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Strategia przeżycia  

wiat zwierząt jest niezwykle zróżnicowany, jednym z jego elemen-
tów są ryby. Należą do rodziny kręgowców i to zarówno do jed-
nych z najmniejszych, jak i największych. Jednego nie da się nie 

 zauważyć i zaprzeczyć, że ryb jest wagowo więcej niż wszystkich stworzeń na 
ziemi razem wziętych. Woda jest przecież środowiskiem, 
gdzie życie zostało miliardy lat temu poczęte i stąd drogą 
ewolucji rozprzestrzeniło się po całym globie. Przebywając 
przez te miliardy lat w środowisku wodnym ryby potrafiły 
wytworzyć różne mechanizmy obronne w celu swego prze-
trwania. Ryby dysponują więc całym arsenałem narzędzi  
i zachowań obronnych służących do zmylenia potencjalnego 
drapieżnika, do zaniechania ataku, do różnego rodzaju kamu-
flażu grubą łuską, pancerzem, kolcami, gęstym śluzem, aż po 

różnego rodzaju jady w swych kolcach, z których wydzielają się różnego rodzaju 
trujące substancje.  

Obrona przed drapieżnikami może mieć charakter czynny lub bierny. 
Do obrony czynnej dochodzi wówczas, gdy ryba bezpośrednio zetknie się z dra-
pieżnikiem. Tak jak wszędzie, w tym wypadku najpospolitszą metodą jest uciecz-
ka. Ryba na ogół gwałtownie odskakuje od swego prześladowcy, stara się gdzieś 
ukryć pośród roślinności, kamieni, skał i przeszkód wodnych. Ryby żyjące  
w wolnej toni, te w toni pelagicznej, masowo wyskakują z wody myląc drapieżni-
ka, ale niestety, na ten moment czeka również ptactwo wodne. Widzimy to często 
nad naszymi jeziorami, gdy okoń poluje na ukleje, barwnie to wygląda. Udosko-
naliły to do perfekcji ryby latające, zwane ptaszorami, które potrafią odfruwać 
nawet na 100 m. Pomaga im w tym bardzo spłaszczona budowa ciała i morski 
wiatr, a przede wszystkim mocna płetwa ogonowa, oraz silne płetwy piersiowe, 
którymi się odbijają. Może tak fruwać nawet 10 sekund, i po ponownym odbiciu 
się także płetwami brzusznymi, fruwa dalej.  

Jedną z form obrony czynnej jest przybieranie przez rybę groźnej formy 
swej postaci. Groźne pozy mają odstraszać. Do takich stosowanych odstraszeń 
należy unoszenie pokrywy skrzelowej i stroszenie płetw. Ryba dla drapieżnika 
staję się większa, nie do przełknięcia. Staje 
się więc większa niż jest w rzeczywistości. 
Tę strategię wśród naszych ryb stosuje m.in. 
głowacz i łosoś. Strategią obronną jest też 
opancerzenie swego ciała różnego rodzaju 
pancerzem, np. jesiotr. Strategią obronną jest 
także zabezpieczenie swego ciała różnego 
rodzaju wyrostkami, kolcami, które mogą 
utrudnić drapieżnikowi jej połknięcie. Wy-
stępują przeważnie u ryb skorpenowatych,  
w naszych wodach u ciernika i turbota. Cier-
nik ciało także chroni płytkami kostnymi. 
Widzimy po złowieniu postawione na sztorc 
kolczaste płetwy grzbietowe u jazgarza, oko-
nia czy sandacza. Nie zapobiega to, ale utrud-
nia połknięcie, dlatego drapieżniki atakują 
ryby od głowy. U ryb skorpenowatych kolce 
mają dodatkowo połączenia z gruczołami 
jadowymi. Niestety, ofiarami często też są 
ludzie w czasie niechcącego nadepnięcia 
podczas brodzenia w wozie, lub nieostrożnego obchodzenia się ze złowionymi 
rybami. Jedną z takich ryb jest skrzydlica. Kończy to się na ogół wielkim bólem. 
Bardzo niebezpieczne, wręcz zabójcze są wielkie płaszczki z rodziny ogończy. 
Wstrzyknięcie jadu z kolca jadowego w jej ogonie na ogół jest śmiertelne.  

Wspomniałem już o obronie biernej ryb. Ta właściwie jest najwięcej 
przez świat ryb i całą wodną biocenozę stosowana. Przede wszystkim podstawo-
wym sposobem jest wszelkiego rodzaju kamuflaż. Ryby stosują różne barwy 
maskujące, które upodabniają je do środowiska w jakim przebywają. U ryb ubar-
wienie maskujące ma grzbiet, który jest na ogół ciemny, zielononiebieski, oliwko-
wy itp., aby żerujące ptaki jak najmniej je dostrzegały. W tej dziedzinie ryby są 
naprawdę mistrzami. Ryby mają przeważnie jasny brzuch, zazwyczaj te żyjące  
w wolnej przestrzeni jeziora. W ten sposób upodabniają się do lustra wody, jeśli 
spogląda się na nie od spodu. Tak ubarwione są sieje, sielawy, ukleje, a także 
śledzie i szproty. U gatunków ryb, które ciała mają spłaszczone, na jego bokach 
istnieją różne wzory, różnego rodzaju kropki w różnych kolorach. Przypominają 
przebłyski świateł, poruszające się między roślinami. Plamy, cętki mogą być róż-
ne, np. jak u szczupaka, ale też w pasy jak u okonia. Kolor ubarwienia ryb, które 
żyją na dnie jeziora głównie zależy od tego, jaki kolor ma podłoże dna na którym 
żyją. Oglądając filmy przyrodnicze pokazujące życie ryb w morzach  
 

i oceanach, nie odróżniamy nieraz ryb od koloru skał. Ryby widzimy wówczas, 
gdy się poruszą. Flądry leżące na dnie przypominają piaszczyste dno. Ryby te 
energicznymi ruchami wzbijają piasek, który je przykrywa i wystają tylko wyłu-
piaste oczy, wypatrujące ofiary. Flądry np. w ciągu kilku minut potrafią zmienić 
barwę i wzory na ciele. Formą kamuflażu może być także kształt ryby. U wy-
brzeży naszego Bałtyku iglicznie żyjące wśród podwodnych łąk, całkowicie 
upodabniają się do roślinności. 

Mistrzami w kamuflaży są ryby, które co prawda u nas nie występują, 
ale są charakterystyczne w swym kamuflażu. Są to koniki morskie, inaczej pła-
wikoniki, spokrewnione są one z wymienionymi wyżej igliczniami. Mają one 
na swym ciele różnego rodzaju wyrostki, imitujące kształtem i nawet barwą, 
glony, rośliny, rafy koralowe, więc stają się całkowicie niewidzialne. Pewien 
konik morski żyjący w ciepłych wodach raf koralowych, w wodach Australii, 
ma ciało pokryte wieloma upodobniającymi do liści wyrostkami. Tak powyci-
nanymi, że nie odróżni się go od rosnących tam alg. W Bałtyku ryba tasza po-
dobna jest do leżącego na dnie kamienia. 

Najlepiej jest jednak z daleka omijać drapieżnika. Ryby więc swoją 
dobową aktywność i żerowanie dostosowują do tego, w jakiej porze dnia czy 
nocy żeruje drapieżnik, aby się z nim rozminąć. Ryby więc chowają się w róż-
nych kryjówkach, w miejscach niedostępnych dla drapieżników. Narybek po 
wykluciu z ikry rzadko wychodzi na szerszą wodę. Stara się jak najdłużej prze-
bywać przy płytkich brzegach jeziora. Najlepszą kryjówką są więc szuwary, 
zatopione gałęzie, gęsta roślinność, podwodne korzenie drzew i krzewów. Nary-
bek ryb morskich jest na ogół bezbronny, przebywa w toni, więc nie trudno go 
zauważyć. Niektóre nasze ryby w rzekach zakopują się w dnie, jak np. bardzo 
rzadka będąca pod ochroną koza. Podobnie czynią minogi, ale robią to też wę-
gorze. Zaobserwowano, że nawet leszcze, karpie, na widok drapieżnika zaniepo-
kojone wbijają się w muł. Mętna woda powoduje, że są niewidoczne.  

Niektóre ryby morskie żyją w symbiozie z meduzami i ukwiałami. 
Narybek chowają wśród czułków parzydełek. Nie robią one krzywdy narybko-
wi, który pożywiając się, jednocześnie je oczyszcza z niepotrzebnego i szkodli-
wego dla nich fito- i zooplanktonu. Dryfujące meduzy to darmowa podróż na-
rybku i jako bezpieczna przystań. Narybek wykorzystuje fakt, że ryby drapieżne 
unikają meduz, gdyż produkowany przez ich parzydełka jad jest trujący (skąd 

one to wiedzą?) i paraliżujący. Narybkowi 
to nie szkodzi, gdyż posiada grubą warstwę 
śluzu ochronnego. Takimi znanymi rybami, 
które często oglądamy w filmach przyrod-
niczych, są błazenki. Nie tylko, że się tam 
ukrywają, ale też pożywiają się resztkami, 
które nie są zjedzone przez ukwiała. 
Ryby przejawiają różnorakie formy obrony 
i przetrwania. Bo czym innym jest żerowa-
nie i przemieszczanie się ławicami. Jak to 
się mówi: „w kupie bezpieczniej”. Takie 
zbijanie się w stado dezorientuje drapieżni-
ków, tak w wodzie, jak i w powietrzu. 
Wszystkie ryby błyszczą, wszystkie się 
ruszają i w końcu ryby odpływają. Drapież-
niki też na to znajdują sposób, proszę zau-
ważyć, jak wilczym sposobem atakuje 
okoń. Wilcza wataha okoni rozprasza ławi-
ce uklei, łowiąc je pojedynczo. Ryby  
w olbrzymie ławice zbijają się więc dla 

ochrony, ale też na tarło. Osiągają takie kolonie ryb nawet kilkadziesiąt km dłu-
gości, kilka km szerokości i kilkadziesiąt metrów w głąb wody. Przeważnie tak 
się przemieszczają sardele, ale też nasz szprot, a najwięcej śledź. Ta strategia 
powoduje, że mimo iż są atakowane jednocześnie przez orki, różne gatunki 
delfinów, wieloryby, a z góry przez ptaki, w stadzie zdołają zrealizować swój 
cel, jakim jest zachowanie gatunku. 

Jednym ze sposobów ochrony, strategii przeżycia już całego gatunku 
jest mieć liczne potomstwo. Aby to zapewnić, niektóre gatunki ryb składają 
olbrzymie ilości ikry. Waha się to od kilku tysięcy (niektóre łososiowate) do 
kilku milionów sztuk (np. dorsz do 7 mln). Ryby mogą składać także mniej ikry, 
której złożenie bardzo obciąża organizm, ale za to opiekują się ikrą i wylęgiem.  

Strategia przeżycia to także długie życie, nawet ponad 100 lat, doko-
nywanie wielokrotnego tarła. Ryby noszą potomstwo ze sobą – np. gębacz nosi 
narybek w pysku. Opieka nad złożona ikrą, pilnowanie, natlenianie ikry  
w gniazdach, odganianie drapieżników. Sposobem na przeżycie jest nawet me-
toda zdobywania pokarmu. Każdy gatunek ryb w drodze ewolucji trwającej 
miliony lat wypracował sposób na przeżycie pojedynczych osobników, ale co 
najważniejsze, na przeżycie gatunku. 

Józef Antoniewicz 

Iglicznie w zaroślach trawy morskiej.  
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Złoty Gryf dla Wiesława Krzywickiego  

października br. podczas VI. Zachodniopomorskich 
Dni Dziedzictwa oraz 53. Henrykowskich Spotkań 
Kulturalnych w Pałacu Siemczyno miała miejsce podniosła 

uroczystość. Za swoją dotychczasową działalność na niwie gospodar-
czej, samorządowej, kulturalnej i społecznej o zasięgu regionalnym, 
decyzją Zarządu Województwa, Wiesław Krzywicki otrzymał prestiżo-
we wyróżnienie – Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomor-
skiego. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane na szczeblu woje-
wódzkim za szczególne zasługi. 

Laudację na cześć Laureata wygłosił Prezes SPCz Bernard Bu-
bacz. Dekoracji dokonał Członek Zarządu Województwa Stanisław 
Wziątek. Gratulacje w imieniu Starosty Drawskiego złożył Członek 
Zarządu Powiatu Zbigniew Dudor wraz z głównym specjalistą ds. or-
ganizacji pozarządowych i współpracy z przedsiębiorcami Joan-
ną Kuleszą. 

Tak uzasadniono wniosek o odznaczenie, złożony przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Czaplinka: 

Wiesław Krzywicki urodził się 7 lipca 1937 r. w rodzinie podofi-
cera zawodowego WP. Ojciec uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. 
W bitwie pod Kockiem dostał się do niewoli. Po ucieczce z obozu 
działał w partyzantce AK, jako ppor. był komendantem obwodu AK  
w Szczuczynie i Lidzie. Uczestniczył w akcji „Ostra Brama”. Wiosną 
1944 r. matka z trójką dzieci została aresztowana i osadzona w więzie-
niu w Grodnie, aż do wyzwolenia. Ojciec został powołany do służby  
w 4 DP im. J. Kilińskiego i jako dca batalionu brał udział w walkach 
na terenie Niemiec. Po wielu przeprowadzkach, mających m.in. na celu 
zatarcie AK-owskiej działalności ojca, rodzina osiadła w 1951 r.  
w Zielonej Górze. Tutaj W. Krzywicki ukończył Technikum Mecha-
niczne i rozpoczął pracę w Świdnickich Zakładach Sprzętu Motoryza-
cyjnego. Po roku podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechni-
ki Gdańskiej. Po trzecim roku studiów podjął pracę w Zakładach Wy-
twórczych Aparatury Precyzyjnej „Mera-Pafal” w Świdnicy Śląskiej.  

Jesienią 1960 r. ożenił się z Hanną Dolina, a w 1961 r. urodził 
się syn Jacek. 

W latach 1960-62 odbył służbę wojskową w jednostkach lotni-
czych. Po wyjściu z wojska podjął pracę w Zakładach Aparatury Tea-
tralnej i Oświetleniowej w Kożuchowie. W 1964 r. wznowił studia 
zaoczne na Wydziale Mechanicznym Politechniki Poznańskiej.  
W 1965 r. przeniósł się do pracy w 121 Przedstawicielstwie Wojsko-
wym, skąd w 1966 r. został powołany na stanowisko pełnomocnika ds. 
uruchomienia samochodu licencyjnego FIAT w Zakładach Sprzętu 
Motoryzacyjnego w Kożuchowie.  

15 września 1967 r. przenosi się do Czaplinka, gdzie obejmuje 
obowiązki kierownika Oddziału Zamiejscowego Zakładów Przemysłu 
Elektronicznego KAZEL w Koszalinie i następnie kierownika Działu 
Inwestycji, Głównego Technologa oraz w latach 1982-90 zastępcy dy-
rektora ds. technicznych.  

W 1990 r. po transformacji ustrojowej organizował spółkę Gra-
nek-Telcza, był likwidatorem TELCZY, prokurentem i członkiem Za-
rządu GRANEK-TELCZY, a od 1995 r. dyrektorem Zarządu TEL-
CZY. Organizował też spółki TELIN i IN-TEL. W roku 1998 przeszedł 
na wcześniejszą emeryturę. W latach 1998-2002 pełnił obowiązki peł-
nomocnika syndyka masy upadłościowej.  

 

Jako dyrektor i później jako emeryt angażował się w życie spo-
łeczne, kulturalne i samorządowe lokalnej społeczności, realizując 
swoje życiowe pasje jak: żeglarstwo, historia i fotografia. Był inicjato-
rem i tworcą wielu różnych prospołecznych akcji na terenie miasta  
i gminy. Jego inicjatywy i dokonania na tych polach do dzisiaj są trwa-
łym i wspólnym dorobkiem społeczników, także na terenie powiatu  
i regionu.  

Działał społecznie w Klubie „Drawianie”, Klubie Żeglarskim 
PTTK.  

Przez dwie kadencje 1976-84 był radnym Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Koszalinie i wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju 
Gospodarczego.  

Był pomysłodawcą i założycielem wielu organizacji pozarządo-
wych, jak: Stowarzyszenie POKOLENIA, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Czaplinka, Uczniowski Klub Żeglarski, Stowarzyszenie Byłych Pra-
cowników Zakładów TELCZA. Wspierał aktywnie kombatantów  
i podopiecznych ZKRPiBWP Koło w Czaplinku do czasu jego wyga-
szenia. 

Za wybitne zasługi na polu gospodarczym i społecznym otrzy-
mał 15.06.1983 r. Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto posiada wiele innych 
odznaczeń, m.in.: Medal Zasłużony dla Miasta Czaplinka, Złotą Od-
znakę WOPR oraz Złotą Odznakę 45-lecia WOPR, Złotą Odznakę 
Zasłużonego Pracownika Łączności, Odznakę za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Koszalińskiego, Złotą Odznakę Związku Zawodowego 
Pracowników Łączności, Odznakę Honorową SIMP, Odznakę Hono-
rową PCK. 

Zwieńczeniem Jego pracy na rzecz czaplineckiej społeczności 
było przyznanie decyzją Rady Miejskiej 29.12.2016 r. tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. 
1. Jego zasługą było utrzymanie w okresie transformacji miejsc pracy 
w zakładzie - TELCZY, której był wówczas dyrektorem. Organizował 
także inne spółki - TELIN i IN-TEL pozyskując zagranicznych inwe-
storow. Dzięki temu     w Czaplinku istnieje dzisiaj jeden z najwięk-
szych zakładów przemysłowych w województwie zachodniopomor-
skim - największy pracodawca na terenie Gminy Czaplinek i Powiatu 
Drawskiego - firma Kabel-Technik Polska. Jego działalność dała także  
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Wieczna zmarzlina 

asumpt do powstania kolejnych zakładów przemysłowych, które dzi-
siaj są znaczącymi pracodawcami i podatnikami na terenie gminy Cza-
plinek i Borne Sulinowo - Rimaster Poland i BS. 
2. W 2000 r. zorganizował Drużynę WOPR, w której działał na rzecz 
bezpieczeństwa na akwenach naszego regionu, zabezpieczając imprezy 
na wodzie, odbywające się także poza gminą Czaplinek. Brał udział  
w wielu spektakularnych akcjach ratowniczych. Organizował również 
szkolenia ekologiczne i z zasad bezpiecznego uprawiana sportów wod-
nych dla dzieci i młodzieży.  
3. Należy do członków-założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplin-
ka, które od 2006 r. działa na różnych obszarach życia społecznego, 
kulturalnego i samorządowego.  
Zainicjował wydawanie przez Stowarzyszenie miesięcznika Kurier 
Czaplinecki, ukazującego się od 2006 r., w którym ukazywały się pu-
blikacje Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego. Do dzi-
siaj pracuje w Zespole Redakcyjnym miesięcznika i jest autorem wielu 
znaczących publikacji. 
Z Jego inicjatywy Stowarzyszenie wydało w 2009 i 2010 r. trzy tomy 
książek pt. "Ocalić od zapomnienia - Czaplinek 1945-2009". Jako ak-
tywny członek Zespołu Redakcyjnego przygotował szereg opracowań 
 

dotyczących historii przemysłu, służby zdrowia, żeglarstwa i in. oraz 
biografii zasłużonych mieszkańców naszego regionu. 
4. Doprowadził do badań wad postawy dzieci i młodzieży z terenów 
popegeerowskich, prowadzonych corocznie przez naukowców z Poli-
techniki Radomskiej w latach 2012-2017. 
5. Aktywnie współpracuje z Henrykowskim Stowarzyszeniem  
w Siemczynie (ostatnio wyróżnionym Złotą OHGZ). Przyczynił się do 
powstania w 2013 r. wydawnictwa Zeszyty Siemczyńsko-
Henrykowskie, gdzie jest obecnie Zastępcą Redaktora Naczelnego  
i autorem wielu publikacji dotyczących lokalnej historii, żeglarstwa  
i kultury naszego regionu. 
6. Organizował we współpracy z Gminą Czaplinek i Henrykowskim 
Stowarzyszeniem w latach 2014-2018 szkolenia i konferencje nauko-
we poświęcone problematyce kormoranów oraz aktywizacji terenów 
popegeerowskich z terenu gminy, powiatu i województwa. 

 Fakt przyznania Złotego Gryfa potwierdza przekonanie, że 
Wiesław Krzywicki należy do wybitnych postaci naszej gminnej  
i regionalnej sceny społecznej na każdym jej polu. W imieniu człon-
ków Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka serdecznie gratulujemy tak 
zaszczytnego i wysokiego wyróżnienia! 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka 

miana klimatu to już nie przepowiednia, to fakt. Jeszcze do 
niedawna wiele osób wątpiło w zmiany klimatu. Spogląda-
jąc  przez  okno nie  dostrzegali ocieplenia. Ale narastające  

anomalie przekonały nawet największych sceptyków. Letnia fala upa-
łów w Kanadzie i na Syberii każe przypomnieć, że 
jedna piąta lądów pokryta jest topniejącą coraz szyb-
ciej zmarzliną. Gleba pod milionami budynków na 
globalnej Północy zamienia się w grzęzawisko. 
 Naukowcy różnią się co do przyczyn zmian 
klimatycznych, choć zdecydowana większość twierdzi, 
że klimat zmienia się na skutek działalności człowieka, 
czyli nas wszystkich. Największym problemem, z ja-
kim przychodzi nam się mierzyć, jest wzrost globalnej 

temperatury, czyli innymi słowy podgrzania Ziemi. Wszystko, co się 
dzieje i co się wydarzy, ma z tym związek. 
 Ktoś, kto np. pali w starym piecu fatalnej jakości paliwem, 
przyczynia się do emisji zanieczyszczeń i CO2, co powoduje podgrza-
nie atmosfery, a to z kolei wpływa na zatrzymanie większej ilości cie-
pła wokół ziemi. Skutkuje to topnieniem lodowców, co wpływa na 
zmiany cyrkulacji i kierunku wiatrów oraz powoduje, że w lecie jest 
nam bardzo gorąco, gdyż trafia do nas tropikalne powietrze. Aby się 
schłodzić, włączamy wentylatory, do których potrzebny jest prąd, któ-
ry jest wytwarzany w elektrowniach węglowych. Kółko się zamyka. 

Górna warstwa gleby nad zmarzliną latem regularnie się topi. 
Ale pod nią, maksymalnie na drugim, trzecim metrze pod powierzch-
nią, zaczyna się strefa zimna, która dochodzi nawet do 1,5 km głęboko-
ści. Problemy pojawiają się wtedy, gdy corocznie topniejąca warstwa 
poszerza się i jak w uchylonym zamrażalniku ciepło penetruje coraz 
głębsze partie gruntu. Skutki topnienia zmarzliny widać już gołym 
okiem. Przestała stabilizować grunt i dźwigać ciężar zapadających się 
budynków, podpierać linie kolejowe, drogi, pasy startowe lotnisk, ruro-
ciągi, słupy linii energetycznych, nabrzeża portów, brzegi mórz i rzek.. 

Zmarzliny wciąż jest dużo. Pokrywa 20% wszystkich lądów 
świata i 25% lądów półkuli północnej: na dalekiej Północy, oprócz 
Rosji, 80% powierzchni Alaski i połowę Kanady. Jest też na Grenlan-
dii i w częściach Skandynawii, uchowała się w wyższych partiach Alp, 
Pirenejów, w górach i na wyżynach w Chinach, zwłaszcza w Tybecie. 

Naukowcy ze szwedzkiego centrum badawczego Nordregio 
policzyli, że w 2017 r. prawie 5 mln ludzi mieszkało na arktycznej 
zmarzlinie. Przewidują, że do połowy wieku te 5 mln stopnieje do 1,7 
mln, głównie dlatego, że strefa marzłoci się przesunie: w nieodległej 
przyszłości nie będzie na niej mieszkał nikt, m.in. w Szwecji, Finlandii 
i na Islandii.  

Według rosyjskich szacunków na zmarzlinie mieszka ponad 
milion Rosjan, borykających się często z sowieckim dziedzictwem. 
Projekty przewidywały, że budynki z wielkiej płyty będą funkcjonowały 
70 lat, ale w efekcie odwilży ich żywotność skróciła się nawet o połowę. 
Grunt zmienił nośność w sposób niezakładany przez architektów, z cze-
goś przypominającego skałę zamienia się w formację o konsystencji ciasta. 

W takich okolicznościach niespecjalnie pomaga m.in. lanie  
 

betonu pod fundamenty. Można łatać, jak to robią rosyjskie koleje, 
które punktowo montują agregaty chłodnicze zamrażające ziemię. 
Tyle, że na zmarzlinie powstały spore miejscowości, m.in. Surgut, 
Jakuck, Murmańsk, Norylsk, Workuta, Nojabrsk, Nowy Urengoj. 

Ostatnie sto lat z okładem Rosja starała się cieplejsze części 
kraju spiąć z regionami ze zmarzliną. Pod nią lub w niej tkwią główne 
bogactwa naturalne kraju, z gazem, ropą, diamentami, złotem i rudami 
na czele. W miarę ocieplania się klimatu ich wydobycie i wysyłka 
stają się coraz bardziej problematyczne, degradacja zmarzliny przy-
czynia się do co czwartej awarii technicznej w strefie arktycznej i jed-
nej trzeciej strat w wydobyciu ropy i gazu. 

W całej strefie zmarzliny trwa licytacja na najbardziej maka-
bryczne lub widowiskowe skutki odwilży. Odsłania ona zawartość 
płytko wykopanych grobów na norweskim Spitsbergenie. Z kolei pod 
jakuckim Batagajem powstaje największy na świecie krater, przykład 
termokrasu, zapadliska wywołanego wytapianiem się lodu. Ma już 
dziś ponad kilometr szerokości i sto metrów głębokości. Rozszerza się 
od lat 60, w miejscu, gdzie na dużej przestrzeni rabunkowo wycięto 
las, który wcześniej chronił zmarzlinę przed topnieniem.  

Przebudzenie zmarzliny sprawia, że zwłaszcza na piaszczys-
tych terenach wsiąka woda powierzchniowa, znikają jeziora i schną 
mokradła. Proces topnienia przyspieszają częściej padające deszcze, 
łagodne zimy, coraz wcześniejsza wiosna i letnie upały 

Wszystkie te kłopoty wydają się detalami wobec przepowied-
ni uwolnienia energii drzemiącej w marzłoci. Na razie kumuluje ona 
prawie dwa razy więcej dwutlenku węgla wpompowanego przez ludz-
kość do powietrza w ostatnich wiekach. Topnienie gruntu sprawia 
jednak, że materia organiczna zaczyna się rozkładać, udział w tym 
biorą mikroorganizmy, wybudzające się po dziesiątkach tysięcy lat 
uśpienia. 

Naukowcy wciąż próbują zrozumieć, ile gazów cieplarnia-
nych trafi przy okazji tego wielkiego butwienia do atmosfery oraz do 
jakiego stopnia ta porcja dwutlenku węgla i metanu podniesie tempe-
raturę całej atmosfery. Padają ostrzeżenia przed zbliżaniem się do 
punktu zwrotnego i tykającej bombie. Zatrzymanie odwilży w zmarz-
linie będzie możliwe dopiero wtedy, gdy przestaniemy podgrzewać 
klimat. Ale to odległa perspektywa.  

Opracował: Brunon Bronk 

Skutki topnienia zmarzliny - zrujnowana linia kolejowa na Syberii.  
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Grupa robocza ds. turystyki w Estonii 

Obchody święta nauczycieli  Z wizytą w  Centrum Zdrowia Psychicznego  

środę 12 października 2022 r. w sali narad Starostwa Powiatowe-
go w Drawsku Pom. odbyły się uroczyste powiatowe obchody  
Dnia Edukacji Narodowej. 

 W obchodach udział wzięli: Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Po-
wiatu, Stanisław Cybula – Starosta Drawski, Waldemar Włodarczyk – Wicesta-
rosta, Zbigniew Dudor i Marek Tobiszewski - Członkowie Zarządu Powiatu, 
Katarzyna Szlońska-Getka – Sekretarz Powiatu, Joanna Andrykowska - 
Skarbnik oraz zaproszeni goście, dyrektorzy i nauczyciele. 
 Starosta wraz z Przewodniczącą Rady przywitali gości i złożyli życzenia 
wszystkim pracownikom oświaty z okazji ich święta.  
 Podczas spotkania wręczono dyrektorom i nauczycielom nagrody Starosty 
Drawskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagrody Sta-
rosty otrzymali: Agnieszka Skonieczna z ZS w Czaplinku, Anna Ignacak z ZS  
w Drawsku Pom., Marzena Cieślik z MOW w Czaplinku, Beata Liszniańska  
z ZPE-T w Bobrowie, Anna Kwiecińska z PP-P w Drawsku Pom., Andrzej 
Kowalewski z ZS w Kaliszu Pom., Robert Żołynia z ZS w Złocieńcu oraz Ro-

bert Szymczak z 
PCKZiU w Drawsku 
Pom. Natomiast 
wśród nagrodzonych 
dyrektorów znaleźli 
się: Iwona Kuchar-
ska – dyrektor Ze-
społu Szkół w Draw-
sku Pom., Sebastian 
Matułojć – dyrektor 
Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku oraz Krystian Ignacak – dyrektor Ze-
społu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. 
 Spotkanie zakończył mini koncert w wykonaniu Mai Kosmali uczennicy 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Drawsku Pom.  

Aneta Kuszmar, Wydział Edukacji 

wiatowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 
1992 r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, przypa-
da 10 października. Ideą obchodów tego dnia jest upowszechnienie  

polityki zdrowia psychicznego oraz edukacja w zakresie profilaktyki zaburzeń 
emocjonalnych i psychicznych. Zaburzenia psychiczne są jednym z głównych 
problemów zdrowotnych powodujących niesprawność życiową populacji. Życie 
w ciągłym biegu, przewlekle i długotrwale oddziałujący stres, brak wypoczynku 
skutkuje pojawianiem się problemów natury psychicznej. Zaburzając tym samym 
życie zawodowe, rodzinne i osobiste, nierzadko stając się przyczyną zmian mogą-
cych doprowadzić do okaleczeń lub nawet śmierci osoby zmagającej się z nimi.  

Z tej okazji w dniu 11 października 2022 r. w Centrum Zdrowia Psy-
chicznego w Draw-
sku Pom. pojawili się 
m.in. Starosta Draw-
ski - Stanisław Cy-
bula, Wicestarosta 
Drawski -  Walde-
mar Włodarczyk, 
Przewodnicząca Ra-
dy Powiatu Draw-
skiego - Urszula 
Ptak oraz Naczelnik 
Wydziału Ochrony  
Zdrowia i Spraw 
Społecznych Jolanta 
Banaszek. Spotkanie 
było okazją do złoże-
nia najserdeczniejszych życzeń i podziękowań za wysiłek, poświęcenie i ofiarność 
w wykonywaniu ważnej i odpowiedzialnej służby na rzecz drugiego człowieka, 
od władz samorządu powiatowego na ręce Dyrektor Centrum - Ewy Kubiak  
Jolanta Banaszek 
Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych 

dniach 13-17 października br. w Estonii odbyło się kolejne spotka-
nie grup roboczych projektu turystycznego prowadzonego przez 
partnerów z Niemiec, Estonii i Polski. 

Stronę polską podczas wizyty reprezentowali: Starosta Stanisław Cybu-
la, Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula Ptak, Sekretarz Katarzyna 
Szlońska – Getka oraz Agnieszka Brzeźniakiewicz – Naczelnik Wydziału Rozwo-
ju i Promocji Powiatu. Było to już trzecie spotkanie grup roboczych – pierwsze 
odbyło się w Bad Segebergu w dniach 28-31.10.2019 r., kolejne zaś miało miejsce 
w naszym powiecie w dniach 25-28.04.2022 r. 

Wizyta była okazją do podsumowania dotychczasowych działań  
w projekcie. Podczas warsztatów ich uczestnicy omówili wyniki ankiet dotyczą-
cych preferencji turystycznych, przeprowadzonych na terenie trzech partnerskich 

powiatów. W trakcie wizyty przedstawiciele Powiatu Drawskiego wzięli udział w 
konferencji „Praca z człowiekiem”, zwiedzili m.in. Centrum Przyrodnicze 
Kiidjärve, Dom Kracji w miejscowości Räpina oraz atrakcje miasta Tartu.  

Gospodarzem kolejnego spotkania, które odbędzie się w marcu przy-
szłego roku, będzie powiat Segeberg. O postępach w pracach projektowych infor-
mować będziemy na bieżąco. 

Agnieszka Brzeźniakiewicz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu 

października 2022 r. był dla Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Czaplinku z filią w Kaliszu Pom. bardzo szczęśliwym i wyjątko-
wym dniem. Uczestnicy WTZ - Anna Jagielska  i  Łukasz  

Jasnowski wraz z kierownik WTZ Sylwią Grabowską oraz instruktor terapii 
zajęciowej Joanną Girtler wzięli udział w uroczystej gali wręczenia nagród lau-

reatom etapu wojewódzkiego XX edycji konkursu Sztuka Osób Niepełnospraw-
nych „Świat za 100 lat”.  

Prace obojga uczestników zajęły III miejsca w swoich kategoriach. Orga-
nizatorem konkursu był PFRON, zaś gala odbyła się w Domu Kultury 
„Krzemień” w Szczecinie. 

W tym samym czasie grupa uczestników WTZ w Czaplinku wraz z in-
struktorami terapii zajęciowej - Anną Łaszczewską oraz Justyną Józepczuk, 
brali udział w XV Wałeckim Spotkaniu Artystycznym Osób z Niepełnosprawno-
ściami „Con Anima”.  Wspaniałe wydarzenie, towarzyszące mu nastroje oraz 
otoczenie nowych osób, sprawiły, że ten wyjazd na długo zapadnie w pamięci 
uczestników oraz terapeutów. Było wiele ciekawych występów, a wśród wszyst-
kich występujących udało się zdobyć również III miejsce. 

Sylwia Grabowska, WTZ Czaplinek 

Uczestnicy WTZ na podium 
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 OLIMPIADA PROFILAKTYCZNA 

 Dzień Edukacji Narodowej w ZS  

14 października to data w kalendarzu, która wielu kojarzy się ze 
świętem, które kiedyś nazywano “Dniem Nauczyciela”. Dziś to Dzień 
Edukacji Narodowej. Brzmi niezwykle poważnie, ale to wciąż to samo 
święto, ten sam dzień. Czy mamy powody, by świętować...? To już 

pozostawiam do roz-
strzygnięcia każde-
mu, kto ma na co 
dzień okazję praco-
wać w szkole, do-
strzega jej proble-
my, zna blaski i cie-
nie polskiej eduka-
cji. Mimo wielu “ale”, 
jesteśmy częścią 
tego systemu i wy-
konujemy ten zawód 
z pasją (tak mi się 
przynajmniej wyda-
je, patrząc na Grono 
Pedagogiczne ZS  

w Czaplinku). Dlatego cieszą takie chwile, jak ta, która miała miejsce 
13 października, czyli obchody tego święta w naszej szkole. Swoją 
obecnością uroczystość uświetnili między innymi:  
- Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – pan Zbigniew Dudor;  
 - Radna Powiatu Drawskiego– pani Genowefa Polak;  
- Sekretarz Gminy Czaplinek – pani Marcelina Mastalisz;  
- Radny Rady Miejskiej w Czaplinku – pan Szymon Pastuszek;  
- Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku – pan Ma-
rian Rutowicz;  
- Przewodni-
cząca Rady 
Rodziców – 
pani Renata 
Kozak.  

Trady-
cją obchodów 
Dnia Edukacji 
Narodowej w 
Zespole Szkół 
w Czaplinku 
jest przyjęcie 
w poczet 
uczniów mło-
dzieży klas 
pierwszych. 
Uroczyste ślu-
bowanie zostało przyjęte przez Dyrektora Zespołu Szkół. Pierwsza-
cy od tego dnia stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół  
w Czaplinku. Nie zabrakło także części artystycznej przygotowanej  

przez uczniów: 
Zuzannę Kop-
ciuch, Natalię 
Hałuszczyk, Ani-
kę Słowińską, 
Nikolę Cichocką 
oraz Nadię Mia-
zgę, która czaro-
wała swoim gło-
sem i umiejętno-
ściami wokalnymi. 
W rolę niezastą-
pionych konfe-
ransjerek wcieliły 
się: Aleksandra 
Komorowska oraz 
Alicja Człapa.  

Dzień Edukacji Narodowej to także czas podsumowań pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, niekiedy wieloletniej oraz nagrodzenia najbar-
dziej wytrwałych, kreatywnych, inspirujących, a przede wszystkich 
zaangażowanych nauczycieli. Nagrodę Dyrektora otrzymali: pani Wio-
letta Cylkowska, pani Monika Cieplińska, pani Sylwia Czech, pani 
Małgorzata Lezler, pani Żaneta Iwaniczko, pani Weronika Piet-
kiewicz, pani Jolanta Gawlik, pani Marta Gańska oraz pani 
Agnieszka Wiśniewska. Należy pamiętać, że szkoła to nie tylko 

pracownicy pedago-
giczni, ale także 
pracownicy admini-
stracji i obsługi. 
Grono wyróżnionych 
to: pani Justyna 
Kujawska-Słomska, 
pani Edyta Bołdak-
Manikowska, pani 
Monika Grodzińska, 
pani Krystyna Po-
powicz, pan Marek 
Skrodzki, pan Hen-
ryk Boniecki oraz 
pan Dariusz Osiak. 
Wszystkim wyróż-
nionym serdecznie 
gratulujemy!  
Pani Agnieszka 
Skonieczna – nau-
czycielka języka 
polskiego, została 

wyróżniona za swoją rzetelność, sumienność oraz kreatywność Na-
grodą Starosty Drawskiego. Pani Agnieszko, serdeczne gratulacje 
od całego Grona.  

Wioletta Piotrowska 

19 października odbyła się kolejna III edycja OLIMPIADY PROFI-
LAKTYCZNEJ. Do olimpiady przystąpiło 13 drużyn trzyosobowych. 
Uczniowie zmagali się z następującymi zadaniami:  
- opisanie symptomów uzależnienia;  
- test wiedzy;  
- krzyżówka.  
I MIEJSCE zajęli - 
MARTYNA WALCZAK, 
MAJA NOWAK, WOJ-
CIECH PIWOWARSKI;  
II MIEJSCE zajęli - 
MAJA PRZEGALIŃSKA, 
NINA PAWŁOWICZ, 
ALICJA CZŁAPA;  
III MIEJSCE zajęli- 
ANIKA SŁOWIŃSKA, 
WIKTOR ŻOCHOWSKI, 
NORBERT PAWŁOW-
SKI.  

 Olimpiada Profilaktyczna została zorganizowana w ramach 
zadania publicznego PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM  
I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM "Uzależnienie - złodziej młodo-
ści". Organizatorami OLIMPIADY PROFILAKTYCZNEJ były panie 
Żaneta Iwaniczko i Weronika Pietkiewicz. W komisji zasiadała 
Pani pedagog ZS w Czaplinku pani Agnieszka Wiśniewska.  

Żaneta Iwaniczko 
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CIEKAWE DETALE (cz. 6) 

a część artykułu nieco różni się od poprzednich. Tym razem 
poznamy kilka detali takiego rodzaju, który może zaskoczyć 
niektórych Czytelników.  Za chwilę się o tym przekonamy. 

*** 
 Turyści spacerujący czaplinecką promenadą nad j. Drawsko nie zawsze 
wiedzą, że przy określaniu adresów niektórych obiektów znajdujących się przy 
promenadzie określa się ją nazwą Nadbrzeże Drawskie. Nazwę tę znajdujemy 
także na planach miasta. Zlokalizowany przy promenadzie Ośrodek Sportów 
Wodnych ma adres: Nadbrzeże Drawskie 1. Co ciekawe, budynek dawnego 
Nadleśnictwa również stoi przy promenadzie ale jest obecnie przypisany do  
ul. Drahimskiej z numerem 13, chociaż 
w przeszłości także miał w oficjalnym 
adresie Nadbrzeże Drawskie.  
 Przechodząc promenadą obok 
Ośrodka Sportów Wodnych trudno nie 
zauważyć wielkiej kotwicy okrętowej 
ustawionej przy ścianie hangaru (fot.  
nr 1). Do kotwicy przymocowana jest 
tabliczka z napisem: „Zasłużony Dzia-
łacz Żeglarstwa Polskiego Antoni Toł-
łoczko (1915 – 1992) Organizator cza-
plineckiego, złocienieckiego i koszaliń-
skiego żeglarstwa”. Z treści napisu na 
szyldzie umieszczonym nad kotwicą 
wynika, że Ośrodek Sportów Wod-
nych nosi imię Antoniego Tołłoczki. 
Imię to nadano Ośrodkowi z inicjatywy 
Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego. 
Ceremonia nadania imienia odbyła się 
19 lipca 2014 r. Jest to na razie jedyny 
tego rodzaju przypadek oficjalnego 
upamiętnienia nazwiska mieszkańca 
Czaplinka. Skąd tu się wzięła okrętowa 
kotwica? Kotwicę tę, a także dużą śrubę okrętową, czaplinecka Szkoła Podsta-
wowa wzniesiona w 1987 r. przy ul. Wałeckiej otrzymała od przedsiębiorstwa 
Polska Żegluga Morska w Szczecinie na pamiątkę współpracy w dziedzinie 
organizowania kolonii letnich dla dzieci pracowników tej szczecińskiej firmy. 
Kotwica i śruba przez szereg lat leżały na skwerze znajdującym się na szkolnym 
placu aż w końcu przewieziono je do Ośrodka Sportów Wodnych. Kotwicę wy-
korzystano w sposób opisany wyżej, natomiast śrubę umieszczono w reprezenta-
cyjnym miejscu Ośrodka pod masztem służącym do wywieszania flagi państwowej. 
 Od ul. Drahimskiej w kierunku Ośrodka Sportów Wodnych prowadzi 
wąska ulica, której w 2016 r. nadano nazwę „Aleja Żeglarzy”. Wcześniej była to 

uliczka bezimienna. Ma ona 
dość niezwykły charakter. 
Jest to jedno z niewielu 
miejsc w Czaplinku, gdzie 
przetrwał bruk typu „kocie 
łby” z kamieni polnych. Nie 
tylko brukowana na-
wierzchnia decyduje o nie-
zwykłości tej ulicy. Tylko tu 
zachował się przedwojenny 
chodnik zbudowany w 
charakterystyczny sposób, 
który możemy zobaczyć na 
fot. nr 2. Od brukowanej 
jezdni oddziela go kamien-
ny krawężnik. Płytki chod-

nikowe o takim samym typowym kształcie i ułożone w taki sam sposób spotyka-
ne były w przeszłości w całym mieście. Na fot. nr 3 pochodzącej z 1950 r. widzi-
my chodnik początkowego fragmentu ul. Wałeckiej z płytkami identycznymi  
i ułożonymi tak samo jak w zachowanym chodniku przy Alei Żeglarzy. Charak-
terystycznym elementem dawnych chodników był także ciągnący się między 
krawężnikiem a płytkami pas wyłożony jasną kamienną kostką. Takie chodniki 
widzimy na przedwojennych zdjęciach Czaplinka oraz na zdjęciach z pierwszych 
lat powojennych. Do dzisiejszych czasów chodnik o takiej nawierzchni zachował 
się w Czaplinku tylko przy Alei Żeglarzy. Co ciekawe, przedwojennymi płytka-
mi chodnikowymi odzyskanymi podczas remontu starych chodników wyłożona 
jest powierzchnia pod wiatą przylegającą do budynku dworca autobusowego 
przy placu 3 Marca. 
 Starsze osoby z pewnością  pamiętają, że w przeszłości w sklepach  
i w urzędach znacznie częściej niż obecnie stosowane były zabezpieczenia  
 

w postaci krat okiennych  
i drzwiowych. W przypadku 
sklepów często spotykane były 
rozsuwane kraty zabezpieczające 
wejścia a nieraz również szyby 
wystawowe. Niewiele takich krat 
zachowało się do dzisiejszych 
czasów. W Czaplinku nadal funk-
cjonuje rozsuwana krata zabez-
pieczająca wejście do sklepu przy 
ul. Jagiellońskiej 3. Widzimy ją 
na fotografii nr 4. Jest to bez wąt-
pienia ciekawostka techniczna 
wciąż pełniąca funkcje użytkowe.  
 Niewiele osób wie o po-
dobnej ciekawostce związanej  
z budynkiem Sikorskiego 9. Dzia-
łający w tym budynku czaplinec-
ki Bank Spółdzielczy przeprowa-
dził w latach 1998-1999 moderni-
zację swych pomieszczeń z czę-
ściową przebudową sali obsługi 
klientów oraz z wymianą świetli-
ka nad tą salą. Przy modernizo-
waniu wejścia głównego zrekon-
struowano wówczas przedwojen-
ne drzwi wejściowe z zachowa-
niem pierwotnego wyglądu przy wykorzystaniu oryginalnych krat ozdobnych. 

Jednocześnie we wnęce wejściowej 
zabezpieczono przed zniszczeniem  
i zachowano jako ciekawostkę tech-
niczną - znajdującą się tam oryginalną, 
od wielu lat nieużywaną, dawną kratę 
zwijaną. Krata tego rodzaju nie odpo-
wiadałaby już dzisiejszym standardom, 
nie demontowano jej jednak lecz pozo-
stawiono ją w pozycji zwiniętej, ukrytą 
dzięki obniżeniu sufitu wnęki wejścio-
wej. Krata jest ukryta, ale na ścianach 
wnęki wciąż widoczne są  metalowe 
prowadnice służące w przeszłości do 
opuszczania i podnoszenia kraty. 
 Szóstą część artykułu zdomino-
wały ciekawostki techniczne, więc 
spójrzmy jeszcze na fotografię nr 5. 
Widzimy na niej zestaw białych cera-
micznych izolatorów na metalowej 
konstrukcji wsporczej wmurowanej  
w ścianę budynku Sikorskiego 24. Jest 
to pamiątka po dawnej instalacji elek-

trycznej lub telefonicznej. Zmieniły się standardy techniczne i izolatory te stały 
się niepotrzebne, gdyż gołe przewody napowietrzne przestały być wszechobec-
ne w przestrzeni 
miejskiej. W więk-
szości przypadków 
stare nieużywane 
izolatory tego 
rodzaju zostały już 
dawno usunięte  
z budynków w 
trakcie kolejnych 
remontów elewa-
cji. Na budynku 
Sikorskiego 24 
zachowały się  
w dwóch miej-
scach elewacji. 
Widzimy je także 
na sąsiednim bu-
dynku od strony 
ul. Jagiellońskiej. 
Nie wszyscy wie-
dzą, że są pasjonaci, którzy kolekcjonują stare izolatory ceramiczne. (cdn.)  
 

Zbigniew Januszaniec 

1. Kotwica okrętowa w Ośrodku Spor-
tów Wodnych im. Antoniego Tołłoczki 

(fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

2. Nawierzchnia chodnika i jezdni w Alei  
Żeglarzy (fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

3. Chodnik przy ul. Wałeckiej w 1950 r. (źródło: 
Facebook, Robert  Łodziato, post z 3.01.2020 r.).  

4. Rozsuwana krata zabezpieczająca 
wejście do sklepu przy ul. Jagiellońskiej 3 

(fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

5. Metalowa konstrukcja z ceramicznymi izolatorami na 
ścianie budynku Sikorskiego 24 (fot. Zb. Januszaniec, 

2022 r.).  
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września 2022 r., odbyła się nadzwyczajna LI Sesja RM.  
Radny W. Mierzejewski dopytywał o postępy we wdrażaniu 
nowego systemu  uszczelniającego gospodarkę odpadami  

komunalnymi. Podobno wszystko dobrze działa. 
Radni S. Matułojć i T. Marciniak dopytywali o obiecany raport-
podsumowanie festiwalu Pol’and’Rock. Z wyjaśnień Pana 
Burmistrza niewiele wynikło, ale na komisji przed październi-
kową sesją przedstawił posumowanie imprezy. Na omówienie 
tej prezentacji będzie miejsce dopiero w następnym numerze 
Kuriera. 
25 października odbyła się LII Sesja RM. Obecnych było 12 
radnych. Nieobecni: Aleksandra Ławrukiewicz, Tomasz Marci-
niak, Anna Minkiewicz. Była to pierwsza od czasu pandemii 

sesja, którą prowadzono już bez trybu online. Jednostki pomocnicze reprezentował 
tylko Sołtys Sikor Grzegorz Kotłowski, ani śladu Przewodniczących Zarządów 
Osiedli czy mieszkańców Gminy. Nie wszyscy chyba jeszcze wiedzą, że można 
już obserwować przebieg sesji bezpośrednio na sali obrad. 

Pan Burmistrz przedstawił prezentację podsumowującą miniony sezon 
turystyczny. Zabrakło w niej informacji o działalności Izby Muzealnej. Nikogo  
z Radnych to nie zainteresowało. Wobec tego, że uczestniczyłem w sesji jako 
mieszkaniec, zapytałem o to Burmistrza. Odpowiedzi udzieliła Dyrektorka CzOK-
u. Ubolewała, iż odwiedziny IM są utrudnione z powodu niekorzystnej lokalizacji, 
a ponadto prowadzona była inwentaryzacja. W czerwcowym Kurierze pisałem, że 
kaktus mi wyrośnie, jeśli IM w lipcu ruszy. Chyba zrobiono mi na złość, bo IM 
rzeczywiście „ruszyła”, jeno na bardzo wolnych obrotach. Otwarta była przez dwa  
 

Gryf Zachodniopomorski dla Krystyny Wójtowicz  

est nam niezmiernie miło poinformować, że mieszkanka Czaplin-
ka Krystyna Wójtowicz otrzymała z rąk Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza Złotą Odznakę  

Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Uroczystość miała miejsce 21 paź-
dziernika w Przecławiu w ramach Regionalnych Obchodów Dnia Seniora 2022, 
gdzie zaproszono przedstawicieli czaplineckich klubów seniorskich.  
 Tak uzasadniono wniosek o odznaczenie, złożony przez Burmistrza Cza-
plinka Marcina Naruszewicza: 

Krystyna Wójtowicz wychowywała się  
w domu dziecka u sióstr zakonnych. W War-
szawie przeżyła wybuch II wojny światowej  
i Powstanie Warszawskie. W czasie Powsta-
nia Warszawskiego wyjechała z Warszawy 
do Lubienia Kujawskiego. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej skierowana została do 
Domu Młodzieży "Młody Las" w Toruniu, 
gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące 
Pedagogiczne dla wychowawczyń przed-
szkola. Po zdaniu matury rozpoczęła studia w 
Gdańsku na wydziale matematyczno-
fizyczno-chemicznym na kierunku matema-
tyka. W latach 1957-58 pracowała w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej 
w Inowrocławiu. Po wyjściu za mąż przenio-
sła się wraz z mężem do Czaplinka, by rozpo-
cząć pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
jako nauczyciel matematyki. Następnie przez 
długie lata była zastępcą dyrektora szkoły,  
a od 1981 r. pełniła funkcję dyrektora ZSZ  
w Czaplinku, aż do przejścia na emeryturę  
w 1987 r.  
Pani Krystyna wraz z mężem doczekała się  
4 dzieci. Po śmierci męża w 1997 r. zaanga-

żowała się w działalność na rzecz seniorów.  
 Pani Krystyna posiada wiele odznaczeń. 30.08.1989 r. otrzymała Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi,  
Złotą Odznakę ZNP, Odznakę Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa 
Koszalińskiego, Srebrną Odznakę OHP, Odznakę Zasłużony Działacz FJN, Od-
znakę Honorową ZHP. Poza tym została wyróżniona: w 2006 r. w Akcji „Akacja” 
organizowanej przez Fundację "Partners" Polska jako jedna z 27 najaktywniej-
szych kobiet w kraju, tytułem Wolontariusza roku 2011, oraz Tytułem "Zasłużona 
dla Gminy Czaplinek" w 2013 r. 
1. W latach 2013-18 r. – jako Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów - ciała 
doradczego przy Burmistrzu Czaplinka, zajmowała się sprawami Seniorów  
z terenu gminy Czaplinek (Rada przestała istnieć w 2018 r.).  
2. Jako członek Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna od 1999 r., Prezes Klubu 
  

Seniora Krystynka przez ponad 20 lat, działającym przy stowarzyszeniu - aktywnie 
wspierała Stowarzyszenie, realizując i opracowując projekty mające na celu akty-
wizację Seniorów oraz zapewnienie aktywnego, wspólnego spędzania czasu. 
Pozyskiwane fundusze przeznaczane są na wszelkie rodzaje zapewnienia aktyw-
ności osobom starszym. W Stowarzyszeniu nadal jest członkiem aktywnie działa-
jącym na rzecz seniorów. 
3. Organizuje wycieczki dla Seniorów po Polsce (od 10 lat zabiera również Senio-
rów nad morze w celu wypoczynku i podratowania zdrowia), ale również po 
gminie Czaplinek, widząc potrzebę kultywowania tradycji regionu oraz podkreśle-
nia ważności znajomości własnej gminy przez starszych mieszkańców gminy.  
4. Pani Krystyna, jako Stowarzyszenie pozyskuje również środki z funduszy unij-
nych, bierze udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych. Wiele z nich otrzymuje dofinansowanie, które zawsze kierowane jest 
na realizację zadań dla Seniorów.  
5. Pani Krystyna jest inicjatorką uczestnictwa Seniorów w rożnych wydarzeniach 
kulturalnych, organizowanych w gminie jak również w okolicznych miejscowo-
ściach, przy okazji współpracując z Seniorami z Polski oraz zza granicy. Nawiąza-
ła również współpracę z Seniorami z miast partnerskich (Grimmen, Bad Schwar-
tau), dzięki której członkowie Klubu Seniora mieli okazję do wzajemnego pozna-
nia się, wymiany doświadczeń, uczestniczenia w kilkudniowych wyjazdach go-
ścinnych do Niemiec oraz wzajemnej integracji. Podczas wspólnych spotkań 
organizowanych dla Seniorów Pani Krystyna przy wsparciu referatu Turystyki 
UM w Czaplinku przygotowuje konkursy wiedzy o gminie, nagradzając uczestni-
czących seniorów folderami promocyjnymi o gminie.  
6. Doskonale realizuje współpracę międzypokoleniową wielokrotnie realizując 
projekty wspólnie z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym oraz Szkołą 
Podstawową w Czaplinku wdrażając do tradycji obchodzonych świąt 
(bożonarodzeniowych, noc świętojańska, patriotycznych). Na uwagę zasługuje 
przygotowanie Rocznic Odzyskania Niepodległości, gdzie oprócz aktywnego 
udziału Seniorów, do ich organizacji angażuje młodsze pokolenie.  
7. Organizuje również liczne prelekcje tematyczne dla seniorów związane z: wy-
poczynkiem, zdrowiem, nowoczesnymi urządzeniami, bezpieczeństwem, zdro-
wym odżywianiem itp. 

źródło: Urząd Miejski w Czaplinku 

Wieści z sesji i Ratusza  miesiące, ale tylko przez dwa dni w tygodniu (wtorek i środa) w godz. 10-13. Ile 
osób odwiedziło Izbę Pani Dyrektor nie potrafiła odpowiedzieć. To wszystko 
świadczy o wielkim zainteresowaniu CzOK-u tym przybytkiem. 

Radna E. Sobczak poruszyła ważną problematykę zaopatrzenia miesz-
kańców w węgiel. Aktualną sytuację przedstawił Z-ca Burmistrza, i nie jest ona 
dla Gminy optymistyczna. Przed Kierownictwem stoją duże wyzwania, a jak 
ostatecznie system zadziała, to zimowy czas pokaże. Także odnośnie świetlic 
wiejskich, gdzie sołtysi w większości sami wzięli sprawy w swoje ręce. 

Przewodniczący M. Olejniczak wywołał wilka z lasu, dopytując o opła-
ty, jakie Gmina zobowiązana została do zapłacenia Starostwu. 8 marca br. Gmina 
otrzymała decyzję o zapłaceniu prawie 240 tys. zł opłaty karnej za niedotrzymanie 
warunków umowy związanej z wycinką drzew. Sprawa będzie miała ciąg dalszy. 

Rozpatrywała Rada Miejska skargę złożoną i wyrecytowaną podczas L 
sesji RM w dniu 8 września br. przez menadżer CzOK-u Anetę Groździej na 
zachowanie sołtysa M. Olejniczaka. Tenże, podobno niezbyt parlamentarnie wy-
raził się o pracy pani Menadżer, która nie przeprowadziła zajęć z dziećmi na świe-
tlicy w Siemczynie, gdzie oczekiwano na animatora ok. 3 godz. Może zabrakło 
empatii, ale przecież podłożem emocjonalnej reakcji Sołtysa było ewidentne leni-
stwo. Przewodniczący przeprosił „obrażoną” za swoje zachowanie, ale Radni  
w głosowaniu większością głosów uznali, że skarga była zasadna. Za bezzasadno-
ścią głosowali: M. Czerniawski, W. Mierzejewski i Sz. Pastuszek. Wstrzymali się: 
A. Kucharczyk, Z. Łomaszewicz i W. Wojtowicz. Winę Sołtysa uznało 5 Rad-
nych: M. Bernat, G. Gabryś, K. Kryczka, S. Matułojć i E. Sobczak. M. Olejniczak 
we własnej sprawie nie głosował. Z takiego rozkładu głosów wynika, że można 
lekceważyć swoje obowiązki, ale nie wolno tego nikomu kwestionować, i można 
lekceważyć mieszkańców Siemczyna. Wobec tego ja się pytam powyższych 
pięciorga Radnych – kto przeprosi dzieci i ich rodziców za nieróbstwo CzOK-u? 

Adam Kośmider 
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październiku br. kolejne mecze ligowe rozegrały drużyny: 
trampkarzy, juniorów młodszych, seniorów oraz oldbojów 
Lecha Czaplinek.  

SENIORZY 
 Pierwszego dnia października zespół seniorów na stadionie miejskim  

w Czaplinku mierzył się w ramach 8. kolejki z Piastem Chociwel. Niestety prze-
grywamy ten mecz wysoko 0:4. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: 
Urkiel - Groździej (71' Szpakowski), Lutyński, Woźniak, Krasoń (62' Simiński) 
- Pawłowski, Kibitlewski, Szafarz (62' Kowalczyk), Krzemień - Górniak  
(82' Voronenko), Resiak. 

 Kolejny mecz rozegraliśmy 8 października na stadionie miejskim im. 
Waleriana Pytla w Drawsku Pom. W ramach 9. kolejki graliśmy z miejscową 
Drawą, z którą zremisowaliśmy 2:2. Po jednej bramce strzelili Marcin Resiak  
i Maciej Górniak. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w zestawieniu: Urkiel - Groź-
dziej, Woźniak, Krzemień, Lutyński - Pawłowski, Szafarz, Kibitlewski, Szpa-
kowski  (68' Simiński) - Górniak, Resiak. 

15 października na stadionie miejskim w Czaplinku podejmowaliśmy 
w ramach 10. kolejki ligowej zespół Calisii Kalisz Pomorski, z którym zremiso-
waliśmy 1:1 tracąc bramkę po kontrowersyjnym rzucie karnym w samej koń-
cówce meczu. Strzelcem gola dla naszej drużyny był Bartłomiej Woźniak.  
W tym spotkaniu wystąpiliśmy w składzie: Urkiel - Krzemień, Woźniak, Toma-
szewski, Lutyński - Pawłowski (77' Simiński), Szafarz (52' Groździej), Kibitlew-
ski, Szpakowski (70' Kunert) - Górniak, Resiak (86' Voronenko). 

W kolejnym meczu ligowym rozegranym 22 października na euroboisku 
w Złocieńcu mierzyliśmy się w ramach 11. kolejki z miejscowym Olimpem,  
z którym przegraliśmy 0:3 występując w zestawieniu: Urkiel - Groździej, Woź-
niak, Krzemień, Tomaszewski - Pawłowski, Simiński (44' Szafarz), Kibitlewski, 
Górniak – Szpakowski, Resiak. 

 Po jedenastu rozegranych kolejkach drużyna seniorów z dorobkiem 15 
punktów (4 zwycięstwa, 3 remisy i 4 porażki) i bilansem bramkowym 27:22 
zajmuje 9. miejsce w tabeli.  

W ostatnim październikowym spotkaniu zespół seniorów zmierzy się na 
stadionie miejskim w Czaplinku z Pogonią Połczyn-Zdrój, ponadto w listopa-
dzie zagra z: Sokołem Suliszewo, Pogonią Barlinek, Kłosem Pełczyce oraz po-
nownie z drużyną z Połczyna-Zdroju, ale tym razem w meczu pucharowym. 
TRAMPKARZE 

1 października drużyna trampkarzy w meczu 5. kolejki ligowej mierzyła 
się na stadionie w Barwicach z zespołem BAS Barwice, z którym wygrała wy-
soko aż 19:0! Po dwie bramki strzelili: Cezary Baran, Aleks Kibitlewski, Filip 
Podstawski, Aleksander Osmałek, Oskar Hanusewicz, Jan Paczkowski oraz 
Ksawery Kraska, zaś po jednym trafieniu dołożyli Jakub Marczak, Cyprian 
Rutkowski, Marcin Troczyński, Maksym Pinteskul oraz Franciszek Ławrukie-
wicz. 14 października na stadionie miejskim w Czaplinku w spotkaniu 7. kolejki 
podejmowaliśmy zespół AP Drawsko Pomorskie, z którym wygraliśmy 3:1 po 
trafieniach Maksyma Pinteskula, Aleksandra Osmałka i Filipa Cabaja. 23 paź-
dziernika w meczu 8. kolejki graliśmy na stadionie w Kaliszu Pom. z miejscowym  
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Juniorem, z którym przegraliśmy 0:8. W ostat-
nim spotkaniu rundy jesiennej zmierzymy się 
30 października na stadionie w Czaplinku  
z zespołem MUKS Orzeł 2010 Wałcz. 

Po siedmiu rozegranych kolejkach ze-
spół trampkarzy z dorobkiem 12 punktów  
(4 zwycięstwa i 3 porażki) i bilansem bramko-
wym 31:16 zajmuje 3. miejsce w tabeli. War-
tym odnotowania jest fakt, iż zawodnik druży-
ny trampkarzy Jakub Marczak uczestniczył  
w październiku w konsultacjach kadry ZZPN 
rocznik 2012 w Drawsku Pomorskim, w któ-
rych wzięło udział 26 zawodników z czterech 
powiatów: drawski, szczecinecki, świdwiński 
oraz wałecki. 

Trenerzy przygotowali trening, który 
składał się z ćwiczeń: ball mastery, czucie piłki, 
prowadzenie i kontrola piłki oraz gry. We 
wszystkich ćwiczeniach Jakub zaprezentował 
się znakomicie wykazując się bardzo wysokimi 
umiejętnościami technicznymi. Miejmy na-
dzieję, że praca którą wykonuje pod okiem 
trenera Piotra Kibitlewskiego pozwoli w przy-
szłości pokazać się z jeszcze lepszej strony na 
tle zawodników z całego województwa. Gratu-
lujemy Jakubowi i trzymamy kciuki za jego 
dalszy rozwój w naszym klubie! 
JUNIORZY MŁODSI 

8 października drużyna juniorów młodszych na stadionie gminnym  
w Sławoborzu mierzyła się w meczu 6. kolejki z miejscowym Pomorzaninem,  
z którym przegrała 4:5 po trzech bramkach Dawida Rutkowskiego oraz jednej 
Dominika Staniszewskiego. 22 października na euroboisku w Wałczu w zale-
głym spotkaniu 1. kolejki graliśmy z liderem rozgrywek zespołem MUKS Orzeł 
2010 Wałcz, z którym wygraliśmy 1:0 po bramce Jana Szczanowicza. W ostat-
nim meczu rundy jesiennej nasi juniorzy zmierzą się na stadionie miejskim  
w Czaplinku 11 listopada ze Zrywem Kretomino. 

Po pięciu rozegranych kolejkach zespół juniorów młodszych z dorobkiem 
6 punktów (2 zwycięstwa i 3 porażki) i bilansem bramkowym 12:28 zajmuje 5. 
miejsce w tabeli. 
OLDBOJE 

Pierwszego dnia października drużyna oldbojów w meczu 8. kolejki mie-
rzyła się na stadionie w Dygowie z Perłą Gmina Dygowo. Pomimo bramki 
Krzysztofa Panka przegrywamy 1:3. 8 października w ramach 9. kolejki w Sia-
nowie graliśmy z miejscową Victorią, z którą przegraliśmy 0:5. W kolejnym 
spotkaniu 12 października w 10. kolejce na stadionie w Szczecinku graliśmy  
z Oldbojami Szczecinek. To spotkanie przegrywamy 2:11 po trafieniach Janusza 
Sobali i Krzysztofa Panka. 22 października na stadionie miejskim w Czaplinku 
w ramach 11. kolejki mierzyliśmy się z Oldbojami Bruskowo Wielkie, z  który-
mi przegraliśmy 3:5 po dwóch bramkach Sławomira Kubiaka i jednej Krzyszto-
fa Panka. W ostatnim październikowym spotkaniu nasi oldboje zagrają w Ty-
chowie z zespołem Skup Aut RADZI-MIL Oldboje Tychowo, zaś w listopadzie 
meczem ze Zrywem Kretomino zakończą rundę jesienną. 

Po dziesięciu rozegranych kolejkach drużyna oldbojów z dorobkiem  
9 punktów (3 zwycięstwa i 7 porażek) i bilansem bramkowym 24:41 zajmuje 
12. miejsce w tabeli. 

 Zachęcamy naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia profili na-
szego klubu na portalach Facebook pod adresem https://www.facebook.com/
LechCzaplinekk oraz YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/
UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. Znajdują się na nich m.in. bieżące informa-
cje z życia klubu, zapowiedzi meczy, skróty ze spotkań ligowych itd. Jednocze-
śnie zachęcamy do wsparcia naszego klubu i zapraszamy do współpracy firmy  
i zakłady pracy, jak również osoby fizyczne. 

Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 

Mecz drużyny seniorów z Piastem Chociwel. 

Mecz drużyny trampkarzy z AP Drawsko Pom. 

Jakub Marczak na konsulta-
cjach kadry ZZPN. 

https://www.facebook.com/LechCzaplinekk
https://www.facebook.com/LechCzaplinekk
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg
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dniu 14 października zmarł Andrzej Szwaja, a pochowany został 
22 października na Cmentarzu Komunalnym w Czaplinku. W 
uroczystości pogrzebowej wzięli udział: Członek Zarządu Powiatu  

Zbigniew Dudor, który reprezentował Starostę Drawskiego, Burmistrz Czaplinka 
Marcin Naruszewicz, Radny RM w Czaplinku Władysław Wojtowicz, Prezes 
SPCz Bernard Bubacz oraz liczne grono byłych podwładnych i współpracowni-
ków Zmarłego oraz członków SPCz i mieszkańców Czaplinka. Mowę pożegnal-
ną, w której zaprezentowano sylwetkę Zmarłego i Jego dokonania wygłosił w 
imieniu Zarządu SPCz Adam Kośmider. 

Andrzej Szwaja urodził się 2 maja 1940 r. w Będzi-
nie. Ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej 
uzyskując na Wydziale Budownictwa i Architektury 
tytuł magistra inżyniera budownictwa ogólnego. W 
Czaplinku zamieszkał w 1971 r. Pracował na różnych 
stanowiskach kierowniczych w wielu czaplineckich 
zakładach, najpierw jako bezpośredni wykonawca, a 
później organizator procesów inwestycyjnych. Praco-
wał m.in. w takich zakładach jak: 
- od 1973 r. w Telkom-Telczy, gdzie jako zastępca 
dyrektora do spraw inwestycji rozbudowywał zakład 
przy ul. Pławieńskiej, Ośrodek Wypoczynkowy przy 
ul. Pięciu Pomostów (obecny Drawtur). Jednocześnie 

żona Krystyna pracowała tu jako kierownik działu ekonomicznego; 
- od 1976 r. w Państwowym Wieloobiektowym Gospodarstwie Rolnym, gdzie 
jako zastępca dyrektora do spraw inwestycji budował fermę krów mlecznych, 
licencyjny zakład produkcji zwierzęcej wraz z ubojnią i masarnią w Byszkowie, 
fermę tuczu bydła opasowego w Łubowie, chłodnię i przechowalnię owoców w 
Kołomącie oraz mieszkaniowe Osiedle Wieszczów. 
Był aktywnym żeglarzem, a Jego syn Michał rozwinął tę pasję i został znamieni-
tym żeglarzem i kapitanem żeglugi wielkiej. 
Przez wiele lat prowadził z żoną w rynku sklep, w miejscu dzisiejszej Żabki, 
gdzie każdemu życzliwie doradził w sprawach zakupu materiałów budowlanych, 
AGD, artykułów chemicznych, bądź armatury sanitarnej.  

Andrzej Szwaja udzielał się także społecznie. Był radnym Rady Powiatu 
Drawskiego w latach 1998-2002. Należał do członków-założycieli Stowarzysze-
nia Przyjaciół Czaplinka, z ramienia którego został radnym Rady Miejskiej  
w Czaplinku w latach 2006-2010. Tak uzasadniał wówczas swoje kandydowa-
nie: Pragnę mieć wpływ na decyzje Rady Miejskiej, głównie w zakresie spraw 
związanych z moim zawodem oraz praktyką. Moje doświadczenie może zapobiec  

Andrzej Szwaja – wspomnienie  popełnianiu dalszych, 
kardynalnych i kosz-
townych błędów w 
zakresie inwestycji, 
budownictwa, urbani-
styki i komunikacji. 
Ponadto chciałbym 
pracować nad proble-
mami związanymi z 
rozwojem infrastruk-
tury turystycznej 
naszego regionu, oraz 
poprawą warunków 
funkcjonowania 
drobnych firm pro-
dukcyjnych, usługowych i handlowych. Interesują mnie ponadto, problemy 
wychowania młodzieży poprzez sport, a w szczególności sporty wodne. 

Realizując to przesłanie, pracował w wielu komisjach Rady Miejskiej oraz 
stanął na czele Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Niedawno obchodził okrągłe urodziny. Z tej okazji Przewodniczący Rady 
Miejskiej Michał Olejniczak i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka 
Bernard Bubacz przekazali na ręce Jubilata okolicznościowy grawerton o nastę-
pującej treści: 
„Z okazji 80. rocznicy urodzin prosimy przyjąć serdeczne życzenia dobrego 
zdrowia, nieustającej satysfakcji z Pańskiego dorobku zawodowego, zwłaszcza 
z pracy w zakładach przemysłowych Czaplinka, jako działacza społecznego i 
samorządowca, a także dumy z godnego i spełnionego dotychczasowego życia. 
Pana szerokie zainteresowania i kompetencje zawodowe, połączone z wielką 
wrażliwością i aktywnością zaowocowały wieloma wspaniałymi dokonaniami, 
z których społeczność czaplinecka korzysta do tej pory. 
Należy Pan do członków-założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka, 
które już zapisało swoją pozytywną kartę w budowaniu społeczeństwa obywa-
telskiego w naszym regionie.  
Pańskie publikacje w Kurierze Czaplineckim wniosły trwały wkład w rozbu-
dzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Czaplinek.  
Pańska wieloletnia działalność jako Radnego Rady Miejskiej i Przewodniczące-
go Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pozostawiła znaczący 
dorobek w budowie dobrostanu naszej Gminy. 
Gratulując pięknego jubileuszu, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplin-
ka i Zarząd, przekazują Panu wyrazy głębokiego uznania, szacunku i poważa-
nia”. 

Kilka powyższych, zwięzłych zdań, w pełni oddaje istotę Jego działalno-
ści, dokonań i zasług dla ziemi czaplineckiej. Bez wątpienia był postacią nietu-
zinkową, jednym z największych i najważniejszych budowniczych pomyślno-
ści naszej Gminy. Andrzej Szwaja spoczął w tej ziemi, której oddał swoje naj-
lepsze, twórcze lata życia. Bardzo dobrze zasłużył się swojej małej ojczyźnie. 
Cześć Jego pamięci! 

Zarząd  
Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka 

Pani  
Krystynie Szwai i Rodzinie 

z powodu śmierci Męża Andrzeja 
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

 
składa Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka 

Redakcja Kuriera przy pracy.  



 

 


