna pani, oszukana dwa razy na czarnoskórego żoł-
nierza amerykańskiego. Pewnie u tej niewiasty zanadto buzowały pewne hor-
mony. 

Policja w Płocku zatrzy-
mała nawet 16-letnią dziewczynę, 
która oszukiwała na policjanta. 81-
latkę z Jaworzna oszukano metodą 
na policjanta w grudniu ub.r. 
Otrzymała telefoniczną wiado-
mość, że jej oszczędności są zagro-
żone, policja prowadzi tajną akcję i 
aby nie straciła pieniędzy, odebrała 
pieniądze z banku i przekazała 
policyjnemu kurierowi. Myślała, że 
pomaga i wyrzuciła pieniądze 
przez okno. Pamiętajmy, że poli-
cjanci nigdy nie żądają pieniędzy. 
Osoba niby mądra – studentka, 
internetowo wynajęła mieszkanie. 
Wpłaciła 2000 zł. Nie ma lokalu 
ani pieniędzy, a oferujący zlikwidował konto. Trafił się już nawet 13-latek pró-
bujący oszukać na wnuczka.  

Na wschodzie kraju modne stało się oszustwo „na rynnę”. Ekipa prze-
ważnie cudzoziemców oferuj remont chałupy, w zastaw zostawia trochę starych 
gdzieś ukradzionych narzędzi, biorą zaliczkę i tyle ich było widać. Modne są 
oszustwa na „kuriera” na fałszywe sklepy internetowe. Ale tu naszą czujność 
mogą wzbudzić już oferowane niskie ceny.  

Nie ma dnia, aby ktoś nie stracił dorobku swego życia. Eme-
ryci trzymają na ogół pieniądze w domu, bo państwo ich w majestacie 
prawa oszukuje. Zaoszczędzony tzw. „wdowi grosz” na godny pochó-
wek, w banku czy w domu przy prawie zerowym oprocentowaniu lo-
kat. W pończosze czy w bieliźniarce jest wygodniejszy. Szalejąca in-
flacja i drożyzna to także okradanie w majestacie prawa. Bogacą się 
zagraniczne banki, żadne plusy czy minusy, nowe czy stare łady czy 
niełady itd., żadne tarcze przeciwkryzysowe nie zrekompensują prawie 
10% inflacji, czy stan „starego portfela” emeryta. Najlepiej więc nale-
ży samemu zadbać o siebie. Podstawowa rada „nie spieszyć się”, 
zwracać uwagę na szczegóły, nigdy nie podawać swoich danych. Na-
leży zwiększać swą świadomość o metodach i technikach stosowanych 
i wykorzystywanych przez przestępców. W razie podejrzenia panować 
nad swymi nerwami. Jeśli odbieramy podejrzany telefon, to szybko się 
rozłączyć, zadzwonić pod ten sam numer, na pewno będzie głuchy. 
Można sprawdzić skąd sygnał, bo np. bank nigdy nie dzwoni w spra-
wie zagrożonych pieniędzy. Bardzo dużą rolę mogą odegrać osoby 
opiekujące się osobami starszymi. Nieoceniona jest pomoc osób bli-
skich, opiekunów. Taka osoba jest na pewno wsparciem w razie za-
chorowania, w razie zagrożenia życia i bezpieczeństwa zdrowotnego, 
ale też zagrożenia materialnego seniora, źródłem pomocy w codzien-
nych czynnościach, a naprawdę jest ich wiele i osobie starszej samej 
trudno jest jej to ogarnąć.  

Mówi się teraz o dobie cyfryzacji. Na ogół ludzie starsi nie 
posiadają internetu, a jeśli wnuk podaruje jakiś stary laptop lub komór-
kę, to i tak trudno się tym posługiwać. Przeważnie jednak większość, 
zwłaszcza tych młodszych, otrzymuje emerytury na rachunek banko-
wy, i oni są głównie na celowniku oszustów, więc wymagają wsparcia 
ze strony bliskich, opiekunów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem 
seniorów, nie tylko ze strony fizycznej, ale też ze strony intelektualnej. 
Pandemia jak widać, jest wyjątkowo trudnym czasem dla najstarszego 
pokolenia. Pogorszyła się nam kondycja fizyczna, coraz mniej wycho-
dzimy z domu, ale też psychiczna, nieraz stres i osamotnienie, odczu-
cie społecznej izolacji przez tę pandemię. Nasila się więc liczba 
oszustw, zatem powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na niepokoją-
ce fakty, pomóc w zapobieganiu negatywnym sytuacjom i chronić 
nawet przed próbami wyłudzeń. Jestem pełen optymizmu, bo te kilka 
milionów seniorów już niejednokrotnie udowodniło o swej żywotności 
i mocy. Jak na razie, nauczeni doświadczeniem pamiętajmy, że niko-
mu na wyrost nie można ufać! 

Józef Antoniewicz 
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Z życia Koła PZW nr 10 w Czaplinku  

Nie ma wesela bez muzyki…  

in. to powiedzenie obrazuje głęboki, uniwersalny związek muzy-
ki z życiem człowieka. Do połowy XX wieku macierzystym 
środowiskiem większości Polaków była wieś, która przez stulecia  

pieczołowicie przechowywała wielowiekowe, bogate obrzędy i tradycje mu-
zyczne. Muzyka i pieśni towarzyszyły nieustannie naszym przodkom. Nie tylko 
podczas celebracji świąt, ale również w życiu codziennym, a szczególnie  
w czasie przełomowych momentów ich egzystencji, takich jak wesela, czy pod-
czas pogrzebów. Ludzie wzrastający i wychowujący się z towarzyszeniem mu-

zyki stali się jej 
naturalnymi depo-
zytariuszami. Ich 
potrzeba bycia we 
wspólnocie oraz 
dzielenia się z nią 
swoimi przeżycia-
mi, wspólnej cele-
bracji życia, niejako 
determinowała ich 
relacje z ludźmi,  
a także ścieżki ży-
ciowe.  
Badania terenowe 
dedykowane dzie-
dzictwu kulturowe-

mu mieszkańców Pojezierza Drawskiego rozpoczęłam rok temu w Czaplinku. 
Jednym z moich rozmówców był Śp. Stanisław Polak. Każde nasze spotkanie 
było dla mnie podróżą w czasie. Historia Jego życia jest przykładem tego, jak 
ścisłe i nierozerwalne więzy istniały w Jego życiu z muzyką, jak wpływała ona 
na Jego budowanie relacji z innymi ludźmi, postrzeganie świata. 

Pan Stanisław urodził się 07.05.1928 r. w podlubelskiej Niedrzwicy, 
gdzie dorastał w tradycyjnej społeczności, której cykl życia wyznaczały pory 
roku i święta liturgiczne, 
gdzie tańcem i śpiewem 
celebrowano ważne 
wydarzenia rodzinne  
i społeczne. Dojrzewał 
wśród ludzi, którzy po-
mogli mu odkryć Jego 
talenty i rozbudzić pasje 
życiowe. Jako nastolatek 
spotkał na swojej drodze 
fotografa, który przeka-
zał mu tajniki wiedzy 
malowania światłem na 
kliszy w formacie 6x9 
cm (tzw. szeroki format). 
Mój rozmówca szybko opanował sztukę fotografii i zaczął samodzielnie zara-
biać m.in. dokumentując śluby, chrzciny itp. Pracy miał dużo, stanowczo za 
dużo - jak twierdził - ponieważ jej ilość uniemożliwiała mu w tamtym czasie 
zakochanie się. Dodatkowo czas pomiędzy pracą zaczęły mu wypełniać próby 
w miejscowej orkiestrze strażackiej.  

I tak w wieku 16 lat 
rozpoczął naukę gry 
na trąbce. Po nie-
spełna roku musiał 
zakończyć przygodę 
z orkiestrą ze wzglę-
du na przeprowadz-
kę rodziny do Woj-
sławic pod Lwów. 
Tam rozpoczął 
nowy etap życia. 
Tam założył własną 
rodzinę. Na progu 
tego etapu nastąpiła 
kolejna, radykalna 

zmiana. W 1951 r. wieś została przyłączona do ZSRR w ramach powojennej 
korekty granicy wschodniej Rzeczpospolitej.  

Pan Stanisław wraz z rodziną został przesiedlony na Pomorze Za-
chodnie. Zamieszkał we wsi Sikory w gminie Czaplinek. Od początku włączył 
się w życie społeczne swojej nowej małej ojczyzny bazując na swoich pasjach. 
Brał udział w przedstawieniach teatru działającego przy lokalnej szkole, fotogra-
fował imprezy okolicznościowe. Dzięki Jego umiejętnościom posługiwania się 
aparatem fotograficznym oraz wiedzy obejmującej proces wywoływania zdjęć, 
w wielu rodzinnych albumach mieszkańców gminy Czaplinek można znaleźć 
fotografie, które z dzisiejszej perspektywy stanowią cenne źródło historyczne. 

Pan 
Stanisław zaan-
gażował się 
również w dzia-
łalność Ochotni-
czej Straży Po-
żarnej w Cza-
plinku. Waż-
nym aspektem 
tej działalności 
było rozpoczę-
cie starań  
o stworzenie 
strażackiej or-
kiestry dętej. 
Impulsem do 
stworzenia ze-
społu było odnalezienie w budynku czaplineckiego ratusza poniemieckich in-
strumentów. Pan Stanisław wrócił do przerwanej we wczesnej młodości przygo-
dy z muzykowaniem w orkiestrze. Niestety, nie na długo. Wypadek, któremu 
uległ na początku lat 60-tych spowodował u niego trwałą kontuzję ręki i musiał 
zrezygnować z gry na puzonie, ale… nie z muzyki!  

Poprosił swojego dziadka, który był stolarzem o zrobienie mu drew-
nianej tary do gry. Na tej tarze muzykował przez kolejne dziesięciolecia w róż-
nych czaplineckich formacjach artystycznych. Muzykował do końca swojego 
życia. Przez ostatnie dziesięć lat wraz z zespołem Marianki. Zmarł 04.01.2022 r. 
Członkowie zespołu wspominają Pana Stanisława, jako osobę zawsze szukającą 
harmonii i współbrzmienia z drugim człowiekiem, bo przecież bez muzyki nie 
ma wesela… 

Iwona Furmańczyk - Fundacja Korzenie 

listopada 2021 roku, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-
wyborcze członków Koła PZW nr 10 w Czaplinku. Takie spotka-
nia są okazją do podsumowania  wędkarskiego roku w  naszym  

mieście i gminie, ale także dają one sposobność do wyrażania swoich 
opinii, czy też przedstawiania pomysłów na przyszłość. 
Wybory w PZW odbywają się co cztery lata, choć 
ostatnia kadencja Zarządu, z uwagi na panującą pan-
demię, wydłużona została o rok. Skład nowego Za-
rządu przedstawia się następująco: Krzysztof Nowak 
– Prezes, Mariusz Getka – v-ce Prezes, Krzysztof 

Hnatowski – v-ce Prezes ds. sportu, Małgorzata Komorowska – Sekre-
tarz, Piotr Kukuła – Skarbnik, Zbigniew Wątorek – SSR, Mieczysław 
Sobczak – gospodarz koła, Krystyna Gajewska - członek Zarządu, 
Zenon Garstka – członek Zarządu. 

Po pierwszych spotkaniach nowych władz czaplineckiego koła wyzna-
czono kilka celów strategicznych. Przede wszystkim, Zarząd zamierza 
zintensyfikować pracę z dziećmi i młodzieżą, jednoczenie nie zapomi-
nając o seniorach, tworzących przez wiele lat historię wędkarstwa na 
tym terenie. Kolejne zadanie to gruntowny remont stanicy PZW.  
W tym celu odbyło się już spotkanie z władzami okręgu PZW Kosza-
lin, które zadeklarowały wsparcie finansowe tego projektu. Szereg 
zawodów, także tych rozgrywanych nad jeziorami Drawsko i Czapli-
no, a także inne imprezy rekreacyjno-integracyjne to kolejne plany Zarządu. 
W tym roku mija 70 lat od powstania Koła PZW nr 10 w Czaplinku. 
Taka rocznica to zobowiązanie i okazja do podziękowania wszystkim, 
którzy przez lata kształtowali wędkarskie życie Czaplinka. Dlatego też 
już rozpoczęte zostały prace nad tym, aby godnie uczcić ten zacny 
jubileusz, ale szczegóły tego wydarzenia jeszcze niech pozostaną ta-
jemnicą. 
O wszystkich działaniach Koła i jego władz, na bieżąco będziemy 
informować na łamach „Kuriera Czaplineckiego". 

Mariusz Getka 

Złocieniec, 2000 r. 

Topienie Marzanny, marzec 2014 r. 

Niwka, lipiec 2017 r. 

Czaplinek, 20.06.2020 r. 
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Czas podsumowań... Oskary rozdane.  

 W życiu człowieka obecne są chwile, w których dokonujemy podsumo-
wań. Momenty nostalgii, rozrachunków czy symbolicznych domknięć. Wyjątko-
we chwile wymagają odpowiedniej oprawy, dlatego tradycją Zespołu Szkół  
w Czaplinku stały się Gale Oskarowe, które stanowią doskonałą możliwość pod-
sumowania uczniowskich trudów i nagrodzenia młodzież za ich osiągnięcia.   

Dnia 13 stycznia 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół w Czaplinku po raz 
kolejny zebrali się, by uroczyście świętować semestralne sukcesy, dzielić się 

pasjami i inspirować. Uroczy-
stość uświetnili swą obecnością 
następujący goście: Przewod-
nicząca Rady Powiatu Draw-
skiego – Urszula Ptak, Se-
kretarz Gminy Czaplinek – 
Marcelina Mastalisz, Dyrek-
torka Czaplineckiego Ośrodka 
Kultury – Aleksandra Łuczyń-
ska, Prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Czaplinku 
– Marian Rutowicz, Radny 
Rady Młodzieżowej Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego, pełnomocnik ds. mło-

dzieży miasta Wałcz – Maciej Markowski, Komendant Straży Miejskiej – 
Krzysztof Leśniowski, oczywiście nie zabrakło Dyrektora Zespołu Szkół  
w Czaplinku – Małgorzaty Głodek, Wicedyrektora Zespołu Szkół w Czaplin-
ku – Wioletty Cylkowskiej, Grona Pedagogicznego oraz rodziców. 

W szczególności miło było zobaczyć uśmiechnięte twarze wyróżnio-
nych uczniów, 
gdyby nie ich 
aktywność spo-
łeczna i szkolna, a 
także piękna oso-
bowość nie udało-
by się stworzyć 
tak ważnego 
przedsięwzięcia. 

Podczas 
gali Dyrektor 
Zespołu Szkół w 
Czaplinku – Mał-
gorzata Głodek 
dokonała podsumowania klasyfikacji semestralnej, zwróciła uwagę na wysokie 
miejsce szkoły w rankingach (Perspektywy – 38. lokata Liceum Ogólnokształ-
cącego), a także wysokie noty i średnie uzyskane przez społeczność uczniow-
ską. Następnie nadszedł czas na nominacje. Uczniowie zostali uhonorowani  
w kilku kategoriach: Najlepszy Uczeń, Najlepszy Konkursowicz, Najlepszy 
Sportowiec oraz Najlepszy Czytelnik. 
 

Wśród najlepszych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. 3 Dywizji Strzel-
ców Karpackich znaleźli się: Jonatan Tobiasz, Aleksandra Stojak, Wiktoria 
Krykwińska. Aleksandra Komorowska, Zuzanna Marczak, Oliwia Antoniewicz, 
Wojciech Latos, Oliwia Czapiga, Maciej Wierzbicki, Wojciech Piwowarski, 
Maja Przegalińska, Martyna Walczak i Kornelia Siutyła. Tytuł NAJLEPSZEGO 
UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO otrzymał Jonatan Tobiasz. 

Wśród najlepszych uczniów Technikum uplasowali się: Tomasz Kiej-
no, Olaf Grabo-
wiec, Oliwia Krup-
ka, Jakub Bednar-
czuk, Joanna Kra-
ska, Zuzanna Sta-
niaszek, Marcelina 
Sobieszczuk, Ni-
kola Harasimiuk, 
Martyna Konwiń-
ska, Natalia Le-
wandowska, Mak-
sym Kunert, Kata-
rzyna Łącka i Łu-
kasz Urkiel. Tytuł 
NAJLEPSZEGO UCZNIA TECHNIKUM otrzymał Maksym Kunert. 
Natomiast wśród najlepszych uczniów Szkoły Branżowej znaleźli się: Łukasz 
Zaręba, Marta Bober oraz Angelika Krupka. Tytuł NAJLEPSZEGO UCZNIA 
SZKOŁY BRANŻOWEJ otrzymała Angelika Krupka. 
Tytuł NAJLEPSZEGO SPORTOWCA trafił w ręce Aniki Słowińskiej oraz 
Anny Wojciechowicz. NAJLEPSZYMI KONKURSOWICZAMI zostali: Karo-
lina Olszewska, Jakub Cabaj oraz Maria Chyćko, z kolei NAJLEPSZYMI 
CZYTELNIKAMI – Malwina Papierska i Żaneta Miszewska. 
O oprawę artystyczną spotkania w mistrzowski sposób zadbali szkolni muzycy 
– Maciej Jasiński oraz Wojciech Zięba, którzy stworzyli wyjątkowy duet 
niepokornych twórców o wielki sercu, chłopaków, na których zawsze można 
polegać. 
Spotkanie było także dobrą okazją do podsumowania konkursu fotograficzne-
go „Jesień w mojej okolicy”, uczestnicy mogli obejrzeć wystawę najlepszych 
prac i odkryć piękno terenów, które zamieszkują. Wszyscy byli pełni podziwu 
dla ich uważnych oczu i niezwykłej wrażliwości, dzięki której natura na nowo 
uobecniła swoją wyjątkowość. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Gracjan 
Wolański, Jonatan Tobiasz, Martyna Konwińska i Natalia Kowalewska. 
Na koniec prowadzący uroczystość – Maksym Kunert oraz Łukasz Urkiel ży-
czyli uczniom, aby nigdy nie zabrakło im wiary we własne siły oraz możliwości, 
aby zarażali wytrwałością i optymizmem, byli gotowi sprzeciwiać się złudnym 
trendom czy ideom, a także w pogoni za marzeniami pamiętali o autentycz-
nych wartościach, pozostawali sobą i byli szczęśliwi. 

Przed nami kolejne wyzwania i pora stawania się lepszymi. Nowy 
semestr to czas nowych postanowień – nie bójmy się ich formułować, ale co 
ważne miejmy odwagę i motywację wcielać je w życie i patrzmy uważnie, 
gdzie nas zaprowadzą… 

Agnieszka Skonieczna 

Studniówka 2022  

 Jest taki piękny zwyczaj, że na 100 dni przed maturą, organizowane 
są bale studniówkowe. W tym roku tradycji stało się zadość i bal studniówko-
wy odbył się 14 stycznia 2022 roku, w Dworze Pomorskim w Luboradzy. Obie 
klasy maturalne - IV T oraz III a LO wraz z wychowawcami, z zaangażowa-
niem włączyły się w jego organizację.  

Piękne stroje maturzystek, maturzystów oraz osób im towarzyszą-
cych, muzyka, tańce a przede wszystkim pozytywne nastawienie sprawiły, że 
bal studniówkowy należy uznać za udany. Swoją obecnością uświetniła ten bal 
Dyrekcja naszej szkoły oraz nauczyciele. Bez Was nie byłoby tak uroczyście. 
Oczywiście nie byłaby to studniówka, gdyby nie polonez, który dzięki zaanga-
żowaniu nauczycieli wychowania fizycznego – p. Marka Mikołajczuka oraz  
p. Moniki Cieplińskiej, został zatańczony naprawdę przepięknie, a w pierwszej 
parze mogliśmy podziwiać p. Małgorzatę Głodek - dyrektor ZS w Czaplinku, 
którą z nieukrywaną dumą, prowadził Maciej Wierzbicki - uczeń klasy III a 
LO. Oprawą muzyczną przedsięwzięcia zajął się DJ Valdi – p. Waldemar Golec, 
a całe wydarzenie na “kliszy” utrwaliła p. Alicja Nowicka z “Koloredo”. Były 
życzenia i podziękowania, między innymi od Pana Burmistrza Marcina Naru-
szewicza, które odczytał p. Szymon Pastuszek - Radny Rady Miejskiej w Cza-
plinku. Nie zabrakło także wzruszonych rodziców, którzy mogli zobaczyć polo-
neza w wykonaniu uczniów oraz małego symbolu szczęścia - koniczynek, które  
 

z rąk wychowawców, otrzymali maturzyści. Mamy nadzieję, że przyniosą one 
szczęście naszym tegorocznym maturzystom.  

Bal studniówkowy 2022, przeszedł do historii, ale będzie utrwalony 
w naszych wspomnieniach. Przed maturzystami okres wytężonej pracy, ale 
wierzymy, że tak pięknie, jak zatańczyliście poloneza, tak pięknie zdacie eg-
zamin maturalny, za który już dziś trzymamy kciuki.  

Przy tej okazji odrobina prywaty, dziękuję Kindze i Oliwii za ogrom-
ne zaangażowanie przy organizacji studniówki. Jesteście niezastąpione!       

Wioletta Piotrowska 
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Działa Centrum Zdrowia Psychicznego  

nieukrywaną dumą informujemy, iż 21 stycznia 2022 r. przy 
udziale znamienitych gości miało miejsce oficjalne Otwarcie 
Centrum  Zdrowia  Psychicznego  w  Drawsku  Pomorskim. 

Niezwykle ważne wydarzenie dla Powiatu, a przede wszystkim dla pacjentów, 
którzy będą mogli skorzystać z opieki na najwyższym poziomie. Obiekt opieki 
psychiatrycznej, którego Powiat potrzebował i czekał kilka lat. 
Oficjalna część odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego, którą otworzyli 
Starosta Drawski - Stanisław Cybula, Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala specjalistycznego w Złocieńcu - dr Ewa 
Giza.  
Podczas tego wydarzenia głos również zabrali zaproszeni na tę uroczystość. 
Były również okolicznościowe przemówienia, gratulacje i życzenia. Uroczyste 
przecięcie wstęgi odbyło się w Centrum Zdrowia Psychicznego  
w Drawsku Pom. 
Przypomnijmy, że w nowo otwartym Centrum będzie można otrzymać natych-
miastową, bezpłatną pomoc dostosowaną do potrzeb, oraz wsparcie w opanowa-
niu objawów kryzysu psychicznego i w zdrowieniu. Będzie ono obejmować 
wizyty u psychiatry, terapię, pomoc zespołu leczenia środowiskowego, który 
będzie przyjeżdżać bezpośrednio do miejsca zamieszkania, pobyt na oddziale 
dziennym lub całodobowym. Ponadto pacjent otrzyma m.in. pomoc w powrocie 
do nauki i pracy, dowie się, jak zapobiegać nawrotom kryzysu, nawiązać kontakt 
z opieką społeczną. Po wsparcie będzie można się zgłosić przy wszystkich nie-
pokojących objawach oraz problemach na tle psychicznym jak bezsenność, 
spadek nastroju czy brak energii, w każdej trudnej sytuacji życiowej i losowej. 
Pierwszym kontaktem jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, gdzie przepro-
wadzane będą rozmowy z psychologiem, na ich podstawie opracowywany bę-
dzie wstępny plan leczenia, który w sytuacjach pilnych uruchomiony będzie nie 
później niż w ciągu 72 godzin a nawet szybciej.  
Kontakt z CZP to: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocień-
cu, ul. Obrońców Westerplatte 11 (przy czołgach), 78-500 Drawsko Pomorskie. 
Obszar działania: powiaty drawski, łobeski i świdwiński.  
W tym ważnym dla regionu wydarzeniu udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji – Poseł na Sejm RP -  
Paweł Szefernaker, Poseł na Sejm RP - Czesław Hoc, Radny Sejmiku  
 

Województwa Zachodniopomorskiego - Henryk Carewicz, zastępca Dyrekto-
ra w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia -  Dorota 
Olczyk, zastępca dyrektora ds. medycznych Oddziału Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w Szczecinie - Franciszka Siadkowska, Kierownik 
Działu Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale ds. Służb Mundurowych NFZ - 
Katarzyna Żak, Dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicz-
nego MEDISON - Izabela Ciuńczyk, Kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowe-
go Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego -  dr Anna Depukat, Starosta 
Łobeski – Renata Kulik, Starosta Świdwiński - Mirosław Majka, Wicestaro-
sta Drawski –Mariusz Nagórski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Walde-
mar Włodarczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego -  Urszula 
Ptak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Głowacka i Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu -  Karol Korczyński, Burmistrzowie  i Wójt z tere-
nu  powiatu drawskiego, Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego - Ewa Ku-
biak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pom. – Aleksan-
dra Orlińska,  Radni Rady Powiatu Drawskiego, Dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych Powiatu i gmin, pracownicy administracji, pielę-
gniarki i lekarze Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA Szpitala specjali-
stycznego w Złocieńcu, media wojewódzkie i regionalne oraz pozostali  
zaproszeni. 
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Rok 2021 w KPS Czaplinek   

a nami kolejny rok działalności Klubu Piłki Siatkowej 
Czaplinek. Co się wydarzyło w naszym klubie w 2021 r. 
oraz na początku br.  

 W sezonie 2020/21 nasze zespoły uczestniczyły w rozgrywkach ligo-
wych we wszystkich kategoriach młodzieżowych, mini siatkówce oraz III lidze 

kobiet. 
 Drużyna młodziczek zakończyła ten sezon na  
10 miejscu w tabeli. Zespół juniorek awansował do finału 
wojewódzkiego, w którym mierzył się z drużynami z Polic, 
Koszalina, Gryfic oraz Szczecina. W nim zajęliśmy 5. miej-
sce. Warto nadmienić, że byliśmy gospodarzem pierwszego 
turnieju finałowego o mistrzostwo województwa w kategorii 
juniorek, który został rozegrany 6 lutego 2021 r. na hali wido-
wiskowo-sportowej w Czaplinku. Drużyna seniorek zakoń-

czyła debiutancki sezon 2020/21 w III lidze kobiet na 4. miejscu w tabeli.  
 Niewątpliwie największy sukces w 2021 r. osiągnęły nasze kadetki, 
które zostały wicemistrzem województwa zachodniopomorskiego awansując 
tym samym do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski, który rozegraliśmy 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. W nim rywalizowaliśmy z drużynami Energa 
MKS SMS Kalisz oraz MUKS PASEK Będzin, zaś w meczu o 5. miejsce  
z zespołem UMKS MIKRO Ełk, z którym przegraliśmy plasując się ostatecznie 
na 6. miejscu w turnieju. 

 13 marca 2021 r. nasze najmłodsze siatkarki na hali widowiskowo-
sportowej w Czaplinku rozegrały eliminacje wojewódzkie w ramach Zachod-
niopomorskiego Kinder + SPORT 2021 w kategorii dwójek. 9 maja 2021 r.  
w Gryficach rywalizowaliśmy w półfinale wojewódzkim w kategorii mini siat-
kówki. Nasz zespół zakończył rozgrywki na 4. miejscu. 
 Na początku maja 2021 r. rywalizowaliśmy w wirtualnym meczu chary-
tatywnym z zaprzyjaźnionym klubem UKS Olimpijczyk Drawsko Pom., pod-
czas którego zbieraliśmy pieniądze dla bliźniaczek Natalii i Julii. Ponadto  
w maju nasz prezes i trener Krzysztof Rosiak został wybrany do Zarządu Za-
chodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej na kadencję 2021-25. W czerwcu 
2021 r. II trener w naszym klubie Szymon Dawidowicz zdał egzamin potwier-
dzający posiadanie wiedzy z zakresu piłki siatkowej i halowej, co uprawnia go 
do używania tytułu: Trener piłki siatkowej PZPS. Dzięki temu Szymon uzyskał 
prawo do prowadzenia zespołów w ramach systemu rozgrywek PZPS, PLS S.A. 
i WZPS. 
 Po zakończeniu halowego sezonu 2020/21 uczestniczyliśmy w rozgryw-
kach piłki siatkowej plażowej. W czerwcowym Grand Prix Szczecina w katego-
rii kadetka/juniorka 3. miejsce zajęła para Kuzio/Waszajło M., 4. miejsce para 
Sobala/Gabryś, a para Waszajło R./Kaczir uplasowała się na pozycjach 5-6.  
W młodziczce na 3. miejscu zawody ukończyła para Zalewska/Michaliszyn, 
miejsca 5-6 zajęła para Uszakiewicz/Swędzikiewicz, a pozostałe duety  

Kliszczak/Wojtczak, Gajewska A./Gajewska L. oraz Nowacka/Rylik ukończyły 
turniej na dalszych miejscach 7-12. Ponadto zawodniczki naszego klubu Wikto-
ria Sobala i Aleksandra Gabryś zajęły 2. miejsce w Licealiadzie dziewcząt, którą 
rozegrano w Kołobrzegu. 
 W dniach 19-20 czerwca 2021 r. uczestniczyliśmy w rozgrywanych  
w Kołobrzegu mistrzostwach województwa zachodniopomorskiego w siatków-
ce plażowej dziewcząt. W turnieju tym wystartowało 9 naszych par (5 w kat. 
młodziczek, 3 w kat. juniorek oraz 1 w kat. kadetek). Wśród młodziczek najlepiej 
zaprezentowała się para Uszakiewicz/Swędzikiewicz, która w spotkaniu  
o ćwierćfinał musiała w trakcie gry poddać mecz ze względów zdrowotnych. 
Pozostałe pary zakończyły rozgrywki na pierwszej lub drugiej rundzie. Zdecydo-
wanie lepiej poszło naszym juniorkom. Para Kuzio/Waszajło M. oraz Sobala/
Gabryś walczyły o najlepszą czwórkę turnieju. Niestety naszym dziewczynom 
nie udało się awansować do półfinałów. W kategorii kadetek nasz klub reprezen-
towała para Kuzio Patrycja/Waszajło Maja, która była bardzo blisko awansu do 
strefy medalowej przegrywając decydujący mecz w tie-breaku. 
 W miesiącach letnich wraz z Urzędem Miejskim w Czaplinku oraz Cza-
plineckim Ośrodkiem Kultury zorganizowaliśmy Otwarte Mistrzostwa Czaplin-
ka o Puchar Burmistrza w siatkówce plażowej. 17 lipca na plaży miejskiej  
w Czaplinku rywalizowały między sobą panie, a zwyciężyła para Solarek/Kozak 
z Czaplinka. 21 sierpnia w kategorii mężczyzn najlepsza okazała się para Frąc-
kowski/Szawioło ze Szczecinka. W obu turniejach rywalizacja stała na wysokim 
poziomie, a w każdym z nich uczestniczyło po 8 par zawodników/zawodniczek. 
 W sezonie 2021/22 przystąpiliśmy do rozgrywek w kategorii juniorek 
oraz w III lidze kobiet, zaś w 2022 r. będziemy również rywalizować w rozgryw-
kach mini siatkówki. Nasze zespoły w styczniu zakończyły rozgrywki w woje-
wódzkiej lidze juniorek. KPS Czaplinek I uplasował się na 2. miejscu zapewnia-
jąc sobie tym samym awans do turnieju finałowego, zaś druga drużyna juniorek 

zajęła 5. miejsce w tabeli. Turniej finałowy o mistrzostwo województwa zachod-
niopomorskiego został rozegrany w dniach 28-29 stycznia na hali widowiskowo-
sportowej w Czaplinku. Nasz pierwszy zespół juniorski uplasował się w nim na 
3. miejscu. W rywalizacji seniorek plasujemy się aktualnie na 6. miejscu w roz-
grywkach III ligi kobiet.  
 W grudniu 2021 r. zorganizowaliśmy akcję charytatywną „Sportowa 
paczka gramy-pomagamy”, której celem była pomoc potrzebującym, których 
losy życiowe sprawiły, że znaleźli się w trudnej sytuacji. Dziękujemy wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy nawet w najmniejszym stopniu wsparli naszą akcję. 
Szczególnie dziękujemy firmie Krzemień s.c. za pomoc w organizacji transportu, 
Paniom Oldze Sielatyckiej i Elżbiecie Rolce za pomoc w przygotowaniu rzeczy 
do transportu, Karolinie Stróżyk i Patrycji Kuzio za pomoc w spakowaniu i prze-
kazaniu zebranych darów oraz Pani Agnieszce Chrościckiej za pomoc w koordy-
nowaniu całej akcji. 

Drużyna kadetek na turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski 

Drużyny juniorskie w sezonie 2021-2022 

Mistrzostwa Czaplinka w siatkówce plażowej kobiet 

Drużyna seniorek w sezonie 2021-2022 



 

 

Kurier Czaplinecki - Luty 2022                <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>           11 

 

UBEZPIECZENIA 
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ul. Kościuszki 19, tel. 784-889-303 
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OGŁOSZENIE 
 

SPRZEDAM grobowiec podwójny – własność, miejsce  
opłacone do 2023 r. na cmentarzu komunalnym  

w Czaplinku, kwatera F, rząd 5, nr 21. 
 

Bożena Górska, Kołobrzeg, tel. 785 613 956. 

Koledze 

Wiesławowi Krzywickiemu 

z powodu śmierci Żony Hanny 

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

 

 

składa Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka  

Państwu 

Helenie i Wacławowi Mierzejewskim 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

 

Matki i Teściowej Janiny Pęcherzewskiej  

 

 

składa Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka 

Mężowi i Synowi oraz Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia  

z powodu śmierci  

 

Izabeli Koremby 

 

składa Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka 

Podsumowując, rok 2021 możemy zaliczyć do udanych zarówno pod względem 
sportowym jak i organizacyjnym. Jednakże wszystko co udało Nam się wypra-
cować i osiągnąć przez ostatni rok, nie byłoby możliwe bez wsparcia, pomocy 
naszych sponsorów i partnerów, do grona których należą: Gmina Czaplinek, 
Rimaster Poland Sp. z o.o. – Iwona Uszakiewicz, Usługi Pielęgniarskie Czapli-
nek – Kazimiera Tomczak, Sklep Grene ALWA-BIS Czaplinek – Paweł i Mar-
cin Swędzikiewicz, STALEX Czaplinek – Radosław Dawidowicz, SeeHotel 
Amtshof – Stefan Wocher, TRANSBUS Czaplinek – Stanisław Woroń, Referat 
Sportu i Rekreacji w Czaplinku, Sklep internetowy Ciekawe Rzeczy – Wojciech 
Dawidowicz, Wabi Market Czaplinek – Piotr Wawrzyńczak, Lokalny Reporter 
– Marcin Łukasz, Usługi Transportowe Leszek-Trans – Leszek Struszka, Miody 
z własnej pasieki – Iwona i Andrzej Pokorscy, Świat Pościeli – Ewa Lutyńska, 
Drogeria Alicja – Alicja Górniak, Pizzeria Trójka – Mariusz Stefańczyk, Lody 
Bahamas – Syntia Symukowicz, Bar Czaplinianka – Inga i Piotr Rodziewicz, 
Nowa Pizzeria – Janina Anna Szpakowska, Bar Angry John – Jan i Anna  
 

Troccy, Usługi Fryzjerskie – Anna i Stanisław Oleszkiewicz, Usługi Gastrono-
miczne – Wojciech Kusa, Czaplinecki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Pro 
Body Fitness, Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej. Dziękujemy za to, 
że byliście z Nami i wspieraliście Nas w 2021 roku! 
 Słowa podziękowania kierujemy również do wszystkich naszych za-
wodniczek za dostarczone emocje, sportową postawę, walkę do końca, bardzo 
dobrą grę, pokazany charakter, zaangażowanie we wszystkich rozgrywkach  
w 2021 r. oraz wykonaną ciężką pracę na treningach. Ponadto dziękujemy tre-
nerom: Krzysztofowi Rosiakowi i Szymonowi Dawidowiczowi za poświęcony 
czas, przeprowadzone treningi, analizy meczowe, przekazaną wiedzę i doświad-
czenie, które zaprocentowały bardzo dobrym wynikiem sportowym w 2021 r. 
 Korzystając z okazji zapraszam do śledzenia profilu naszego klubu na 
portalu Facebook dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/
kpsczaplinek, na którym znajdują się m.in. bieżące informacje z życia klubu, 
zapowiedzi meczowe oraz relacje ze spotkań ligowych. 

Łukasz Smoleński – kierownik Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek 

https://www.facebook.com/kpsczaplinek
https://www.facebook.com/kpsczaplinek


 

 


