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chtiofauna naszych krajowych wód ma krótką historię. 
Wynika to z faktu, że nie tak dawno, jak na historię ziemi, 
z naszego terytorium około 11 tys. lat temu, ustąpiło kolejne  

zlodowacenie. Życie w wodzie jest więc bardzo młode, co skutkuje 
tym, że nie ma w niej gatunków endemicznych.  
W porównaniu do wód z południowej, wschodniej  
i zachodniej Europy ilość gatunków ryb jest wręcz 
mizerna. Jedną z przyczyn jest fakt, że te tereny Euro-
py jeszcze około 30 tys. lat temu zajmowało płytkie  
i ciepłe morze, które rozłączyło się z Oceanem Atlan-
tyckim, kolejno nawet z gorącym Oceanem Indyjskim. 
Reliktami tych zjawisk są dzisiejsze Morze Czarne  
i Morze Kaspijskie oraz Jezioro Aralskie. Na tym ob-

szarze dominowały ryby z rodziny karpiowatych i okoniowatych. 
Wspomniane kolejne zlodowacenia, gdzie grubość lodu sięgała nawet 
1000 m, zmiotły z powierzchni ziemi wszystkie żywe istoty. W Polsce 
sięgało ono ukształtowanych już gór. Naturalnie, całkowitemu zniszcze-
niu uległa cała dotychczasowa sieć rzek i jezior. Życie ówczesnej ich-
tiofauny rozpoczynało się od nowa. Migrację ryb na tereny polodowco-
we umożliwiał nie zamarznięty Dunaj z jego dorzeczem. Jedne ryby  
i żywe stworzenia ginęły, inne przetrwały i kolonizowały środowisko, 
chociaż warunki były bardzo surowe. Badania genetyczne szczątków 
ryb poświadczają, że były to gatunki zimnolubne. Dlatego też teren 
Polski skolonizowały gatunki ryb słodkowodnych, jak też Bałtyku ryb 
przedostających się z Atlantyku, a że jest tam bardzo małe zasolenie, 
więc wśród występujących tam gatunków ryb jest wiele słodkowod-
nych. 

Ten może przydługi wstęp ma na celu przybliżyć zrozumienie, 
skąd w naszym ekosystemie żyje tylko około 57 gatunków ryb auto-
chtonicznych. Ryby były od zawsze pożądanym pożywieniem człowie-
ka. Jednym z podstawowych pokarmów dostarczających białko, więc 
zawsze miały duże znaczenie gospodarcze. Od zawsze starano się je 

przenosić do innych 
środowisk wodnych poza 
naturalny obszar jego 
występowania. W świecie, 
w wielu jego regionach 
spowodowało to trwałe 
zmiany w składach gatun-
kowych ryb, które żyły 
dotychczas dziko, a obok 
nich pojawiły się na trwałe 
ryby obcego pochodzenia. 
Polska pod tym względem 
nie jest wyjątkiem. Ichtio-
logowie wyliczają, że na 
przestrzeni od XII w. 

do dzisiaj nasze wody zostały skolonizowane przez około 40 gatunków. 
Najwięcej ryb pochodzi z Ameryki Płn. – ok. 12 gatunków, z Azji  
i Syberii – ok. 11, z różnych obszarów Europy – 10, a reszta z Afryki 
lub Ameryki Płd. Jedne się przyjęły i zaaklimatyzowały, inne nie, ale 
obecnie już na stałe żyje w naszych wodach 19 obcych genetycznie 
gatunków ryb, co stanowi około 25% całego rybostanu. W większości 
jest to efekt celowego zarybiania. Chciano w ten sposób poprawić natu-
ralny skład gatunkowy. Sprowadzano gatunki ryb dla celów sporto-
wych, atrakcyjnych z wędkarskiego punktu widzenia. W celu walki  
z niepożądanymi roślinami, szkodnikami, niepożądanymi organizmami 
w naszych wodach, dla celów ozdobnych, do różnego typu akwariów  
i oczywiście wiele sprowadzonych gatunków miało przynieść masę 
pozyskiwanego do spożycia mięsa.  

Niestety, w międzyczasie dotarło do nas różnymi drogami wie-
le gatunków niepożądanych w naszym ekosystemie, wręcz szkodliwych. 

Najwięcej tych niepożąda-
nych gatunków ryb dostało 
się wraz ze sprowadzanym 
narybkiem karpia, amura 
czy tołpygi. Wiele dostało 
się poprzez rozbudowaną w 
poprzednim stuleciu sieć 
kanałów łączących rzeki. 
Rozkwita wędkarstwo, 
które zapewnia bliski 
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Ryby celowo sprowadzane (cz. 1) 
kontakt z przyrodą i rekre-
ację. Wędkarze dla uatrak-
cyjnienia łowisk sprowa-
dzili sporo nowych gatun-
ków, także jako żywe przynę-
ty. Niepoślednią rolę odgrywa 
akwarystyka. Żal zabijać 
hodowane rybki, które się już 
znudziły, więc wypuszcza się 
je do otwartych wód, nie zda-
jąc sobie sprawy jakie mo-
gą być tego skutki dla natury. Wędrowne ptactwo wodne także ma 
udział w przenoszeniu ikry różnych gatunków ryb, w tym też tych 
niechcianych.  

Sprzyjają temu procesowi także różne przekształcenia środo-
wiska, budowa zbiorników zaporowych, zanieczyszczenia wód, 
zwiększenie zasolenia przez przemysł, betonowanie brzegów rzek itp. 
Te warunki okazały się sprzyjające dla nowych wędrowców. W Polsce 
dość wcześnie próbowano wprowadzić do ekosystemu wodnego nowe 
gatunki ryb. Udało się w pierwszym etapie sprowadzić karpia. Sazany 
pełnołuskie sprowadzono z terenów Czech i Moraw. Karp naturalnie 
występuje w dorzeczu Dunaju. W Europie hodowany był już od  
1000 lat, a już od nawet 1500 lat na dworach cesarzy chińskich. 

Na przełomie XIX i XX w. na tereny Polski sprowadzono 10 
obcych gatunków ryb. Ale nie wszystkie znalazły u nas dobre warun-
ki, i zaaklimatyzowały się tylko: sumik karłowaty, pstrąg źródlany i 
tęczowy, bass słoneczny i wielkogębowy, karaś srebrzysty. W sumie 6 
gatunków, które do dzisiaj w większym lub mniejszym stopniu zawojo-
wały nasze wody. W poło-
wie XX w. świadomie lub 
przypadkowo sprowadzono 
około 25 gatunków. To du-
żo, bo stanowi to około 67% 
dotychczas sprowadzonych i 
zarybianych gatunków. W 
tych latach więc sprowadzo-
no wiele azjatyckich ryb 
roślinożernych, z których największe są amur i tołpyga. Trochę póź-
niej sprowadzono do Polski obce nam jesiotry z Ameryki (w miejsce 
rodzimych, które wyginęły), głównie w celach hodowlanych w sta-
wach i zarybiania wód PZW. Pod koniec lat 90-tych niestety, rozpo-
częła się inwazja z obszaru zlewni Morza Kaspijskiego ryb rodziny 
babkowatych, jak: trawianka, czebaczek amurski, babka bycza. Żadne-
go z tych gatunków nie sprowadzono celowo! W Polsce znalazły do-
bre lub nawet bardzo dobre warunki, i szybko opanowały i opanowują 
nadal znaczne połacie naszego krajowego ekosystemu. Odznaczają się 
wyjątkowo szybką ekspansją. Sprzyja temu też fakt, że ryby te są chęt-
nie wykorzystywane przez wędkarzy jako przynęta na drapieżniki: okonia, 
szczupaka, sandacza. Taki sam był cel sprowadzenia sumika karłowatego.  
 Z punktu widzenia przyrody jest to działanie kontrowersyjne, 
wręcz niepożądane. Podchodzić do tego powinniśmy z rozwagą, 
zwłaszcza na obszarach, gdzie przyroda jest chroniona, jak obszary 
objęte parkami narodowymi, obszary Natura 2000. Dotyczy to także 
raka sygnałowego i pręgowanego. 

Nie ma u nas limitów połowowych, aby ograniczyć obecność 
obcych gatunków ryb na naszych wodach. Nie wolno też wypuszczać 
z powrotem do wody złowionych obcych gatunków. Każde dzikie 
zarybianie jest więc wykroczeniem. Konieczne jest uzyskanie zezwo-
lenia na wprowadzenie nowych gatunków ryb i zarybianie nimi. Roz-
porządzenie Ministra 
Rolnictwa z roku 2003 
zakazuje wpuszczania do 
naszych wód sumika kar-
łowatego, czebaczka 
amurskiego i trawianki. 
Odpowiedni zapis znalazł 
się także w regulaminie 
amatorskiego połowu ryb 
PZW. Polska w tym nie 
jest odosobniona, gdyż 
podobne zarządzenia narzuca nam członkostwo w UE dotyczące wszyst-
kich 27 państw. Wykroczeniem jest ponowne wpuszczanie do wody w/w zło-
wionych ryb obcego pochodzenia. Problem obcych gatunków ryb nabiera coraz 
większego znaczenia, jeśli chcemy zachować rodzime gatunki ryb i resztki nie-
zniszczonej jeszcze przyrody. (cdn.) 

Józef Antoniewicz 

Amur 

Jesiotr 

Karp sazan 

Bass wielkogębowy 

Sumik karłowaty 
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CIEKAWE DETALE (cz. 2)  

pacerując po Czaplinku warto przyjrzeć się uważnie zabudowie 
miejskiej. Nagrodą będzie odkrycie niespodzianek w postaci 
różnych ciekawych detali. Na co dzień często nie zwracamy na 

nie uwagi, chociaż niejednokrotnie są one cennymi pamiątkami  
z przeszłości naszego miasta. W poprzedniej części podałem Czytelni-
kom cztery takie przykłady. W tej części  zaprezentuję Czytelnikom 
trzy kolejne ciekawostki, na które warto zwrócić uwagę podczas spa-
ceru po Czaplinku.  

*** 
 Miłośnikom historii można polecić przyjrzenie się murom cza-
plineckiego kościoła pw. Św. Trójcy, zwanego potocznie przez miesz-
kańców "małym kościółkiem”. Na południowo-wschodnim zaokrąglo-
nym narożniku zewnętrznej ściany kościoła znajduje się tajemniczy 
detal o charakterze sztukaterii. Powstał on prawdopodobnie w XVIII w. 
podczas odbudowy kościoła po pożarze, który miał miejsce w 1725 r. 
Wygląd tej sztukaterii według stanu z grudnia 2008 r. przedstawia foto-

grafia nr 1. Jak widzimy,  
z pierwotnej sztukaterii wyko-
nanej z zaprawy wapienno-
piaskowej zachowały się już 
tylko niewielkie fragmenty. 
Widoczne są także ślady popra-
wek i uzupełnień wykonanych 
po II wojnie światowej 
(prawdopodobnie w latach sie-
demdziesiątych) przy użyciu za-
prawy cementowej. Ten ciekawy 
detal stopniowo niszczeje w wyni-
ku systematycznego kruszenia się 
zaprawy. Powstają ubytki, które 
sprawiają, że w miarę upływu 
lat detal staje się coraz mniej 
czytelny. Grozi mu całkowite 
zniknięcie. Zagadkowy detal 
od dawna wzbudzał duże zain-
teresowanie, zwłaszcza że 
kontrastuje on wyraźnie z su-
rowym murem świątyni. Jakie 
było jego przeznaczenie? Sto-
pień zniszczenia sprawia, że 
niełatwo jest w sposób nie 
budzący wątpliwości określić 

jego pierwotną funkcję. Sporą popularnością cieszy się hipoteza, że jest 
to pozostałość po dawnym zegarze słonecznym. Taka wersja przedsta-
wiona jest m.in. w dokumentacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków. Zwolennikiem innej wersji jest czaplinecki regionalista Pan 
Romuald Czapski, który twierdzi, że tkwiący w sztukaterii pręt nie był 
elementem zegara słonecznego, lecz służył do zawieszania latarni. Na 
murach kościoła pw. Św. Trójcy można dostrzec także pozostałości 
kilku innych zniszczonych sztukaterii. Opisałem je szczegółowo w 
artykule „Czaplinecki kalejdoskop historyczny (IV)” opublikowanym w X 
tomie „Zeszytów Siemczyńsko
-Henrykowskich” z 2017 r. Jest 
on dostępny m.in. na stronie  
internetowej Henrykowskiego 
Stowarzyszenia w Siemczynie 
(hss.siemczyno.pl ). W artykule 
tym umieściłem m.in. zdjęcie 
przedstawiające wygląd opi-
sanego wyżej detalu wg 
stanu w 1959 r. Jak wyglą-
dała wówczas sztukateria – 
widzimy na fot. nr 2.  
 Z historią zabytko-
wego kościoła pw. Św. 
Trójcy związana jest stojąca 
przy ul. Wałeckiej murowa-
na XVIII-wieczna przy-
drożna kapliczka słupowa  
z krucyfiksem we wnęce. 
Na czym polega ten zwią-
zek? Kościół pw. Św. Trój-
cy był zniszczony przez wielki 
 

pożar, który nawiedził miasto w 1725 r.. Odbudowa zniszczonej przez 
płomienie świątyni została sfinalizowana dopiero w 1753 r. w czasie, 
gdy czaplinecką parafią katolicką kierował proboszcz Lentz (wg nie-
mieckiego źródła: Johannes Franziskus Lentz czyli: Jan Franciszek 
Lentz). Odbudowa kościoła była największą zasługą tego energiczne-
go proboszcza. Proboszcz Lentz pozostawił po sobie także inną intere-
sującą pamiątkę. Jest nią właśnie przydrożna kapliczka zwieńczona 
metalową chorągiewką z napisem odczytywanym zwykle jako:  
F. LENTZ PACPPC 1748. Analizując kształty liter na chorągiewce 
można jednak dojść do wniosku, że pierwszą część napisu należy od-
czytywać jako: F. I. LENTZ. Jest to możliwe, gdyż proboszcz ten no-
sił dwa imiona: Franciszek i Jan (po łacinie: Ioannes), chociaż w lite-
raturze można spotkać także nazwisko  proboszcza Lentza podane 
tylko z jednym imieniem – Franciszek. Nieznane jest znaczenie liter 
PACPPC, ale można przypuszczać, że jest to skrót utworzony z pierw-
szych liter łacińskich wyrazów określających tytuły używane przez 
Lentza z zastosowaniem polskiej nazwy Czaplinka. Skrót ten może 
oznaczać „poznańskiego archikatedralnego kanonika” i „proboszcza 
parafii Czaplinek”. Na ilustracji nr 3 widzimy dwie fotografie. Pierw-
sza dokumentuje wygląd szczytu kapliczki z metalową chorągiewką  

w lutym 2017 r., na drugiej - z czerwca 2017 r. - widzimy ten sam 
detal w kształcie nadanym podczas remontu przeprowadzonego  
w maju 2017 r. Tu należy odnotować, że stara blaszana kula trafiła do 
Izby Muzealnej i została zastąpiona nową. 
 Przenieśmy się teraz do północnej części miasta, gdzie osoby 
zwiedzające Czaplinek zatrzymują się często przy budynku mieszkal-
nym Drahimska 7 z fasadą 
zdradzającą odległą metrykę. 
Można przypuszczać, że jest to 
budynek z początku XIX w. lub 
może nawet z XVIII w.  Stare 
drewniane drzwi wejściowe do 
tego budynku są z pewnością 
tym elementem fasady, który 
budzi największe zainteresowa-
nie. Szczególną uwagę prze-
chodniów zwracają umieszczo-
ne na drzwiach okucia wykona-
ne z blachy, w tym dwa okucia 
w kształcie ukoronowanych 
orłów. Jedno z tych okuć wi-
dzimy na fotografii nr 4 wyko-
nanej w 2015 r. Blaszane orły 
na drzwiach nie są jednak ory-
ginalne. W 1987 r. oryginalne 
orły zniknęły, a po krótkim 
czasie na drzwiach w tym sa-
mym miejscu pojawiły się no-
we – wzorowane na starych. 
Zrekonstruowane orły wykona-
ne są jednak z mniejszą precyzją niż usunięte orły oryginalne. 
 Zabytkowe okucia w kształcie orłów od dawna budziły zainte-
resowanie miłośników historii Czaplinka. Wygląd tych okuć wskazu-
je, że ich ich wykonawca mógł wzorować się na kształtach herbowego 
orła pruskiego. W czaplineckiej Izbie Muzealnej przechowywana jest 
kronika Czaplineckiego Towarzystwa Kultury „Drawianie”, w której 
znajdujemy fotografię okucia z orłem wykonaną w 1971 r. oraz foto-
grafię z lat osiemdziesiątych przedstawiającą to samo okucie z uszko-
dzeniem. W podpisie pod zdjęciami, znajdujemy informację wyjaśnia-
jącą, że fotografia z 1971 r. stanowiła załącznik do pisma skierowane-
go przez Piotra Kasprowicza do Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków i mającego zainteresować urząd Konserwatora Zabytków 
 

1. Zniszczona sztukateria na murze „małego 
kościółka” opisana w dokumentacji zabytku 
jako pozostałość po zegarze słonecznym. Stan  

z 2008 r. (fot. Zb. Januszaniec).  

2. Wygląd sztukaterii w 1959 roku  (źródło: doku-
mentacja koszalińskiej Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu  Ochrony  Zabytków; fot. A. Czerepiński).  

3. Metalowa chorągiewka na szczycie przydrożnej kapliczki przy ul. Wałeckiej. 
Stan  z  lutego 2017 r. oraz z czerwca 2017 r. (fot.  Zb. Januszaniec). 

4. Okucie w kształcie orła na drzwiach 
domu Drahimska 7. Stan z 2015 r.  

( fot. Zb.  Januszaniec).  
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Regaty Żeglarskie Stare Drawsko 2022 - rozpoczęcie Wakacji  

Internetowych w dziale „Odkrywcy”. Wyraziłem tam przypuszczenie, 
że to fakt uszkodzenia jednego z orłów skłonił właściciela budynku do 
zastąpienia oryginalnych okuć replikami. Niedawno słuszność tego 
przypuszczenia została potwierdzona. W jaki sposób? Otóż 2 kwietnia 
2022 r. umieściłem na facebooku informację zapowiadającą niniejszy 
artykuł wraz z zestawem zdjęć do artykułu. Wśród tych zdjęć była 
oczywiście także fotografia nr 4 prezentująca okucie w kształcie orła. 
Jeden z członków rodziny, do której należy ten budynek, w komenta-
rzu do mojej informacji napisał m.in.: „[…] Orły natomiast wykułem 
nowe, bo poprzednie turyści bardzo odłamywali. Oryginał jest, kiedyś 
zrobię super kopię...[…]”. (cdn.) 
 
Aneks 
 W pierwszej części artykułu podałem 15 adresów budynków w 
centrum miasta z fasadami ozdobionymi płaskorzeźbami ceramiczny-
mi. Okazało się, że przeoczyłem płaskorzeźbę umieszczoną na budyn-
ku Dąbrowskiego 1. A może Czytelnicy wskażą jeszcze jakiś pominię-
ty przeze mnie adres? 

Zbigniew Januszaniec   

zabytkowymi drzwia-
mi budynku przy Dra-
himskiej 7. Podpis 
pod zdjęciami mówi 
również, że druga 
fotografia - przedsta-
wiająca uszkodzonego 
orła - wykonana zo-
stała przez Mieczysła-
wa Okulewicza. Oba 
opisane wyżej zdjęcia, 
pozwalające porównać 
wygląd jednego z orygi-
nalnych orłów w 1971 r. 
i w latach 80-tych, zapre-
zentowane są na fot. nr 5.  

 Szereg informacji o okuciach w kształcie orłów zdobiących 
drzwi budynku Drahimska 7 podałem w historyczno-krajoznawczej 
zagadce nr 194 opublikowanej 14.10.2015 r. na Drawskich Stronach 
  

czerwca w Starym Drawsku odbyły się regaty zorganizowane 
przez sołectwo St. Drawsko. W regatach wzięło udział ponad  
40 zawodników w klasach – Optymist, Laser 4,7, ISA 407 i jachty  

kabinowe z gminy Czaplinek, jak i z zaprzyjaźnionych klubów (ŻMKS Orlę 
Szczecinek, UKS Złocieniec, UKŻ Wodniak Piła). 

Zostaliśmy zaszczyceni obecnością Zbigniewa Dudora - Członka Za-
rządu Powiatu Drawskiego i Janusza Bartczaka – Z-cy Burmistrza Czaplinka, 
którzy wraz z sołtysem St. Drawska otworzyli regaty. Uroczystego podniesienia 
bandery dokonał Komandor Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego Andrzej 
Cogiel z zawodnikami z naszego sołectwa. O godz. 12:00 rozpoczęła się rywali-
zacja na wodzie. Pogoda sprzyjała regatom z wyjątkiem wysokiej temperatury, 
która przyczyniła się do skrócenia planowanych biegów dla najmłodszych. 

W czasie trwania regat goście i widzowie mogli skorzystać z różnych 
przygotowanych dodatkowych atrakcji. A mianowicie: 
- Rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Jezioro Drawsko - główna atrakcja regio-
nu". Główną nagrodę zdobył Przemysław Kaczmarek. Jego praca była bezkon-
kurencyjna (na zdjęciu), została podczas imprezy zlicytowana. 
- OSP Czaplinek przygotowała pokaz ratownictwa. Podjęcie poszkodowanego 
przytomnego skuterem metodą hawajską, podjęcie poszkodowanego nieprzy-
tomnego metodą “Johnny B”, i wywrócona łódź z dwoma poszkodowanymi  
w tym z jedną, która utknęła pod łódką. 
- Po pokazie Strażaków odbyły się “zawody pływackie “ dla wszystkich chęt-
nych. W Zawodach udział wzięło 17 osób w dwóch kategoriach. Wszyscy otrzy-
mali medale a najlepsi nagrody rzeczowe. 
- Dla wszystkich dzieci był do dyspozycji zamek dmuchany. Była też możliwość 
pomalowania twarzy przez Panie z CzOK-u. 
- Podczas całej imprezy wszyscy mogli się posilić przy stoisku gastronomicznym 
przygotowanym przez mieszkańców St. Drawska. Na stoisku czekały ciasta  
 

domowe, sielawa 
wędzona, pajda 
chleba ze smalcem 
i ogórkiem mało-
solnym, kiełbaska  
z grilla, popcorn, 
wata cukrowa, 
świeżo robiona 
lemoniada i soczki. 
Cały zysk z impre-
zy zostanie prze-
znaczony na wy-
cieczkę dla miesz-
kańców sołectwa 
na koniec wakacji. 
O godz. 17:00 od-
było się uroczyste zakończenie regat i wręczenie pucharów i nagród dla uczestni-
ków. Nasi zawodnicy ze szkółki żeglarskiej w Czaplinku też mieli udany występ, 
a mianowicie: 
- Maja Sikorska  - II miejsce Optimist dziewczęta do lat 9; 
- Błażej Michalczyszyn – II miejsce Optymist chłopcy do lat 9; 
- Kacper Sikorski – II miejsce Laser 4,7; 
- Adrian Adasiak – IV miejsce Laser 4,7 
- Oliwia Suska – IV  miejsce Optymist dziewczęta. 
Swoje pierwsze regaty zaliczył i ukończył wszystkie biegi Michał Matułojć. 
Regaty były próbą odnowy imprez z poprzednich lat zlikwidowanych przez 
pandemię, a zróżnicowane przez wprowadzenie większej ilości klas jachtów 
żaglowych. Próba udała się i wspaniale rozpoczęliśmy wakacje 2022. Pokazali-
śmy, że nasza zatoczka w St. Drawsku idealnie nadaje się do takiego typu im-
prez. Mam nadzieję, że regaty w St. Drawsku będą organizowane co roku jak 
kiedyś i będą cieszyły się coraz większą popularnością. 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji regat,  
a w szczególności: 
- Starostwu Powiatowemu w Drawsku Pom.; 
- Gminie Czaplinek; 
- Lokalnej Organizacji Turystycznej Czaplinek; 
- Czaplineckiemu Bractwu Żeglarskiemu; 
- Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury; 
- Drużynie WOPR z Czaplinka; 
- OSP Czaplinek; 
- Restauracji  "Stary Drahim" - Ryszard Swęd; 
- Gospodzie “Podzamcze” Pani Ani Oździńskiej; 
- “Magic Work Bygg” Panu Kamilowi Koladka; 
- “Smażalni i wędzarni ryb u Romana” Monice i Romanowi Perłak; 
- Wszystkim rodzicom szkółki żeglarskiej w Czaplinku; 
- Panu Eugeniuszowi Ozon i Panu Karolowi Żbikowskiemu i wszystkim  miesz-
kańcom St. Drawska, którzy poświęcili swój czas i pieniądze. 
Jesteśmy wielcy i oczywiście wycieczka będzie na zakończenie wakacji, na którą 
już serdecznie zapraszam mieszkańców sołectwa. 

Anna Sikorska - sołtys Starego Drawska 

5. Oryginalne okucie w kształcie orła na drzwiach domu 
Drahimska 7 na zdjęciach z  1971 r i z lat 80-tych.  

(źródło: Kronika CzTK „Drawianie”).  
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Młodzież w Starostwie Powiat Drawski na słodko 

Kolejny raz nagroda odebrana 

Przenocuj w Schronisku 

W dniu 6 czerwca 2022 r. klasa pierwsza o profilu humanistyczno-prawnym  
z naszego drawskiego Liceum była na wycieczce edukacyjnej w Starostwie Po-
wiatowym w Drawsku Pomorskim.  
Uczniów przywitała Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego – Pani Urszula 
Ptak oraz Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Pan Waldemar Wło-
darczyk, którzy opowiedzieli o władzach samorządowych i ich kompetencjach 
oraz zadaniach realizowanych przez powiat. Młodzież miała okazję dowiedzieć 
się w jaki sposób odbywają się sesje Rady Powiatu i jakie są zasady głosowania  

przez radnych. Podczas tego spo-
tkania Pani Przewodnicząca poin-
formowała uczniów o inicjatywie 
utworzenia w naszym powiecie, 
od przyszłego roku szkolnego, 
młodzieżowej rady powiatu  
i zachęcała młodzież do wzięcia 
udziału w wyborach do tej rady. 
Ponadto uczniowie zapoznali się  
z Protokołami z sesji Rady Po-
wiatu Drawskiego oraz Rejestrem 

uchwał Rady Powiatu Drawskiego. Następnie młodzież zwiedziła poszczególne 
wydziały Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, zapoznając się  
z zadaniami realizowanymi w tych wydziałach oraz sprawami, które można  
w tych wydziałach załatwić. 
Wycieczka ta przybliżyła uczniom specyfikę samorządu terytorialnego oraz 
stanowiła dla nich cenną lekcję z zakresu prawa samorządowego. 

Maria Półrolnik, Radca Prawny  

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku naboru 4/2022 Promowanie ob-
szaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (nabory finansowane  
z PROW 2014-2020), ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo 
Drawy z Liderem Wałeckim", Wydział Rozwoju i Promocji pozyskał dofinan-
sowanie w wysokości 20.100,00 zł na realizację projektu pn. „Powiat Drawski 
na słodko”. Całkowity koszt projektu wynosi 38.861,85 zł.  
Wszystkie działania promocyjne zorganizowane będą w oparciu o lokalny pro-
dukt – miody z Pojezierza Drawskiego. Projekt zostanie zrealizowany na przeło-
mie września i października br., a w jego ramach przewidziano m.in. wydanie 
materiałów promocyjnych, organizację konferencji połączonej z jarmarkiem 
produktów regionalnych oraz ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów 
szkół podstawowych.  
Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie internetowej – 
www.powiatdrawski.pl 

Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji 

W okresie wakacyjnym internaty szkół ponadpodstawowych pełnią funkcję 
schronisk dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. W powiecie 
drawskim znajdziecie Państwo cztery takie miejsca. 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czaplinku, ul. Parkowa 2 oferuje bazę 

noclegową dla 40 osób, w pokojach 2-, 3- i wielooso-
bowych. 
Do dyspozycji gości w budynku: aneks kuchenny z 
lodówką, mikrofalą, czajnikiem elektrycznym, opie-
kaczami i tosterem, stołówka, woda filtrowana, pral-
ka automatyczna oraz akcesoria: żelazko i deska do 
prasowania, świetlica z RTV i grami planszowymi, 
Internet światłowodowy Wi-Fi, stół bilardowy oraz 
do ping-ponga.  
Do dyspozycji na gości na zewnątrz budynku: miej-

sce na ognisko, boisko do koszykówki, ogrodzony parking. Schronisko zlokali-
zowane w pobliżu jeziora Drawsko. 
Informacje i rezerwacje: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00,  
tel. 94375 52 65, e-mail: sekretariat@zsczaplinek.edu.pl 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Drawsku Pomorskim, ul. Warmińska 2, 
oferuje bazę noclegową dla 85 osób w pokojach 2-, 3- i wieloosobowych.  
Do dyspozycji gości: stołówka, świetlica, pralka automatyczna, Internet. Na ze-
wnątrz budynku jest miejsce na ognisko. Dla gości dostępny jest parking. 
Informacje i rezerwacja: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00,  
tel. 514 206 215, e-mail: sekretariat@pckziu.pl 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 9 
oferuje bazę noclegową dla 90 osób w pokojach 2-, 3- i wieloosobowych.  
Do dyspozycji gości: aneks kuchenny wyposażony w kuchenkę gazową, mikro-
falówkę, opiekacz; stołówka, pralka automatyczna, świetlica, Internet. Na ze-
wnątrz budynku jest miejsce na ognisko. Dla gości dostępny jest parking. 
Informacje i rezerwacja: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00,  
nr tel. 514 206 215, e-mail: sekretariat@pckziu.pl 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Złocieńcu, ul. I Dywizji WP 8 oferuje 25 
miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych z łazien-
kami. Do dyspozycji gości jest aneks kuchenny wyposażony w lodówkę, ku-
chenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, świetlica z TV, dostęp do Wi-Fi, nie-
odpłatne miejsce parkingowe. W budynku znajduje się stołówka z możliwością 
wykupienia całodziennego wyżywienia.  
W sąsiedztwie Schroniska, znajduje się boisko wielofunkcyjne, Skatepark, teren 
dla spacerowiczów. Atutem schroniska jest jego lokalizacja – blisko centrum 
miasta. Jest możliwy pobyt gości z pupilami, po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym. 
Informacje i rezerwacje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00 Sekreta-
riat - Szkoła 94 3671850 lub e-mail: zsp.anders@wp.pl Internat/Schronisko  
94 3671835, Kierownik internatu 660 350 229. 
Ceny w Schroniskach: od 42 do 60 złotych za osobę/doba. Zniżki dla uczniów, 
studentów oraz członków PTSM i PTTK. Dzieci do lat 3 bez opłaty. 
Zapraszamy do skorzystania z ich oferty. 

Aneta Kuszmar, Wydział Edukacji 

W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 
8 czerwca 2022 roku w Mikołajkach, 
podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich, Starosta 
Drawski Stanisław Cybula odebrał na-
grodę za zajęcie przez Powiat Drawski III 
miejsca w Ogólnopolskim Rankingu 
Gmin i Powiatów w kategorii „Powiaty 
do 60 tys. mieszkańców” za rok 2021.  
Po raz kolejny Jury Konkursu organizo-

wanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej roz-
wojowe samorządy. Poniżej przedstawiamy listę laureatów w naszej kategorii: 

Rusza nabór wniosków o dotacje na odnowę zabytków 2022 

Starosta Drawski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2022 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewi-
dencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego. 
Zaplanowana kwota w budżecie Powiatu Drawskiego na dotacje wynosi 
60 000,00 zł.  
Wnioski można składać do dnia 20.07.2022 r. 
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Drawskiego pod adresem internetowym: www.bip.powiatdrawski.pl (zakładka: 
ogłoszenia, katalog: Dotacje na zabytki 2022). 
Informacje dotyczące naboru wniosków udzielane są w Wydziale Inwestycji 
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, osoba do kontaktu Przemysław 
Radomski tel.: 94 3630763 lub e-mail: p.radomski@powiatdrawski.pl  

Przemysław Radomski, Wydział Inwestycji 

1. Powiat Augustowski – honorowy 
tytuł Dobry Polski Samorząd 2021 
2. Powiat Świdwiński 
3. Powiat Drawski 
4. Powiat Przasnyski 
5. Powiat Bielski (woj. podlaskie) 

6. Powiat Wałecki 
7. Powiat Prudnicki 
8. Powiat Włoszczowski 
9. Powiat Lubański 
10. Powiat Sępoleński 

http://www.powiatdrawski.pl/
mailto:sekretariat@zsczaplinek.edu.pl
mailto:sekretariat@pckziu.pl
mailto:sekretariat@pckziu.pl
mailto:zsp.anders@wp.pl
mailto:p.radomski@powiatdrawski.pl
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czerwcu drużyny Lecha rozegrały ostatnie 
mecze ligowe. Poniżej przedstawiam krótkie 
relacje z tych spotkań oraz  podsumowuję sezon 

sezon 2021/22 w wykonaniu wszystkich naszych  
zespołów. 
SENIORZY 
11 czerwca w ostatniej 30. kolejce zachodniopomor-
skiej klasy okręgowej grupa 4 na stadionie miejskim w 
Czaplinku zremisowaliśmy 0:0 z Zorzą Dobrzany gra-

jąc w składzie: Urkiel (56' Tomaszewicz) - Groździej, Kibitlewski Pa-
weł, Kuzio (82' Baranowski), Krasoń - Pawłowski, Szafarz, Kibitlew-
ski Piotr (68' Guba), Kubiak - Górniak, Stróżyk. 

Wyniki meczów w sezonie 2021/22 przedstawiają się następująco:  

Koniec sezonu w Lechu Czaplinek  

Wieści z sesji i Ratusza  

czerwca 2022 r. odbyła się XLIX Sesja RM, na której roz-
ważano udzielenie Burmistrzowi, bądź nie, wotum zaufania  
i  absolutorium  za 2021 r. W  obradach, tym razem  już  bez  

trybu zdalnego, wzięło udział 13 radnych. Nieobecni: Anna Kucharczyk i To-
masz Marciniak.  

Zazwyczaj na każdej sesji Radni przyjmują protokół z po-
przedniej. Wcześniej otrzymują projekt do przeczytania i 
akceptacji. Radny M. Olejniczak zażądał uzupełnienia pro-
tokołu m.in. o wypowiedzi Księgowej i gościa z CzOK-u (o 
czym pisałem w poprzednim Kurierze). W roli „adwokata” 
CzOK-u wystąpił G. Gabryś. Wysłał w tej sprawie e-maila 
do M. Olejniczaka o następującej treści (brzmienie oryginal-
ne): Jeżeli chodzi o Pana z Czoku, to chciałbym poinformo-
wać, że nie jest to konserwator. Gdyby Pan przewodniczący 
miał chwilę zając się sprawami Czoku, to znałby schemat 

organizacji placówki. Radzę się zapoznać. Jeżeli chodzi o kozy i barany, to dla 
dobra Pana polecam tego nie zmieniać. Kiedy Przewodniczący dopytywał się  
e-mailem: Rozumiem, że Pan mnie straszy – nie otrzymał odpowiedzi.  

Cd. był na sesji, Radny Olejniczak nie odpuścił, a Radny Gabryś tak  
w odpowiedzi zabełkotał, że sam chyba nie wiedział co powiedział.  

To zdarzenie pokazuje, na co pozwala sobie G. Gabryś. Przewodniczą-
cy nie musi znać organizacji ośrodka kultury, ani etatów i zakresów obowiązków 
pracowników. Ma prawo natomiast zadawać pytania i powinien otrzymywać 
wyczerpujące odpowiedzi, których to nie udzielono. Radny Gabryś wydaje Prze-
wodniczącemu polecenie z dobrą radą, aby nie wtrącał się w nie swoje sprawy. 
Zabrzmiało to jak mafijny nakaz. Zapewne prokuratura miałaby tu pole do inter-
pretacji. 

Co roku  Burmistrz przedstawia Radzie „Raport o stanie Gminy”. 
Debata nad Raportem może się odbywać także z udziałem mieszkańców. Bur-
mistrz zapodał, iż liczy na dyskusję podczas sesji, bo mieszkańcy nie kwapili się 
do wystąpień, a podczas ostatniej Komisji Radni też nie zabierali głosu w tej 
sprawie.  
 Pierwszy zabrał głos radny W. Mierzejewski. Stwierdził, że Raport jest 
obszernie przygotowany w formie opisowej, ale nie zawiera elementów anali-
tycznych. Radni Klubu SPCz będą głosować w sprawie wotum zaufania wg 
własnego uznania. 

Radny Sz. Pastuszek zapiał z zachwytu nad pozyskanymi środkami  
z Polskiego Ładu. Nie wspomniał, że starania o fundusze z tego programu pole-
gają w zasadzie na składaniu aplikacji. Dzięki temu, że Gmina posiada gotowe 
projekty inwestycyjne przygotowane w poprzednich kadencjach, i dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu M. Olejniczaka otrzymaliśmy kilka dofinansowań w wy-
sokości nawet do 95% wartości inwestycji. Takiej komfortowej sytuacji nie  
 

miały samorządy w poprzednich kadencjach. Teraz wystarczy tylko aplikować 
na czas. Chce Radny Pastuszek dalszych prac nad Strategią Rozwoju Gminy. 

Radny Olejniczak głęboko analizował Raport i w swoim wystąpieniu 
wytknął szereg mankamentów opracowania oraz kompletny brak analiz i wyni-
kających stąd wniosków. M.in. nie ma żadnej refleksji nad około 100 podmiota-
mi, które zawiesiły lub zakończyły działalność gospodarczą w minionym roku, 
zero analizy gospodarki śmieciowej i poprawy jej funkcjonowania, niewyjaśnio-
ne do tej pory finansowanie CzOK-u, czy działalność świetlic wiejskich.  

Burmistrz stwierdza zirytowany z wielkim sarkazmem (chociaż sam 
zachęcał do dyskusji, ale pewnie liczył li tyko na pochwały), że niepokoi Go to, 
że Olejniczaka niepokoi tyle rzeczy! Dlaczego Olejniczak Mu nie podpowiadał, 
tylko przespał ten czas. Przewodniczący też jest zaskoczony, że Burmistrz jest 
zaskoczony – czy nie widział co się działo z budżetem od jego projektu do za-
kończenia realizacji? 

Ponadto Burmistrz stwierdza, że lotnisko nie będzie już lotniskiem. 
Przeszkadza temu ponoć wiatrak na przedpolach Broczyna. W tym miejscu 
trzeba zapytać: na jakiej podstawie Pan Burmistrz twierdzi, że wiatrak jedno-
znacznie blokuje funkcję lotniczą pasa startowego, czy są jakiekolwiek opraco-
wania i opinie ekspertów na ten temat? Wszak mamy tylko jednoosobową decy-
zję Włodarza skierowaną do ULC – „róbta co chceta z lotniskiem”, a onże prze-
cież nie jest fachowcem z branży. Poskarżył się ponadto Pan Naruszewicz, że 
Raport jest jaki jest, bo nie ma uchwały co powinien on zawierać (to samo mó-
wił rok temu), kierując te pretensje w kierunku Przewodniczącego. Gdybyś Pa-
nie Burmistrzu przygotował taką uchwałę, to zapewne Rada by uchwaliła. Ale 
pewnie nie chce się nad nią popracować, bo wtedy z kolei trzeba by było popra-
cować nad porządnym Raportem. 
Radny M. Czerniawski stwierdził, że uszczypliwości Burmistrza pod adresem 
Przewodniczącego są nie na miejscu. Raport jest solidnie przygotowany, ale 
głosowanie nad wotum to nie jest głosowanie nad Raportem lecz nad działalno-
ścią Burmistrza. 

Radna A. Minkiewicz ogłosiła, że wobec różnych zdań, członkowie 
jej Klubu będą głosować indywidualnie. 

W wyniku głosowania okazało się, że Burmistrz nie otrzymał wotum 
zaufania, ponieważ tylko 6 Radnych było za (a potrzeba 8 głosów): G. Gabryś, 
Z. Łomaszewicz, W. Mierzejewski, Sz. Pastuszek, E. Sobczak, W. Wojtowicz. 
Przeciw byli: M. Bernat, K. Kryczka, M. Olejniczak. Wstrzymali się od głosu: 
M. Czerniawski, A. Ławrukiewicz, S. Matułojć, A. Minkiewicz. 

Z pewną pokorą muszę przyznać, że moje kalkulacje z poprzedniego 
Kuriera, że 9 Radnych na pewno poprze wotum, nie sprawdziły się. Ale nie 
pomyliłem się co do 5 osób. Zatem, zgodnie z obietnicą przepraszam serdecznie 
4 Radnych: M. Bernata, M. Czerniawskiego, S. Matułojcia, A. Minkiewicz. Źle 
przewidziałem Ich ocenę działalności Burmistrza, prognozując iż będą głosować 
za udzieleniem wotum zaufania.  

Zgodnie z przewidywaniami głosowanie nad absolutorium było zwy-
kłą formalnością – wszyscy byli za. 

Adam Kośmider 

 W sezonie 2021/22 zespół reprezentowało 35 zawodników: Baranow-
ski Mateusz, Bołdysz Krzysztof, Gortych Kacper, Górniak Maciej, Groździej 
Adam, Guba Oliwier, Handel Jarosław, Jureczko Mateusz, Kibitlewski Paweł, 
Kibitlewski Piotr, Kondratowicz Mariusz, Kowalczyk Patryk, Kozak Cyprian, 
Krasoń Mateusz, Kubiak Sławomir, Kunert Maksym, Kuzio Adrian, Lutyński 
Kacper, Lutyński Kamil, Nowacki Igor, Pawłowski Mateusz, Pytka Hubert, 
Sekrecki Wojciech, Simiński Bartłomiej, Skibicki Rafał, Sobol Dawid, Storczyk 
Dawid, Stróżyk Szymon, Szafarz Igor, Szczygieł Jakub, Szpakowski Kacper,  
 

RUNDA JESIENNA RUNDA WIOSENNA 

Lech Czaplinek – Piast Chociwel 2:0 Piast Chociwel – Lech Czaplinek 0:1 

Drawa Drawno – Lech Czaplinek 2:3 Lech Czaplinek – Drawa Drawno 3:0 (w.o.) 

Lech Czaplinek – KP Drawsko Pom. 0:5 Drawa Drawsko Pom. – Lech Czaplinek 0:0 

Błękitni Pomierzyn – Lech Czaplinek 1:1 Lech Czaplinek – Błękitni Pomierzyn 5:0 

Lech Czaplinek – Korona Człopa 1:1 Korona Człopa – Lech Czaplinek 0:3 

Lech Czaplinek – Iskra Pomień 5:4 Iskra Pomień – Lech Czaplinek 1:2 

Orzeł Bierzwnik – Lech Czaplinek 3:2 Lech Czaplinek – Orzeł Bierzwnik 5:0 

Lech Czaplinek – Sarmata Dobra 1:1 Sarmata Dobra – Lech Czaplinek 0:4 
Gavia Choszczno – Lech Czaplinek 1:0 Lech Czaplinek – Gavia Choszczno 1:3 

Lech Czaplinek – Ina Ińsko 1:1 Ina Ińsko – Lech Czaplinek 1:1 

Sparta Węgorzyno – Lech Czaplinek 1:5 Lech Czaplinek – Sparta Węgorzyno 3:1 

Lech Czaplinek – Olimp Złocieniec 3:1 Olimp Złocieniec – Lech Czaplinek 1:1 

Calisia Kalisz Pom. – Lech Czaplinek 4:2 Lech Czaplinek – Calisia Kalisz Pom. 2:0 

Lech Czaplinek – Światowid 63 Łobez 2:0 Światowid 63 Łobez – Lech Czaplinek 5:0 
Zorza Dobrzany – Lech Czaplinek 2:2 Lech Czaplinek – Zorza Dobrzany 0:0 

Drużyna seniorów z trenerami oraz członkami Zarządu 



 

 

8       <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>              Kurier Czaplinecki - Lipiec 2022 

Tomaszewicz Kacper, Urkiel Łukasz, Woźniak Bartłomiej, Zjawiony Dawid. 
 Klasyfikacja strzelców: 18 – Górniak Maciej; 11 – Pawłowski Mateusz; 
6 – Woźniak Bartłomiej; 5 – Szpakowski Kacper; 3 – Simiński Bartłomiej; 2 – 
Sobol Dawid, Pytka Hubert, Kuzio Adrian, Kowalczyk Patryk, Stróżyk Szymon; 
1 – Kibitlewski Paweł, Kondratowicz Mariusz, Szafarz Igor, Kibitlewski Piotr, samobójcza. 
 Drużyna seniorów prowadzona przez trenera Piotra Kibitlewskiego na 
koniec sezonu z dorobkiem 54 punktów (15 zwycięstw, 9 remisów, 6 porażek)  
i bilansem bramkowym 61:39 uplasowała się na 5. miejscu w tabeli. 
TRAMPKARZE 
Zespół trampkarzy prowadzony przez trenera Dariusza Łacnego i występujący 
w koszalińskiej grupie 3 C1 Trampkarz  uzyskał w sezonie 2021/22 następujące  wyniki:  

RUNDA JESIENNA RUNDA WIOSENNA 

Sparta Węgorzyno – Lech Czaplinek 1:8 Lech Czaplinek – Sparta Węgorzyno 4:1 

Lech Czaplinek – Światowid 63 Łobez 4:1 Światowid 63 Łobez – Lech Czaplinek 1:4 

Orzeł Łubowo – Lech Czaplinek 0:10 Lech Czaplinek – Orzeł Łubowo 5:1 

Olimp Złocieniec – Lech Czaplinek 2:4 Lech Czaplinek – Olimp Złocieniec 1:0 

AP Drawsko Pom. – Lech Czaplinek 1:7 Lech Czaplinek – AP Drawsko Pom. 8:0 

Junior Kalisz Pom. – Lech Czaplinek 0:1 Lech Czaplinek – Junior Kalisz Pom. 1:3 

W sezonie 2021/22 kadra drużyny trampkarzy liczyła 32 zawodników i przedsta-
wiała się następująco: Aleszko Oliwier, Aleszko Łukasz, Babiak Kacper, Bed-
narczuk Igor, Bołdysz Mikołaj, Bujnowski Oskar, Chrzanowski Szymon, Czaj-
kowski Maciej, Dul Mateusz, Gawroński Sebastian, Grzymała Julian, Hopa 
Piotr, Kaczmarek Michał, Kaznowski Maciej, Kraska Ksawery, Laskowski 
Piotr, Leszczyński Kacper, Łątkowski Ignacy, Płochocki Kornel, Polak Przemy-
sław, Rutkowski Dawid, Skrzypa Jakub, Skrzypczak Mikołaj, Sobolewski Kac-
per, Staniszewski Dominik, Stefanik Nikodem, Szczanowicz Jan, Traczyk Igor, 
Włodarczyk Jan, Worsowicz Aleksy, Ziarnek Dominik, Zięba Mateusz. 
 Klasyfikacja strzelców: 21 – Rutkowski Dawid; 6 – Gawroński Seba-
stian; 5 – Hopa Piotr, Szczanowicz Jan; 4 – Chrzanowski Szymon; 3 – Zięba 
Mateusz; 2 – Bujnowski Oskar, Dul Mateusz, samobójcze; 1 – Polak Przemy-
sław, Skrzypczak Mikołaj, Kraska Ksawery, Babiak Kacper, Laskowski Piotr, 
Ziarnek Dominik, Worsowicz Aleksy. 
 Drużyna trampkarzy na koniec sezonu z dorobkiem 33 punktów (11 
zwycięstw i 1 porażka) i bilansem bramkowym 57:11 uplasowała się na 2. miej-
scu w tabeli. 
JUNIORZY STARSI 
22 czerwca w zaległym meczu 6. kolejki rundy jesiennej mierzyliśmy się na 
stadionie miejskim w Człopie z miejscową Koroną i po trzech bramkach Mateu-
sza Baranowskiego oraz jednej Szymona Stróżyka wygraliśmy 4:2. W rundzie 
jesiennej zespół juniorów starszych występujący w rozgrywkach koszalińskiej II 
ligi okręgowej A1 Junior grupa 2 był prowadzony przez trenera Jakuba Łacnego 
i uzyskał następujące rezultaty: 

Lech Czaplinek – Korona Człopa 1:3 Korona Człopa – Lech Czaplinek 2:4 

Santos Kłębowiec – Lech Czaplinek 1:3 Lech Czaplinek – Santos Kłębowiec 4:1 

Lech Czaplinek – Pogoń Połczyn Zdr. 3:4 Pogoń Połczyn Zdr. – Lech Czaplinek 4:1 

Lech Czaplinek – Spójnia Świdwin 4:3 Spójnia Świdwin – Lech Czaplinek 3:1 

 Klasyfikacja strzelców na koniec rundy wiosennej: 9 – Baranowski Mateusz; 6 
– Kozak Cyprian; 5 – Makuch Szymon; 3 – Wodzyński Hubert, Guba Oliwier, 
Smuga Filip; 1 – Szafarz Igor, Kaczmarek Jan, Skonieczny Mateusz, Przytuła 
Maksymilian, samobójcza. 
W rundzie wiosennej nasi juniorzy z dorobkiem 16 punktów (5 zwycięstw, 1 
remis i 4 porażki) i bilansem bramkowym 34:23 uplasowali się na 3. miejscu w tabeli. 
 Kadra zespołu juniorów starszych na sezon 2021/22 liczyła 31 zawod-
ników i przedstawiała się następująco: Baranowski Mateusz, Duszyński Da-
mian, Garczarek Dawid, Groździej Adam, Guba Oliwier, Hildebrandt Jakub, 
Hołubek Dominik, Kaczmarek Jan, Kondratowicz Mariusz, Kotowicz Oliwier, 
Kozak Cyprian, Kunert Maksym, Machalski Maciej, Makuch Szymon, Okule-
wicz Dawid, Przytuła Maksymilian, Pytka Hubert, Romanowicz Jeremiasz, 
Rutkowski Dariusz, Sekrecki Wojciech, Skonieczny Mateusz, Smuga Filip, 
Stróżyk Szymon, Szafarz Igor, Szczygieł Jakub, Tynny Maksymilian, Urkiel 
Łukasz, Wąwoźniak Hubert, Wodzyński Hubert, Zaręba Łukasz, Zięba Mateusz. 
OLDBOJE 
11 czerwca w spotkaniu 24. kolejki na stadionie miejskim w Szczecinku mie-
rzyliśmy się z miejscową drużyną STLA, z którą przegraliśmy 0:5. 18 czerwca 
w kolejnym meczu ligowym w ramach 25. kolejki podejmowaliśmy na stadio-
nie miejskim w Czaplinku Mirstal Mirosławiec, z którym wygraliśmy 4:1 po 
dwóch bramkach Krzysztofa Makucha i po jednej Marcina Tomczaka i Sławo-
mira Kubiaka. 25 czerwca na stadionie w Bobolicach w spotkaniu ostatniej 26. 
kolejki ligowej graliśmy z miejscowym Mechanikiem i przegraliśmy 3:8 po 
bramkach Sławomira Kubiaka, Tomasza Czecha i Jerzego Króla. Wyniki me-
czy drużyny oldbojów występującej w sezonie 2021/22 w rozgrywkach I ligi 
Pomorskiej Ligi Oldbojów przedstawiają się następująco: 

Klasyfikacja strzelców na koniec rundy jesiennej: 9 – Baranowski Mateusz; 5 – 
Kotowicz Oliwier;  2 – Romanowicz Jeremiasz, Guba Oliwier; 1 – Makuch 
Szymon, Kaczmarek Jan, Stróżyk Szymon. 
 Drużyna juniorów starszych na koniec rundy jesiennej uplasowała się na 
2. miejscu w tabeli z dorobkiem 12 punktów (4 zwycięstwa, 4 porażki) i bilan-
sem bramkowym 21:21. 
 18 czerwca w zaległym spotkaniu 5. kolejki rundy wiosennej na stadio-
nie w Czaplinku zremisowaliśmy z Pogonią Połczyn Zdrój 4:4 po bramkach 
Mateusza Baranowskiego, Filipa Smugi, Oliwiera Guby i Igora Szafarza.  
W rundzie wiosennej zespół juniorów starszych występujący w rozgrywkach 
koszalińskiej II ligi okręgowej A1 Junior RW grupa 2 był prowadzony przez 
trenera Krzysztofa Bołdysza i uzyskał następujące rezultaty: 

RUNDA JESIENNA RUNDA WIOSENNA 

Amator/Kotwica Kołobrzeg – Lech Czaplinek 
2:1 

Lech Czaplinek – Amator/Kotwica Kołobrzeg 
1:3 

Lech Czaplinek – Gryf Kamień Pom. 3:2 Gryf Kamień Pom. – Lech Czaplinek 6:3 

Olimp Złocieniec – Lech Czaplinek 1:2 Lech Czaplinek – Olimp Złocieniec 1:1 

Lech Czaplinek – Sparta Gryfice 3:0 Sparta Gryfice – Lech Czaplinek 1:2 

Oldboje Bruskowo Wielkie – Lech Czaplinek 
4:4 

Lech Czaplinek – Oldboje Bruskowo Wielkie 
0:2 

Lech Czaplinek – Jesion Trans Oldboje Ty-
chowo 1:6 

Jesion Trans Oldboje Tychowo – Lech Cza-
plinek 1:2 

Victoria Sianów – Lech Czaplinek 7:0 Lech Czaplinek – Victoria Sianów 1:3 

Lech Czaplinek – Zryw Kretomino 0:3 Zryw Kretomino – Lech Czaplinek 8:2 

Oldboje Iskra Białogard – Lech Czaplinek 1:1 Lech Czaplinek – Oldboje Iskra Białogard 6:4 

Lech Czaplinek – STLA Szczecinek 3:5 STLA Szczecinek – Lech Czaplinek 5:0 

Mirstal Mirosławiec – Lech Czaplinek 6:2 Lech Czaplinek – Mirstal Mirosławiec 4:1 

Lech Czaplinek – Mechanik Bobolice 2:1 Mechanik Bobolice – Lech Czaplinek 8:3 

 W sezonie 2021/22 drużynę oldbojów reprezentowali: Bołdysz Krzysz-
tof, Chmura Andrzej, Czapliński Paweł, Czech Tomasz, Danis Dariusz, Gro-
chowski Janusz, Januszaniec Jarosław, Halamus Norbert, Handel Jarosław, 
Kaznowski Sylwester, Kibitlewski Paweł, Król Jerzy, Kubiak Sławomir, Lech 
Arkadiusz, Makuch Krzysztof, Miłowski Mirosław, Nowiński Dariusz, Panek 
Krzysztof, Sapiński Robert, Sinoradzki Jacek, Skibicki Rafał, Sobala Andrzej, 
Sobala Janusz, Sobol Kamil, Suska Tomasz, Tomczak Marcin, Tomczak To-
masz, Troczyński Waldemar, Wojtczak Roman, Żwirko Robert. 
 Klasyfikacja strzelców: 10 – Makuch Krzysztof; 8 – Bołdysz Krzysztof; 
7 – Kubiak Sławomir; 5 – Skibicki Rafał, Sapiński Robert; 2 – Sobala Janusz, 
Tomczak Tomasz; 1 – Januszaniec Jarosław, Wojtczak Roman, Panek Krzysz-
tof, Lech Arkadiusz, Czapliński Paweł, Tomczak Marcin, Czech Tomasz, Król 
Jerzy. 
 Drużyna oldbojów na koniec sezonu z dorobkiem 27 punktów (8 zwy-
cięstw, 3 remisy i 13 porażek) i bilansem bramkowym 47:81 uplasowała się na 
9. miejscu w tabeli.  
 Gratulujemy osiągniętych wyników w sezonie 2021/22 wszystkim 
naszym zespołom i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach! 
 Ponadto informujemy, że w niedzielę 19 czerwca na naszym stadionie 
odbyło się szkolenie dla trenerów Lecha Czaplinek i Akademii Piłkarskiej Cza-
plinek, które przeprowadzili: Miłosz Stępiński – trener reprezentacji Polski męż-
czyzn do lat 20 oraz Maksymilian Rogalski – trener koordynator w Akademii 
Pogoni Szczecin. 

Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 

Lech Czaplinek – Santos Kłębowiec 7:0 Santos Kłębowiec – Lech Czaplinek 3:2 

Korona Człopa – Lech Czaplinek 1:4 Lech Czaplinek – Korona Człopa 9:1 

Lech Czaplinek – Sokół Karlino 1:5 Sokół Karlino – Lech Czaplinek 1:2 

Spójnia Świdwin – Lech Czaplinek 4:0 Lech Czaplinek – Spójnia Świdwin 4:0 

Lech Czaplinek – Pogoń Połczyn Zdr. 4:4 Pogoń Połczyn Zdr. – Lech Czaplinek 4:1 
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EWOLUCJA STROJU KĄPIELOWEGO  

d kąpielowych pantalonów – po stringi i mikrobikini. 
W ciągu jednego wieku, moda plażowa przeszła 
prawdziwą rewolucję. W czym kąpały się kobiety na  

początku dwudziestego wieku? Kiedy pojawiło się pierwsze bikini? 
Jak zmieniały się stroje kąpielowe na przestrzeni de-
kad? 
 Nowo powstające kostiumy kąpielowe wyglą-
dały jak kombinezony z lekkiej wełnianej lub baweł-
nianej tkaniny z pantalonami do kolan w ciemnych 
kolorach. Były zapinane z przodu lub z boku na guziki 
i wykończone marynarskim kołnierzykiem lub koron-
kową falbanką. W latach 80. XIX w. zaczęto robić 
specjalną okrągłą torebkę na akcesoria kąpielowe. Ko-

stiumy kąpielowe składały się z płaszcza kąpielowego z czepkiem ką-
pielowym obszytym szorstką koronką. Ponadto, w latach 80. XIX w. 
popularne były stroje na 
spacery nad morzem, wy-
konane z błękitnej wełny z 
białą lamówką i haftowaną 
kotwicą na piersi. Dopiero 
na początku XX w. weszły 
do użytku wełniane i dzia-
ninowe stroje kąpielowe, 
często w poziome pasy, 
które zaczęły zbliżać do 
siebie obie płcie – męż-
czyźni nigdy nie kąpali się 
z otwartą koszulą na pier-
siach, wydawało im się to haniebne. 

Kostiumy kąpielowe damskie były szyte w formie krótkich, 
sięgających kolan kombinezonów z rajstop lub jasnej tkaniny lnianej 
albo wełnianej w paski lub niebieskie jednolite kolory. Talię podkreślał 
wąski pasek zapinany na guzik. Wielkim zainteresowaniem cieszył się 
motyw marynistyczny, dzięki kołnierzowi żeglarskiemu i haftowanej 
kotwicy na piersi.  
 W 1900 r. kostiumy kąpielowe były wykonane z ciemnego dia-
gonalu i na pantalony zakładano rozkloszowaną spódnicę do kolan. 

Jego głównym zadaniem 
było zakrywanie tych części 
ciała, które na widok pu-
bliczny wystawiane być nie 
mogły. Pierwsze stroje ką-
pielowymi były tylko  
z nazwy, a pływanie w nich 
było nie tylko utrudnione, 
ale wręcz niemożliwe. 
 Historia kostiumu 
kąpielowego jest bardzo 
burzliwa, a także pełna ab-
surdów. Nie wszyscy wie-
dzą, że ta część damskiej 

garderoby narodziła się dopiero w XIX w. O ile dzisiaj nie do pomy-
ślenia jest, aby pokazać się na plaży bez niego, tak kiedyś ludzie kąpali 
się w wodzie… nago. Te czasy minęły bezpowrotnie wraz z narodze-
niem się pomysłu specjalnego stroju, w którym można pływać. Aktual-
nie w modzie są zarówno stroje jednoczęściowe, jak i bikini. Do  
XV w. wszyscy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, brali kąpiele nago. 
Sytuacja zmieniła się wiek później. Mimo, że kostium kąpielowy jesz-
cze się nie narodził, to mężczyźni chcący kąpać się np. w morzu, za-
kładali specjalne kalesony, a kobiety – kitle.  

W XVII w. stworzono lniane stroje, w których można było 
brać kąpiele np. w źródłach termalnych. Kobiety zakładały koszule,  
a mężczyźni kitle z długimi rękawami i kalesony. Zdecydowano się na 
taki materiał do kąpieli, bo był prosty, jednokolorowy i nie przyciągał 
wzroku innych. 
W XVIII w. oddzielono plaże męskie od damskich. Wymyślono rów-
nież kabiny kąpielowe. Wciągało się je do morza i tam swobodnie 
można było zdjąć strój czy po prostu się w nim kąpać. Takie działania 
miały ochronić kobiety przed gapiami. Funkcjonowały również koszu-
le kąpielowe dla kobiet z obciążnikami u dołu. Miało to zapobiegać 
podwijania się ubrania podczas podmuchu wiatru. 

Odzież plażowa jako taka pojawiła się mniej więcej 150 lat 
temu. W starożytności ludzie pływali nago, nie wstydzili się ani 
 

swojego ciała, ani 
opalonej skóry, cho-
ciaż w tamtych cza-
sach plaże nie istnia-
ły. Moralność chrze-
ścijańska piętnowała 
nagie ciało i wszyst-
ko, co z nim związa-
ne. Moda na kąpiele 
przeniosła się do 
Europy znacznie później, w epoce wypraw krzyżowych z Bliskiego 
Wschodu, pod wpływem łaźni tureckich. 
 Zainteresowanie kąpielami morskimi datuje się w drugiej poło-
wie XVIII w., kiedy to pojawiły się osobne kąpieliska dla śmiałków. 
Lecznicze walory kąpieli morskich odkryto dopiero w XIX w. Z ką-
pieli morskich korzystali przede wszystkim mężczyźni – kobiety wy-
bierały spacery po plaży, wdychały leczące morskie powietrze, a jed-
nocześnie unikały słońca, ponieważ w tamtych czasach opalona ciem-
na skóra była typowa dla zwykłych ludzi. 
  W Niemczech kurorty zaczęły pojawiać się w latach 20. XIX 
w. na bałtyckim wybrzeżu Prus Wschodnich, a jednym z pierwszych 
takich miejsc był Kranz. Idąc za ich przykładem, powstały miejsco-
wości wypoczynkowe w Parnawie w Estonii i w Jurmale na Łotwie. 
W tym też okresie w wiktoriańskiej Anglii rozpoczął się ruch kąpielo-
wy. Pierwsze kostiumy kąpielowe zaczęto używać w drugiej połowie 
XIX w. Były to zamknięte i dość ciężkie stroje kąpielowe, przypomi-
nające kombinezony z błękitnej wełny z bufiastymi pantalonami, któ-
re panie nosiły, ubierając się w nie w specjalnych kabinach, które 
woźnica z koniem wywoził nad morze, kabinę pozostawiał na płytkiej 
wodzie. W tej kabinie przebierały się panie w kostium kąpielowy i 

czepek, pływały w nich, 
a potem ponownie się 
przebierały w kabinach, 
więc te kostiumy kąpie-
lowe były właściwie 
ukryte przed wzrokiem 
innych. Po 1905 r. mod-
ne stały się damskie 
stroje kąpielowe z dzia-
niny w paski z zapię-
ciem na guziki z przodu. 

  Pierwsza wojna światowa i emancypacja kobiet wprowadziły 
wiele zmian w charakterze stroju kąpielowego, który stopniowo sta-
wał się skromniejszy, atrakcyjniejszy, a kobieta nie wyglądała w nim 
grubo.  
 Proklamacja niepodległości Estonii zmieniła charakter wypo-
czynku w nadbałtyckich kurortach i skład wczasowiczów. W 1920 r. 
pojawiły się konkursy kostiumów kąpielowych, do nich należały także 
pończochy, czepiec i kapcie kąpielowe. Gumowa czapka i kapcie 
przetrwały do naszych czasów i są cennym przypomnieniem tej daw-
no minionej epoki. Ale moda na opalanie uprościła krój strojów kąpie-
lowych, dlatego pojawiły się pierwsze plaże mieszane. Za pierwszą 
takową uważa się plażę Floria w Konstantynopolu, założoną przez 
rosyjskich emigrantów. Pod koniec lat 20. XX w. Elsa Schiaparelli 
zapoczątkowała modę na rozkloszowane spodnie plażowe z dżerseju, 
a rosyjskie emigrantki Maria Nowickaja i Sonia Delaunay uważane 
były za najbardziej prestiżowe kreatorki strojów kąpielowych w stylu 
artdeco. Nawet gwiaz-
dy filmowe zaczęły 
robić zdjęcia w mod-
nych strojach kąpielo-
wych! Kamieniem 
milowym w rozwoju 
odzieży plażowej było 
bikini. Zostało tak 
nazwane na cześć 
atolu bikini na Pacyfi-
ku, gdzie przeprowa-
dzano testy nuklearne. Bikini zdobyło taki rozgłos, że słynna piosen-
karka pochodzenia egipskiego Dalida zaśpiewała nawet o nim piosenkę. 
 Lata 60. i ruch hippisowski pozwoliły kobietom pływać i opa-
lać się toples! Dziś stroje kąpielowe to źródło dochodu dla wielu do-
mów mody. Urok strojów kąpielowych i ich cena nie znają granic.  

 
Źródło: GAZETA POLSKA NA LITWIE 
Opracował: Brunon Bronk 
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Dokonania Burmistrza (cz. IV)  

ie podsumował Pan Burmistrz swoich pierwszych 100 dni urzędo-
wania. Skoro startował do wyborów bez programu wyborczego, 
była  to  okazja, po  pewnej aklimatyzacji  na  fotelu  Włodarza,  do  

zaprezentowania swojej autorskiej wizji kierowania Gminą i jej rozwoju. Nic 
takiego nie nastąpiło aż do dnia dzisiejszego, nie licząc powierzchownego podsu-
mowania połowy kadencji, bo bilansować nie było czego. 

W artykułach „Połowa kadencji” cz. I (Kurier Nr 179), cz. II (Kurier Nr 
180) i cz. III (Kurier Nr 181) opisałem większość „dokonań” Pana Naruszewicza 
na niwie samorządowej. Niestety, w dalszym ciągu mamy do czynienia z fatalny-
mi, błędnymi decyzjami i zaniechaniami. Nie dowiemy się o większości z nich ani 
z Biuletynu Informacyjnego, ani z protokołów z sesji i komisji, ani z fb. Pozostaje 
Kurier Czaplinecki, gdzie publikować może każdy (nawet Pan Burmistrz). Korzy-
stam z tego i przedstawiam własną ocenę wydarzeń, przede wszystkim z perspek-
tywy byłego burmistrza. Nie każdy musi podzielać mój punkt widzenia, ale na 
pewno warto przeczytać ze zrozumieniem, a przez to wyrobić sobie swój własny 
ogląd rzeczywistości.  

W poprzednich częściach przedstawiłem w sumie 50 przypadków ne-
gatywnego zarządzania Gminą, oczywiście o różnym ciężarze gatunkowym  
i rozmiarze. Teraz cd. „wyliczanki”: 
- nieprzygotowanie projektu uchwały, definiującej zawartość „Raportu o stanie 
Gminy”. Na zarzuty o brakach merytorycznych Raportu, rok temu Burmistrz 
obarczył winą Radę Miejską za nieuchwalenie takiej uchwały. Nieborak ciągle nie 
wie, albo raczej nie chce wiedzieć, że projekty uchwał przygotowuje organ wyko-
nawczy, a organ stanowiący uchwala. Na minionej sesji absolutoryjnej, wobec 
wypunktowania przez Radnych słabości Raportu, bezczelnie powtórzył powyższy 
„zarzut” wobec Rady. Przez rok czasu nie zdołał lub nie chciał przygotować  
projektu; 
- obiecał Pan Naruszewicz w czasie swojej kampanii wyborczej, że sprowadzi 
inwestorów z zagranicy, głównie z USA. Niebawem miną 4 lata, a chętnych nie 
ma ani śladu. Za to angażuje się Pan Burmistrz w internetową zbiórkę funduszy na 
pomoc Ukrainie (co samo w sobie jest chwalebne), właśnie na terenie Ameryki. 
Tak się mylą sponsorzy i darczyńcy z inwestorami; 
- opieszałość nad przygotowaniem docelowej lokalizacji PSZOK-u. Zrezygnowa-
no z koncepcji przygotowanych przez poprzedników, a prace nad nowym projek-
tem ciągną się bez końca, chociaż przyjęta nowa lokalizacja przez obecnych Wło-
darzy przy drodze nr 177 między Czaplinkiem a Pławnem wydaje się być bardzo 
dobra. Ale tak piękny i atrakcyjny kawałek Czaplinka za WabiMarketem nad 
Czaplinecką Strugą kolejny sezon straszy mieszkańców i turystów zwałami śmie-
ci. Ta obecna tymczasowa lokalizacja wymuszona została remontem oczyszczalni 
ścieków. Remont zakończył się w styczniu 2019 r., a odpady nadal są tu składo-
wane. Czy Pan Burmistrz zna koncepcję zagospodarowania tego terenu na cele 
rekreacyjno-sportowe, przygotowaną przez poprzednia ekipę? Albo nie zna, albo 
nie chce realizować, bo w żadnym budżecie nie śladu takiego zadania; 
- trwające brakoróbstwo w przygotowaniach projektów uchwał i niejednokrotnie 
brak przygotowania Burmistrza i Zastępcy do ich procedowania; 
- całkowite ignorowanie konfliktów lokalnych. W sytuacjach spornych, gdzie 
Burmistrz powinien być najwyższym arbitrem i rozsądzać racje stron, zostawia 
mieszkańców samych sobie z ich problemami. Tak było w Machlinach i Klucze-
wie, gdzie pozostały nierozwiązane problemy i niewyjaśnione sprawy. Podobnie 
w kilku indywidualnych sprawach mieszkańców Gminy;  
- zerwanie umowy społecznej dotyczącej stawek usług cmentarnych. Podniesiono 
cenę usług bez konsultacji społecznych, łamiąc ustalenia z poprzedniej kadencji 
między Ratuszem a mieszkańcami wsi; 
- tolerowanie, a nawet wręcz wspieranie skandalicznej gospodarki finansowej  
w CzOK-u, co może doprowadzić do fatalnych skutków dla kierownictwa jed-
nostki, jak i nieodwracalnych szkód na polu kultury. Jest to zapewne efekt i pokło-
sie patologicznego zarządzania ośrodkiem za czasów dyrektorowania Pana Naru-
szewicza. Brak rzetelnego rozliczenia audytu CzOK-u przeprowadzonego  
w 2018 r. skutkuje degeneracją systemu kierowania instytucją. Według Burmi-
strza CzOK wywiązuje się z zadań jakie stoją przed instytucją kultury, i zapewne 
ma wiele racji. Zwłaszcza wtedy, gdy zarabia na serwowaniu piwa, krzewiąc  
w ten sposób kulturę masową i zdrowy tryb życia, szczególnie wśród młodzieży. 
Jest to temat do osobnego opracowania; 
- dalsze, całkowite lekceważenie gospodarki odpadami komunalnymi. Ignorowa-
nie opinii RIO w tym zakresie sprzed roku i sugestii Radnych. W tym roku opinia 
RIO jest dla Burmistrza druzgocąca. Radni przeszli nad nią bez większych reflek-
sji. Jedynym panaceum na bolączki związane ze śmieciami, to podwyżki opłat. 
Tak było w ciągu minionego roku, kiedy nie podejmowano praktycznie żadnych 
działań, aby gospodarkę śmieciową uzdrowić. Jest to najprostsze wyjście, nie 
wymagające od Burmistrza i urzędników szczególnej mitręgi, przekłada się to 
„tylko” na ubytki w portfelach mieszkańców, i to tych co płacą. Ta problematyka 
wymaga osobnego i głębszego opracowania; 
-  zlekceważenie problematyki ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, a w szcze-
gólności szczepień. Na dzień 20 marca 2022 r. (w tym dniu nastąpiło zatrzymanie  

aktualizacji danych przez MZ) poziom zaszczepienia pełną dawką przedstawia się 
następująco: powiat drawski – 55,1%, Drawsko Pom. – 59%, Wierzchowo – 
57,2%, Kalisz Pom. – 56%, Złocieniec – 53,7%. Czaplinek – 49,5%. Dlaczego 
zamykamy stawkę? Co zrobili inni Włodarze, że mają zdecydowanie lepsze wyni-
ki w gminach niż Czaplinek? Ta problematyka nabiera szczególnego znaczenie w 
obliczu spodziewanego nawrotu pandemii koronawirusa, ponieważ w Europie 
mamy już zwiększoną liczbę zachorowań; 
- rezygnacja z uruchomienia lodowiska. Przez ostatnie dwa sezony zimowe 
(2020/21 i 2021/22) obiekt nie działał, ponieważ uległ awarii agregat chłodniczy,  
a nie znaleziono przez prawie trzy lata (awaria miała miejsce już na początku  
2020 r.) około 15 tys. zł, aby go naprawić. Dziś te koszty będą z pewnością o wiele 
wyższe. A przy planowanym przeniesieniu lodowiska na plac przy ul. Grunwaldz-
kiej na pewno taki wydatek trzeba będzie ponieść; 
- całkowite zaniedbanie toru motocrossowego. Zero konserwacji i modernizacji 
obiektu, oraz brak imprez sportowych. Miłośnicy tego sportu dla Burmistrza nie 
istnieją;  
- nie podjęto żadnych działań w kierunku uruchomienia wędkarskiego łowiska 
specjalnego na j. Czaplino, jako produktu turystycznego. Jest pewna nadzieja w 
nowych władzach koła PZW, może sprężą Władze do aktywności na tym polu?;  
- żałosne wyniki udziału Gminy w corocznym ogólnopolskim Turnieju Sporto-
wym Miast i Gmin, organizowanym przez TKKF Szczecin. Polega on na organi-
zacji w czasie Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich różnych imprez 
sportowych i rekreacyjnych. W ubiegłych latach Czaplinek zdobywał w tej klasy-
fikacji w swojej kategorii czołowe miejsca i laury. W tej kadencji u nas albo nie 
organizowano imprez, bądź były oceniane bardzo nisko. Sport masowy zszedł  
na psy!; 
- kompletna indolencja i lekceważenie obowiązków Burmistrza w obliczu orkanu 
w dniach 29-30 styczeń br. Pozostawienie mieszkańców 11 tys. Gminy własnemu 
losowi w obliczu zagrożenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa przez prawie 
dwa dni jest skrajną nieodpowiedzialnością i skandalem. W pełni ujawnił się brak 
umiejętności zarządzania Gminą, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Przedstawio-
ny później Radnym (na ich żądanie) raport z podejmowanych działań okazał się 
kpiną, obrażającą Radę Miejską. Do tej pory nie przeprowadzono szkoleń sołty-
sów z zakresu zarządzanie kryzysowego, bo podobno nie ma pieniędzy?! Co zro-
biono w kwestii uzupełnienia odpowiedniego sprzętu i wyposażenia naszych służb 
socjalnych, ratowniczych i porządkowych?;  
- nieporadne, powierzchowne i formalne traktowanie problematyki uchodźców  
z Ukrainy na forum samorządu gminnego. W większości działań opiera się Bur-
mistrz na powielaniu komunikatów Wojewody i rządowych ulotkach. Na począt-
ku kryzysu starał się problem od siebie odepchnąć. Nie uruchomiono w odpowied-
nim czasie stosownych służb. Gmina zdała humanitarny egzamin, ale wyłącznie 
za przyczyną mieszkańców miasta i wsi; 
- brak panowania organizacyjnego i merytorycznego nad własnym Referatem 
Sportu i Rekreacji. W reakcji Radnych na zgłaszane prawdopodobne nieprawidło-
wości w OSW, Pan Burmistrz decyduje się na przeprowadzenie audytu zewnętrz-
nego (niemałe koszty obciążą podatników), zamiast powierzyć to zadanie komór-
ce kontrolnej UM, która takie zadania wykonuje w ramach obowiązków służbo-
wych. W tym wypadku audyt zewnętrzy, to tak, jakby zlecić sąsiadowi kontrolę 
wydawania kieszonkowego przez własne dziecko; 
- brak zdecydowanych działań i pomysłów oraz nierozwiązanie przez ponad rok 
czasu problematyki wykorzystania i zagospodarowania byłej stanicy ZHP w Ma-
chlinach, podobnie jak budynków po byłych szkołach w Machlinach i Kluczewie. 
Chocholi taniec trwa!; 
- brak zainteresowania wyróżnianiem w różnej formie zasłużonych dla Gminy na 
różnych polach mieszkańców. O rezygnacji z Gali Wolontariatu i Gali Kultury  
i Sportu już pisałem. Dotychczas nie wystąpił Pan Burmistrz o nadanie tytułów 
Zasłużonych dla Gminy (z jednym wyjątkiem, ale bez Jego inicjatywy) lub Powia-
tu. Nie ma dotychczas żadnego wniosku do Marszałka (za wyjątkiem jednej kon-
tynuacji z poprzedniej kadencji), Ministerstw czy Prezydenta. Wyróżnienia dla 
Sołtysów Roku powstały w uwarunkowaniach niezależnych od woli Burmistrza. 
Widoczne zdaniem Włodarzy nie ma kogo wyróżniać i doceniać; 
- całkowite zignorowanie stanowiska Radnych w kwestii powołania nowego Za-
stępcy, którzy mieli poważne wątpliwości co do kwalifikacji przyszłego nominata, 
zwracając uwagę także na przyszłe obciążenia finansowe Gminy. Bardzo dobrze 
merytorycznie uzasadnione stanowisko Radnych zostało totalnie zlekceważone; 
- nierozważny i szkodliwy zamiar usunięcia ze stanowiska urzędującej Skarbnik 
Gminy. Tylko zdecydowany opór Radnych nie doprowadził do realizacji tego 
bulwersującego zamysłu; 
 Wszystkie powyższe „dokonania” opisywałem przez ostatnie 1,5 roku  
w wielu artykułach na łamach Kuriera, dlatego podałem je tylko w skróconej for-
mie, ale niektóre zostaną rozwinięte. Nie przedstawiłem tego krótkiego podsumo-
wania przed sesją absolutoryjną, aby znowu nie narazić się na zarzuty Pana Burmi-
strza, że swoimi publikacjami wpływam na wyniki głosowań. Jak się okazało, 
Radni swój rozum mają, i w różny sposób ocenili działalność Burmistrza, jednak 
większością głosów uznając, że źle, lub niezbyt dobrze wypełnia swoje obowiązki.  

 
Adam Kośmider 
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UBEZPIECZENIA 
CZAPLINEK 

CEZARY RADZISZEWSKI 
 

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

Elektromobilność  w Czaplinku  

ztery lata temu, oglądający mapę Czaplinka w Google 
Map mogli zobaczyć napis przy stacji paliw ORLEN 
„Punkt  ładowania  aut  elektrycznych”.  Będąc w tym  

czasie na stacji spytałem się obsługi, gdzie jest ładowarka? Stwierdzo-
no, że nie ma. Po pewnym czasie oznaczenie w Google Map znikło. 

Za stacją stoi kontener 
i posiada od strony ul. 
Polnej dwa złącza AC 
400 V i 230 V. Nieste-
ty nie są przewidziane 
do ładowania aut elek-
trycznych.  
 W gminie przy-
bywa aut elektryczny  
i hybrydowych, i dla 
nich jest poniższa in-
formacja. Pośrodku 
parkingu przy ul. 
Grunwaldzkiej naprze-
ciw przedszkola, po-
wstał punkt ładowania 
aut elektrycznych OR-
LENU - dwa stanowi-
ska. Złącze Type 2 
lecz o mocy 25 kW 
max 32A.  
 17 czerwca br. 
uruchomiono tę łado-
warkę i, to dobra wia-
domość dla kierowców 

elektryków, przez miesiąc będzie można, według zapewnień montaży-
stów, ładować za darmo. 

Romuald Czapski 



 

 


