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Święto Bożego Ciała 

pierwszą niedzielę po Zielonych Świątkach przypada uro-
czystość Trójcy Świętej, a w czwartek po niej – Boże Ciało, 
które jest jednym z najbardziej uroczystych świąt katolickich.  

Zostało ustanowione po objawieniach Julianny Comillon (1193-1258)  
z Francji. W uroczystość Bożego Ciała przenosimy się 
do Wieczernika i wspominamy tę chwilę, w której 
Chrystus „wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 
połamał i dał uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie, to 
jest ciało moje” (Mk. 14,22). Boże Ciało, to uroczy-
stość upamiętniająca z wdzięcznością ustanowienie 
Eucharystii. Właśnie teraz, bardziej niż kiedy indziej 
przekonujemy się, że „w tej Hostii jest Bóg Żywy, 
choć ukryty lecz prawdziwy”. Głównym punktem jego 

obchodów jest procesja eucharystyczna, która przechodzi ulicami pol-
skich miast i wsi. Jest to święto zobowiązujące katolików do uczestni-
czenia w tym dniu w mszy świętej. Z kościołów miast i wioseczek wy-
chodzi tłum wiernych. W procesji idą małe dziewczynki i sypią kwiatki 
Jezusowi ukrytemu w złotej monstrancji. Przedstawiciele bractw i sto-
warzyszeń kościelnych niosą sztandary, feretrony i święte obrazy. Ka-
płana niosącego monstrancję pod baldachimem prowadzi dwóch para-
fian. Wszyscy wierni idą w procesji z modlitwą i śpiewem do czterech 
ołtarzy, przy każdym śpiewana jest Ewangelia tematycznie związana  
z Eucharystią. 
  

 Tradycyjnym zwyczajem przyozdabia się domy obrazami, 
kwiatami, chorągiewkami i napisami o treści Eucharystycznej. Wień-
cami i girlandami przyozdabia się także przydrożne krzyże i kapliczki.  
 Wszyscy pragną dać wyraz swojej wiary i przynależności do 
Kościoła. Bywały lata w życiu narodu, kiedy to szczególnie procesjom 
Bożego Ciała nadawano dużo akcentów patriotycznych. 

W III Rzeczypospolitej w latach 1991-95 w procesjach Boże-
go Ciała w Warszawie obok prymasa Polski kardynała Józefa Glempa 
brali udział członkowie najwyższych władz państwowych z ówcze-
snym prezydentem Lechem Wałęsą.  

Po uroczystościach obłamuje się stojące przy ołtarzach brzo-
zy, a także zabiera się do domów kwiaty. Umieszcza się je za święty-
mi obrazami, chronią bowiem przed niebezpieczeństwami. W czwar-
tek oktawy Bożego Ciała święci się wianki z ziół i kwiatów. Chorym 
podawano przygotowaną z nich herbatę, albo płonęły owiewając cier-
piącego dymem, jak kadzidło. 
 Tegoroczna centralna procesja Bożego Ciała w Warszawie wy-
ruszy po mszy św. z warszawskiej archikatedry św. Jana Chrzciciela, 
przejdzie Krakowskim Przedmieściem i zakończy się na pl. Piłsud-
skiego pod krzyżem papieskim, gdzie 40 lat temu (na ówczesnym pl. 
Zwycięstwa) papież Jan Paweł II przewodniczył mszy świętej, pod-
czas której wygłosił homilię, wzywając Ducha Świętego o odnowę 
polskiej ziemi. Na zakończenie procesji metropolita warszawski kar-
dynał Kazimierz Nycz wygłosi homilię i udzieli błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem miastu i całej Polsce. 

 
Opracował: Brunon Bronk 

Sołtys Roku 2022 w woj. zachodniopomorskim  

omisja powołana przez Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego wybrała laureatów X edycji konkursu pn. 
„Sołtys Roku” 2022. Wśród trzech tegorocznych laureatów  

znalazł się Sołtys Siemczyna Michał Olejniczak.  
 Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołty-

sów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. „Sołtys Roku” 2022 
to doskonała okazja do popularyzowania wyjątkowych osób zaangażo-
wanych w życie małych ojczyzn.  

Wręczenie tytułów odbyło się w Ogrodzie Dendrologicznym  
w Przelewicach podczas I Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego  
w dniach 14-15 maja br. Tytuły wręczał Marszałek Olgierd Geblewicz. 
Na Festiwalu ze swoją kuchnią zaprezentowało się siemczyńskie Koło 
Gospodyń Wiejskich, zdobywając 8 miejsce spośród 40 ekip.  

 Michał Olejniczak od wielu lat jest zaangażowany w projekty 
służące szeroko rozumianemu rozwojowi Siemczyna i aktywizacji 
mieszkańców sołectwa. Aktywnie koordynuje i wspiera projekty reali-
zowane w sołectwie, a swoją charyzmą angażuje mieszkańców do dzia-
łania. Pan Michał jest sołtysem wsi oraz naczelnikiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siemczynie. Jego zaletą jest umiejętność integrowa-
nia i gromadzenia mieszkańców wokół spraw wsi, dzięki czemu udało 
się zrealizować wiele „małych” projektów służących poprawie jakości 
życia mieszkańców oraz wizerunku miejscowości. Głównym celem 
sołtysa jest aktywizacja społeczna, integracja oraz stymulowanie dzia-
łań wpływających na poprawę wizerunku wsi, co wpływa na wzrost 

 

atrakcyjności turystycznej miejscowości i regionu. Lokalna społeczno-
ści została zaktywizowana do poszerzenia swoich wiadomości na te-
mat miejscowości w której mieszkają. Starsi mieszkańcy przekazują 
młodszym, swoim wnukom, cenne informacje o ważnych wydarze-
niach z życia miejscowości, tradycji i kultury. Podstawą do zaangażo-
wania mieszkańców w sprawy wsi są pomysły pochodzące od miesz-
kańców. Projekty zakładają wkład mieszkańców Siemczyna, którzy 
większość prac związanych z realizacją zadań wykonują w formie 
wolontariatu. Rozwijanie funkcji turystyczno - rekreacyjnej wsi, za-
chęcanie mieszkańców oraz przebywających tu turystów do poszerza-
nia wiedzy o tradycjach i kulturze polskiej wsi, zaangażowanie lokal-
nej społeczności w rozwój miejscowości, integracja lokalnego środo-
wiska na rzecz krzewienia tradycji - to realizowane zadania. Praca 
organiczna i praca u podstaw, dbanie o wizerunek i estetykę miejsco-
wości oraz troska o wspólne dobro, integracja mieszkańców i współ-
praca z każdą instytucją czy z organizacjami pozarządowymi, pozwala 
uwierzyć mieszkańcowi w sens i cel działania na rzecz swojej „Małej 
Ojczyzny”. 

Rada Sołecka Siemczyna 
 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a szczególnie: Radzie 
Sołeckiej, mieszkańcom sołectwa, KGW, OSP, Stowarzyszeniu Henrykowskie-
mu, Parafii Siemczyno, Gminie Czaplinek, wszystkim pracownikom UM. Na-
grodę dedykuję śp. Ewie Front mojej siostrze, która przedwcześnie odeszła,  
a tyle dobrego zrobiła dla naszej miejscowości. Sołtys tyle może ile wieś pomoże. 

Michał Olejniczak 
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CIEKAWE DETALE (cz. 1)  

pacerując ulicami Czaplinka nie zawsze przyglądamy się mija-
nej zabudowie i dlatego często nie zauważamy niektórych szcze-
gółów, które nie rzucają się w oczy, a jednocześnie są ciekawymi  

pamiątkami z przeszłości miasta. Niektóre z nich opisane zostały w przewodniku 
mojego autorstwa pt. „Spacerkiem po Czaplinku” wydanym w 2021 roku przez 
wydawnictwo EKO-MAP.  W pierwszej części tego artykułu przedstawiam Czy-
telnikom cztery tego rodzaju ciekawostki.  

*** 
 Nad wejściem do budynku Rynek 8 w tynku wyrzeźbiona jest 
liczba 187 (fot. nr 1). Jest to dawny numer tego domu wybudowanego 

prawdopodobnie  
w 1912 r. Taką datę 
widzimy na metalo-
wej chorągiewce wia-
trowskazu umieszczo-
nego na szczycie bu-
dynku. W tamtym 
czasie numery domów 
w Czaplinku nie mia-
ły związku z liczbą 
posesji przy danej 
ulicy, gdyż domy  
w mieście były ponu-
merowane bez przypi-
sywania numeracji do 
konkretnych ulic.  
Numeracja taka utrzy-
mywana była jeszcze 
przez pewien czas  
w okresie powojen-

nym. W zachowanej korespondencji z lat 1945-1946 budynek Rynek 8 
miał w adresie numer 187. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, 
że domy ponumerowane były narastająco od południowej do północnej 
części miasta. Więcej szczegółów na temat dawnej numeracji czapli-
neckich domów podam w piątej części artykułu. 
 Nad wyrzeźbionym w tynku numerem 187 widzimy umocowaną 
do muru ceramiczną płaskorzeźbę. Jest to jedna z płaskorzeźb cera-
micznych umieszczonych w 2011 lub w 2012 r. na frontowych ścianach 
niektórych domów w centrum Czaplinka: przy Rynku n-ry 1 i 8, przy 
ul. Sikorskiego n-ry 8, 14, 17,19,29,35, przy ul. Wałeckiej n-ry 3, 11, 
przy ul. Długiej  n-ry 6 i 12, przy ul. Dąbrowskiego nr 2, przy ul. Ja-
giellońskiej nr 3 i przy ul. Moniuszki nr 22. Według informacji otrzy-
manej w Urzędzie Miejskim, są one dziełem twórców uczestniczących 
w plenerze ceramicznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miło-
śników Żelisławia „Zapiecek”. Inicjatorka pleneru - Pani Krystyna We-
nelska poinformowała mnie, że plener zorganizowany został w tzw. 
Kuźni Ceramicznej w 
siemczyńskim zespole 
pałacowo-folwarcznym 
we współpracy z Henry-
kowskim Stowarzysze-
niem w Siemczynie 
oraz z Gminą Czapli-
nek. Jedną z tych 
płaskorzeźb widzimy 
również na fotografii 
nr 2. Ta płaskorzeźba 
z sylwetką rycerza  
i kobiety umieszczo-
na jest obok drzwi 
wejściowych budyn-
ku Rynek 1, w któ-
rym ma swą siedzibę 
Centrum Informacji 
Turystycznej. Na to 
miejsce przeniesiono 
płaskorzeźbę w 2020 
r. podczas remontu 
elewacji. Wcześniej 
znajdowała się ona 
nieco wyżej i nie 
obok drzwi lecz na 
  
  

przeciwległej części elewacji frontowej blisko narożnika budynku. 
 Innego rodzaju detal architektoniczny związany z historią mia-
sta przedstawia fotografia nr 3. Jest to fragment okiennej kraty z litera-
mi GKS, która jest charakterystycznym elementem frontowej ściany 
biurowca stojącego przy zbiegu ul. Sikorskiego i ul. Górnej. Biuro-
wiec ten odegrał dużą rolę w dziejach czaplineckiej spółdzielczości 
bankowej. Obecnie mieści się tu Oddział Pomorskiego Banku Spół-
dzielczego. Pomorski Bank Spółdzielczy powstał w 1999 r. w wyniku 
jednoczesnego połączenia się aż sześciu banków spółdzielczych. Jed-
nym z nich był Bank Spółdzielczy w Czaplinku mający swą siedzibę 
w tym budynku. Zalążkiem przyszłego Banku Spółdzielczego była 
znajdująca się tu Gminna Kasa Spółdzielcza utworzona w 1950 r.  
W latach pięćdziesiątych w dużym oknie od strony ul. Sikorskiego 
zamontowana została solidna metalowa krata z wkomponowanymi 
literami GKS. Krata z literami będącymi skrótem nazwy dawnej 
„Gminnej Kasy Spółdzielczej” jest dziś oryginalną pamiątką z czasów, 
gdy kształtowała się 
powojenna spółdziel-
czość bankowa. 
 Specyficzną 
pamiątką z przeszło-
ści jest również pięć 
metalowych kolistych 
uchwytów przymoco-
wanych do muru bu-
dynku Moniuszki 2 
od strony ul. Dąbrow-
skiego. Jeden z nich 
zaprezentowany jest 
na fotografii nr 4. 
Posesja Moniuszki 2 
jest przykładem 
świetnie zachowanej 
XIX-wiecznej miej-
skiej zagrody rolni-
czej z kuźnią. Parte-
rowy budynek miesz-
kalny tworzy wraz z 
zabudowaniami go-
spodarczymi za-
mknięty, prostokątny 
kompleks z trzema 
bramami i z małym podwórkiem w środku. Posesja ta jest interesującą 
pamiątką po rolniczej przeszłości Czaplinka. Po znajdującej się tu 
niegdyś kuźni pozostało pięć uchwytów służących niegdyś do przy-
wiązywania koni „oczekujących na wizytę u kowala”. Żelazne uchwy-
ty do przywiązywania zwierząt zachowały się również przy  
ul. Studziennej na ścianie budynku nr 23. (cdn.) 

Zbigniew Januszaniec 

1. Architektoniczna niespodzianka nad drzwiami budynku 
Rynek 8. Stan z 2015 r. (fot. Zb.  Januszaniec).  

2. Ceramiczna płaskorzeźba na budynku Rynek 1. 
Stan z 2022 r. ( fot. Zb. Januszaniec).  

3. Litery GKS wkomponowane w kratę bankowego budynku. Stan z 2014 r. 
(fot. Zb. Januszaniec).  

4. Pamiątka po dawnej kuźni. Uchwyt do przywią-
zywania koni na budynku Moniuszki 2. Stan  

z 2022 r. (fot. Zb. Januszaniec).  
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orównując nasze krajowe systemy wód stojących do takich 
samych innych części Europy Środkowej polodowcowej czy 
części Europy Południowo-Wschodniej, można się tylko  

użalać nad ubogą ichtiofauną. Jesteśmy pod względem ilości gatunków ryb ubo-
gimi krewnymi, a jeszcze większa przepaść dzieli nas z po-
zostałymi obszarami świata. Należy jednak pamiętać, że 
obszar naszego kraju to część olbrzymiego lądolodu, gdzie 
grubość lodu sięgała nawet 1 km. To zlodowacenie ustąpiło 
około 11 tys. lat temu, jak na historię  naszego  globu – niedawno. 
Najwięcej ryb przybyło z terenów Europy Południowo-
Wschodniej, które z kolei miały połączenie z Dunajem,  
a zwłaszcza z Donem i jego dorzeczem. Najwięcej i najlicz-
niej zasiedliły nasze wody stojące ryby z rodziny karpiowa-

tych. Głównie ustępujący lodowiec rzeźbił jeziora głębokie, rynnowe, ale także 
pozostawiał po sobie małe jeziorka, które z biegiem lat ulegały przemianie, 
głównie poprzez zarastanie roślinnością bagienną. W każdym jeziorze panują 
inne warunki, które są kształtowane przez zespoły różnych żywych zamieszkują-
cych je organizmów. Jeziora podlegają przemianom ekologicznym, które w 
zależności od głębokości jego otoczenia często prowadzi do lądowacenia 
(zarastania) i zabagnienia. Ważnym czynnikiem jest fakt położenia danego 
zbiornika, bo inne są wody w lesie, przeważnie zakwaszone, a jeszcze inne 
wśród pól i łąk, żyźniejsze, ale ze skłonnością zanikania. Generalnie, chociaż to 
nie jest regułą, można przyjąć, że im mniejszy zbiornik, tym szybciej zachodzą 
procesy zanikania. Najszybciej takie procesy zachodzą na małych, drobnych 
zbiornikach jak: glinianki, stawy, sadzawki, starorzecza czy doły potorfowe.  

Proces zanikania jezior, który trwa nieraz dziesiątki lat, cechuje się 
zwiększoną żyznością. Tym samym ryby znajdują tam lepsze warunki żerowa-
nia i rozwoju, współcześnie żyzność jezior jest także w dużym stopniu kształto-
wana przez człowieka. Wpływ na to mają spływające z pól nawozy, głównie 
azot i fosfor oraz spływające ścieki organiczne. Naturalną rzeczą jest to, że ze-
społy czy grupy ryb na każdym etapie zmieniającej się żyzności są różne, ale 
podstawowa ilość występujących gatunków ryb wynosi 20. 
 Przyjęła się u nas w Polsce klasyfikacja 5 grup jezior i zbiorników wod-
nych wg warunków sprzyjających różnym gatunkom ryb. Do pierwszej grupy 
zaliczono jeziora tzw. sielawowe. Charakteryzują się one tym, że są głębokie, 
ponad 20 m, mają dobrze natlenioną wodę. Brzegi tych jezior są piaszczyste, 
żwirowate, i co charakterystyczne na ogół dość strome, szuwary przybrzeżne 
słabo rozwinięte, roślinność zanurzona występuje w wąskim pasie przy spadzie 
stoków. Takimi typowymi jeziorami są nasze: Drawsko, Srebrne. Komorze. Pile 
czy Krzemno. Tutaj pasy trzcin są duże, ale przy twardym dnie woda przy dnie 
zmętniała ale nie mulista, dość natleniona. W takich jeziorach najczęściej spoty-
kamy sieję, sielawę, nawet troć jeziorową. W j. Drawsko jest jeszcze stynka, 
leszcz, krąp, ukleja, płoć, wzdręga, sandacz, okoń, węgorz, lin, jazgarz, szczupak, 
miętus. 

Następną grupą są jeziora leszczowe o średniej głębokości 12-20 m. 
Stoki mają urozmaicone, łagodne lub strome. Brzeg ma różne podłoże, przeważ-
nie żwirek i piasek, a nawet gliny. Charakteryzują się one dość dużym stopniem 
rozwoju różnej roślinności przybrzeżnej oraz zanurzonej w zależności jaki jest 

brzeg z opadają-
cym dnem. Ra-
czej nie ma tam 
podwodnych łąk, 
trafia się rzadko 
niewielka ilość 
mułu, nie wystę-
puje deficyt tlenu. 
Jeziora średnio 
żyzne, ale pośród 
pól są bardzo 
żyzne.  

Od 6-12 m sklasyfikowano jeziora sandaczowe. W tych zbiornikach 
brzegi na ogół łagodnie schodzą ku dnu. Są one przeważnie bardzo żyzne, bo 
umiejscowione są wśród pól czy łąk. Mogą też mieć podwodne górki. Dno miej-
scami jest muliste, ale na ogół żwirowato-piaskowe. Brzegi na ogół obrośnięte 
tatarakiem, trzciną lub sitowiem. Nie ma tu dużo roślinności miękkiej, gdyż to 
żyzne jezioro ma małą przezroczystość wody. Wierzchnia warstwa wody jest 
dobrze natleniona. Zbyt dużo roślinności miękkiej raczej sandaczowi nie poma-
ga, gdyż mają one bardzo wyłupiaste oczy. Strefa przydenna, dno pokryte jest 
warstwą mułu. Takim jeziorem sandaczowym są oba jeziora w Machlinach, są 
tam okazałe sandacze, których złowienie często zdarza się mojemu sąsiadowi, 
wspaniałemu wędkarzowi Januszowi Trawniczkowi. Jeziora tego typu ze wzglę-
du na muliste dno, są narażone na przydenny deficyt tlenowy, a nawet przy dnie 
  

Typy naszych wód lądowych  

sporadycznie może wystąpić siarkowodór. Przeważnie usytuowane na nizinach, 
często otoczone polami. W jeziorach tych występuje sandacz, nie występuje 
sielawa. 

Kolejnym typem jeziora jest linowo-szczupakowe. Są to niegłębokie 
jeziora, których głębokość nie przekracza 6 m, ale na ogół do 3 m. Brzegi takich 
jezior są bardzo łagodne, są na ogół bardzo muliste, gęsto porośnięte tatarakiem, 
ale przede wszystkim trzcinami, których szerokość na wodzie wynosi nieraz 
kilkanaście metrów. Podwodne górki gęsto obrośnięte roślinnością. Całe dno,  
z tego powodu, że dociera tam dużo promieni słonecznych, jest porośnięte róż-
nego rodzaju roślinnością miękką zanurzoną. Dobrze natleniona woda sięga do 
połowy głębokości. Warstwa przydenna bardzo mulista, jest na ogół pozbawiona 
tlenu, często nawet wydziela siarkowodór. Jeziora te są na ogół bardzo żyzne, 
występuje bardzo dużo zooplanktonu, gdyż ma pod dostatkiem planktonu roślin-
nego, którym się żywi. Zooplankton zaś stanowi bardzo ważny czynnik w łańcu-
chu pokarmowym. Takim charakterystycznym jeziorem na naszym terenie jest 
Krosino. W Czaplinku zaś, kiedyś moje ulubione i niezapomniane, gdyż odnosi-
łem tam duże sukcesy, jest Młotowo. Na takich jeziorach możemy zapolować na 
lina, szczupaka, płoć, węgorza, karasia, a nawet na piękne okonie. Te jeziora 
często są zarybiane żywymi kosiarkami – amurami, więc tam także możemy na 
niego przygotować zanętę roślinną i wędkę. 

Bardzo płytkie są jeziora, które zwiemy karasiowymi. Mają one bar-
dzo płytkie brzegi, na ogół zatorfione, czasem brzegi bagienne, trudno dostępne. 
Dno jeziora bardzo muliste, często pozbawione tlenu. Często unosi się charakte-
rystyczny zapach zgniłych jaj, świadczący o wydobywającym się siarkowodo-
rze. Brzegi jeziora są na ogół bardzo zarośnięte trzcinami, czasem nawet cały 
zbiornik jest zarośnięty nenufarem, grążelem, ostem a przede wszystkim mo-
czarką kanadyjską i czasem rdestnicą. Jeziora te są płytkie, więc warstwa natle-
niona jest płytka. Te zbiorniki wodne są bardzo narażone na przyduchę. Wystę-
puje ona wówczas, gdy jezioro jest przez długi czas pokryte lodem, a na nim 
śnieg uniemożliwiający dostęp światła i fotosyntezę roślin. Przyducha może też 
wystąpić latem, gdy są bardzo wysokie temperatury. Ciepła woda posiada mniej 
tlenu, poza tym intensywnie gniją rośliny, dodatkowo zużywając tlen. Występuje 
tu głównie lin, piskorz i karaś. Innym środowiskiem wodnym są stawy, ale tam 
są ryby, które hodujemy, jest tam także wszędobylski karaś srebrzysty, ale też 
przyplątują się w czasie hodowli niechciane ryby inwazyjne – babkowate. 

Do powyższej klasyfikacji dodałbym jeszcze inne warunki bytowania 
i występującej tam ichtiofauny w naszych jeziorach przymorskich, które od mo-
rza dzieli laguna (mierzeja). Są to słodkie wody, czasem lekko zasolone, gdy 
jesienne sztormy wleją tam wody z Bałtyku. Jeziora płytkie, do tego wahania 
lustra wody zależne od wspomnianych wpływów. Woda mętna, a że czasem jest 
trochę zasolona, to słabo rozwija się roślinność zanurzona. Dno różne, piaszczy-
ste ale też w ogromnej połaci mułowate. Za to brzegi silnie zarośnięte szuwara-
mi. Połacie rosnącej trzciny sięgają nawet kilkadziesiąt metrów, stanowiąc do-
skonałe warunki rozrodu ryb i wszelkiego ptactwa. Trzciny, o ile zimowe wa-
runki pozwalają, są wykaszane i eksportowane na zachód, przeważnie do Nie-
miec. Typowymi jeziorami przymorskimi są: Łebsko, Dołgie Wielkie i Małe, 
Mielno, Gardno, Kopań, Bukowo, Wicko i najbliższe nam Jamno. Żyje w nich 
około 20 gatunków ryb, poza tym czasowo na rozród czy na żerowanie, wcho-
dzą tam ryby typowo bałtyckie. Kiedyś jeziora były bogatsze w węgorza, bo 
obrały sobie to miejsce samce, gdyż samice rosnąć będą przemieszczając się  
w głąb lądu. Obecnie najbardziej odławianym gatunkiem jest sandacz, występuje 
troć wędrowna, łosoś, sieja wędrowna, a przede wszystkim widzimy tu jeszcze 
minogi, które są pod całkowitą ochroną. 

Uzależnione to jest od tego, ile wpływa tam rzek czy strumieni, i jakie 
jest połączenie kanałami z Bałtykiem. Dla wędkarzy to bardzo egzotyczne  
i sprawiające niespodzianki miejsca do wędkowania. 

 
Józef Antoniewicz  

Jez. Łebsko  



 

 

czerwcu 2020 r. minęło 20 lat od podpisania przez Powiat Draw-
ski i Powiat Segeberg umowy o partnerskiej współpracy. Ze 
względu na panującą wówczas  pandemię COVID-19 możliwość  

organizacji  obchodów  tego wspaniałego jubileuszu pojawiła się dopiero w  tym  roku.  
W dniach 30.05 – 4.06 br. w powiecie drawskim gościła 16-osobowa delegacja  
z Niemiec, reprezentowana m.in. przez Clausa Peter Diecka – przewodniczącego 
Rady Powiatu Segeberg, Jana Petera Schrödera – starostę, Rüdigera Jankow-
skiego - społecznego pełnomocnika Powiatu Segeberg ds. patronatów i partnerstw 
oraz radnych Powiatu Segeberg. Stronę polską reprezentowali m.in. Urszula Ptak 
– przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego, Stanisław Cybula – starosta, Wal-
demar Włodarczyk – etatowy członek Zarządu Powiatu Drawskiego,  Zbigniew 
Dudor – członek Zarządu Powiatu Drawskiego, Katarzyna Szlońska-Getka – 
sekretarz Powiatu Drawskiego oraz radni powiatowi.  
W dniu 1 czerwca br., podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w drawskim Cen-
trum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego podpisano deklarację woli konty-

nuowania współpracy pomiędzy 
powiatami. Dzień później przed-
stawiciele delegacji niemieckiej 
wzięli udział w Dniu Otwartym 
Starostwa połączonego z Dniem 
Godności Osób Niepełnospraw-
nych, podczas którego zasadzo-
no jabłoń upamiętniającą obcho-
dy 20-lecia współpracy. W trak-
cie wizyty nasi niemieccy part-
nerzy spotkali się z przedstawi-
cielami lokalnych samorządów, 
zwiedzili także Czaplinek, 
Drawsko Pomorskie, Kalisz 

Pomorski i Złocieniec wraz z przewodnikiem Pawłem Redmanem.   
Wizyta upłynęła w spokojnej i przyjemnej atmosferze. Mamy nadzieję, że współ-
praca pomiędzy naszymi powiatami potrwa przynajmniej kolejne 20 lat. 
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20 – lecie partnerskiej współpracy Nowe inwestycje w powiecie 

owiat Drawski pozyskał dotację w wysokości 18 580 000 zł  
w ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

W ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych Powiat Drawski złożył dwa 
wnioski, które zostały pozytywnie 
rozpatrzone przez Komisję do spraw 
wsparcia Rządowego Funduszu. 
Pierwsza inwestycja polegać będzie na 
kompleksowej adaptacji budynków 
byłego OSIW OHP w Mielenku Draw-
skim na Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalne, mieszkania wytchnienio-
we, Zakład Aktywności Zawodowej 
oraz zaplecze rehabilitacyjno-sportowe. 
Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj polegać będzie na kompleksowej  
i kompletnej przebudowie wszystkich budynków w celu ich dostosowania do 
nowych funkcji, a także zagospodarowaniu terenu na obszarze inwestycji, z zasto-
sowaniem odnawialnych źródeł energii.  
Wysokość dofinansowania: 14 875 000,00 zł. Szacowana wartość inwestycji: 
17 500 000,00 zł.  
 Druga inwestycja polegać będzie na przebudowie ul. Poznańskiej w Cza-
plinku stanowiącą drogę powiatową nr 2015Z na odcinku od rejonu skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 163 ul. Wałecka do rejonu skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 177 ul. Pławieńska. Zakres przebudowy obejmuje odcinek około  
510 mb, dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje się przebudowę odcinka 
kanalizacji deszczowej. Celem przebudowy jest dostosowanie parametrów drogi 
do normatywnej szerokości 6,00 m, wykonanie brakującego odwodnienia drogi  
i zwiększenie  bezpieczeństwa  pieszych  poprzez wykonanie  po obu stronach chodników. 
Wysokość dofinansowania: 3 705 000,00 zł. 
Szacowana wartość inwestycji: 3 900 000,00 zł.  

Powrót patronki Matki Teresy z Kalkuty  
ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM 

maja 2022 r.  miała miejsce uroczystość inauguracji działalności 
American Heart of Poland w Szpitalu w Drawsku Pomorskim  
z   udziałem  przedstawicieli władz samorządowych powiatu i  gmin, 

Wojska Polskiego oraz wybitnych specjalistów ze środowiska lekarskiego. 
Jednym z głównych elementów wydarzenia było odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej poświęconej patronce Szpitala - Matce Teresie z Kalkuty oraz symbo-
liczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę lądowiska. Otworzono no-

woczesną Salę Hybrydową, która zosta-
ła wyposażona w cyfrowy angiograf  
dostosowany do pracy ze stołem opera-
cyjnym, umożliwia współpracę chirur-
gów naczyniowych, kardiologów inter-
wencyjnych, kardiochirurgów, a nawet 
neurochirurgów. Interdyscyplinarny 
zespół specjalistów dzięki zaawansowa-
nej technologii może wspólnie prowa-
dzić zabiegi na dużych naczyniach 
krwionośnych i na sercu. - Sala Hybry-

dowa otwiera zupełnie nowy rozdział w działalności drawskiego Szpitala. 
Podczas spotkania przedstawiono plan transformacji Szpitala. Jednym z bardzo 
istotnych punktów planu jest budowa szpitalnego lądowiska dla śmigłowców ratun-
kowych – prace w tym zakresie już są prowadzone. W trakcie  uroczystości z udzia-
łem lekarzy, pracowników, władz samorządowych, duchownych, zaproszeni wy-
słuchali deklaracji władz szpitala dotyczących planów funkcjonowania i rozwoju 
Szpitala. W tym dniu Grupa AHoP zaprosiła pacjentów, mieszkańców i wszystkich 
przybyłych, na cykl bezpłatnych wykładów na temat profilaktyki i leczenia chorób 
serca, które miały miejsce w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim.  
Przypomnijmy - obecnie Szpital w Drawsku Pomorskim dysponuje oddziałem 
ratunkowym, oddziałem intensywnej terapii i anestezjologii, oddziałem chorób 
wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej - ortopedycznym, oddziałem 
ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym, pediatrycznym, a także kardiolo-
gicznym z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego. Placówka po-
siada również własny POZ, Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną, pracownie  
i laboratorium diagnostyczne oraz zakład diagnostyki radiologicznej. 

Wydział Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych 

maja 2022 r. odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Drawskiego. 
Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu 
Drawskiego.      

Głównym tematem sesji było rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2021 r.  
i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum 
zaufania oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2021 r. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2021 r., z opinią Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej do 
Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium oraz stanowiskiem Klubów 
Radnych. Radni Powiatu Drawskiego po rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu za 
2021 r. udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania, a następnie po 
wysłuchaniu opinii odnośnie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykona-
nia budżetu  udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego  absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu Powiatu za 2021 r.  
Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Rocznego programu 
współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2021.   
 Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:  
a/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań  
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych  
w 2022 roku; 
b/ zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022; 
c/ o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Drawskiego na lata 2022 – 2037. 
 W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomor-
skiego z dnia 13 maja 2022 r. Rada Powiatu Drawskiego podjęła ponownie uchwa-
ły w sprawie: 
a/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Pow. Drawskiego; 
b/określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa; 
c/ odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego; 
d/ zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia dotych-
czasowych obowiązków. 

Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady 
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Wieści z komisji 

maja br. odbyło się wspólne posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
i Komisji Budżetu. Obrady zdominowała problematyka CzOK-u. 
Kiedy słuchałem nagrania siwy włos mi się jeżył  na głowie i  nie 

tylko na głowie. Komisje usiłowały rozwikłać tematykę sprawozdania finanso-
wego Ośrodka za rok 2021. Do końca kwietnia Gmina 
powinna otrzymać powyższe sprawozdanie, z takim wyli-
czeniem, aby Skarbnik mógł złożyć sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Gminy w ustawowym terminie do Regional-
nej Izbie Obrachunkowej (RIO). Mimo ponagleń, takiego 
dokumentu na czas nie przygotowano, i nie był jeszcze 
gotowy do czasu ostatnich obrad Komisji. Burmistrz okazał 
bezradność i tolerancję na łamanie prawa. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Czerniawski  
i Komisji Budżetu W. Mierzejewski, usiłowali przez dwie 

godziny dowiedzieć się jak wyglądały finanse CzOK-u w ub.r. Daremnie! Pani 
Skarbnik potwierdziła, że Ośrodek otrzymał z Gminy środki finansowe zgodnie 
z zapisami budżetu i z nich się rozliczył. Natomiast nie sposób było się zoriento-
wać ile środków pozyskano z projektów i ile z dochodów własnych. A jak te 
środki wykorzystano to już czarna magia. 

Odniosłem wrażenie, że Księgowa CzOK-u była kompletnie nieprzy-
gotowana do rozliczeń i przedstawienia ich Radnym. Nie odpowiadała na kon-
kretne pytania, w swoim słowotoku albo chciała coś zamataczyć, celowo zaciem-
nić sprawę lub coś ukryć, albo nie wiedziała o czym powiedzieć. Wcześniej, po 
interwencjach dostarczała do Skarbnika (a przez to i do Radnych) dokumenty  
z brakami i ciągłymi korektami, na końcu nie było wiadomo, która wersja jest 
poprawna i czy jest ostateczna. Z wynurzeń i interpretacji przepisów sprawoz-
dawczych przedstawionych przez Panią Księgową wynika, że na tym podwórku 
panuje ogromny bałagan. Nie potrafiła odpowiedzieć na proste i zasadnicze pyta-
nia Przewodniczącego Czerniawskiego, a zwłaszcza ile wynosi strata w bilansie 
instytucji. Rozbieżności są duże, i w każdym dokumencie inne.  

RIO nie obchodzą dochody własne CzOK-u, rozlicza tylko dotacje  
z Gminy. Z wielu wydatków Ośrodek Kultury otrzymuje zwrot VAT-u. Wg 
Księgowej nie jest to przychód, tylko wpływ!? I jak się wyraziła - i tego Państwo  

nie zobaczycie jako przychodu?! Stara mądrość ludowa mówi, że w mętnej 
wodzie łatwiej ryby złowić. 

M. Olejniczak dopytywał, na co wydano fundusz przeznaczony  
w budżecie Gminy i CzOK-u na działalność świetlic wiejskich (230 tys. zł). 
Księgowa wyjaśniła, że dużą jego część spożytkowano na sfinansowanie róż-
nych imprez, w tym funkcjonowanie strefy relaksu (piaskownica). W ten spo-
sób, wykorzystując pandemię, pozbawiono obszary wiejskie należnych im środ-
ków. Nie ma funduszy na bieżące remonty świetlic czy zajęcia dla dzieci, za to 
turyści i mieszkańcy okolicznych gmin mogli się zabawiać kosztem naszych 
wiosek. Tak Burmistrz dba o interesy mieszkańców wsi. 

Odbyły się niedawno w CzOK-u kontrole z ZUS-u i ZAIKS-u. To 
także ponoć były przyczyny opóźnień w przygotowaniu dokumentacji sprawoz-
dawczej. Kontrole obejmowały także lata, kiedy dyrektorował Pan Narusze-
wicz. Wykryte nieprawidłowości pokrętnie tłumaczył Pan Burmistrz. Oficjalnie 
stwierdził, broniąc także swojej skóry, że powyższe instytucje po prostu szukają 
pieniędzy. Ja natomiast twierdzę, że jest to efekt bałaganu w Ośrodku, jaki panu-
je tam od lat, a może nawet nadużyć.  

Domaga się CzOK dodatkowych środków na imprezy, zwłaszcza 
funkcjonowanie strefy relaksu, bo wespół z Burmistrzem wymyślono, aby Dni 
Czaplinka trwały co najmniej przez całe wakacje, a nie tylko w trzeci weekend 
lipca. Wg przekonań Burmistrza trzeba zabezpieczyć czas wolny turystom, bo 
pałętają się bez celu po Rynku i Biedronkach. Mniema On, że mieszkańcy Po-
znania czy Wrocławia przyjeżdżają do Czaplinka na wypoczynek, aby tylko 
posłuchać różnych występów. Walory przyrodnicze naszej Gminy nie mają 
zapewne dla nich znaczenia. Fundujemy darmową rozrywkę przyjezdnym 
kosztem inwestycji dla naszych mieszkańców. Kiedy swego czasu pojechałem 
na kilka dni nad morze, kwaterując w hotelu, to na występ tenora Naruszewicza 
musiałem wykupić bilet. Nic nie dostałem za darmo, i nie było to zmartwienie 
gestora turystyki. O własną rozrywkę musiałem zadbać sam. 

Wykazuje CzOK niepohamowany apetyt na dodatkowe fundusze. 
Nie wiadomo, jak zakończyło się rozliczenie projektu Bardzo Młoda Kultura, 
jakie są wyniki kontroli ZUS-u i ZAIKS-u, jak i czy zostaną rozliczone finanse 
przed czerwcową sesją. 

Na razie wnioski Dyrektorki o 200 tys. zł i G. Gabrysia o 120 tys. zł 
na dofinansowanie imprez nie są rozpatrywane na serio.  

Będzie co pisać w lipcowym numerze. 
Adam Kośmider 

yszard Marcewicz urodził się 23.05.1933 r. w Łodzi. W  czasie 
okupacji ojciec został wywieziony na roboty do Niemiec. Ryszard 
pobierał nauki na poziomie szkoły podstawowej chodząc  na  

tzw. tajne komplety. Po wyzwoleniu w 1945 r. rozpoczął naukę w mę-
skim Gimnazjum i Liceum im. ks. Skorupki.  

W III klasie Liceum młodzież, wychowana 
na patriotycznych tradycjach, tworzy tajną organizację 
pod nazwą "Związek Białej Tarczy". Po prawie  
2-letniej antykomunistycznej działalności cała  
10-osobowa grupa została 24.06.50 r. aresztowana 
przez łódzki UB. W procesie przed Sądem Wojsko-
wym w Łodzi Ryszard otrzymał wyrok 12 lat więzie-
nia, który po skardze rewizyjnej utrzymano w mocy. 
Orzeczoną karę Ryszard odbywał w więzieniu w Ra-
wiczu, po śmierci Stalina ogłoszono amnestię, w wy-
niku której zostaje przeniesiony do obozu pracy dla 
chłopców w Jaworznie. Wychodzi na wolność w 1954 
r., po ponad 4 latach spędzonych w odosobnieniu.  

Jesienią 1955 r. zostaje powołany do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej i jako były więzień 
polityczny trafia do Batalionu Górniczego, którego 
żołnierze pracują pod ziemią w kopalni "Wujek" w 
ówczesnym Stalinogrodzie. Służbę kończy po 2 latach 
jako rębacz przodowy z prawem strzelania. 

W 1959 r. zdaje maturę w Liceum im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu i rozpoczyna studia na Politechnice Po-
znańskiej, jednocześnie pracując, gdyż w międzyczasie bierze ślub ze 
studentką medycyny Janiną Woźniak i po raz pierwszy zostaje ojcem. 
Rodzi się syn Wojciech a później córka Dorota. Po ukończeniu studiów 
żona pracuje w poznańskich szpitalach. Wobec braku własnego miesz-
kania i ciekawych propozycji zawodowych postanawiają wyruszyć  
 

Ryszard MARCEWICZ 
na tzw. ziemie zachodnie – wybór pada na  Łubowo. Tutaj rodzi się 
córka Jolanta. 

1.09.1965 r. rozpoczyna się nowy etap w życiu rodziny - 
przeprowadzka do Czaplinka, już w składzie 5-osobowym. Ryszard 
podejmuje pracę w Zakładzie Przemysłu Terenowego, a od 1968 r.  
w Państwowym Ośrodku Maszynowym, a następnie w Polmozbycie. 
W tym czasie, w 1975 r. kończy prawo na Uniwersytecie im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu. Z powodu stanu zdrowia w 1979 r. przechodzi 
na rentę chorobową. 

W 1980 r. otwiera pierwszą w Czaplinku kawiarnię z praw-
dziwego zdarzenia, która do tej pory jest mile wspo-
minana przez wielu mieszkańców i turystów. 
 Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej na 
uchodźstwie z dnia 1.09.1989 r. otrzymał honorowy 
stopień podporucznika Polskich Sił Zbrojnych.  
W 1996 r. otrzymał Krzyż Więźnia Politycznego.   
 Po zakończeniu działalności zawodowej, aktywnie 
włącza się w działalność społeczną. M.in. w 2006 r. 
zostaje członkiem-założycielem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Czaplinka, przez kilkanaście lat działa  
w Zarządzie Stowarzyszenia. Będzie nam brakowało 
Jego przemyślanych i wyważonych opinii oraz mą-
drych ocen i rad. 
Represje władz komunistycznych nie pozwoliły Mu 
na pełną realizację życiowych zamierzeń, zgodnych 
ze zdobytymi kwalifikacjami, ale nie przeszkodziły 
Ryszardowi w twórczej pracy zawodowej na rzecz 
rozwoju naszej małej ojczyzny. Jego patriotyczna  
i obywatelska postawa są godnym wzorem do naśla-
dowania dla młodych pokoleń. 

Ppor. Ryszardzie Marcewicz - bardzo dobrze zasłużyłeś się 
swojej ojczyźnie i ziemi czaplineckiej. Cześć Twojej pamięci! 

R. Marcewicz zmarł 29.04.22 r.. Pożegnany został przez Ro-
dzinę oraz liczne grono koleżanek, kolegów i mieszkańców Czaplinka 
04.05.22 r. na Cmentarzu Komunalnym. 

Zarząd SPCz 
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Szkolnym okiem belfra i ucznia.....www.zsczaplinek.edu.pl 

 Wiosenna Łotwa, czyli ciąg dalszy programu “Erasmus+"   Wycieczki do Trójmiasta i Wrocławia w ramach projektu “Poznaj Polskę”  

Droga Redakcjo,  
bardzo dziękujemy za wspólne 10 miesięcy współpracy. Przed nami 
wakacje i mamy nadzieję, że od września, ponownie spotkamy się na 
łamach “Kuriera Czaplineckiego”.  
“W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni 
nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność – szczęśliwymi.” – David 
Steindl-Rast  

Nauczyciele i Uczniowie ZS w Czaplinku 

Maj w Zespole Szkół w Czaplinku rozpoczęły egzaminy maturalne i międzyna-
rodowe podróże. W nocy z 7 na 8 maja 2022r. grupa w składzie: Zuzanna 
Kopciuch, Nina Pawłowicz, Weronika Stefanik, Marcin Andrzejczak i Ma-
ciej Włodarczyk wraz z opiekunami - panią Alicją Giwojno, panią Celestyną 
Tomkowską, panią Justyną Kujawską-Słomską i panem Andrzejem Po-
krzywnickim, wyruszyła w podróż do Cesis na spotkanie z partnerami projek-
towymi z Grecji, Łotwy i Turcji. Spotkanie w Friendly Appeal Cesis State 
Grammar School było czwartym i niestety ostatnim w ramach realizacji pro-
jektu Publicity and Nutrition. Przygotowany program obfitował w różnorodne 
propozycje realizowane zarówno na terenie szkoły, w zaprzyjaźnionych pla-
cówkach, ale także był podróżą po kulturalnych i klimatycznych zakątkach 
Łotwy. Po oficjalnym przywitaniu, uczniowie partnerskiej szkoły przybliżyli 
gościom historię swojego kraju, miasta oraz przedstawili informacje o syste-
mie edukacji na Łotwie. Doskonałym pomysłem gospodarzy była integracja 
poprzez naukę tańców narodowych poszczególnych krajów. Polonez w wykona-
niu grupy z Polski rozpoczął spotkanie, a dopełnieniem była degustacja potraw 
przygotowanych przez kraje partnerskie. Taniec wzbogacony o możliwość 

delektowania się różno-
rodnymi smakami, stał 
się ucztą i taką zorgani-
zowali nam przyjaciele  
z Łotwy. Kolejne dni 
niosły ze sobą nowe 
wyzwania i atrakcje 
związane z realizacją 
założeń projektowych. 
Były to między innymi:  
- wizyta w najstarszej 
na Łotwie szkole ogrod-
niczej w Bulduri, gdzie 
odbyła się lekcja w tere-
nie z zakresu botaniki, 
dendrologii i florystyki;  
- zwiedzanie ekologicz-
nej sortowni śmieci 

Getlin ECO, gdzie pozyskuje się alternatywne źródła energii, wykorzystywane 
m.in. do hodowli pomidorów i ogórków;  
- zajęcia praktyczne oraz zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów Łotewskiego 
Uniwersytetu Rolniczego w Jelgavie;  
- wizyta w „Domu chleba” i gospodarstwie produkującym wyroby z mleka 
krowiego, były podróżą kulinarną i historyczną po Łotwie; 
- warsztaty podczas, których uczniowie wykorzystali wiedzę na temat śladu 
węglowego oraz informacje zawarte na etykietach produktów spożywczych, 
aby skomponować zdrowy, tani i ekologiczny posiłek.  
 W ramach wymiany kulturowej gospodarze zorganizowali wycieczkę po 
Cesis i Rydze. Secesyjna zabudowa ryskiej starówki jest uznawana za jedną  
z najładniejszych, jeśli chodzi o kraje nadbałtyckie. Z tego też powodu została 
ona wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie na Starym 
Mieście w Rydze znajduje się większość najważniejszych zabytków i atrakcji: 
katedra, Pomnik Wolności oraz Dom Bractwa Czarnogłowych i Trzej Bracia. 
Gospodarze zabrali partnerów na wycieczkę do Jurmali – najpopularniejszego 

nadbałtyckiego kurortu 
Łotwy, ogrodów wokół 
barokowego pałacu 
Rundale – kompozycja 
pałacowych ogrodów 
oraz bogactwo odmian 
tulipanów zrobiła oszała-
miające wrażenie na 
zwiedzających.  
Jednak wszystko co 
dobre, niestety szybko 
się kończy. Piątek był 
czasem podsumowania 
wizyty w Cesis, zapre-
zentowania efektów 
tygodniowej pracy oraz 

wręczenia certyfikatów i podziękowań. Nie obyło się bez łzawych pożegnań  
i obietnic przyszłych spotkań. Uczniowie i opiekunowie z Polski wrócili do kraju 
z nowymi umiejętnościami i doświadczeniami nie tylko z zakresu zdrowego 
żywienia i stylu życia, ale także bogatsi o nowe przyjaźnie. Wszyscy mają 
nadzieję, że nawiązanych więzi nie zerwie upływający czas.  
 

Celestyna Tomkowska 

W dniach 18-20 maja 2022 r. odbyła się trzydniowa wycieczka do Trójmia-
sta. W wyjeździe uczestniczyło 40 uczniów Technikum i Szkoły Branżowej 
Zespołu Szkół w Czaplinku. Pobyt w Trójmieście uczniowie rozpoczęli od zwie-
dzania Gdańska, zobaczyli m.in. ulicę Mariacką, Bazylikę Mariacką zwaną czę-
sto „Koroną Gdańska” 
oraz fontannę Neptu-
na. Po zwiedzeniu 
Gdańska, uczestnicy 
wycieczki udali się do 
Jastarni, która było 
miejscem ich zakwa-
terowania. Następne-
go dnia udali się do 
Parku Oliwskiego, 
gdzie podziwiali prze-
piękny ogród i zabu-
dowania parku, zwie-
dzali zespół pocyster-
sko-katedralny oraz 
uczestniczyli w kon-
cercie organowym  
w Katedrze Oliwskiej. 
Następnym punktem 
wycieczki był port  
w Gdyni a przede 
wszystkim Skwer 
Kościuszki. Następ-
nym punktem wy-
cieczki było zwiedza-
nie z przewodnikiem 
statku "Dar Pomorza", 
Narodowego Muzeum 
Morskiego oraz stat-
ku Błyskawica. Potem 
w programie zwiedzania było Muzeum II Wojny Światowej. Jednym z waż-
niejszych punktów wycieczki był także pobyt na Westerplatte. W ostatnim 
dniu pobytu w Trójmieście uczniowie odwiedzili Centrum Nauki Experyment  
w Gdyni. 
 Wrocław - stolica województwa dolnośląskiego stała się bliższa 
uczestnikom wycieczki z Zespołu Szkół w Czaplinku w dniach 23 –25 maja b.r. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od ZOO i Afrykarium ze zwierzętami z Czarnego 
Kontynentu, rafy koralowej i Kanału Mozambickiego- oszklonego tunelu  
z rekinami i płaszczkami. W najstarszym ogrodzie zoologicznym w Polsce 
zobaczyliśmy m.in. słonie, tygrysy, niedźwiedzie, żyrafy, hipopotamy, torba-
cze, manaty, likaony, terrarium z wężami. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem 
słynnych grających fontann. Drugi dzień rozpoczął się od wjazdu na punkt 
widokowy Sky Tower. Mogliśmy podziwiać panoramę miasta z miejsca zlokali-
zowanego na 49. piętrze, na wysokości ponad 200 metrów. Następnie wyru-
szyliśmy Szlakiem Krasnali w kierunku Starego Miasta. Tam mieliśmy okazję 
zobaczyć jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce, kamieniczki Jasia i Mał-
gosi, Jatki Wrocławskie oraz Uniwersytet Wrocławski. Po obiadokolacji zwie-
dziliśmy jeszcze Ostrów Tumski z katedrą oraz most zakochanych. Ostatni 
dzień pobytu we Wrocławiu rozpoczął się bardzo intensywnie. Po śniadaniu 
udaliśmy się do Centrum Historii Zajezdnia. Jest to Ośrodek Pamięci i Przy-
szłości - przede wszystkim miejsce stałych i czasowych wystaw poświęconych 
powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska. Następnie zwiedziliśmy słyn-
ną wrocławską rotundę „Panoramę Racławicką” z oddziałem Muzeum Narodo-
wego. W programie nie mogło zabraknąć wizyty w Hydropolis – multimedial-
nym centrum wiedzy o wodzie.  
 

Marta Gańska, Małgorzata Głodek, Wioletta Piotrowska 
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Wieści z sesji  

maja odbyła się XLVII Sesja RM w dalszym ciągu w miesza-
nym trybie – 9 Radnych na sali, 4 obradujących w trybie zdal-
nym (2 nieobecnych). Nadal nie ma chętnych mieszkańców do  

bezpośredniej obecności na sesji, chociaż nie ma już ograniczeń pandemicznych, 
aczkolwiek transmisję z obrad obserwowało w internecie 61 osób. 

Zaprezentował Pan Burmistrz, a raczej jak zwykle po prostu odczytał, 
przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego. Nad prezentacją i później infor-
macją z prac Burmistrza przetoczyła się dyskusja, która zaowocowała kilkoma 
ciekawymi konstatacjami. 
 Deklarowała Pani Księgowa z CzOK-u (bo Pani Dyrektor nie odezwała 
się przez całą sesję ani słowem), że na sezon zostanie przygotowana i uruchomio-
na Izba Muzealna. Sprawę inwentaryzacji opóźnił covid, bo ponoć nie chciano 
nikogo wpuszczać w mury budynku!? Kaktus mi wyrośnie nie tylko na dłoni, jeśli 
IM w lipcu ruszy. Ponadto stwierdziła, że Szkoła Podstawowa nie widzi Izby na 
swoim terenie, a nawet chce ją wyrzucić z budynku, i szukają nowego miejsca na 
lokalizację. Spotkało się to, delikatnie pisząc, z niedowierzaniem ze strony radnego 
M. Bernata. W toku późniejszego „śledztwa” wyszło, że szkoła o niczym nie wie, 
czyli Rada została przez Księgową kolejny raz w bezczelny sposób okłamana 
(podobnie jak w kwestii kar płaconych przez CzOK). Jak zapowiadają niektórzy 
Radni, musi być ciąg dalszy tego zdarzenia.  
 Zostanie też uruchomiona strefa relaksu na piaskownicy. Tutaj jestem 
optymistą, bo banery już wiszą, co prawda od zeszłego roku, ale wystarczy chyba 
tylko zmienić daty i godziny. A w kwestii  wykonawców  może nikt się nie  zorientuje. 
 W Kurierze Nr 180 z sierpnia ub.r. apelowałem do naszych Włodarzy  
o godne urządzenie pracowni dla Mistrza E. Szatkowskiego. Powtórzył to samo  
Z. Dudor w Kurierze Nr 184 z grudnia ub.r. Oba apele pozostały bez jakiegokol-
wiek odzewu. Odgrzała sprawę radna E. Sobczak, wnioskując do Burmistrza  
o zajęcie się warsztatem pracy Artysty. Oczywiście nie wspomniała ani słowem  
o naszych wcześniejszych apelach. Zobaczymy jaka będzie reakcja Burmistrza. 
Zapytała także Radna o losy audytu OSW, o którym mówiło się już dużo wcześniej.  
 

Miejmy nadzieję, że niebawem ujrzy on światło dzienne.  
 Podjęto szereg uchwał o różnym ciężarze gatunkowym, a niektóre wy-
wołały spore emocje. 
 Decyzją RM wydzierżawiono prywatnej spółce na prawie 10 lat działkę 
za Komisariatem Policji z przeznaczeniem pod budowę boiska do piłki nożnej, 
które ma być udostępniane Akademii Piłkarskiej Czaplinek i Lechowi Czaplinek. 
Zdaniem radnego G. Gabrysia (i innych) boisko powinno być ogólnodostępne.  
 Bez problemu wydzierżawiono CzOK-owi na 9 lat działkę z piaskowni-
cą (za młynem). Przy okazji Radni usiłowali dowiedzieć się, jak ośrodek kultury 
gospodaruje na wydzierżawionej byłej stanicy ZHP w Machlinach. Jakiś gość  
o nieznanych kompetencjach i nieznanym statusie stwierdził, że od września ub.r. 
nic nie zrobiono, bo nie ma stosownej dokumentacji obiektu, a ponadto budynek 
jest w takim stanie, że nie można z nim nic zrobić (co to za ekspert?). Radna  
A. Kucharczyk stwierdziła, że cały obiekt przedstawia dziś obraz nędzy i rozpa-
czy. Należałoby chociaż wykosić trawę, pozamykać okna i przegonić różnych 
przygodnych „użytkowników”. Księgowa odpowiedziała, że sezon sianokosów 
dopiero się zacznie, a póki co można by wpuścić na teren stanicy barany albo 
kozy. Po takim lekceważącym powagę Rady Miejskiej dictum, Przewodniczący 
Rady przywołał Ją do porządku, chociaż Jej wypowiedź nie zrobiła na pozosta-
łych Radnych większego wrażenia. Widać przyzwyczaili się już do lekceważenia 
przez Burmistrza, a Pani Księgowa poszła za przykładem z góry. Kto następny 
spostponuje forum RM i zrobi z Radnych barany i kozy? 
 Podjęto kolejną uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Po wcześniej-
szych lamentach i ustaleniach na Komisjach zgodnie przyznano CzOK-owi  
50 tys. zł na działalność ośrodka (czyli na organizację rozrywki na piaskownicy). 
Było to 50 tys. zł refundacji z inwestycji na hali widowiskowo-sportowej. Czyli 
pieniądze ze sportu przeznaczono na przebalowanie. Nikomu z Radnych nie 
przyszło do głowy, aby ten fundusz przeznaczyć na działalność sportową – żaden 
z naszych klubów sportowych na pewno by nie odmówił dodatkowych środków, 
bo zawsze dostają za mało. Od dwóch sezonów nie działa lodowisko, ponieważ 
naprawy lub wymiany wymagają pompy agregatu chłodzącego, ale kogo obcho-
dzi ten obiekt? 

Adam Kośmider 

czerwca, jak co roku, Radni staną przed bardzo trudnymi i odpo-
wiedzialnymi decyzjami. Poprzez głosowanie za udzieleniem, 
bądź nie, absolutorium i wotum zaufania, ocenią działalność  

Burmistrza jako gospodarza Gminy w 2021 r. Dotychczasowa praktyka tej kaden-
cji pokazała, że nie zawsze decyzje Radnych w tej materii były obiektywne,  
a zasadniczą rolę odgrywały emocje, sentymenty, a nade wszystko interes własny 
– osobisty lub określonego środowiska czy grupy. Wielu nie rozumie (lub ma to  
w głębokim poważaniu), że interes wszystkich mieszkańców i dobro Gminy są 
nadrzędne. 

Z udzieleniem absolutorium raczej nie będzie problemu, bo wiąże się 
ono ściśle z realizacją budżetu. W ciągu roku Radni w zasadzie kontrolowali reali-
zację zamierzeń budżetowych i dokonywali zmian, które proponował Burmistrz, 
chociaż nie zawsze były one racjonalne. Niektórzy Radni na pewno będą przeciw, 
bo w ciągu roku nie zgadzali się z prowadzoną polityką finansową. 

Natomiast w sprawie wotum już dzisiaj można napisać kto będzie za  
i dlaczego. Wg alfabetu: M. Bernat – bo przy ostatni wotum stwierdził 
„głosowałem jak głosowałem” i pewnie teraz będzie tak samo; M. Czerniawski – 
bo Burmistrz realizuje jego pomysły; G. Gabryś – bo Burmistrz bez opamiętania 
wspiera CzOK w jego absurdalnych pomysłach; Z. Łomaszewicz – bo należy do 
totumfackich Burmistrza i zawsze jest za; S. Matułojć – bo CzOK angażuje w 
swoją działalność podopieczne MOW; A. Minkiewicz – bo Burmistrz zmienia 
granice Gminy wedle jej zamiarów; Sz. Pastuszek – bo Burmistrz załatwił wy-
dzierżawienie działki przy OSW; E. Sobczak – bo musi; W. Wojtowicz – bo Bur-
mistrz remontuje świetlicę w Pławnie i na drodze dojazdowej do jego domu za-
montował oświetlenie. Ta ósemka wystarczy do większości. Czy tak będzie? Jeśli 
się pomyliłem to zainteresowanych przeproszę.  

Zasadnicze dokumenty rozliczające pracę Burmistrza w ciągu roku to 
„Sprawozdanie z wykonania budżetu” i „Raport o stanie Gminy”. W głównych 
aspektach oba dokumenty się przenikają, ale Raport wydaje się bardziej adekwat-
ny do oceny działań i zaniechań władz. 
 We wstępie do  „Raportu o stanie Gminy za 2021” Pan Burmistrz relacjo-
nuje, że był to trudny rok zmagań z pandemią. Dlatego też już przy planowaniu 
budżetu, a zwłaszcza przy jego realizacji, trzeba było niespodziewanie zrezygno-
wać z ważnych dla rozwoju lokalnego inwestycji. Niestety, nie podaje jakie to 
inwestycje i dlaczego nie zostały zrealizowane.  
 W podpisie jest też zdjęcie Pana Burmistrza. Tego jeszcze nie było w na-
szej Gminie, i nie spotkałem nigdzie w Polsce, aby oficjalny gminny dokument 
sygnowany był portretem włodarza! Megalomania typowa dla artysty! Jeszcze 
trochę, a portrety Pana Naruszewicza zawisną w sali posiedzeń lub w szkolnych 
  

klasach. O Kim Dzong Unie już kiedyś pisałem.  
 Przypomina Autor Raportu, a nawet nim epatuje, o Strategii Rozwoju 
Gminy, który został przyjęty w 2014 r. Do tej pory nie został twórczo rozwinięty 
ani uzupełniony. Albo ten dokument jest tak dobry, albo nikt w tej kadencji nie 
ma innej wizji rozwoju Gminy. Dobrze, że z rozpędu jest częściowo realizowany. 
To samo dotyczy Gminnego Programu Rewitalizacji z 2017 r. 

Budżet zgodnie z uchwałą budżetową przewidywał deficyt (-) 
1 301 784 zł, który na koniec roku zaplanowano na (-) 2 509 207 zł, natomiast 
ostateczne wykonanie budżetu przyniosło nadwyżkę budżetową (+) 3 509 198 zł, 
co było m.in. wynikiem wpływu dodatkowych dochodów w wysokości 
4 596 573 zł dzięki hojności rządu.  
Dochody budżetu zaplanowano na 59 149 614 zł, które ostatecznie wyniosły 
61 613 207 zł. 
Wydatki budżetu zaplanowano na 60 451 398 zł, które po zmianach zostały usta-
lone na 64 122 414 zł i ostatecznie zostały wykonane w 96,72% planu na kwotę 
62 018 480 zł. 
Zadłużenie Gminy wynosi 21 500 001 zł, co ustala wskaźnik zadłużenia na 
32,81%. 
Z inwestycji warto odnotować modernizację ujęcia wody w Czarnem Wielkiem, 
ciąg dalszy ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem i przebudowę dróg w ulicach 
Gdańskiej i Kamiennej. 

Nader zdawkowo potraktowano informacje o gospodarce 
„śmieciowej”. Zapewne dlatego, że nic w tej materii nie zrobiono, także w tym 
roku, aby gospodarkę odpadami zracjonalizować. Oprócz oczywiście podniesie-
nia cen za odbiór śmieci. Jest tutaj przysłowiowe szambo, na co kolejny raz zwró-
ciło uwagę RIO. 

Szeroko Pan Burmistrz opisał działalność CzOK-u. Ten opis trzeba 
będzie jeszcze uzupełnić o informacje, których nie podaje. Napiszmy tylko, że ze 
sprawozdania wynika, iż średnia płaca w tej instytucji wynosi 6,3 tys. zł. 

Stwierdził Burmistrz, że Gmina posiada sprzyjające warunki dla róż-
nych form aktywnego wypoczynku, ale w wykazie obiektów sportu i rekreacji 
nie wymieniono lodowiska. 

Zarządzanie kryzysowe skupiło się na „walce” z pandemią. A tak za-
rządzano, że szczepienia pełną dawką na koniec ub.r. u nas mają najniższy po-
ziom w powiecie i na tle innych gmin wyglądają żałośnie: Drawsko 54,6%, 
Wierzchowo 54,4%, Kalisz Pom. 52,4%, Złocieniec 50,0%, Czaplinek 46,0%. 

W Kurierach Nr 179. 180 i 181 przedstawiłem „dokonania” Pana Bur-
mistrza od początku kadencji do jej połowy, jaka minęła w czerwcu 2021 r.  
W sumie 50 przypadków, które zaświadczają o bylejakości i szkodliwych działa-
niach obecnej władzy. W następnym Kurierze będzie ciąg dalszy kolejnych 
„twórczych” działań.  

Adam Kośmider 

Wotum i absolutorium  
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Majowe mecze Lecha Czaplinek 

maju oraz na początku czerwca kolejne mecze ligowe  
w sezonie 2021/22 rozegrały drużyny seniorów, junio-
rów starszych, trampkarzy oraz oldbojów Lecha Czaplinek.  

Poniżej relacja z tych spotkań. 
SENIORZY 
7 maja w 24. kolejce ligowej mierzyliśmy się na stadionie w Czaplinku z liderem 
rozgrywek zespołem Gavii Choszczno, z którym niestety przegraliśmy 1:3 po 
bramce Macieja Górniaka. Wartym podkreślenia fakt, że była to dopiero pierw-
sza porażka naszej drużyny w rundzie wiosennej. W tym meczu wystąpiliśmy  
w następującym składzie: Urkiel - Groździej, Woźniak, Kuzio (33' Kibitlewski 
Paweł), Krasoń - Kowalczyk, Kibitlewski Piotr, Szafarz (64' Stróżyk), Pawłow-
ski (84' Storczyk) - Górniak, Szpakowski (82' Simiński). 

 14 maja na stadionie miejskim w Ińsku rozegraliśmy spotkanie 25. kolej-
ki ligowej z miejscową drużyną Iny Ińsko. Mecz kończy się remisem 1:1 po 
bramce Bartłomieja Simińskiego, a zagraliśmy w nim w zestawieniu: Tomasze-
wicz - Krasoń, Kibitlewski Paweł, Woźniak, Groździej - Pawłowski, Kibitlewski 
Piotr, Szafarz, Stróżyk (66' Simiński) - Górniak, Szpakowski (80' Gortych). 
Kolejny mecz ligowy rozegraliśmy na własnym stadionie. 21 maja w spotkaniu 
26. kolejki mierzyliśmy się z zespołem Sparty Węgorzyno. Po dwóch bramkach 
Mateusza Pawłowskiego oraz jednej Bartłomieja Woźniaka zwyciężyliśmy 3:1 
występując w składzie: Urkiel - Krasoń, Woźniak, Kibitlewski Paweł, Groździej 
- Kowalczyk (63' Szpakowski), Szafarz (46' Simiński), Kibitlewski Piotr, Paw-
łowski (77' Kubiak) - Górniak, Stróżyk. 
 28 maja na stadionie miejskim w Złocieńcu w meczu 27. kolejki zagrali-
śmy z miejscową drużyną Olimpu Złocieniec, z którą zremisowaliśmy 1:1 po 
bramce Mateusza Pawłowskiego. W tym spotkaniu zagraliśmy w następującym 
zestawieniu: Lech: Urkiel - Groździej, Woźniak, Kibitlewski Paweł, Krasoń - 
Pawłowski, Szafarz (77' Guba), Kibitlewski Piotr, Simiński (86' Kubiak) - Gór-
niak, Stróżyk (70' Kowalczyk). 
 W pierwszym dniu czerwca zmierzyliśmy się na stadionie w Czaplinku 
w meczu 28. kolejki z zespołem Calisii Kalisz Pomorski, z którym wygraliśmy 
2:0 po bramkach Szymona Stróżyka i Macieja Górniaka. Graliśmy w następują-
cym składzie: Urkiel – Groździej, Woźniak, Kibitlewski Paweł, Krasoń – Kowal-
czyk (68' Guba), Kibitlewski Piotr, Szafarz, Pawłowski – Górniak, Stróżyk (72' 
Kubiak).  
 5 czerwca rozegraliśmy mecz ligowy w ramach 29. kolejki. Na stadionie 
w Łobzie przegraliśmy z drużyną Światowid 63 Łobez 0:5 grając w następują-
cym składzie: Tomaszewicz – Groździej, Kibitlewski Paweł, Woźniak, Kuzio 
(60' Kubiak) – Szafarz, Kibitlewski Piotr, Kowalczyk, Pawłowski – Stróżyk, 
Górniak. Do końca sezonu 2021/22 został nam do rozegrania jeden mecz ligowy. 
11 czerwca podejmiemy na własnym stadionie drużynę Zorzy Dobrzany. 
 Po dwudziestu dziewięciu rozegranych spotkaniach zespół seniorów 
zajmuje 4. miejsce w zachodniopomorskiej klasie okręgowej grupa 4 z dorob-
kiem 53 punktów (15 zwycięstw, 8 remisów, 6 porażek) i bilansem bramkowym 
61:39. 
TRAMPKARZE 
 Drużyna trampkarzy prowadzona przez trenera Dariusza Łacnego i wy-
stępująca w koszalińskiej grupie 3 C1 Trampkarz rozegrała w maju 2 mecze 
ligowe. 7 maja na stadionie miejskim w Czaplinku w meczu 12. kolejki mierzyli-
śmy się z Akademią Piłkarską Drawsko Pom. Po dwie bramki zdobyli Dawid 
Rutkowski, Szymon Chrzanowski, Mateusz Dul, zaś po jednej Aleksy Worso-
wicz i Jan Szczanowicz, dzięki czemu wygraliśmy 8:0. 14 maja w spotkaniu 13. 
kolejki ligowej podejmowaliśmy na własnym stadionie drużynę wicelidera Ju-
nior Kalisz Pomorski, z którą niestety przegraliśmy w stosunku 1:3 po bramce 
Dawida Rutkowskiego. 30 maja nasi trampkarze mierzyli się w meczu towarzy-
skim z Orłem Wałcz. Spotkanie odbyło się w systemie 3x30 min. Składy zespo-
łów z uwagi na dużą frekwencję były ciągle zmieniane i rotowane na boisku. 
Mecz zakończył się zwycięstwem Lecha 9:6. Trzy bramki strzelił Dawid Rut-
kowski, dwie Łukasz Aleszko, zaś po jednej Mateusz Zięba, Kacper Leszczyń-
ski, Sebastian Gawroński oraz Szymon Chrzanowski. W ostatnim meczu ligo-
wym tego sezonu 3 czerwca w ramach 11. kolejki podejmowaliśmy na własnym  

stadionie Olimp Złocieniec. Po bramce Dawida Rutkowskiego wygraliśmy 1:0. 
 Drużyna trampkarzy na koniec sezonu z dorobkiem 33 punktów  
(11 zwycięstw i 1 porażka) i bilansem bramkowym 57:11 uplasowała się na  
2. miejscu w tabeli. 
JUNIORZY STARSI 
 Drużyna juniorów starszych prowadzona przez trenera Krzysztofa Boł-
dysza i występująca w koszalińskiej II lidze okręgowej A1 Junior RW grupa 2 
rozegrała w maju 4 mecze ligowe rundy wiosennej sezonu 2021/2022. 7 maja w 
spotkaniu 6. kolejki mierzyliśmy się na boisku w Karsiborze z Santosem Kłębo-
wiec. Po bramkach Cypriana Kozaka oraz Mateusza Baranowskiego niestety 
przegraliśmy 2:3. 14 maja w meczu 7. kolejki ligowej podejmowaliśmy na sta-
dionie miejskim w Czaplinku drużynę Korony Człopa, z którą wygraliśmy 9:1 
po czterech bramkach Mateusza Baranowskiego, po trzech Szymona Makucha 
oraz po jednej Jana Kaczmarka oraz Mateusza Skoniecznego. 22 maja na stadio-
nie miejskim w Karlinie mierzyliśmy się w spotkaniu 8. kolejki z Sokołem Karli-
no, z którym wygraliśmy 2:1 po bramkach Oliwiera Guby i Huberta Wodzyń-
skiego. W ostatnim majowym spotkaniu na stadionie w Czaplinku w meczu  
9. kolejki podejmowaliśmy zespół Spójni Świdwin, z którym wygraliśmy 4:0 po 
dwóch bramkach Huberta Wodzyńskiego oraz po jednej Filipa Smugi 
i Maksymiliana Przytuły. 5 czerwca na stadionie miejskim w Połczynie Zdroju  
w spotkaniu 10. kolejki przegraliśmy 1:4 z miejscową Pogonią, a jedyną bramkę 
dla Lecha strzelił Mateusz Baranowski.  
 Po dziewięciu rozegranych spotkaniach nasi juniorzy z dorobkiem 15 
punktów (5 zwycięstw i 4 porażki) i bilansem bramkowym 30:19 plasują się na 
3. miejscu w tabeli. 
OLDBOJE 
 W maju kolejne mecze ligowe w rundzie wiosennej zagrała drużyna 
oldbojów Lecha występująca w I lidze PLO. 3 maja w spotkaniu 18. kolejki na 
stadionie w Gryficach mierzyliśmy się z miejscową Spartą Gryfice, z którą wy-
graliśmy 2:1 po bramkach Sławomira Kubiaka i Krzysztofa Bołdysza. 7 maja  
w kolejnym meczu ligowym w ramach 19. kolejki podejmowaliśmy na stadionie 
miejskim w Czaplinku zespół Oldboje Bruskowo Wielkie, z którym przegrali-
śmy 0:2. 14 maja na stadionie miejskim w Tychowie w spotkaniu 20. kolejki 
graliśmy z drużyną Jesion-Trans-Oldboje Tychowo i wygraliśmy 2:1 po bram-
kach Roberta Sapińskiego i Sławomira Kubiaka. 21 maja w spotkaniu 21. kolejki 
na stadionie w Czaplinku mierzyliśmy się z Victorią Sianów, z którą przegrali-
śmy 1:3 po bramce Roberta Sapińskiego. 28 maja w ramach 22. kolejki graliśmy 
na wyjeździe ze Zrywem Kretomino i przegraliśmy ten mecz 2:8 po dwóch 
bramkach Krzysztofa Makucha. 4 czerwca w meczu 23. kolejki wygraliśmy 6:4 
na własnym stadionie z Iskrą Białogard. Po dwie bramki strzelili Krzysztof Boł-
dysz i Tomasz Tomczak, zaś po jednej Arkadiusz Lech i Paweł Czapliński. 
 Po dwudziestu jeden rozegranych spotkaniach nasi oldboje z dorobkiem 
24 punktów (7 zwycięstw, 3 remisy i 11 porażek) i bilansem bramkowym  
40:67 plasują się na 9. miejscu w tabeli. 
 W sobotę 28 maja w restauracji Pomorska w Czaplinku odbyło się spo-
tkanie Zarządu naszego klubu z drużynami trampkarzy oraz juniorów starszych. 
Podczas przemówienia prezes Dominik Urban przedstawił naszym zespołom 
plany i wizję dotyczące funkcjonowania klubu w przyszłych latach. Ponadto 
podkreślił szczególnie rolę naszych młodych zawodników dla rozwoju klubu, 
podziękował za ich wkład i zaangażowanie, pogratulował osiągniętych wyników 
i życzył powodzenia w dalszej karierze sportowej. Po przemówieniu wszyscy 
wspólnie zjedli obiad. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i pokazało jak 
ważni są nasi młodzi zawodnicy dla rozwoju Lecha Czaplinek. 
 Po raz kolejny staramy się o dotację z rządowego programu Klub,  
w czym od wielu lat pomaga nam Pani Katarzyna Szlońska-Getka, za co ser-
decznie jej dziękujemy. W ostatnim tygodniu maja przez prezesa naszego klubu 
Dominika Urbana zostały podpisane dokumenty potrzebne do złożenia wniosku 
o dotację z programu Klub na ten rok. . 

 
Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 

Mecz drużyny seniorów z Calisią Kalisz Pomorski 

Mecz drużyny trampkarzy z Juniorem Kalisz Pomorski 
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