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stycznia zmarła po długiej, ciężkiej chorobie moja żona 
Hanna Krzywicka z d. Dolina. Jej ciało zostało skre-
mowane,  a  prochy  pochowane 26 stycznia 2022 r.  na    

czaplineckim cmentarzu. W ostatniej drodze towarzyszyli Jej najbliżsi 
członkowie rodziny, przyjaciele i ludzie, którzy 
darzyli Ją szacunkiem i sympatią. Towarzyszyli Jej 
też w myślach przyjaciele, którzy nie mogli przy-
być do Czaplinka. 
 Urodziła się 29 kwietnia 1939 r. w Wejhero-
wie. Jej ojciec Andrzej był nauczycielem mianowa-
nym (ukończył studia na Uniwersytecie Jagielloń-
skim), a matka Maria pielęgniarką dyplomowaną. 
Gdy wybuchła wojna ojciec walczył w obronie Ok-
sywia i tam dostał się do niewoli niemieckiej,  

w której przebywał do końca wojny (ostatnim obozem w którym prze-
bywał był Oflag IID Gross-Born, skąd 28 stycznia 1945 r. pędzono go 
drogą przez Czaplinek do Lubeki – przy drodze tej pobudowaliśmy 
nasz dom). Matka z córką i Jej starszym bratem uciekła przed prześla-
dowaniami niemieckimi w rodzinne strony do Groszowic k/Radomia,  
a po napaści Niemiec na ZSRR w 1941 r.  zamieszkała u krewnych 
koło Włodzimierza Wołyńskiego. Gdy zaczęły się tam banderowskie 
mordy Polaków, uciekła w ostatniej chwili, do rodziny koło Radomia  
i tam doczekała się wyzwolenia. 
 Po wyzwoleniu Jej brat profesor chemii ściągnął Ją z dziećmi do 
Gdańska i otoczył opieką. Tu doczekali się powrotu z niewoli męża  
i ojca Andrzeja Doliny w 1945 r. W tym roku 
Hania poszła do szkoły podstawowej w Gdań-
sku Wrzeszczu, ale po trudnych wojennych 
przeżyciach, chora na gruźlicę, rok czasu spę-
dziła w prewentorium. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej w 1952 r. uczyła się w szkole 
ogólnokształcącej. Była piękną dziewczyną  
o romantycznym usposobieniu. Miała 18 lat 
gdy w końcu lat pięćdziesiątych ub.w. w klubie 
esperantystów mnie poznała. Była to roman-
tyczna miłość obustronna od pierwszego spoj-
rzenia. Po trzech latach znajomości pobraliśmy 
się 17 września 1960 r. Moja rodzina pokocha-
ła Ją, a szczególnie moja matka, z którą Hania 
zawsze rozumiały się bez słowa.. 
 Po zdaniu egzaminu maturalnego podję-
ła naukę w dwuipółletniej pomaturalnej szkole 
dla położnych, którą ukończyła z wyróżnie-
niem w roku 1961. Jako dyplomowana położna 
pracowała w Szpitalu Marynarki Wojennej  
w Gdańsku Oliwie, gdzie cieszyła się wielką 
sympatią i uznaniem przełożonych i pacjentek. 
W Jej opinii służbowej tak napisał o niej ordy-
nator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: 
„…Obowiązki wykonywała sumiennie – do-
kładnie i z wielkim zamiłowaniem… W ogól-
nej ocenie zasłużyła i wyrobiła sobie opinię 
wzorowej i utalentowanej pielęgniarki…”. 
 W 1962 r. urodziła syna Jacka. W 1963 
r. przenieśliśmy się do Kożuchowa k/Zielonej 
Góry, gdzie otrzymałem korzystną pracę i przydział na małe mieszka-
nie. Tu Hania pracowała jako położna w Przychodni Rejonowej. Nasz 
synek musiał być oddawany do żłobka. Klimat położonego w niecce 
miasteczka był bardzo niezdrowy i dziecko bardzo często chorowało  
i omalże nie umarło. 
 To, między innymi, spowodowało, że w 1967 r. przeprowadzili-
śmy się do Czaplinka. Tu Hania podjęła pracę w Miejskim Ośrodku 
Zdrowia. Mieścił się on wówczas w poniemieckiej prywatnej przy-
chodni i panowały w nim fatalne warunki pracy i ciasnota. Prowadziła 
Poradnię Świadomego Macierzyństwa oraz obsługiwała gabinet lekar-
ski, wykładała na kursach przedmałżeńskich organizowanych przez 
Urząd Stanu Cywilnego oraz dokształcała się. Oprócz tego, w razie 
potrzeby, pełniła 24-godzinne dyżury w szpitalu w Drawsku Pom. oraz 
zastępstwa w Izbie Porodowej w Czaplinku. Była ceniona i szanowana 
  

HANNA ZOFIA KRZYWICKA Z DOMU DOLINA 

Byłaś moim światłem, 
Byłaś moją ostoją… przez przełożonych i współpracowników, a także młode matki, które 

często odwiedzała radząc im jak mają dbać o swe dzieci. Troszczyła 
się też o swych rodziców którzy mieszkali w Gdańsku, a gdy podupa-
dli na zdrowiu poświęcała im swoje urlopy i każdy wolny czas. 
 W 1990 r. przeszła na wcześniejszą emeryturę. Za zasługi  
w pracy zawodowej została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi 
 Troską Hani było, iż nasz syn, którego bardzo kochała, wiele 
lat żył samotnie. Była szczęśliwa gdy na wyprawie w Himalaje  
w 2012 r. poznał Annę Kowalską, dr geologii z Wrocławia i znajo-
mość ta zakończyła się udanym i szczęśliwym małżeństwem. Poko-
chała synową i zawsze mówiła o niej z najwyższym uznaniem. Do 
ostatnich dni życia żywo interesowała się ich życiem i zawsze bardzo 
cieszyła się, gdy przyjeżdżali w odwiedziny. Ich obecność w ostatnie 
święta Bożego Narodzenia dała jej wiele radości. 
 Kochała kwiaty i one Ją kochały wspaniale się rozwijając. Po-
święcała im wiele czasu i trudu, a odwiedzający nasz dom goście po-
dziwiali Jej dokonania na tym polu. Miała dużą wiedzę w tym zakresie 
i ogromny księgozbiór literatury botanicznej. Bowiem w dzieciństwie 
marzyła by zostać ogrodniczką i wobec niemożności zrealizowania 
tego marzenia (stan zdrowia) stało się to Jej pasją. Razem uprawiali-
śmy żeglarstwo i uzyskaliśmy stopnie sternika jachtowego. Oprócz 
uprawiania żeglarstwa (aż do jesieni 2020 r.) przepłynęła w czasie 
rodzinnych spływów kajakowych wiele wód Polski, a do Jej zadań 
należała wówczas aprowizacja. W czasie jednej z takich wypraw  
w pierwszych latach małżeństwa zdarzył się nieprawdopodobny przy-
padek. Otóż Hania zgubiła na brzegu jeziora ślubną obrączkę, którą 
odnalazł mąż mojej siostry po dwóch tygodniach. Wróżono wtedy, iż 
Jej małżeństwo będzie dozgonne i tak się też stało. W kilka lat potem 
obrączkę tę trzeba było przeciąć bo groziła martwica spuchniętego 
palca. To był zły omen – tym razem wywróżono, że to Ona pierwsza 

umrze… 
Kochała życie, a uśmiech stale gościł na jej 
twarzy. Była przyjazna i uczynna wobec lu-
dzi. Zawsze interesowały ją sprawy społeczne 
i publiczne i miała jasno sprecyzowane poglą-
dy. Kochała zwierzęta, a Jej ulubieńcami były 
koty, psy i ptaki. 
W małżeństwie wszystkie obowiązki domowe 
spadały na Jej barki, bo najpierw byłem zaab-
sorbowany studiami zaocznymi, a potem od-
powiedzialną pracą na stanowiskach kierow-
niczych oraz pracą społeczną. Szczególnie 
trudny był dla niej okres po 1990 r., gdy cięż-
ko walczyłem o przetrwanie Telczy i byłem 
rzadkim gościem w domu. Także to Ona 
troszczyła się o finanse młodego małżeństwa 
na dorobku dzięki czemu stać nas było na 
stopniową poprawę bytu materialnego,  
a z czasem nawet na budowę domu – gniazda 
rodzinnego. Ja ten dom pobudowałem, a Ha-
nia, jak w piosence śpiewanej przez Alicję 
Majewską sprawiła, iż miał w sobie duszę. 
Pogodnie znosiła wszelkie uciążliwości życia 
codziennego i zawsze utrzymywała w domu 
pogodną atmosferę, dzięki czemu małżeństwo 
nasze przetrwało bez głębszych kryzysów 
ponad 62 lata.   
W końcu 2020 r. ciężko zachorowała. Mając 
wykształcenie medyczne zdawała sobie spra-
wę z charakteru nieuleczalnej choroby. Mimo 

to zachowała pogodę ducha oraz zainteresowanie sprawami rodzinny-
mi i publicznymi i dzielnie znosiła do końca życia cierpienia wywoła-
ne chorobą. Na pytanie jak się czuje stale odpowiadała: „dobrze, nor-
malnie, oby tak dalej”. W czasie długotrwałego pobytu w szpitalu 
miała tylko jedno  marzenie – powrót do domu. 

Za zasługi dla Czaplinka uhonorowany zostałem tytułem Za-
służonego dla Gminy Czaplinek. Ale moje zasługi, co najmniej w po-
łowie, zawdzięczam  mojej ukochanej Hani.  

Wszystkim, którzy wsparli mnie słowami otuchy i serdeczną 
myślą, nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach 
pogrzebowych i pożegnali moją ukochaną Żonę jestem głęboko 
wdzięczny, pełen szacunku i najserdeczniej dziękuję. 

 
Wiesław Krzywicki 



 

 

sześciu poprzednich części artykułu o kościele pw. pod-
wyższenia Krzyża Św. dowiedzieliśmy się już wiele  
o historii a także o aktualnym stanie tej świątyni. Ale to  

jeszcze nie wszystko. W następnych numerach „Kuriera Czaplineckie-
go” ukażą się kolejne części artykułu poświęconego „dużemu kościo-
łowi”. Dziś proponuję Czytelnikom zwiedzenie świątyni i pokazanie 
niektórych szczegółów, które często uchodzą uwadze osób odwiedzają-
cych „duży kościół”. 

***  
 Wchodząc do kościoła rzadko zwracamy uwagę na artystycznie 

wykonane solidne okucia i ozdobne 
klamki, w które są wyposażone drzwi 
wejścia głównego i bocznego. Te 
ciekawe detale kowalskiej roboty 
będące przykładem wysokiego kunsz-
tu rzemieślniczego widzimy na fot.  
nr 1 i nr 2. 
 W kościelnym przedsionku 
największe zainteresowanie wiernych 
budzi z reguły znajdująca się tu ga-
blota z ogłoszeniami parafialnymi. 
Ale warto również przyjrzeć się tym 
detalom, które widzimy na fot. nr 3. 
Zacznijmy od lewej strony zdjęcia. 
Widzimy tu drzwi prowadzące do 
uruchamianego okazyjnie kościelne-
go sklepiku oraz do schodów na nieu-
żywaną obecnie emporę. Nad drzwia-

mi znajduje się pamiątkowa tabli-
ca, której poświęcę więcej miejsca 
w dalszej części artykułu. W środ-
ku zdjęcia widzimy drewniany 
krzyż z umieszczonym u jego pod-
stawy naczyniem na wodę święco-
ną. W krzyżu wyryty jest napis  
o treści: „966 Z KRZYŻEM  
W DRUGIE TYSIĄCLECIE 
1966”. Oznacza to, że krzyż ten 
jest pamiątką z obchodów rocznicy 
1000-lecia chrztu Polski. Na prawo 
od krzyża widzimy okno 
kościelnego sklepiku. 
Przyjrzyjmy się teraz tablicy 
umieszczonej nad drzwiami. Pre-
zentuję ją na fotografii nr 4. U góry 
tablicy widnieje napis BÓG – HO-
NOR – OJCZYZNA a także znak 
kombatanckiej organizacji o na-

zwie  Środowisko Żołnierzy 27 
Dywizji Wołyńskiej AK oraz 
znak Orła Białego. Główną 
część tablicy stanowi napis: „W 
HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM 27 
WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIE-
CHOTY ARMII KRAJOWEJ 
SŁUŻBIE ŁĄCZNOŚCI 
OBROŃCOM OJCZYZNY 
ORAZ WIĘZIONYM I BE-
STIALSKO POMORDOWA-
NYM WOŁYNIAKOM ZA 
POLSKOŚĆ I WIARĘ W LA-
TACH 1939 – 1945”. Pod tym 
tekstem umieszczone są podpi-
sy: „W 56 ROCZNICĘ WALK - 
ŻOŁNIERZE DYWIZJI” oraz  
„CZAPLINEK 2000.07.25”. 
Tablicę ufundowało kombatanc-
kie małżeństwo z Czaplinka: 
Helena Życzko ps. „Pszczółka” 
oraz Czesław Życzko ps. 
„Orwid”. Uroczystość odsłonięcia  
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O CZAPLINECKIM DUŻYM KOŚCIELE (cz. 7)  

i poświęcenia tablicy odbyła się 30 lipca 2000 r. i została upamiętnio-
na aktem erekcyjnym, który widzimy na fot. nr 5. Fundatorzy przygo-
towali dużą liczbę ponumerowanych zestawów dokumentacji odsło-
nięcia tablicy. Zostały one  przekazane różnym osobom i instytucjom. 
W skład dokumentacji wchodzi akt erekcyjny z załącznikami w posta-
ci fotografii, korespondencji, sprawozdań oraz tekstów okolicznościo-
wych wystąpień. Jeden z takich zestawów – oznaczony numerem 23 - 
otrzymałem jako przedstawiciel Regionalnego Towarzystwa Histo-
rycznego w Czaplinku. 

 Oprócz tablicy opisanej wyżej, w kościele jest jeszcze pięć 
innych tablic pamiątkowych. Cztery z nich znajdują się na ścianach 
skrzydła z ołtarzem trzech krzyży. Jedna z nich – ta poświęcona ołta-
rzowi – zaprezentowana została już w piątej części artykułu. Tablicą  
z 1970 r. upamiętniono 25 lat pracy salezjanów w Czaplinku, tablicą  

z 1971 r. upamiętniono V rocz-
nicę śmierci ks. proboszcza Ber-
narda Zawady, natomiast tablica 
z 2011 r. poświęcona jest śp. ks. 
Kazimierzowi Lewandowskie-
mu. Piąta tablica pamiątkowa 
znajduje się na ścianie pod em-
porą organową. Widzimy ją na 
fot. nr 6. Tablica dokumentuje  
konsekrację kościoła dokonaną 
w 1999 r. Aktu konsekracji do-
konano po zakończeniu prac 
remontowych rozpoczętych  
w 1996 r. Tak opisano to wyda-
rzenie w kronice parafialnej pod 

  

1. Kowalskiej roboty okucia drzwi 
wejściowych do kościoła (fot. Zb.  

Januszaniec, 2021 r.).  

2. Ozdobna klamka kościelnych drzwi wej-
ściowych (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

3. W kościelnym przedsionku  
fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

4. Tablica pamiątkowa ufundowana przez Helenę i Czesława Życzko  
(fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

5. Akt erekcyjny tablicy pamiątkowej z kruchty „dużego kościoła”.  

6. Tablica dokumentująca konsekrację 
kościoła (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  
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Wieści z sesji  

lutego odbyła się XLIII Sesja RM z udziałem 15 Radnych 
w tym 7 w trybie zdalnym. Wcześniej Pan Przewodniczą-
cy proponował, aby ta sesja odbyła się już z udziałem  

publiczności, bo rygory covidowe są łagodzone. Spotkało się to jednak ze sprze-
ciwem urzędników i Burmistrza. Po co mają się mieszkań-
cy pałętać po Urzędzie, a na sesji zadawać trudne pytania. 
Ale za to Przewodniczący wprowadził punkt „Wolne wnio-
ski, informacje i zapytania”, którego już od dawna brako-
wało. 
Stałym punktem sesji jest informacja z prac Burmistrza. 
Oczekiwałem, że Pan Burmistrz dokona jakiegokolwiek 
podsumowania związanego ze zmaganiami z orkanem 
Nadia w dniach 29 styczeń – 6 luty i w dniach późniejszych 
(w dniu sesji od tygodnia Niwka, Piaseczno i Nowa Wieś 

nie miały jeszcze prądu). Niestety, Włodarz nie miał nic do powiedzenia.  
W przeciwieństwie do Starosty Drawskiego, który podczas sesji Rady Powiatu 
11 lutego przedstawił kompleksową ocenę i wyniki działań Powiatu i jego służb 
w walce ze skutkami wichury w poszczególnych dniach, łącznie z wnioskami do 
dalszych prac nad doskonaleniem systemu zarządzania kryzysowego.  

Nie do wiary, że po upływie prawie miesiąca od wystąpienia pierw-
szych skutków nawałnicy, przy następujących kolejnych wichurach, Włodarze 
nie mieli nic do przedstawienia Radzie Miejskiej.  Strach pomyśleć, co będzie, 
jeśli Putin wyruszy za Bug. Pan Marcin nie wstąpi do wojska, bo już za stary. Nie 
przejdzie do pospolitego ruszenia (Volkssturmu), bo za młody. Nie przejdzie do 
partyzantki (Werwolfu), bo zbyt wrażliwy (jak to artysta). Pozostaną tylko Za-
leszczyki, bo ma już praktykę. Wszak opuścił Gminę, zawracając w Bobolicach 
do Koszalina, kiedy okazało się, że w gminie nie ma prądu i łączności. Zwiał z 
pola walki. W warunkach wojny, kiedy dowódca opuszcza swoje wojsko i plac 
boju należy się kula w łeb. Szerzej o tym problemie w poniższym artykule. 

Kiedy M. Olejniczak upomniał się o wykonanie podsumowania kata-
klizmu, Burmistrz zapewnił, iż takowego dokona.  

 Nie potrafił od razu udzielić odpowiedzi na pytanie o zakres i charakter 
udzielonej pomocy pogorzelcom z Żelisławia. Pokazał jak interesuje się miesz-
kańcami będącymi w potrzebie. 
 W ramach wolnych wniosków zabrali głos dwaj mieszkańcy Czaplinka 
(przybyli na sesję nie zważając na ograniczenia w dostępie do czaplineckiej 
władzy), kwestionujący zapisy projektowanej uchwały w sprawie przyjęcia 
Studium, które godzą w ich żywotne interesy. Uchwała ta nie została podjęta 
przez Radnych podczas sierpniowej sesji, bo nie spełniała oczekiwań Radnych. 
Pisałem o tym we wrześniowym Kurierze (Nr 181). Minęło kilka miesięcy  
a wnioskowanych poprawek nie wprowadzono do projektu uchwały. Burmistrz 
bezczelnie przedstawił Radzie tego samego bubla, licząc na to, że ma do czynie-
nia z idiotami. Nic nie zmieniła dyskusja podczas komisji i wymiana myśli pod-
czas sesji. Tym razem na Radnych nie zawiódł się. Uchwała przeszła większo-
ścią głosów. Przeciwko byli: M. Bernat, M. Czerniawski, M. Olejniczak, Sz. 
Pastuszek. Kolejny raz Radni dali się ogłupić. Sprawa jest tak skandaliczna, iż 
wymaga osobnego omówienia, może w następnym numerze. 
 Radna A. Minkiewicz zapytała burmistrza, czy w związku z wojną na 
Ukrainie i spodziewanymi uchodźcami, otrzymał jakieś informacje lub wytycz-
ne od Starosty lub Wojewody. Burmistrz zaprzeczył. I tu Radni zostali bezczel-
nie okłamani. Po sprawdzeniu okazało się, że Wojewoda pismem z dnia  
14 lutego, poprzez Starostwo, zwracał się go Gminy z prośbą o wytypowanie na 
terenie Gminy obiektów, w których można by zakwaterować ewentualnych 
uchodźców. Prosił także o wskazanie przedsiębiorców, chętnych do przyjęcia  
i zakwaterowania Ukraińców. 
 17 lutego udzielono Wojewodzie odpowiedzi, że Gmina może ewentu-
alnie zakwaterować 40 osób na hali widowiskowej, ale bez łóżek i pościeli. Na 
temat przedsiębiorców nie ma ani słowa, bo nikt z nimi o tym nie rozmawiał. Ta 
odpowiedź pokazuje, jak bezdusznie traktuje Pan Burmistrz bliźnich potrzebują-
cych pomocy, a takie zlekceważenie prośby Wojewody to po prostu sabotaż.  
 Nastąpiły zmiany kadrowe na naszym gminnym firmamencie. W UM 
na stanowisko Skarbnika na wniosek Burmistrza, Rada Miejska powołała Ma-
nuelę Nowak, dotychczasową Zastępczynię Skarbnika i Kierowniczkę Referatu 
Budżetu. Na jej miejsce w wyniku konkursu została powołana Jolanta Czapiga. 
 Na dyrektora CzOK-u na 7-letnią kadencję Burmistrz powołał dotych-
czas pełniącą obowiązki dyrektora Aleksandrę Łuczyńską. 

Adam Kośmider  

datą 24 października: 
/.../ Podczas Mszy św. o 
godz. 16.00 Ks. Bp Ordyna-
riusz Marian Gołębiewski 
dokonał konsekracji – czyli 
namaszczenia ołtarza i ścian 
świątyni. Zewnętrznym zna-
kiem, że kościół został konse-
krowany pozostanie 12 krzy-
żyków wmurowanych w ścia-
ny kościoła, które symbolizu-
ją 12 apostołów oraz świecz-
niki.../.../.  
Świeczniki, o których mowa 
w powyższym fragmencie 

kroniki, umieszczone zostały pod każdą z 12 tabliczek z krzyżykiem, 
wmurowanych w ściany kościoła. Na fot. nr 7 widzimy kościelną 

ścianę z wejściem głównym, na 
której - po obu stronach drzwi – 
znajdują się małe tabliczki  
z krzyżykami oraz świeczniki. 
Jedną z tabliczek ze świeczni-
kiem dość skutecznie przysłania 
otwarta ozdobna krata. Dobrze 
widoczne są za to dwa rozświe-
tlone kinkiety umieszczone na 
tej ścianie pod stacjami Drogi 
Krzyżowej. Kinkiety pochodzą 
z 1984 roku, a ich montaż udo-
kumentowany  został  
w kronice parafialnej następują-
cym zapisem: 
29 czerwca – nastąpiło kolejne 
upiększenie kościoła podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Czaplin-
ku. Dzisiaj p. Mirosław Liso-
wiec zainstalował 13 potrój-
nych kinkietów mosiężnych w 
stylu Księstwa Warszawskiego, 
wykonanych przez firmę p. Wło-
dzimierza Filipotto w Poznaniu. 
Na fot. nr 7 udokumentowany został również wygląd dwóch konfesjo-
nałów oraz jednego z czterech efektownych żyrandoli wchodzących  
w skład głównego oświetlenia świątyni. 
 Kolejnym interesującym fragmentem kościelnego wystroju, na 
który chciałbym w tej części artykułu zwrócić uwagę Czytelników jest 
oszklona gablota  stojąca obok bocznego ołtarza pod emporą organo-
wą. Widzimy ją na fot. nr 8. W gablocie wyeksponowane są trzy reli-
kwiarze. Znajdują się w nich relikwie św. Jana Bosko, papieża Jana 
Pawła II oraz św. siostry Faustyny Kowalskiej. Fot. nr 9 przedstawia 
relikwiarz z relikwiami papieża Jana Pawła II. Jako ostatnie zdjęcie 
ilustrujące tę część artykułu załączam fot. nr 10, na której widzimy 
wnętrze kościoła widziane z przedsionka przez oszklone drzwi z oz-
dobną kratą. (cdn.) 

Zbigniew Januszaniec 

7. Widok ogólny ściany z wejściem głów-
nym (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

8. Gablota z relikwiarzami  
(fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

9. Relikwiarz z relikwiami papieża Jana 
Pawła II (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

10. Wnętrze kościoła widziane z przed-
sionka przez oszklone drzwi z ozdobną 
kratą (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  
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Kryzys kierowania Gminą  

ie miałem zamiaru zabierać głosu wobec ostatnich wydarzeń zwią-
zanych z kryzysem zasilania energetycznego naszej Gminy  
w ostatnich dniach stycznia, aby nie być znowu posądzanym przez  

akolitów i wielbicieli urzędującego Burmistrza, iż znowu się czepiam. Uznałem, 
że wystarczająco został zweryfikowany na bieżąco przez mieszkańców i służby, 
zwłaszcza na forum internetu. 

Jednak zmieniłem zdanie po lekturze „podsumowań” tych przykrych i dole-
gliwych wydarzeń, dokonanych przez Pana Naruszewicza na łamach stron UM  
i na fb. Jawią się tutaj Włodarze Gminy jako ofiary kataklizmu, wymagające 
współczucia, a jednocześnie jako bohaterscy i ofiarni jego pogromcy. Okazało się, 
że winne są nie tylko kaprysy i siły natury, ale także poprzednicy na urzędzie.  
Poczułem się przeto wywołany do tablicy. Jak zatem wyglądała skrzecząca rze-
czywistość.  

W sobotę 29 stycznia o godz. 12.40 otrzymaliśmy na telefony komunikat – 
alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), że dzisiaj i jutro będzie bardzo 
silnie wiało. Możliwe będą utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prą-
du. Nad całą Polską zaczynał szaleć orkan Nadia. Każdemu z nas, kto przeżył 
ostatnio w Czaplinku kolejne nawałnice, po takim ostrzeżeniu zapaliła się czerwo-
na lampka. Sprawdzaliśmy obejścia, zabezpieczenia wszelakiego wolnostojącego 
sprzętu, przestawialiśmy samochody spod drzew, przygotowywaliśmy lampki  
i świece itp. itd. Ze strony UM, a w zasadzie Zarządzania Kryzysowego, nie było 
jednak żadnej reakcji, nie podjęto żadnych informacyjnych  i prewencyjnych  działań. 

W niedzielę 30 stycznia praktycznie w całej Gminie nie ma prądu i internetu. 
Nie działają telefony stacjonarne, stopniowo „siada” sieć komórkowa, a telefony 
komórkowe rozładowują się. Ciśnienie w sieci wodociągowej minimalne, wkrótce 
zabraknie w kranach wody. Impreza WOŚP na hali widowiskowej, wobec braku 
dobrych rokowań na przywrócenie zasilania, zostaje odwołana. Pan Burmistrz 
zostaje o tym powiadomiony w trakcie jazdy do Czaplinka. W Bobolicach zawra-
ca do Koszalina, bo nic tu po Nim. Zero zainteresowania losem Gminy bez podsta-
wowych mediów: energii elektrycznej, wody, łączności. Wygląda to jak ucieczka 
naszego rządu w 1939 r. przez Zaleszczyki do Rumunii. Burmistrz po prostu bez-
myślnie, a może rozmyślnie – uciekając przed odpowiedzialnością, nie dociera na 
posterunek, na pole walki ze skutkami kataklizmu. Woli domowe zacisze z prą-
dem, ogrzewaniem i wodą w Koszalinie.  

Dowódca powinien być zawsze tam, gdzie jest większość jego wojska lub 
gdzie jest wykonywane najważniejsze zadanie. Ostatnie przykłady z życia to wy-
cofywanie wojsk USA z Afganistanu i przybycie 82 Dywizji Powietrznodesanto-
wej do Polski. Dowódca tej dywizji gen. dyw. Ch. T. Donahue jako ostatni wsiadał 
do samolotu w Kabulu i jako pierwszy wysiadał z samolotu w Rzeszowie. W 
naszej kryzysowej sytuacji powinno być podobnie: Gmina Czaplinek jest w po-
wiecie drawskim, a nie w Koszalinie, najważniejsze gminne zadanie to walka ze 
skutkami nawałnicy, a nie wylegiwanie się w domu. Wobec tego Burmistrz, jako 
dowódca powinien być w tym czasie na terenie Gminy i kierować akcją ratowni-
czą przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) z wyko-
rzystaniem służb gminnych  i wsparcia wyższych organów - Starostwa i Wojewody. 

W niedzielę na posterunku nie ma także Zastępcy, a w Centrum Zarządzania 
Kryzysowego nie podejmuje się znaczących działań. 

W Drawsku Pom. w niedzielę 30 stycznia od samego rana rozwija działal-
ność Powiatowy Sztab Kryzysowy z udziałem wszystkich Włodarzy gmin powia-
tu – brakuje tylko Burmistrza Czaplinka, nie będzie Go w Starostwie także później. 

W poniedziałek 31 stycznia Burmistrz przyjeżdża rano do pracy, a wraz  
z Nim pojawia się na terenie Gminy kadra kierownicza. Prawdopodobnie pierwszą 
decyzją było zamknięcie Urzędu i rozgonienie urzędników do domów. Sołtysi 
przyjeżdżający samochodami po informacje i pomoc odbijają się od drzwi Ratu-
sza. Na stronach internetowych UM o walce z orkanem nie ma śladu w sobotę  
i w niedzielę, co zrozumiałe, bo urzędnicy są w domach a internetu i tak nie ma.  
W poniedziałek natomiast, już po uruchomieniu internetu, jako jedyna ukazuje się 
informacja o teatrzyku dla dzieci!  

We wtorek 01 lutego ukazuje się informacja o awarii telefonicznej w UM. 
Podano numery telefonów komórkowych ważniejszych komórek organizacyjnych 
UM, do których można zgłaszać pilne sprawy. Działa internet, większość Gminy 
ma prąd i wodę. 

W środę 02 lutego, kiedy szok u Kierownictwa Urzędu minął, i nastąpiło 
pewne uspokojenie sytuacji, mamy dopiero wysyp komunikatów. Przypomnijmy, 
że jest to piąty dzień kryzysu.  

Zarządzanie Kryzysowe komunikuje, że wszelkie problemy z dostawą wody, 
brakiem żywności lub innych sytuacji związanych z brakiem energii, należy zgła-
szać na podany numer.  

Kolejna informacja dotyczy dostaw wody beczkowozem do sołectw, gdzie 
wodociągi nie działają - czyli Nowe Drawsko, Stare Drawsko, Drahimek, Koło-
mąt, Trzciniec, Miłkowo i Motarzewo. Podano w większości godziny dostaw 
wody we wtorek, a mamy już środę, czyli musztarda po obiedzie, o jedną dobę za 
późno.  

W następnym komunikacie zabiera w końcu głos Pan Burmistrz. Pod wpi-
sem o tytule „Sytuacja kryzysowa w gminie Czaplinek” objaśnia: „Drodzy Miesz-
kańcy, sytuacja jaka nas spotkała 29, 30 i 31 stycznia br. przerosła nasze możliwości  

pomocowe. Żywioł dotknął cały powiat. Dziesiątki kilometrów zerwanych trakcji 
elektrycznych, setki powalonych drzew, brak wody zasilanej na przepompow-
niach prądem, brak zasięgu telefonii komórkowej oraz internetu. 

Przy takim stanie rzeczy na nic się zdały procedury organizacyjne. Obecnie 
sytuacja związana z dostawą prądu i wody powoli stabilizuje się. Gmina Czapli-
nek ma 29 sołectw, które potrzebowały pomocy w tym samym czasie. Cysterny  
z wodą są dowożone czasowo do miejsc najbardziej poszkodowanych. Urucho-
miliśmy miejsca pozbawione prądu, gdzie za pomocą agregatów prądotwórczych 
można naładować telefony, zagrzać wodę na ciepłe posiłki. W tej trudnej sytuacji 
w szczególny sposób pragnę podziękować strażakom z OSP, ekipom energetyki 
usuwającym awarie oraz wszystkim tym, którzy pomagali organizacyjnie w tym 
trudnym czasie. Podziękowania należą się również mieszkańcom, którzy poma-
gali sobie solidarnie nawzajem. Była to trudna lekcja, która uświadomiła nam co 
powinniśmy robić w takich sytuacjach. 

Jeszcze raz z całego serca Państwu dziękuję. W przypadku nadal trwają-
cych awarii proszę o zgłaszanie na nr 665 777 712 – Zarządzanie Kryzysowe  
w Czaplinku”. 

W następnych dniach zero komunikatów. Ale ukazuje się filmik  
z „orędziem”, w którym Pan Naruszewicz skarży się na los, jaki zgotowała nam 
natura. Boleje nad Gminą i sobą, że nie mieliśmy znikąd wsparcia, że Gmina 
radziła sobie jak mogła, że mogliśmy polegać tylko na sobie.  

Daje także Pan Burmistrz wywiad do radia. Utyskiwania podobne: brak 
wody, bo brak agregatów, procedury niewystarczające, kontakt ze Starostwem  
i z Wojewodą nie był możliwy, a ponadto sytuacja nas przerosła. 

4 lutego na swoim fb Pan Burmistrz dokonał podsumowania akcji. Stwier-
dził, że nasz Sztab Kryzysowy nie miał połączenia z powiatem, województwem, 
ani z kimkolwiek. Co prawda chaotycznie, ale robiliśmy co w naszej mocy.  
W 2013 r. szumnie otworzono GCR, ale bezmyślnie nie zabezpieczono go  
w dodatkowe źródło zasilania. Sytuacja nas wszystkich przerosła. Gmina poradzi-
ła sobie jak mogła, mogliśmy polegać sami na sobie. Nie mieliśmy wsparcia, nie 
było informacji z energetyki. Mamy 29 sołectw i będą one zdane na siebie. Wy-
ciągniemy wnioski – obiecuję! 

11 lutego odbyła się sesja Rady Powiatu, gdzie Starosta Stanisław Cybula 
przedstawił kompleksowo dotychczasowe działania Powiatowego Sztabu Kryzy-
sowego w walce ze skutkami orkanu. Kiedy w całym kraju rozszalała się nawał-
nica, uruchomiono wszystkie służby na wszystkich szczeblach administracji od-
powiadające za bezpieczeństwo. Na terenie powiatu przebywali  Wiceminister 
Paweł Szefernaker i Wojewoda Zbigniew Bogucki udzielając Powiatowi wszech-
stronnej pomocy merytorycznej, organizacyjnej i możliwej logistycznej. Podczas 
swego sesyjnego wystąpienia Starosta druzgocząco ocenił działania Gminy Cza-
plinek i osobiście Burmistrza M. Naruszewicza, który lekceważył przesyłane 
wcześniej ze Starostwa wytyczne i komunikaty, a nawet radośnie zauważył, iż 
traktował je jako spam. Po Jego wypowiedziach, że powiat nie był przygotowany 
do akcji i województwo także, rozważano wysłanie zawiadomienia do prokuratu-
ry o oszczerstwo, oraz narażanie mieszkańców Gminy Czaplinek na wielowymia-
rowe zagrożenia. 

Starosta pośrednio uświadomił Burmistrza Czaplinka, że podstawowe 
credo na temat zarządzania kryzysowego w Gminie zawarte jest w art. 19 i 20 
Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Gdyby Pan Burmistrz znał zapisy ustawy,  
a zwłaszcza gdyby je realizował, nie głosiłby różnych banialuków, nie obrażałby 
Wojewody i Starosty oraz poprzedników na urzędzie. Procedury są rozpisane  
w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego, który powinien być sukcesywnie 
aktualizowany i przedstawiany Staroście do zatwierdzenia. Trzeba tylko ten plan 
znać i umieć posługiwać się tym dokumentem! Po raz kolejny okazało się, że Pan 
Naruszewicz nie zna podstawowych dokumentów normujących funkcjonowanie 
samorządu gminnego.  

Natomiast swoim zwyczajem za własną indolencję i brakoróbstwo odpo-
wiedzialnością obarczył nie tylko zwierzchność samorządową, ale także własnego 
urzędnika, karząc go dyscyplinarnie. Kozioł ofiarny musi być! 

Obiecał Burmistrz mieszkańcom i Radzie Miejskiej opracowanie podsu-
mowania działań organów Gminy podczas zmagań ze skutkami orkanu. Mam 
nadzieję, że znajdziemy tam odpowiedź na wiele pytań nurtujących mieszkań-
ców. Ciąg dalszy jeszcze nastąpi. 

Sytuacja kryzysowa była nadzwyczajna, w skali jakiej dotąd Gmina nie 
zaznała, i jeśli Burmistrz bał się Wojewody czy Starosty, to mając elementarne 
poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ponad 11 tys. mieszkańców, to 
mógłby chociaż zadzwonić do Kośmidra lub Dudora. Pomoc merytoryczną  
i organizacyjną na pewno by otrzymał. W skład GZZK mogą przecież wejść 
także osoby zaproszone przez Burmistrza. 

Ostatnie wydarzenia obnażyły niemoc, indolencję i lekceważenie obowiąz-
ków przez Burmistrza i Zastępcę. To jest kryzys władzy i sytemu zarządzania 
Gminą. Aż strach pomyśleć, co by się działo, gdyby w ataku terrorystycznym 
zatruto wodociągi lub na miasto spadła rakieta (co w obliczu potencjalnej wojny 
na wschodzie jest realne). Na szczęście mamy w Gminie Strażaków, na których 
na pewno w obliczu jakiejkolwiek klęski możemy zawsze polegać. Tak było  
i ostatnio, kiedy wykazali się w walce z żywiołem niezwykłym poświęceniem, 
zaangażowaniem i profesjonalizmem. 
Chylimy przed Wami nisko czoła! 

Adam Kośmider 
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Nasze słodkie morze 

ałtyk jest nietypowym zbiornikiem morskim, z bardzo burzli-
wą historią, która jak na wiek ziemi jest krótka – zaskakująco 
krótka w porównaniu do mórz otaczających Ocean Atlantycki,  

a zwłaszcza Morza Północnego, których wiek liczony jest w miliardach lat. 
Bałtyk powstał z topiących się lodowców około 10 tys. lat 
temu. Przedtem w tym miejscu było słodkowodne jezioro, 
ale jeszcze 100 mln lat przedtem na miejscu Bałtyku i obsza-
rze naszego kraju było ciepłe morze tropikalne. Bałtyk jest 
najmłodszym morzem Atlantyku, a w tym kształcie jak 
obecnie około 4 tys. lat. Pierwszy zbiornik wody w tym rejo-
nie liczy dopiero 12 tys. lat. Wówczas zaczął ustępować 
lądolód, którym skuta była cała północna Europa. Obszar  
i kształt na przestrzeni lat zmieniał się – raz był morzem, 

drugi raz jeziorem. Dzisiaj byłby nie do poznania. Jest morzem półzamkniętym, 
otoczonym przez lądy, a z oceanu trafia tu tylko znikoma ilość ożywczej wody 
poprzez cieśniny duńskie. Obecna powierzchnia to około 415 tys. km2, ze śred-
nią głębokością ok. 53 m. Bałtyk jest piękny, dziewiczy, malowniczy najbardziej 
w Europie, duża ilość zalewów, zatok, półwyspów, rzek. Ciekawostką jest fakt, 
że po ustąpieniu lądolodu Skandynawia, w związku z odprężeniem się skorupy 
ziemskiej, wiecznie się podnosi i niektóre porty minimalnie, ale systematycznie 
się tam podnoszą, na przestrzeni lat wyschną, a wyschnięte cieśniny odetną Bał-
tyk od ożywczej wody oceanu. Wówczas Bałtyk stanie się jeziorem ze słodką 
wodą, tak jak Morze Kaspijskie. Do naszego morza wpływa zbyt dużo rzek ze 
słodką wodą. Ten proces, jak przewidują naukowcy, potrwa tysiące lat. Bałtyk  
w porównaniu do innych mórz nie jest zbyt zasolony. Oceany są zasolone  
w około 34 promilach. Bałtyk 15-17 promili, ale w zatokach Botnickiej, Fińskiej, 
a także w naszym Zalewie Wiślanym zaledwie około 1 promila. Dociera tam 
niewiele słonej wody z Morza Północnego.  

Klimat jest w tej części Europy zimniejszy, wody wolniej i mniej paru-
ją, więc nie powoduje to wzrostu zasolenia. Ale coś za coś. To niskie zasolenie 
powoduje, że żyje tu mniej organizmów fauny i flory, za to jest dużo gatunków 
endemicznych. Dzięki zimniejszemu klimatowi dużo jodu zostaje w wodzie i nie 
jest rozsiewany przez wiatr. Temperatura wody ma ogromny wpływ na natlenie-
nie. Wiadomo, że im jest ona wyższa, tym tlenu w wodzie jest mniej. Na Bałty-
ku jednak występują „strefy śmierci”, gdzie jest zero tlenu. Są to obszary o po-
wierzchni około 60 tys. km2. Bałtyk jest chyba najbardziej zanieczyszczonym 
morzem świata. Sąsiadujące z nim państwa są silnie uprzemysłowione i poprzez 
gęstą sieć rzek trafiają do morza odpady i ścieki. Rolnictwo także się przyczynia, 
bo trafiają stąd środki ochrony roślin, ale najwięcej azotu i fosforu, a one powo-
dują rozrost sinic i meduz, różnych cyjanobakterii. Obumierają one na dnie, po-
bierają do procesu gnicia tlen, a wydzielają w tym procesie siarkowodór.  
W XX w. Bałtyk z wodami przejrzystymi stał się wodami przejrzałymi. Czym 
temperatura wody jest wyższa, tym większy jest rozrost i zakwit różnych tok-
sycznych organizmów. Niestety, prognozy nie są optymistyczne. Bałtyk będzie 
się w dalszym ciągu ocieplał raz ze wzrostem temperatury powietrza. Na razie 
człowiek nic mądrego nie wymyślił, jak zatrzymać zmiany klimatyczne. Wiado-
mo, klimat się zmienia, ma swoje cykle, dawniej nie było jeszcze chemii, plasti-
ków różnego rodzaju, kopciuchów i innych dupereli, i przyroda dawała sobie 
sama radę od początku swego istnienia. Dla Bałtyku jedyną szansą jednak jest to, 
że wzrost poziomu wód w oceanach spowoduje wlewy zimnej, zasolonej i natle-
nionej wody z Oceanu Atlantyckiego.  
 Częste i silne sztormy mogą jednak i szkodzić, zmieniając linie brzego-
we poprzez erozję gleby i ciężko będzie odbudować naruszone struktury. To na 
pewno będzie miało negatywny wpływ na branżę turystyczną. Jak dotąd zostały 
pobite rekordy ciepła. Lipcowy rekord w Zatoce Fińskiej to 28 ℃. To tempera-
tura jak w Morzu Śródziemnym, średnia w ostatnich latach podniosła się o 1 ℃. 
Niesie to ogromne konsekwencje biologiczne. Od milionów lat jedne gatunki 
zwierząt się pojawiały, inne ginęły, i z tej perspektywy to nic dziwnego, ale to 
było drogą ewolucji. Jak tak dalej pójdzie, to zamiast w j. Drawsko, na szczupa-
ka będziemy jeździć i łowić w Bałtyku. Na razie na naszym wybrzeżu dzięki 
silnym prądom morskim najzimniejsze wody są w Kołobrzegu. Ciepła woda to 
raj dla turystów, ale kąpiel w wodzie z meduzami i sinicami nie jest bezpieczna, 
gdyż są one groźne dla naszego zdrowia i życia, a sinice stanowią pożywienie 
dla innych zwierząt, w tym ryb. 
 Cieplejsze wody powodują migrację dorsza, co już odczuwamy. Dorsz 
jest rybą zimnolubną. Nadzieja, że na jego miejsce zasiedlą się ryby słodkowod-
ne, jak wspomniany szczupak. Bardzo negatywnie odczuwają to śledzie, bo taka 
temperatura przeszkadza w prawidłowym rozwoju i rozrodzie. Dorsz cierpi, raz 
z powodu temperatury, dwa z powodu braku tlenu. Zakłóca to cały łańcuch po-
karmowy, bo dorsz zjada śledzie, szproty i gatunki pośledniejsze jako drapieżnik  

szczytowy. Większe ilości tych drugich, to więcej zjadanego zooplanktonu  
i drobnych skorupiaków, które z kolei żywią się fitoplanktonem, którego wów-
czas jest za dużo, w nadmiarze, niepotrzebny i szkodliwy (powodując zakwity  
i gnicia). Bałtyk jest bardzo ubogi w ssaki. Żyją tu tylko 4 gatunki: foka szara, 
morświn, delfiny i foka obrączkowana, która jest zwierzęciem endemicznym na 
wyginięciu z powodu braku pokrywy lodowej uniemożliwiającej rozród. Z kolei 
morświny są tępione przez rybaków, mimo że są pod ochroną, bo wyjadają ryby 
z sieci.  
 Z ryb żyjących w Bałtyku najważniejsze gospodarczo są śledzie i dor-
sze. Ponadto żyją tu gładzice, płastugi, belony, szproty, flądry, turboty, sieje, sola. 
W słodkich częściach u ujścia rzek spotkamy sandacza, okonia, szczupaka, wę-
gorza, leszcza, stynkę a nawet sielawę, która dorasta tu do 30-45 cm. Kiedyś  
w tych wodach dwuśrodowiskowych dużo było troci, łososia, a przede wszyst-
kim jesiotra. Mamy za to bardzo dużo gatunków obcych, inwazyjnych jak: bab-
ka bycza, wioślarka kaspijska, krabik amerykański, są nawet małże z Zatoki 
Meksykańskiej, czy krab wełniastoszczypcy, który wypiera rodzime. Niestety,  
z ptactwa zaczyna dominować kormoran, tak jak na naszym j. Drawsko. 
 Wspomniane powyżej pustynie tlenowe to skutek tego, że zanieczysz-
czenia organiczne trafiają na dno, gdzie są rozkładane przez bakterie beztlenowe. 
Zużywają one tlen, wydzielają szkodliwy siarkowodór. Wiele zwierząt żyje 
głęboko, tam się woda miesza i one giną lub się stamtąd wyprowadzają.  

Ale na dnie morza jest jeszcze coś bardziej groźniejszego, to broń 
chemiczna. Na konferencji w Poczdamie po II wojnie światowej podjęto decy-
zję, aby znalezione na terenie Niemiec środki bojowe i chemiczne o łącznej 
wadze ok. 40 tys. t zatopić w Bałtyku. Ok. 13 tys. różnych środków, w tym za-
wierających trujący fosgen, iperyt, tabun, zatopić w najgłębszych częściach  
morza. Znalazły się one w okolicach Bornholmu, Gotlandii, Skagerraku, Małe-
go Bełtu. Nie myślano o przyszłości, o ewentualnych skutkach dla ekosystemu, 
a zwłaszcza o ludziach zjadających ryby i owoce morza. Niektórym rybom mo-
gą nie szkodzić, ale jedzone przez człowieka, już tak. Jedna bomba z tabunem 
może zatruć obszar 100 km2.  
 Polska też tu przyłożyła swoją cegiełkę. Poprzednicy obecnie rządzą-
cych nie zgodzili się na propozycję Rosji budowy magistrali gazowej przez nasz 
kraj do zachodniej Europy. Jakiś dowcipniś podpowiedział, że w tych rurocią-
gach będą światłowody, które będą nas szpiegować. Rosja ominęła więc nasz 
kraj i rurociągi poszły po dnie Bałtyku. Polska straciła ogromne pieniądze za 
opłaty tranzytowe liczone w grubych mld €. Za to spółka Nord Stream pocią-
gnęła gazociąg składający się z dwóch rur i następnych dwóch gazociągów Nord 
Stream2. Są to olbrzymie straty dla środowiska, dla fauny i flory. Naruszono 
dno, na trasie znajdują się wymienione składowiska broni biologicznej i che-
micznej. Jeden rurociąg to wykop w dnie lub napotkanej skale na około 5 m. 
Naruszenie dna to też naruszenie siedlisk żyjących tam organizmów.  

Nie inaczej jest też z przekopem Mierzei Wiślanej. To nic innego, jak 
dla wątpliwego zysku, a raczej dla widzimisię ryzykujemy stanem środowiska. 
Ekosystem przy ujściu Wisły stworzyły różne działające tam żywioły, uformo-
wane ok. 5 tys. lat temu. Mierzeja oddziela Zatokę Gdańską od Zalewu Wiślane-
go i liczy ponad 100 km. Jest to piaszczysty wał uformowany przez fale i wiatr, 
są tam bory sosnowe, trzcinowiska, żyją tam różne gatunki ryb, są tarliska. Jest 
to przystanek dla wędrujących i migrujących ptaków morskich i wszelkich wod-
nych. Są tam 4 rezerwaty przyrody i wydzielony park krajobrazowy. Mierzeja  
i zalew to obszary Natura 2000, w rozumieniu europejskim to ostoja przyrody  
i inwestycje mogą wynikać tylko z potrzeb ochrony zdrowia i życia, nie ma 
nadrzędnego interesu społecznego i dlatego Komisja Europejska nie przyjęła 
tego projektu, jako szkodliwego dla środowiska. Na Bałtyku pływa bardzo mało 
statków o małym zanurzeniu, więc z kanału nie skorzystają większe, bo będzie 
za płytki i za wąski. Sztuczny tor będzie się i tak wypłycał i cały czas będzie 
musiał być pogłębiany. Kanał miał kosztować 880 mln zł, a już kosztuje ponad  
2 mld zł. Ekonomiści obliczyli, że pierwszy koszt miał się zwrócić po 400 la-
tach, a obecnie nie zwróci się nawet po tysiącleciu. Jedyny zysk to 15 kg bursz-
tynu, a miało być kilkaset. 

Bałtyk kryje sporo tajemnic w prawie 3 tys. wraków z różnych epok. 
Tylko około 10% zostało zbadanych i spenetrowanych. To są okręty wojenne, 
wielkie fregaty, żaglowce, statki handlowe, łodzie rybackie, szkunery. Najwięk-
szy wrak to niedoszły niemiecki lotniskowiec „Graf Zeppelin”. Niedokończony, 
był wykorzystywany przez ZSRR jako gigantyczna barka do wywożenia z Nie-
miec łupów wojennych. Zatopiony 55 km od Władysławowa na głębokości  
87 m. We wraku Wilhelma Gustloffa zginęło 9 tys. uciekających Niemców, 
storpedowani przez radziecki okręt podwodny. Te statki to ryzyko katastrofy 
ekologicznej. Najstarszy odkryty wrak to XVI w. statek kupiecki z ładunkiem 
zboża i dziegciu. Słabe zasolenie i niskie temperatury pozwalają na doskonałe 
zachowanie. Wszystkie statki pooplatane są porwanymi na nich sieciami rybac-
kimi. W Zatoce Gdańskiej zatopiony jest wrak angielskiego żaglowca z ładun-
kiem fajansu na głębokości 16 m, 6,5 km od Gdyni Redłowo. Widzimy więc, że 
Bałtyk jest piękny, ale kryje w sobie wiele wstrząsających historii 

Józef Antoniewicz 
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Szkolnym okiem belfra i ucznia.....www.zsczaplinek.edu.pl 

Erasmus+ z wizytą w gościnnej Turcji  

Pierwszy tydzień ferii zimowych był dla uczniów Zespołu Szkół  
w Czaplinku czasem wyzwań związanych z podróżą i poznawaniem 
innej kultury, zwyczajów, tradycji i historii. Ciemnej i wietrznej nocy 
- 30 stycznia 2022 r., grupa w składzie: Aleksandra Sieniawska, Ma-
teusz Cogiel, Jakub Harańczyk, Wojciech Latos i Oliwier Wojteczko 
wraz z opiekunami Panią Alicją Giwojno, Panią Celestyną Tomkowską i 
Panem Andrzejem Pokrzywnickim, wyruszyła w podróż do Istambułu 
na spotkanie z partnerami projektowymi z Grecji, Łotwy i Turcji.  
Spotkanie w Istambule było trzecim z kolei w ramach realizacji pro-
jektu Publicity and Nutrition. Po wizycie w Grecji i Polsce, przyszedł 

czas na kolejnego 
gospodarza – Tur-
cję. Przygotowany 
program był pod 
każdym względem 
atrakcyjny, ponie-
waż uwzględniał 
różnorodne propo-
zycje realizowane 
zarówno na terenie 
szkoły, w zaprzy-
jaźnionych placów-
kach, jak również 
był podróżą w cza-
sie po zachwycają-
cym Istambule.  
Po oficjalnym 
przywitaniu, ucz-
niowie partner-
skiej szkoły przy-
bliżyli gościom 
historię swojego 
kraju, miasta oraz 
przedstawili infor-
macje o systemie 
edukacji w Turcji. 
Zajęcia integra-

cyjne i nauka tradycyjnych tańców tureckich ostatecznie przełamały 
nieśmiałość między gośćmi a gospodarzami. – taniec to jednak uni-
wersalny język. Spotkanie w Liceum Kurtkoy zakończyło się między-
narodowym bufetem, czyli ucztą nie tylko dla zmysłów.  
Kolejne dni niosły ze sobą nowe wyzwania i atrakcje związane z reali-
zacją założeń projektowych. Udział w warsztatach kulinarnych, pod-
czas których uczestnicy sprawdzali różnice w zawartości składników 
odżywczych oraz kaloryczności w daniach wykonanych samodzielne  
i tych gotowych kupionych w sklepie, barze lub restauracji. Wizyta  
w prywatnej wytwórni produktów mleczarskich Milk Academy MBH, 
specjalizującej się w produkcji serów, śmietany oraz serków kanap-
kowych. Wyjazd do lokalnej firmy Tigem zajmującej się hodowlą 
koni wyścigowych, krów, owiec i psów pasterskich, a także uprawą 
pszenicy, rozsad orzechów włoskich i migdałów. Firma, która powstała 
w czasach cesarstwa otomańskiego, kontynuuje tradycje swoich 
przodków do dziś. Uczniowie poznawali tam tajniki sadzenia migdałów.  
W ramach wymiany kulturowej gospodarze zorganizowali wycieczki 
po europejskiej części Istambułu. Uczestnicy zwiedzili historyczny 
półwysep, gdzie znajdują się największe zabytki orientalnej metro-
polii: Pałac Topkapi, Hagia Sophia, Błękitny Meczet, Hipodrom. Zna-
lazł się czas na wizytę na Wielkim Bazarze oraz rejs po cieśninie 

 

Bosfor. Wizyta w mieście Bursa, leżącego u podnóża masywu Uludag 
pokazała po raz kolejny, jak historia zapisana w architekturze, oby-
czajach, religii przenika współczesne życie mieszkańców Turcji.  

 Wszystko, co dobre, niestety szybko się kończy. Pobyt  
w gościnnym Kurtkoy Anadolu Lisesi też dobiegł końca. Po oficjal-
nym pożegnaniu, wręczeniu certyfikatów, gospodarze zaprosili 
wszystkich na grilla przygotowanego przez męską część grupy pro-
jektowej. Nie obyło się bez łzawych i długich pożegnań i obietnic 

szybkiego spotkania. Uczniowie i opiekunowie z Polski wrócili do 
kraju urzeczeni gościnnością i otwartością swoich gospodarzy oraz 
zamiarem powrotu w objęcia osmańskiej metropolii, która skrywa 
jeszcze wiele ciekawych opowieści.  

Alicja Giwojno,  Celestyna Tomkowska 
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Orkan Ylenia – podsumowanie działań  

ostatnim czasie przez teren powiatu drawskiego przeszedł 
orkan Ylenia. Statystyka zdarzeń na terenie powiatu drawskie-
go od 18.02.2022 do 23.02 2022: Ogólna liczba zdarzeń – 331, 

gmina Czaplinek – 50, gmina Drawsko Pom. – 86, gmina Kalisz Pom. – 54, 
gmina Wierzchowo – 35 gmina Złocieniec – 79.  
Specyficzne działania: działania na drogach (powalone drzewa) – 189, działania 
w obrębie linii energetycznych – 33, uszkodzone dachy w budynkach – 42, do-
starczenie i obsługa agregatów prądotwórczych – 14, działania medyczne – 2, 
pożary – 1, zalania obiektów (opady atmosferyczne) – 3. 
W kulminacyjnym momencie tj. 19.02.2022 r. w godz. 3.00 do 19.00 zaangażo-
wanych było 41 zastępów PSP, OSP, WSP – około 200 ratowników  
Dodatkowo w dniu 19.02.2022 r. zaangażowano do działań 7 agregatów prądo-
twórczych dużej mocy (od 30 do 100 KW) z terenu woj. zachodniopomorskiego 
(2 szt. – WCZK Szczecin, KM PSP Szczecin KP PSP Wałcz, KP PSP Stargard, 
KP PSP – Koszalin, KP PSP Łobez). Zdarzenia w rozbiciu na dni: piątek 
18.02.2022 – 20, sobota 19.02.2022 – 206, niedziela 20.02.2022 – 67, poniedzia-
łek 21.02.2022 – 38 (na godz. 15.00).  
W dniu 19.02.2022 r. na teren powiatu drawskiego dotarło wsparcie:  
- 20 kadetów ze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa PSP w Poznaniu + 3 opiekunów;  
- 20 kadetów ze Szkoły Centralnej PSP w Częstochowie + 4 opiekunów. 
Straty w sprzęcie i ratownikach: ratownicy ranni – 2 (lekki wypadek podczas 
działań), uszkodzone pojazdy – 3: GBA OSP Wierzchowo, GBA OSP Rydze-
wo, GBA WSP Budowo. 
W dniu 23 lutego ekipy pogotowia energetycznego pracowały na kierunkach: 
- Gudowo – Linowno;  
- rejon Żołędowa, Głębokie, Krężno, Skotniki;  
- Stare Worowo;  
- Żabin, Garbowo, Nowe Laski; 
- Rejon Niwki, Głęboczek; 
- Ostroróg, Jeziorna. 
Ponadto z informacji uzyskanej z energetyki, z obszarów o mniejszej skali 
uszkodzeń sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA, na których dobiega-
ją końca prace przy usuwaniu awarii zostaną skierowane do Rejonu Dystrybucji 
w Drawsku Pomorskim, kolejne brygady energetyczne wraz ze specjalistycz-
nym i ciężkim sprzętem. 
Na dzień 23.02.2022 r. bez zasilania w energię elektryczną pozostawało 800 
odbiorców. 

Poprzedniej doby do późnych godzin wieczornych strażacy oczyszczali linie 
energetyczne z powalonych drzew, aby przygotować teren dla ekip pogotowia 
energetycznego.   
Kadeci (20 osób) ze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa PSP w Poznaniu + 3 opie-
kunów oraz 20 kadetów ze Szkoły Centralnej PSP w Częstochowie + 4 opieku-
nów, którzy zostali zadysponowani do wsparcia działań w Drawsku Pom. 
23.02.2022 r. wracili do domów. Na podmianę przyjedzie 20 elewów z opieku-
nami ze Szkoły Podoficerskiej z Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. 
Na poboczach, na odcinku Drawsko, Mielenko, Oleszno, Ziemsko, Studnica 
prowadzone są prace przy użyciu ciężkiego sprzętu  przeznaczonego  do  pracy  w  lesie. 
Zerwane linie energetyczne, uszkodzone domy, budynki mieszkalne i gospodar-
cze a szczególnie połamane drzewa to krajobraz po ostatnich zdarzeniach spo-
wodowanych silnymi wiatrami w powiecie drawskim.  

Tekst: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju i Promocji 
Foto – OSP Zagozd 

czwartek 10 lutego br. w gabinecie wicestarosty odby-
ło się spotkanie dotyczące współpracy partnerskiej  
w ramach marki „Pojezierze Drawskie”.  

W spotkaniu udział wzięli: wicestarosta Mariusz Nagórski, sekretarz 
Katarzyna Szlońska-Getka, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji 
Agnieszka Brzeźniakiewicz, inspektor w Wydziale Rozwoju i Pro-
mocji Karolina Podolska oraz przedstawiciele Szczecineckiej Lokal-
nej Organizacji Turystycznej: prezes Mariusz Getka oraz Sylwia 
Koczmeła i Olga Mroczkowska.  

Podczas spotkania omówiono tematy związane m.in. z otwarciem 
sezonu turystycznego, wspólnego wydania gazetki promocyjnej oraz 
współorganizacji wielu ciekawych wydarzeń w roku 2022.  

Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji 

Wspólna promocja Pojezierza Drawskiego 

ostatnim czasie na lokalnym rynku wydawniczym uka-
zały się dwie nowe, ciekawe publikacje:  
- „Łączy  nas  Drawa 2.  Monografia  rzeki” Zbigniewa 

Mieczkowskiego; 
- „Kilwater czyli środkowopomorski zapis wodniackich pasji” Adama 
Stacewicza - album o tematyce żeglarskiej a zarazem zbiór felietonów 
radiowych emitowanych w audycji „Magazyn żeglarski Kilwater”. 

 Aby otrzymać powyższe wydawnictwa, zachęcamy Państwa do 
śledzenia strony internetowej powiatu, gdzie ogłaszane będą konkursy. 
Zwycięzcy otrzymywać będą różnego rodzaju nagrody, w tym m.in. 
ww. pozycje książkowe. 

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 

Nowe publikacje  
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rwa zimowa przerwa w rozgrywkach ligowych wszystkich  
naszych zespołów. Drużyna seniorów przygotowania do rundy 
wiosennej sezonu 2021/22 zachodniopomorskiej klasy okręgowej  

grupa 4 rozpoczęła 11 stycznia br.  
 W ramach okresu przygotowawczego zostało zaplanowane rozegranie 

sześciu meczów kontrolnych. Pierwszy z nich, w którym  
29 stycznia br. mieliśmy zmierzyć się z zespołem Wenus 
Jędrzejewo, został odwołany ze względu na liczne kwarantan-
ny w obydwu drużynach. 4 lutego br. na euroboisku w Draw-
sku Pom. rozegraliśmy mecz towarzyski z Drawą Drawsko 
Pom. To spotkanie wygraliśmy 1:0 po bramce Kacpra Gorty-
cha, a w tym meczu wystąpili: Łukasz Urkiel, Bartłomiej 
Woźniak, Adam Groździej, Mateusz Krasoń, Piotr Kibitlew-
ski, Igor Szafarz, Krzysztof Bołdysz, Sławomir Kubiak, Ma-

teusz Pawłowski, Kacper Gortych oraz trzech zawodników testowanych.  
W kolejnym meczu kontrolnym 12 lutego br. na euroboisku w Kaliszu Pom. 
podejmowaliśmy zespół Błękitnych Pomierzyn. Po dwie bramki w tej potyczce 
zdobyli Maciej Górniak i zawodnik testowany, dzięki czemu zwyciężyliśmy 4:2. 
W tym spotkaniu w naszej drużynie wystąpili: Łukasz Urkiel, Bartłomiej Woź-
niak, Adrian Kuzio, Sławomir Kubiak, Paweł Kibitlewski, Piotr Kibitlewski, 
Igor Szafarz, Mateusz Pawłowski, Kacper Szpakowski, Kacper Gortych, Szy-
mon Stróżyk, Maciej Górniak oraz dwóch zawodników testowanych. 18 lutego 
br. rozegraliśmy na euroboisku w Kaliszu Pom. mecz towarzyski z miejscowym 
zespołem Calisii Kalisz Pom. To spotkanie niestety przegrywamy 0:4, a wystąpi-
li w nim: Łukasz Urkiel, Bartłomiej Woźniak, Sławomir Kubiak, Paweł Ki-
bitlewski, Piotr Kibitlewski, Igor Szafarz, Kacper Szpakowski, Kacper Gortych, 
Szymon Stróżyk, Maciej Górniak, Mateusz Krasoń, Kamil Lutyński oraz za-
wodnik testowany. W dwóch ostatnich meczach kontrolnych przed rundą wio-
senną będziemy mierzyć się: 26 lutego br. z Błoniami Barwice oraz 5 marca br. z 
Olimpem Złocieniec. Obydwa spotkania odbędą się na euroboisku w Złocieńcu.  
 W trakcie przerwy zimowej w naszej drużynie nastąpiła jak do tej pory 
jedna zmiana kadrowa. Mateusz Jureczko przeszedł do zespołu Drawy Drawsko 
Pom., w której pełni funkcję zawodnika oraz trenera. Dziękujemy Mateuszowi 
za występy w Lechu Czaplinek i życzymy powodzenia w dalszej karierze spor-
towej. 

 15 stycznia br. trampkarze Lecha Czaplinek trenowani przez Dariusza 
Łacnego uczestniczyli w turnieju noworocznym w Czarnem, w którym rywali-
zowało 6 zespołów: dwie drużyny z naszego klubu, 3 drużyny Akademii Piłkar-
skiej Szczecinek oraz gospodarze - UKS Champion Czarne. 

Poniżej przedstawiamy terminarz meczy zespołu seniorów oraz drużyn 
młodzieżowych na rundę wiosenną sezonu 2021/22.  

SENIORZY – zachodniopomorska klasa okręgowa grupa 4: 
16. kolejka, 12.03.2022, Piast Chociwel – Lech Czaplinek  
17. kolejka, 19.03.2022, Lech Czaplinek – Drawa Drawno 
18. kolejka, 26.03.2022, Drawa Drawsko Pom. – Lech Czaplinek  
19. kolejka, 02.04.2022, Lech Czaplinek – Błękitni Pomierzyn  
20. kolejka, 09.04.2022, Korona Człopa – Lech Czaplinek 
21. kolejka, 16.04.2022, Iskra Pomień – Lech Czaplinek  
22. kolejka, 23.04.2022, Lech Czaplinek – Orzeł Bierzwnik  
23. kolejka, 30.04.2022, Sarmata Dobra – Lech Czaplinek  
24. kolejka, 07.05.2022, Lech Czaplinek – Gavia Choszczno 
25. kolejka, 14.05.2022, Ina Ińsko – Lech Czaplinek  
26. kolejka, 21.05.2022, Lech Czaplinek – Sparta Węgorzyno 

Początek roku 2022 w klubie Lech Czaplinek  27. kolejka, 28.05.2022, Olimp Złocieniec – Lech Czaplinek   
28. kolejka, 01.06.2022, Lech Czaplinek – Calisia Kalisz Pom. 
29. kolejka, 04.06.2022, Światowid 63 Łobez – Lech Czaplinek  
30. kolejka, 11.06.2022, Lech Czaplinek – Zorza Dobrzany  
 

TRAMPKARZE – koszalińska grupa 3 C1 Trampkarz: 
8. kolejka, 02.04.2022, Lech Czaplinek – Sparta Węgorzyno 
9. kolejka, 09.04.2022, Światowid 63 Łobez – Lech Czaplinek 
10. kolejka, 23.04.2022, Lech Czaplinek – Orzeł Łubowo  
11. kolejka, 30.04.2022, Lech Czaplinek – Olimp Złocieniec 
12. kolejka, 07.05.2022, Lech Czaplinek – AP Drawsko Pom.  
13. kolejka, 14.05.2022, Lech Czaplinek – Junior Kalisz Pom.  
 

JUNIORZY STARSI – koszalińska II liga okr. A1 Junior „RW” gr. 2: 
1. kolejka, 26.03.2022, Lech Czaplinek – Santos Kłębowiec  
2. kolejka, 02.04.2022, Korona Człopa – Lech Czaplinek 
3. kolejka, 09.04.2022, Lech Czaplinek – Sokół Karlino  
4. kolejka, 23.04.2022, Spójnia Świdwin – Lech Czaplinek  
5. kolejka, 30.04.2022, Lech Czaplinek – Pogoń Połczyn Zdrój 
6. kolejka, 07.05.2022, Santos Kłębowiec – Lech Czaplinek  
7. kolejka, 14.05.2022, Lech Czaplinek – Korona Człopa  
8. kolejka, 21.05.2022, Sokół Karlino – Lech Czaplinek  
9. kolejka, 28.05.2022, Lech Czaplinek – Spójnia Świdwin 
10. kolejka, 04.06.2022, Pogoń Połczyn Zdrój – Lech Czaplinek  

 
 Juniorzy starsi ponadto mają jeszcze do rozegrania zaległy 
mecz z rundy jesiennej. 19 marca br. zmierzą się na wyjeździe z Koro-
ną Człopa. Drużyna oldbojów rundę wiosenną rozpocznie pod koniec 
marca. Na dzień zamknięcia artykułu terminarz meczy tego zespołu 
nie został jeszcze ustalony. 
Zapraszamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do śledze-
nia profili naszego klubu na portalach: Facebook pod adresem https://
www.facebook.com/LechCzaplinekk oraz YouTube pod adresem 
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. 
Znajdują się na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowie-
dzi meczy, skróty ze spotkań ligowych itd. Jednocześnie zachęcamy 
do finansowego wsparcia Lecha Czaplinek poprzez wpłaty na konto 
Pomorskiego Banku Spółdzielczego: 24 8581 1027 0400 0811 2000 
0001. 
 

Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek 

Mecz towarzyski Błękitni Pomierzyn - Lech Czaplinek Trampkarze na turnieju noworocznym w Czarnem 

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


 

 

stycznia 2022 r. w wieku 82 lat zmarł pan Jürgen Habenicht, 
Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka, wieloletni Przewodni-
czący Rady Miasta naszego partnerskiego miasta Bad Schwartau  

w Niemczech.  
 Jürgen Habenicht od lat dziewięćdziesiątych był zaangażowany we 
współpracę partnerską pomiędzy Czaplinkiem a Bad Schwartau. Był jednym  
z inicjatorów podpisa-
nia umowy o partner-
stwie pomiędzy Cza-
plinkiem a Bad 
Schwartau. Inicjatorem 
wielu wydarzeń kultu-
ralnych i wspólnych 
projektów, szczególnie 
dotyczących wymiany 
młodzieży. Przez wiele 
lat wpierał czaplineckie 
Liceum Ogólnokształ-
cące, dbając o wymia-
nę młodzieży.  
 Między innymi 
dzięki jego staraniom Czaplinecki Ośrodek Kultury otrzymał kilkakrotnie wspar-
cie finansowe w wysokości 5 tys. euro. Brał czynny udział w akcji pomocy bu-
dowy „domu dla Agnieszki”. Był przyjacielem wielu mieszkańców naszej gminy.   
 Za zasługi dla rozwoju partnerskiej współpracy Jürgen Habenicht został 
wyróżniony 30 czerwca 2011 r. przez Radę Miejską w Czaplinku tytułem 
„Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka”.  
 Jürgen Habenicht był uczynny i zawsze działał z wielkim zaangażowa-
niem, wspierał i inicjował wiele akcji charytatywnych na rzecz niepełnospraw-
nych dzieci z Czaplinka. Z wdzięcznością będziemy wspominać Jego serdecz-
ność i pracę na rzecz partnerstwa naszych miast.  

Wacław Mierzejewski 
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Pożegnanie Cezarego Pączka  

 

UBEZPIECZENIA 
CZAPLINEK 

CEZARY RADZISZEWSKI 
 

ul. Kościuszki 19, tel. 784-889-303 
E-mail: cradzisz@gmail.com 

 
Koledze 

Piotrowi Milko 
wyrazy współczucia z powodu śmierci  

brata Czesława  
 

składa Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka 

ezary Pączek urodził się dnia 9 stycznia 1954 r. w Cza-
plinku, i wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkał  
w naszym miasteczku. Po skończeniu szkoły podstawowej  

uczył się w Technikum Rolniczym w Świątkach koło Szczecinka. Na-
stępnie w tym samym mieście odbył 
zasadniczą służbę wojskową i po jej 
zakończeniu wrócił do Czaplinka, spę-
dzając długie lata pracy w Państwo-
wych Gospodarstwach Rolnych spra-
wując różne funkcje począwszy od sta-
żysty – kończąc na kierowniku gospo-
darstwa oraz prezesie spółki. 
 Przez całe dorosłe życie Jego 
wielką pasją był sport. Przygód z nim 
związanych miał co nie miara, o któ-
rych często opowiadał. Na stałe związał 
się z Ludowym Klubem Sportowym 
„LECH” Czaplinek, najpierw jako za-

wodnik w latach 80-tych XX wieku, później członek Zarządu w latach 
1981-1985, trener w latach 1986-1987 oraz prezes Zarządu w latach 
1988-1992. Zmarł 10 stycznia 2022 r. a pożegnaliśmy Go na cmentarzu 
komunalnym 1 lutego. 

W tych smutnych i trudnych chwilach Zarząd, trenerzy, za-
wodnicy oraz działacze LKS Lech Czaplinek składają całej rodzinie, 
bliskim najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu. 
 Czarku! Pozostaniesz w naszej pamięci jako wspaniały czło-
wiek. Zapamiętamy Ciebie takim, jakim zawsze byłeś – uśmiechnięty, 
cieszący się życiem. Cezarego będzie brakowało nie tylko Jego rodzi-
nie. Czaplinecka ziemia, na której się urodziłeś, na której mieszkałeś, 
dla której pracowałeś, niech Ci lekką będzie. Cześć Twojej pamięci! 

Wacław Mierzejewski 

Odszedł Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka  

J. Habenicht z obecnym burmistrzem Bad Schwartau 
Uwe Brinkmannem  



 

 


