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ieliśmy kolejny rok suszy i podobnie będzie w następnych latach. 
Drożeje więc wszystko, a na pocieszenie już teraz wiadomo, że 
będzie jeszcze drożej. Główna przyczyna tego, to zmiany  klimatu,  

w dalszej kolejności covid i wojna w Ukrainie.  
Polska posiada jedne z najmniejszych zasobów wód w Euro-
pie. Niższe zasoby posiadają jedynie Czechy i Malta. Nielicz-
ne opady wykorzystujemy tylko w 5%, gdy niektóre kraje 
nawet w 40%. Na jednego mieszkańca przypada średniorocz-
nie 160 m3, to dwa razy mniej, a już nie mamy co się równać 
ze Skandynawią, 4-5 razy więcej! Istnieje groźba pustynnienia 
i stepowienia niektórych, dużych obszarów kraju.  
 Susze nie występują tylko teraz. Notowane są dokład-
nie od 1850 r. Było kilka okresów susz, które obejmowały 

cały kraj lub jego część. Topnieją lodowce - niedawno czytaliśmy o tragedii we 
Włoszech na skutek oderwania się części lodowca w Dolomitach. Susza w Chi-
nach i Indiach przybrała rozmiary, których w kronikach nie odnotowano, a prze-
cież te dwa kraje liczą już prawie 3 mld mieszkańców. Za to w leżącym trochę 
wyżej Pakistanie 1/3 kraju zamieniła się w wielkie jezioro. Oglądam w telewizji, 
jak brak wody powoduje głód i wojny o wodę w Indiach, walki między wsią  
a miastem o wodę. Woda racjonowana na kartki, nie więcej jak 200 l na miesiąc. 
Wysychają zbiorniki, stają elektrownie wodne pogłębiające chaos, skutkiem tego 
szerzą się choroby i głód. 
 U nas też nie za wesoło, bo za kilka miesięcy możemy na niektórych 
połaciach kraju mieć problemy z wodą do picia. Nie tak, jak okresowo w Czaplin-
ku zanieczyszczoną bakteriami coli, lecz fizycznym jej brakiem. Wysychają San, 
Bug, kurczy się Noteć, gdzie wpływa nasza Drawa. Wysycha nasze morze biesz-
czadzkie j. Solińskie – łodzie, żaglówki zostały kilkaset metrów od wody, która 
jest potrzebna do zasilania elektrowni „Solina Myczkowce”. Jest to zbiornik re-
tencyjny, płytki, wodę się spuszcza, ale to dzieje się na całym świecie, szczególnie 
na półkuli północnej. Największy zbiornik wody na świecie j. Bajkał też się ocie-
pla, tak jak cała Syberia. Ekstremalne mrozy, a następnie rekordowe upały, nawet 
40 st. C, stapiają wieczną zmarzlinę, uwalniają gazy cieplarniane na potęgę, stąd 
jeszcze większe ocieplenie.  

Prawie wszystko wokół nas powstaje z gazów, węgla i wytworzonych z 
nich polimerów. 1% najbogatszych mieszkańców naszego globu odpowiada 
więcej za emisję CO2 niż 50% najuboższych mieszkańców planety. Jeden z nich 
nawet mówi ubogim, że nie należy tyle żreć. Należy więc ograniczyć rozpasanie 
elit, bo na zmianie klimatu najbardziej tracą najbiedniejsi z Afryki, Azji i Amery-
ki. Widoczne zmiany klimatu traktujemy wciąż jako abstrakcyjne, bo dotyczą 
innych, a nie nas. Teraz okazuje się, że jednak dotyczą nas wszystkich. Słychać 
coraz więcej „dobrych rad”, a jeśli są, to i tak jest na nie za późno. Co prawda  
w Polsce ten proces trwa już od średniowiecza, bo czytając przekazy historyczne 
dowiadujemy się, że tereny woj. Wielkopolskiego i Lubuskiego kiedyś były ba-
gnami, a dziś stepowieją. Tak samo bitwa pod Grunwaldem toczona między prze-
smykami jezior, po trosze w błocie, po którym dzisiaj nie ma śladu.  
 Zmiana klimatu powoduje, że więcej wody paruje, niż jej spada. Widzi-
my to gołym okiem, jest to prosty sposób na katastrofę. Nie chciałbym dożyć 
czasu, gdy z wody będzie można korzystać w określonym dniu czy godzinie,  
a u nas też to częściowo bywało. Okresy suszy z niewielką ilością opadów, bez 
śnieżnych zim, powodują wydłużenie okresu wegetacyjnego roślin. Rośliny nie 
pobierają sukcesywnie wody z topniejącego śniegu, a woda sobie radośnie rowa-
mi, kanałami, rzekami spływa do morza. Hydrolodzy alarmują, od 2015 rok do 
roku coraz większa susza. Rzeki straszą coraz niższym stanem wód.. Wód po-
wierzchniowych coraz mniej, tak samo z gruntowymi, a one przecież służą do 
zasilania roślin, do spożycia i celów komunalnych. Widzimy jakie teraz mamy 
łąki i lasy, deszcze owszem padają, ale coraz więcej mamy dni gorących i szybko 
woda wyparowuje. Pamiętam, że niegdyś może były deszcze częstsze i mniej 
obfite, a woda zdążyła wsiąknąć do ziemi. Teraz te opady są rzadkie, krótkie, 
ulewne i woda nam ucieka, bo wysuszona gleba jej nie wchłania – spływa do 
burzówek. Woda też spływa do jezior, ale tam szczególnie w Polsce centralnej – 
Wielkopolsce, poziom wód obniżył się o kilka metrów. Jeziora mają duże lustra 
wody, więc paruje ona szybciej niż w rzekach, i tam może wystąpić przyducha, są 
więc zakwity toksycznych sinic czy gnicie przydennych roślin, zużywając do tego 
procesu tlen, a wydzielając trujący siarkowodór.  
 Dużo wody zużywają elektrownie w procesie chłodzenia, może zabrak-
nąć prądu. Niski stan wód gruntowych odczuwa rolnictwo, i stąd niższe plony, 
wyższe ceny, istnieje cały łańcuch wzajemnych zależności. Tam gdzie są zapory, 
jest wyższy poziom wód gruntowych i znacznie wyższe plony. Klimatolodzy 
rozróżniają cztery etapy suszy atmosferycznej, gdy nie pada ponad 20 dni, po tym 
następuje susza glebowa, wody brakuje, rośliny karłowacieją. Trzeci etap to susza 
hydrologiczna spowodowana obniżeniem wód powierzchniowych i gruntowych. 
Najgorszy etap to susza hydrogeologiczna, wówczas zaczyna brakować wody 
nawet w kopanych studniach, i niestety, wszystko wskazuje, że my do tego etapu 
  

Zmiany klimatyczne, i co dalej? (cz. 1)  zmierzamy i olbrzymie połacie kraju ulegną stepowieniu. Wiatr będzie 
hulał, przemieszczając cząstki ziemi i piachu. Ratunkiem mogą być 
jedynie długotrwałe opady deszczu i dużo śniegu od grudnia do marca, 
aby łagodnie tajał i woda sukcesywnie była pobierana przez budzącą 
się przyrodę.  

Zmiany klimatyczne to nie tylko nasze zmartwienie, co rusz 
słyszymy, że tam gdzie kiedyś było za mokro, teraz jest pustynia, a to 
przede wszystkim rabunkowa eksploatacja lasów deszczowych, zwrot-
nikowych Azji Południowowschodniej, a zwłaszcza zastraszające tem-
po znikających połaci Amazonii. Produkcja wołowiny, czyli hodowla 
bydła to dodatkowa porcja emisji CO2. Istnieją w przyrodzie zdarze-
nia zwrotne. Coraz więcej powodzi, ale jeszcze więcej pożarów u nas 
w Europie, ale przede wszystkim w Australii, Kalifornii, Europie Za-
chodniej, Grecji, a zwłaszcza na Syberii. Temperatura +40 st. C  
w strefie dotychczas uważanej za umiarkowaną, to katastrofa. Obli-
czono, że jeden wycieczkowiec na morzu czy oceanie, emituje więcej 
CO2 niż 260 tys. samochodów! Co rusz mamy jakieś światowe konfe-
rencje klimatyczne, ostatnia w Kairze COP27 i nic nam to nie daje, 
gdyż konkluzje są nie dla wszystkich do przyjęcia, a najwięksi truci-
ciele na świecie – Chiny, Indie i USA nie wywiązują się z zobowią-
zań. Nie ma tam też nic o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, 
bo tu z kolei swój sprzeciw zgłosiły kraje, które wydobywają najwię-
cej węglowodorów – ropy i gazu, Rosja, Arabia Saudyjska, Katar, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Unia Europejska planuje zwiększyć 
cele redukcji gazów do 2030 r. Wszystkie firmy gospodarek narodo-
wych powinny zmniejszyć zużycie węgla. Polska jak zwykle dotych-
czas nie wprowadziła strategii przeciwdziałania zmianom klimatu.  

Niesłychanie ważnym problemem staje się dostęp do wody. 
Były okresy, że wody w Polsce było za dużo, wręcz nawet przeklinano 
te czasy. Błędnie myślano, że będzie jej zawsze pod dostatkiem. Teraz 
nawet w niektórych miejscowościach czasowo brakuje jej w domo-
wych kranach. Niedaleko szukać, bo i u nas w Czaplinku okresowo 
zabrania się jej używać do podlewania ogródków lub trawników. Przy-
roda sama już nie daje rady, trzeba jej pomóc widząc, że po niektórych 
bagnach, torfowiskach, stawach, starorzeczach nie ma już śladu. Nad 
niektórymi jeziorami jeszcze za czasów PRL-u powstawały liczne 
ośrodki wypoczynkowe. Na ogół okres transformacji ustrojowej był 
dla nich ciężki, ale dobiły je zmiany klimatyczne. Nagle okazało się, 
że zbudowany nad jeziorem ośrodek jest teraz kilkaset metrów od jego 
brzegów. Taka sytuacja jest na wodach Pojezierza Konińskiego. Tam 
dodatkowo wpływa oddziaływanie istniejących kopalń węgla brunat-
nego, elektrowni i huty aluminium, gdyż olbrzymie ilości wody po-
chłania chłodzenie. Tu widzimy, jak przyroda przegrywa z polityką  
i gospodarką. Bo węgiel jest potrzebny, energia jest potrzebna, a też 
tam są zatrudnione tysiące pracowników. Co się stało ze słynnym  
j. Gopło, z jego mysią wieżą? Woda z odkrywek także spływa, ale jest 
zanieczyszczona, ze szlamem, mułem, a przede wszystkim zasolona. 
Potrzeba lat w odstojnikach, aby była zdatna do użycia, najprościej  
i najtaniej odprowadzić ją do rzek. 

Nikt jednak na ogół nie myśli o przyszłości, co będzie za rok, 
dwa, a już dziesięć zupełnie. Każda ingerencja w ekosystem, każda 
melioracja powinna służyć nie tylko nawadnianiu, ale także magazy-
nowaniu wody. Niektóre działania człowieka są bezmyślne i nieracjo-
nalne, wręcz rabunkowe kosztem przyrody. Dotyczy to zwłaszcza wód 
gruntowych, bo ich się prawie nie uzupełnia. Powinno więc być zasa-
dą, aby wszelkie odkrywki po węglu, torfie, żwirze itp., jak najszyb-
ciej uzupełnić wodą. Potencjał retencyjny rzek tak samo, powinien być 
odtworzony do stanów naturalnych. Obiecał to rząd dla wsi i jak zwy-
kle na obietnicach się skończyło. Jak nie inaczej, jak nie debilami na-
zwać tych, co przez dziesiątki lat osuszali bagna, mokradła, a rzeki 
miały coraz wyższe wały, a niektóre wybetonowane, aby przyspieszyć 
spływ wody. Na polach w okolicy Czaplinka często widzimy betono-
we studzienki, to pozostałość po radosnej twórczości przedsiębiorstw 
melioracyjnych. Były firmy, były pieniądze, trzeba było je wydać,  
a czy racjonalnie, bez potrzeby, tym nikt sobie nie zawracał głowy. 
Przy dzisiejszych nikłych opadach, wychodzi nam to bokiem. Pew-
nym usprawiedliwieniem jest fakt, że pół wieku temu był u nas nad-
miar wody, robili to też przed wojną Niemcy, aby się jej pozbyć. Re-
gulowano, prostowano, pogłębiano rzeki, osuszano mokradła i bagna, 
co przyspieszało spływ. Prosto wybetonowana rzeka działa jak rynna 
czy koryto. Nieregulowana meandruje, tworzy zakola, rozlewiska, 
starorzecza i spowalnia spływ wody. Cały krajobraz jest dziki, natural-
ny, bo brzegi są porośnięte roślinnością, która chłodzi glebę, zmniej-
sza parowanie, hamuje nurt. Brzegi wówczas tętnią życiem różnych 
zwierząt. Powstają warunki dla tarła ryb. (cdn) 

Józef Antoniewicz 
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CIEKAWE DETALE (cz. 8) 

poprzednich siedmiu częściach zaprezentowane zostały 
Czytelnikom różnego rodzaju ciekawe detale architekto-
niczne, techniczne bądź zdobnicze, które można dostrzec  

przyglądając się zabudowie miejskiej podczas zwiedzania Czaplinka. 
Wszystkie opisane detale są pamiątkami z przeszłości miasta. Dziś 
przyjrzymy się wejściom do niektórych obiektów. 

*** 
 O charakterze budynku często bardzo dużo mówi wygląd wejścia. Jako 
przykłady mogą posłużyć dwa domy stojące pod adresami Wałecka 55 i Wałec-
ka 59. Fragment pierwszego z tych budynków widzimy na fot. nr 1. Rzuca się w 
oczy niestandardowy wygląd otworu drzwiowego z ostrym łukiem rzadko spoty-
kanym w budyn-
kach mieszkalnych. 
Z prawej strony 
drzwi widoczny jest 
fragment okna wy-
stawowego z oka-
pem. Dawniej był 
tu sklep, a obecnie 
jest tu zakład usłu-
gowy. Z lewej stro-
ny drzwi też wi-
doczny jest okap 
pozwalający domy-
ślać się, że w prze-
szłości pod nim 
również znajdowa-
ło się okno wysta-
wowe, które zamurowano. Zapewne w czasie tej przebudowy powstało nowe 
okno widoczne na fotografii. Przebudowa miała z pewnością na celu przystoso-
wanie tej części parteru do celów mieszkalnych. Obecnie jest to budynek miesz-
kalny z zakładem usługowym zajmującym część parteru. 

W jakich okolicznościach wzniesiono budynek wyróżniający się oz-
dobnym ostrołukowym portalem? Czaplinecki regionalista Romuald Czapski 
wiąże historię tego budynku z pobliską fabryką maszyn rolniczych TEMAFA 
(skrót od Tempelburger Maschinenfabrik, właściciele: Buchholz i Gärtner) dzia-
łającą do 1933 r. przy ul. Wałeckiej 57 czyli w tym samym obiekcie, w którym  
po II wojnie światowej urządzono warsztaty szkolne ZSZ. Zlikwidowaną w 1933 
r. fabrykę przekazano nazistowskiej organizacji młodzieżowej RAD 
(„Reichsarbeitsdienst” niem.: „Służba Pracy Rzeszy”). Zdaniem Pana Romualda 
do dyspozycji organizacji RAD oddano wówczas także budynek Wałecka 55. 
Budynek ten był prawdopodobnie powiązany pod względem własnościowym ze 
zlikwidowaną fabryką TEMAFA, dlatego przedwojenne losy tych dwóch obiek-
tów były bardzo podobne. 
 Ciekawą historię ma również budynek Wałecka 59, którego fragment 
przedstawia fot. nr 2. Widoczne na zdjęciu wejście ma wyraźny charakter repre-
zentacyjny, zwrócone jest jednak - co ciekawe - nie w stronę ulicy, lecz w kierun-
ku zaplecza posesji. Według informacji uzyskanych od Pana Romualda Czap-
skiego, ten budynek o ciekawej architekturze był willą wzniesioną przez posiada-
cza ziemskiego z Kamiennej Góry. Na zapleczu budynku znajduje się obecnie 
plac składowy firmy handlującej materiałami budowlanymi. W przeszłości za-
pewne znajdował się tam rozległy ogród. W dziejach tego budynku miały miej-
sce epizody ważne dla historii całego miasta. Pan Romuald dotarł do informacji, z 
których wynika, że w marcu 1945 r., gdy przez Czaplinek przetaczał się front, 
willa ta była przejściowo siedzibą sztabu polskich wojsk, które po zdobyciu Cza-
plinka kontynuowały natarcie w kierunku Kołobrzegu. Po II wojnie światowej 

obiekt pełnił funkcje 
mieszkalne. W 
1966 r. podjęto 
decyzję umieszcze-
nia w tym budynku 
oraz w znajdują-
cych się obok niego 
warsztatach szkol-
nych ZSZ Oddziału 
Zamiejscowego 
Zakładów Przemy-
słu Elektronicznego 
KAZEL z Koszali-
na. Oddział ten dał 
początek czaplinec-
kiemu przemysłowi 
elektrotechnicznemu  
 

i stał się zalążkiem przy-
szłego przedsiębior-
stwa „TELKOM-
TELCZA”. Po oddaniu 
do użytku w 1978 r. nowo 
wzniesionego obiektu 
„TELKOM-TELCZY” 
przy ul. Pławieńskiej, 
budynek przy Wałeckiej 
59 przez szereg lat pełnił 
funkcję hotelu pracowni-
czego dla pracowników 
tego przedsiębiorstwa. 
Obecnie budynek stanowi 
własność prywatną i służy 
do celów mieszkalnych. 
 W czwartej części 
tego artykułu dużo miej-
sca poświęciłem starym 
drewnianym drzwiom 
zachowanym w wielu 
budynkach mieszkalnych. 
Na  fotografii nr 3 widzi-
my ozdobne drzwi solid-
nej stolarskiej roboty znaj-
dujące się w kamienicy 
przy ul. Sikorskiego 31. 
Niewiele osób wie, że jest 
to rodzinny dom przed-
wojennego mieszkańca 
Czaplinka - Heinza Packa. 
Przypomnijmy tę ciekawą postać. W 1993 roku, na fali zachodzących w Euro-
pie przemian, podpisane zostało partnerskie porozumienie między Czaplinkiem 
a niemieckim miastem Bad Schwartau. Dzięki nawiązanej współpracy polsko-
niemieckiej wielu przedwojennych mieszkańców Czaplinka zaczęło odwiedzać 
swe rodzinne miasto. Należał do nich m.in. Heinz Pack, mieszkający w Plön 
położonym w niewielkiej odległości od Bad Schwartau. Pełnił on w tamtym 
czasie funkcję prezesa stowarzyszenia skupiającego byłych mieszkańców Cza-
plinka. Angażował się w różne przedsięwzięcia związane ze współpracą między 
Czaplinkiem a Bad Schwartau. W 1997 r. udostępnił swą bogatą kolekcję daw-
nych czaplineckich pocztówek na wystawę zatytułowaną „Czaplinek wczoraj i 
dziś” zorganizowaną w nowo otwartej sali ekspozycyjnej czaplineckiej Izby 
Muzealnej. Wystawę tę odnotowano w księdze pamiątkowej Izby Muzealnej 
jako początek działalności. Jednak największą zasługą Heinza Packa było urzą-
dzenie na wyspie Bielawie atrakcyjnej ścieżki przyrodniczej. Zostało to doce-
nione przez nadanie mu w roku 2003 tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
Czaplinka. Heinz Pack zmarł 27 maja 2007 r. Na wyspie Bielawie  ustawiony 
jest głaz z napisem upamiętniającym Heinza Packa. 
 Czytelnicy mogą 
być nieco zaskoczeni tym, 
że opisy zdjęć z wejściami 
do różnych obiektów stały 
się okazją do przypomnie-
nia wydarzeń sprzed lat, 
ale właśnie takiemu celo-
wi służy ta część artykułu. 
Fotografia nr 4 przedsta-
wia jedną z trzech bram 
dużej starej stodoły stoją-
cej przy ul. Złocienieckiej. 
Ta okazała XIX-wieczna 
stodoła z czerwonej cegły 
jest ciekawą pamiątką po 
rolniczej przeszłości mia-
sta. Jest obiektem zasługu-
jącym na ochronę jako 
zabytek. Już na pierwszy 
rzut oka widać, że wyma-
ga przeprowadzenia szeregu prac remontowych, w tym naprawy dachu nad 
nieużywaną częścią stodoły. Warto zwrócić uwagę na wzory zdobiące fasadę 
oraz na duże rozmiary bramy umożliwiające wjazd wozu konnego z wysokim 
ładunkiem zbożowych snopów lub siana. Brama posiada oryginalne stare oku-
cia kowalskiej roboty, a nawet starą kłódkę. Wygląd tej bramy wskazuje na to, 
że od dawna nie była otwierana. Za nią znajduje się nieużywana część stodoły. 
Warto podkreślić, że ze względów przeciwpożarowych duża część czaplinec-
kich stodół wzniesiona była przy ulicach wylotowych, w bezpiecznej odległości  

1. Fragment fasady budynku Walecka 55  
(fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

2. Reprezentacyjne wejście do budynku Wałecka 59 od 
strony zaplecza (fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

4. Brama stodoły przy ul. Złocienieckiej  
(fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  

3. Ozdobne drzwi w budynku Sikorskiego 31  
(fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  
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Studium przeciw mieszkańcom  

bwieścił Pan Burmistrz, że w listopadzie ub.r. odbyła się 
rozprawa sądowa w sprawie skargi grupy mieszkańców 
Czaplinka na uchwałę Nr XLIII/384/22  Rady  Miejskiej  

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy. Z satysfakcją odnotowano, że sąd podzielił argumentację 
Urzędu i skargę oddalił. O co tutaj chodzi? 

Do zadań własnych Gminy należy kształtowanie i prowadzenie polity-
ki przestrzennej na terenie gminy. Polega to na uchwalaniu „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, które wyraża poli-
tykę przestrzenną gminy i „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego” (mpzp). Plan miejscowy stanowi podstawę do planowania przestrzennego 
w gminie, ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, 
będące podstawą do wydawania decyzji administracyjnych. Plan musi być zgod-
ny z ustaleniami Studium. Dlatego Studium jest bardzo ważnym dokumentem, 
który powinien być bardzo dobrze opracowany, przyjazny dla mieszkańców, 
musi zabezpieczać interesy rozwojowe Gminy i nie może budzić żadnych wąt-
pliwości.  

W sierpniu 2021 r. przedstawiono Radnym nowe opracowanie Stu-
dium, ale wobec szeregu uwag i nieprzekonujących wyjaśnień, projekt nie został 
uchwalony. Zawierał on także zapisy, które godziły w żywotne interesy właści-
cieli nieruchomości, znajdujących się na terenie za Osiedlem Wiejska, między 
ogródkami działkowymi a Kołomątem, przyległym do j. Natlino. Teren ten 
obecni właściciele nabyli jako przeznaczony pod zabudowę siedliskową z możli-
wością przekształcenia na działki budowlane. Niektórzy już podzielili teren na 
mniejsze działki i je uzbroili. Nowe zapisy Studium określają powyższy obszar 
jako teren rolny – i z tym nie godzą się właściciele. Pisałem o tym w Kurierze 
Nr 181.  

W lutym 2022 r. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium po-
nownie trafił pod obrady sesji. Minęło kilka miesięcy, a wnioskowanych  
 

poprawek nie wprowadzono do projektu uchwały. Burmistrz przedstawił Rad-
nym tego samego bubla co wcześniej, także bez uwzględnienia wniosków zain-
teresowanych mieszkańców. Radni to „kupili” uchwalając Studium większością 
głosów. Przeciwni byli tylko: M. Bernat, M. Czerniawski, M. Olejniczak,  
Sz. Pastuszek. Pisałem o tym w Kurierze Nr 187.  

Takie zapisy w Studium znacząco utrudnią rozwój tego obszaru Gmi-
ny i godzą w jej interes ekonomiczny. Prawie żadne są podatki z terenu rolnego 
o niskiej klasie, a znacząco wyższe z terenu zabudowanego, zwłaszcza pod za-
budową turystyczną.   

Żaden projektant ani Komisja Architektoniczna nie powinni nam 
„meblować” Gminy. To my, mieszkańcy poprzez swoich Radnych decydujemy 
o kierunkach rozwoju Gminy. Projektant ma tylko przygotować dokument 
zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wytycznymi tak, aby był zgodny z prawem. 
To samo dotyczy Komisji Architektonicznej, ma ona tylko wspomagać meryto-
rycznie Burmistrza i RM. To my, obywatele naszej Gminy, tutaj mieszkamy na 
co dzień, to my powinniśmy decydować, co jest dla nas najlepsze. Nie rozumieją 
tego, niestety, ratuszowi decydenci i wielu Radnych. 

Burmistrz z Koszalina, Zastępca z Wałcza, projektant spoza Czaplin-
ka, Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna spoza Czaplinka, część Referatu 
Planowania Przestrzennego spoza Czaplinka – kto z tego towarzystwa ma za-
dbać o rozwój Gminy i interesy mieszkańców Czaplinka? Ubolewają ci wszy-
scy planiści z bożej łaski o nadmiernym „rozlewaniu się” miasta, zabiegają  
o zieleń, piękną przyrodę, ochronę krajobrazu i strefy ciszy – a kto z tego gre-
mium korzysta na co dzień z tych dobrodziejstw? Kto z nich przyjeżdża tu, do 
tych pięknych miejsc wypoczywać podczas weekendu lub urlopu? Komu z nich 
zależy na rozwoju Gminy i dobrostanie mieszkańców? 

Całe szczęście, że w poprzednich kadencjach zostały opracowane  
i uchwalone mpzp (np. dla lotniska, Ostoja Drahimska, tereny nad j. Drawsko, 
czy za j. Czaplino), które gwarantują rozwój Gminy, pod warunkiem, że za wy-
korzystanie tych możliwości weźmie się odpowiedzialny i dobry gospodarz 
Gminy. 

Adam Kośmider 

od zwartej zabudowy miejskiej. Wyjątkowo dużo stodół było przy Złocienieckiej 
i Pławieńskiej. Niektóre z nich już nie istnieją, natomiast część z nich adaptowa-
no do pełnienia innych funkcji np. magazynowych. Według informacji otrzyma-
nych od Pana Romualda Czapskiego ta solidnej konstrukcji stodoła wzniesiona 
została ok. 1860 r. jako magazyn armii pruskiej. Po II wojnie światowej pełniła 
funkcję rolniczej stodoły, a obecnie jej część używana jest przez jedną z czapli-
neckich firm jako magazyn. 
Podobną pamiątkę po rolniczej przeszłości Czaplinka widzimy na fot. nr 5. Jest 
to fragment budynku gospodarczego z czerwonej cegły stojącego przy ul. Rzeź-
nickiej w pobliżu skrzyżowania z Wałecką. Wchodzi w skład posesji Wałecka 
31, pełniącej w przeszłości funkcję zagrody rolniczej. Widoczne na zdjęciu 
szczegóły fasady wskazują na wielofunkcyjność tego obiektu. Wysoka brama 
umożliwiała wjechanie na teren zagrody wozu wysoko załadowanego snopami 
zbóż lub sianem. Dzięki zadaszonemu wjazdowi wóz z ładunkiem snopów lub 
siana w razie pojawienia się opadów mógł przeczekać pod dachem na poprawę 
pogody. Układ okien wskazuje, że parter przeznaczony był dla inwentarza żywe-
go natomiast poddasze przystosowane było do przechowywania siana bądź  
 

słomy. Otwory z drewnianymi „furtami” umożliwiały przeładunek siana bądź 
słomy na poddasze bezpośrednio z wozu stojącego na ulicy bez wjeżdżania na 
podwórze. Jak widać, budynek gospodarczy widoczny na fot. nr 5 miał wiele 
walorów praktycznych. 
 Na zakończenie tej części artykułu przedstawiam fot. nr 6. Co przedsta-
wia to zdjęcie? Mniej więcej na przedłużeniu ul. Rzeźnickiej leży wyłożona 
płytami betonowymi droga zbiegająca zboczem w stronę j. Czaplino. Po lewej 
stronie tej drogi zwraca naszą uwagę solidna brama wbudowana w skarpę. Za 
bramą znajduje się podziemne pomieszczenie używane w przeszłości (nawet 
jeszcze w pierwszych latach powojennych) przez pobliską mleczarnię do prze-
chowywania lodu służącego do schładzania mleka. Była to więc tzw. lodownia. 
Przechowywany tu lód obsypywany był trocinami, które posiadają dobre właści-
wości izolacyjne. Zgromadzone zimą bryły lodu wyrąbane z zamarzniętego  
j. Czaplino musiały wystarczyć mleczarni aż do następnego okresu zimowego. 
(cdn.) 

Zbigniew Januszaniec  

5. Budynek inwentarski z bramą przy ul. Rzeźnickiej (fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  6. Brama dawnej podziemnej lodowni czyli magazynu do przechowywania 
lodu (fot. Zb. Januszaniec, 2022 r.).  
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tarosta Drawski Stanisław Cybula zaprasza do wzięcia 
udziału w VI Powiatowym Przeglądzie Jasełek, Wido-
wisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się  

20 stycznia 2023 r. w Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskie-
go w Drawsku Pomorskim przy ul. Piłsudskiego 12. Do wygrania na-
grody pienięż-
ne! 
 Celem 
konkursu jest 
zachęcenie 
dzieci, mło-
dzieży oraz 
dorosłych do 
tradycyjnego i 
nowoczesnego 
bożonarodze-
niowego kolę-
dowania oraz 
zachowanie od 
zapomnienia 
starych pastora-
łek, kolęd i 
obrzędów bożo-
narodzeniowych, 
popularyzację 
kolęd i pastora-
łek jako utwo-
rów osadzo-
nych w tradycji 
i obyczajowo-
ści. Intencją 
jest także kon-
frontacja sta-
rych i nowych 
form wykony-
wania kolęd, 
pastorałek i widowisk kolędniczych. 
 Regulamin wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych jest dostępny na stronie internetowej 
www.powiatdrawski.pl. Zgłoszenia należy nadesłać na adres: Staro-
stwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 
Drawsko Pomorskie, e-mail: promocja@powiatdrawski.pl do dnia 
13.01.2023 r. 

 
Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji 

Zapraszamy na wielkie kolędowanie! Przebudowa drogi Drawsko Pom. – Gudowo zakończona  

dniu 19.12.22 r. odbył się uroczysty odbiór zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku 0+560 
(przejazd kolejowy w m. Drawsko Pom.) - 4+780 (m. Gudowo) 

wraz z budową ścieżki rowerowej”. 
W uroczystości uczestniczyli Starosta Drawski Stanisław Cybula, Wicestarosta 
Waldemar Włodarczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula 
Ptak, Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński, Zastępca Bur-
mistrza Drawska Pomorskiego Ireneusz Kabat, przedstawiciele  Nadleśnictwa 
Drawsko Pom., Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie Piotr 

Dziadul, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Półgrabski, przedsta-
wiciele wykonawcy firmy „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A., radni Ra-
dy Powiatu, radni Rady Miejskiej w Drawsku Pom. oraz zaproszeni goście. 
Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1987Z Drawsko Pom. 
– Gudowo wraz z poszerzeniem na odcinku ok. 4,2 km oraz budowie ścieżki 
pieszo-rowerowej o długości 3,05 km. Prace na tym zadaniu trwały ok. 2 lata. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 12.469.234,60 zł.   
Inwestycja została dofinansowana z Zachodniopomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Szczecinie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości 5.654.134,25 zł.  
Pozostała część inwestycji została sfinansowana przez: 
- Powiat Drawski w wysokości 3.497.162,08 zł (w tym: 2.311.535,46 zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);  
- Gminę Drawsko Pomorskie w wysokości 2.744.633,11 zł (w tym: 
2.728.151,11 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);  
- Nadleśnictwo Drawsko w wysokości 450.000,00 zł;  
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie w wysokości 
123.305,19 zł. 

czwartek 15 grudnia w szkole przy ul. Seminaryjnej w Drawsku 
Pomorskim nastąpiło uroczyste przekazanie dwóch nowych 
mikrobusów zakupionych na potrzeby Zespołu Placówek  

Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie.  
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządo-
wych, w tym Starosta Drawski Stanisław Cybula, wicestarosta Wal-
demar Włodarczyk, Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powia-
towego Mirosław Szulist, a także przedstawiciele Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Eliza Rychlicka-
Kolera oraz Piotr Niciejewski.  
Po krótkich przemówieniach zaproszonych Gości i dyrektora ZPE-T 
Krystiana Ignacaka, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi zawieszonej 
między dwoma busami. Po oficjalnym przekazaniu pojazdów, Goście 
udali się na słodki poczęstunek, a następnie zwiedzanie placówki.  
Koszt zakupu jednego mikrobusu to 197 700 zł, z czego środki z Powiatu Draw-
skiego to 92 700 zł, a  kwota 105 000 zł została dofinansowana ze środków PFRON.  
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zakupu sa-
mochodów.  

Magdalena Owczarek 

Nowe busy dołączyły do floty ZPE-T 

http://www.powiatdrawski.pl
mailto:promocja@powiatdrawski.pl
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Kara za bałagan  

ilka z lasu wywołał 25 października podczas LI sesji RM Prze-
wodniczący M. Olejniczak, dopytując o prawie 240 tys. zł, jakie 
Gmina Czaplinek winna zapłacić Starostwu za niedotrzymanie  

warunków umowy związanej z wycinką drzew. Wspomniałem o tym  
w Kurierze Nr 195 z listopada br. O co tutaj chodzi,  
i jakie są fakty? 
W 2016 r. Gmina przystąpiła na terenie lotniska w Bro-
czynie na działce nr 466/7 do wstępnej realizacji inwe-
stycji polegającej na budowie strzelnicy długodystanso-
wej (1000 yardów), dla której już została opracowana 
koncepcja zespołu strzelnic, zgodna z przygotowanym 
wcześniej mpzp. Aby realizować budowę, na terenie 

pod przyszły obiekt należało usunąć 32 drzewa różnych gatunków. 
Starostwo wydało 03.02.16 r. pozytywną decyzję na ich wycięcie, pod 
warunkiem wykonania nowych nasadzeń zastępczych w ilości 32 
drzew z gatunku jarząb pospolity, które powinny zachować żywotność 
przez 3 lata, czyli do 31.09.19 r. Jeśli nasadzenia się nie przyjmą, to 
zostanie naliczona opłata w wysokości 131 066,11 zł.  
W dniu 06.07.16 r. drzewa zostały zasadzone na działce nr 521 (przy 
ul. Pławieńskiej, koło K-T-P). Po ponad 4 latach, 07.10.20 r. Starostwo 
przeprowadziło kontrolę żywotności nasadzonych drzew. Stwierdzono, 
że żywotność zachowało tylko jedno drzewko. Wobec tego Starosta 
Drawski decyzją z dnia 24.05.21 r. orzekł, zachowując proporcje,  
o pobraniu opłaty w wysokości 126 970,29 zł. 
 Także w 2016 r. na wniosek mieszkańca Broczyna, z działki nr 
317 Gmina usunęła 24 brzozy (są to dawne tory kolejowe, gdzie miała 
powstać ścieżka pieszo-rowerowa), które zakłócały prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na jego sąsiedniej działce. Starostwo wydało 
13.04.16 r. pozytywną decyzję na ich wycięcie pod warunkiem wyko-
nania nowych nasadzeń zastępczych w ilości 50 drzew z gatunku ja-
rząb pospolity. Jeśli po 3 latach drzewa się nie przyjmą, to zostanie 
naliczona opłata w wysokości 111 638,41 zł. 
W dniu 14.07.16 r. drzewa zostały zasadzone na działce nr 5/1 (między 
ul. Leśników a j. Czaplino, w rejonie planowanej ścieżki pieszo-
rowerowej wokół jeziora). Przeprowadzona 07.10.20 r. kontrola 
stwierdziła, że nie przyjęło się żadne drzewko. Dlatego Starosta Draw-
ski decyzją z dnia 10.05.21 r. orzekł o pobraniu opłaty w powyższej 
kwocie.  

Starostwo oceniło, iż niezachowanie żywotności drzew nastą-
piło z przyczyn zależnych od Gminy i wymierzył łączną opłatę w wy-
sokości 238 608,70 zł. We wnioskach ze stycznia 2022 r. Gmina wnio-
sła o przesunięcie na okres 3 lat terminu płatności powyższej opłaty, 
tłumacząc się uchwalonym już budżetem, możliwością utraty płynno-
ści finansowej i deficytem budżetowym. Starostwo przychyliło się do 
wniosku i odroczyło spłatę należności do 26.01.25 r. W budżecie na 
 

2023 r. w wydatkach na utrzymanie zieleni (sic!) przewidziano spłatę 
50 tys. zł, jako „Opłatę za usunięcie drzew do Starostwa Drawskiego”. 
Bardzo zgrabnie to ujęto. Jeżeli Pan Naruszewicz przegra najbliższe 
wybory samorządowe, będzie to oznaczało, że kukułcze jajo w postaci 
prawie 200 tys. zł będzie zmartwieniem następnej ekipy na Ratuszu. 

Oprócz M. Olejniczaka, który zdaniem Burmistrza „panoszy 
się”, problem postanowił zgłębić radny W. Mierzejewski, składając  
w tej sprawie interpelację w formie 6 pytań, która wraz z odpowiedzią 
jest zamieszczona na gminnym bip-e. Najbardziej bulwersujące  
i skandaliczne są odpowiedzi Burmistrza w dwóch sprawach. 

Na pytanie dlaczego Radni nie zostali poinformowani o decy-
zjach Starosty z maja 2021 r. nakładających opłaty, „uprzejmie poin-
formował” Radnego, że nie musiał powiadamiać Rady Miejskiej  
o tego rodzaju decyzjach. Przez 1,5 roku Radni żyli w nieświadomo-
ści, że trzeba za brakoróbstwo wybulić ćwierć mln zł. Precedensy 
zresztą już były. Bez konsultacji z RM, na początku kadencji Bur-
mistrz arbitralnie zrezygnował z podpisanych przez poprzednika 
umów na dofinansowanie uzbrojenia stref inwestycyjnych na lotnisku, 
termomodernizacji ogrzewania SP, budowy skateparku czy świetlicy 
w Byszkowie – razem stanowi to stratę prawie 6 mln zł. Po raz kolej-
ny okazało się, że Rada Miejska ma być wg Burmistrza, i tak jest  
w wielu przypadkach, tylko maszynką do głosowania. Radnym nic do 
tego, czy będą jakieś inwestycje i fundusze na ich realizację, a jeśli 
będą w budżecie zapisane środki na kary, to Radni mają to zaklepać  
i o nic nie pytać. 

Na pytanie, czy ustalono winnych zaniedbań i niedopilnowa-
nia realizacji zobowiązań Pan Burmistrz odpowiedział, że obecnie jest 
to niemożliwe z uwagi  na zmiany na stanowiskach urzędniczych. 
Jeśli Burmistrz nie może lub nie chce wskazać winnych, to osobiście 
powinien ponieść konsekwencje tej kosztownej niegospodarności. 
Niedawno Radni Powiatowi potrafili rozliczyć odpowiedzialnych za 
różne machloje, czy Radni Miejscy staną na wysokości zadania?  

Obie odpowiedzi Burmistrza są niezwykle aroganckie w swo-
jej wymowie i świadczą o totalnym lekceważeniu Rady. Tak przykry-
wa się nieudolność w zarządzaniu Gminą. Tak wygląda ciągłość wła-
dzy. Zaniechano realizacji istotnych dla rozwoju Gminy inwestycji, 
czyli: budowy ścieżek pieszo-rowerowych po torach do Broczyna  
i Machlin oraz wokół j. Czaplino, a także strzelnicy na lotnisku, co 
przełożyło się na zaniechania przy utrzymaniu żywotności nasadzeń. 

Jakkolwiek by to nazwać: kara, opłata czy należność, to i tak 
z kasy gminnej trzeba wyasygnować prawie ćwierć miliona zł za nie-
kompetencje urzędującej Władzy. Z-ca twierdzi, że ta kwota trafi do 
nas z powrotem w formie dopłat Starostwa do naszych inwestycji. Jest 
to bzdura – pieniądze z tej opłaty są „znaczone”, i mogą być wydane 
wyłącznie przez Starostwo na cele związane z ochroną środowiska.  
I pomyśleć, że za te pieniądze można by dofinansować projekty kana-
lizacyjne, zwiększyć dotacje dla Lecha, dla niepełnosprawnych czy 
emerytów. 

Adam Kośmider 

Wieści z sesji  

grudnia 2022 r. odbyła się LVI Sesja Rady Miejskiej.  
W sesji wzięło udział 13 Radnych, w tym 3 zdalnie (G. 
Gabryś, A. Ławrukiewicz i A. Minkiewicz). Nieobecnych   

było 2 Radnych (T. Marciniak i E Sobczak). 
Była to ważna sesja, ponieważ uchwalono na niej budżet 

Gminy na 2023 r. Ale zanim do tego doszło, w punkcie „Wolne wnio-
ski, informacje i zapytania” głos zabrali obecni na sesji mieszkańcy 
Gminy.  

Genowefa Polak w swoim obszernym i merytorycznym wy-
stąpieniu przedstawiła problematykę funkcjonowania Koła PZERiI. 
Skupiła się przede wszystkim na niewystarczających środkach finanso-
wych na prowadzenie działalności statutowej oraz doposażeniu i odpo-
wiednim dostosowaniu obiektu do potrzeb poszczególnych organizacji 
korzystających z tzw. świetlicy wiejskiej w Rynku. Przy tej okazji 
Dyrektorka CzOK-u stwierdziła, że obsługa świetlicy jest sporym ob-
ciążeniem finansowym dla instytucji, i zaproponowała wprowadzenie 
odpłatności za korzystanie z przybytku. Przyjęcie takiego rozwiązania 
na pewno uderzyłoby po kieszeni organizacje, które ze świetlicy ko-
rzystają. Pan Burmistrz pochyli się nad tym. 

Mieszkaniec Osiedla Wiejska w desperacki sposób przedsta-
wił problematykę smrodu wydzielającego się z kolektora sanitarnego. 
Ta uciążliwość towarzyszy mieszkańcom od początku wybudowania 
  

kanalizacji do firmy Orskov Foods. Interweniował w tej sprawie kilka 
razy radny G. Gabryś. Jednak Jego starania nie przyniosły jak dotąd 
znaczącej poprawy sytuacji. Zdaniem Mieszkańca, Władza do tej pory 
ignoruje problem, praktycznie nic nie robiąc w tej sprawie. Z wypo-
wiedzi odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie systemu wyni-
ka, że podejmowano różne kroki zaradcze. Tylko co z tego, skoro dalej 
śmierdzi?! 

Osobiście zadałem Panu Burmistrzowi cztery różne pytania, 
w tym jedno rozszerzone, dotyczące problematyki lotniska w powiąza-
niu z minionym Festiwalem. Rozwinięcie tematów, z uwagi na ich 
różnorodność, nastąpi w następnych numerach. 

Podjęcie uchwały budżetowej poprzedziła dość burzliwa de-
bata z udziałem kilkorga radnych. Uwagi do zapisów budżetowych 
zgłosili: W. Mierzejewski, K. Kryczka, A. Kucharczyk i M. Olejni-
czak. Jednak ich wniosków nie uwzględniono. Podczas wcześniejszej 
Komisji zastrzeżenia mieli także inni Radni. Mimo to, budżet został 
uchwalony jednogłośnie, co zostało przez wszystkich, łącznie z Bur-
mistrzem, przyjęte entuzjastycznie. Taka jednomyślność, stwarza wra-
żenie, iż budżet jest idealny, a przecież dyskusja wskazywała, że tak 
nie jest. Wydawałoby się, że jeśli Radny ma istotne zastrzeżenia do 
projektu, to się po prostu wstrzymuje od głosu, a budżet można uchwa-
lić nawet jednym głosem „za”. Możliwe, że tak jak u klasyka – głoso-
wali za, ale się nie cieszyli. Więcej o budżecie następnym razem. 

Adam Kośmider 
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 Stopniowo pojawiały się praw-
ne regulacje przeciwpożarowe. W Po-
znaniu w 1462 r., w Warszawie 1546 r. 
Były to nakazy dotyczące bezpieczeń-
stwa ogniowego i obowiązków miesz-
kańców na wypadek pożaru. Już w XV w. 
wydawano – bezskutecznie zresztą – 
zalecenia dotyczących murów grodzą-
cych ulice w ochronie przed pożarami. 
Typowe miejskie regulacje polegały na 
zakazach budowy drewnianych do-
mów w obrębie murów miejskich, co 
notorycznie lekceważono. Ze względu 
na groźbę zaprószenia ognia kuźnie  
i browary lokowano poza murami 
miast, zakazywano składowania w 
drewnianych budynkach łatwopalnych 
substancji oraz trzymania w mieście 
prochu. Już od średniowiecza pojawia-
ły się zakazy krycia dachów słomą i 
gontem, początkowo tylko w miastach bogatych, np. w Gdańsku  
i Toruniu. 
 W Poznaniu ordynację ogniową wydano w 1764, a w 1784 
zamontowano na ratuszu niedawno wynaleziony piorunochron. Pod 
koniec XVIII w. zarządzono, że w każdym domu ma być naczynie z 
wodą oraz drabina, osęka okuta żelazem, sikawka ręczna i parę wia-
der. W Warszawie w 1765 r. wydano zakaz utrzymywania w mieście 
gorzelni i innych zakładów grożących pożarem, „jak wszelkie manu-
faktury, które bez wielkiego ognia obejść się nie mogą”.  
 Niezmiernie ważne było zaopatrzenie w wodę, a więc studnie  
i pierwociny wodociągów. Rozwój prymitywnych wodociągów do-
prowadził do tego, że pod koniec XVI w. miało je ok. 60 miast  
w Koronie (5 proc.).  
 W końcu wprowadzono ubezpieczenia przed pożarami. Na 
ziemiach polskich lokalne i dobrowolne ubezpieczenia przeciw poża-
rom pojawiły się wśród kolonistów holenderskich na Żuławach  
w XVII w. Według jednego z regulaminów płacono w zależności od 
wyceny wartości areału, a nie domu. Jeżeli pożar miał miejsce po 
żniwach, zwracano koszty utraty zboża oceniane przez sołtysa i star-
szych gminy. Ustalono też normy odszkodowania za konia, źrebaka, 
sprzęt. Pogorzelec pieniądze miał otrzymać trzy tygodnie po pożarze. 
W Poznaniu organizacja wzajemnej ochrony przed pożarami w posta-
ci Kasy Ogniowej powstała w 1757 r. Składki uzależnione były od 
wielkości kamienic. Prywatne kasy ogniowe w Wielkopolsce utwo-
rzył w XVIII w. m.in. Aleksander Józef Sulkowski dla Zdun, Śmigla, 
Kobylina, Miejskiej Górki, Rydzyny i Zaborowa.  
 Rok 1803 uważa się za datę początku ubezpieczeń publicznych 
na ziemiach polskich. Towarzystwo Ogniowe dla miast powstało 
„celem wspólnego ponoszenia szkód z ognia pochodzących, niemniej 
przez wzgląd na utrzymanie dobrego bytu i sposobu życia mieszkań-
ców miast, zabezpieczenie ich własności i pewne a spiesznie wykonać 
się mające wystawienie na nowo budynków całkiem przez pożar 
zniszczonych lub uszkodzonych pożarem”. Zorganizowano admini-
strację ubezpieczeniową, inspekcje powiatowe dla miast i wsi. Skład-
kami zajmowali się urzędnicy ściągający też inne podatki. Wszyscy 
właściciele budynków położonych w miastach byli zobowiązani przy-
stąpić do organizacji. Na wsi przymus obowiązywał tylko w mająt-
kach państwowych.  
 „Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie” – 
brzmią słowa hymnu „Święty Boże”. Za religijną ochronę przed poża-
rami odpowiada św. Florian, którego atrybutem jest naczynie z wodą 
do gaszenia pożaru. Św. Florian jest nie tylko patronem strażaków, 
ale też kominiarzy i piekarzy, a więc zawodów mających kontakt  
z ogniem. Jak przypisano mu tę funkcję? Kazimierz Sprawiedliwy 
poprosił Rzym o przekazanie Polsce relikwii św. Floriana, co nastąpi-
ło w 1184 r. Szczątki złożono w Krakowie w specjalnie na ten cel 
ufundowanym kościele pod jego wezwaniem. Kiedy spłonął w Krako-
wie cały Kleparz, a ocalał jedynie ów kościół, uznano to za cud,  
a Floriana za patrona od ognia i z czasem patrona straży pożarnej.  
W 1436 r. stał się współpatronem Polski obok św. Wojciecha, św. 
Stanisława oraz św. Wacława, a więc strach przed pożarami musiał 
być wielki, a opieka boska niezbędna. 
 

Na podstawie art. „Od powietrza, głodu, 
ognia…” (POLITYKA nr 27 z 2021 r.)  
opracował: Brunon Bronk 

Od ognia…  

ożary towarzyszyły ludzkości od zarania dziejów,  
a strach przed pożarami był dawniej nieporównanie więk-
szy niż dziś. Profesor Andrzej Karpiński w pracy „Pożary  

w miastach Rzeczypospolitej w XVI- XVIII w. i ich następstwa ekono-
miczne, społeczne i kulturowe. Katalog” wynotował  
z dawnych źródeł dla miast polskich i litewskich 4731 
tego rodzaju katastrof. Jego zdaniem dane zebrane  
z 1000 miast upoważniają do wniosku, że w każdym  
z nich w ciągu 300 lat miało miejsce 20-30 pożarów, 
co daje w sumie 20-30 tys. tego typu przypadków  
w Koronie i na Litwie.  
 Przed stuleciami w popiół obracały się całe 
kwartały miast, setki domów. 

 O skali zjawiska mówią kroniki miejskie i dane liczbowe. Np. 
15 kwietnia 1803 r. w Poznaniu wybuchł pożar, który zaczął się od 
krytego gontem domu nieopodal murów miejskich. Bez dachu nad gło-
wą została jedna trzecia mieszkańców – 5 tys. ludzi. W wielkopolskim 
Koźminie 6 października 1810 r. wybuchł najgroźniejszy w historii 
tego miasteczka pożar. Pochłonął 70 domów, ratusz, karczmę, zapasy 
zboża przechowywane w stodołach. Udało się uratować kościół.  
W kronice miejskiej znajdujemy przejmujące notatki o obróconej  
w „popioły i gruzy pracy obywateli”, o „nieutulonym żalu tak wielkiej, 
a nieprędko odzyskanej straty”. 
 Również podróżnicy podzielali wrażenie o ogromnych rozmia-
rach zagrożenia pożarowego. Śląski lekarz Johann Kausch goszczący  
w Wielkopolsce pod koniec XVII w. zwracał uwagę, że ilość pożarów 
w Polsce jest ogromna. „Na przestrzeni mniej więcej trzech mil leżą 
miasteczka: Krotoszyn, Zduny, Kobylin, Guerichen, w ciągu dwunastu 
lat były w Krotoszynie dwa siejące spustoszenie pożary, Zduny i Gueri-
chen zostały w jednym roku całkowicie spalone, w Kobylinie tego sa-
mego roku wybuchł straszliwy pożar. Dwa inne przygraniczne mia-
steczka, Leszno i Kępno, spotkał wkrótce ten sam los, ogień spustoszył 
je w straszny sposób. Tak więc wszystkie wielkopolskie miasteczka aż 
po Wschowę i Rawicz graniczące ze Śląskiem, w ciągu kilku lat padły 
pastwą płomieni”.  
 Główną przyczyną pożarów było stosowanie drewna jako mate-
riału budowlanego, stawiano z niego nawet kominy. Dachy były często 
ze strzechy i gontu. Domy oświetlano i ogrzewano otwartymi źródłami 
ognia, a po ulicach poruszali się ludzie z pochodniami. W wielu mia-
stach ze strachu przed wywołaniem pożaru obowiązywał zakaz palenia 
tytoniu (fajek). 
 Jedynie centra wielkich miast stopniowo stawały się murowane 
w wiekach XVI i XVII. Ale jeszcze w XVIII w. problemy z drewnianą 
zabudową miała stolica. W 1764 r. poświęcono tej sprawie uchwałę 
sejmową: „miasto Stara i Nowa Warszawa, rezydencja królów z okazji 
gęstych w rynkach i po ulicach domów drewnianych często nieszczę-
ściu od ognia podpada…”. Wprowadzono więc zakaz urządzania skła-
dów wódek i olejów w drewnianych domach. Było to pierwsze ustano-
wione centralnie i wdrożone prawo dotyczące ochrony przeciwpożaro-
wej w I Rzeczypospolitej.  
 Formy pomocy pogorzelcom pojawiły się dosyć wcześnie.  
W 1453 r. właściciele miasta Krotoszyna skierowali do króla prośbę  
o zwolnienie pogorzelców z podatku z powodu wielkiego pożaru.  
Z solidarną pomocą ruszyła okolica. Było tak w wypadku Leszna, któ-
remu pomagał m.in. Rawicz. Kiedy z kolei  w 1801 r. zrujnował Ra-
wicz Magistrat Leszna jako pierwszy przesłał 200 bochenków chleba, 
kaszę, groch i beczkę soli, a osobną składkę urządzili leszczyńscy Ży-
dzi, gromadząc 115 bochenków chleba i pewną sumę pieniędzy. Rawi-
czanie otrzymali pomoc także ze Śląska i z Berlina. Napływające daro-
wizny dzielone były przez komisję złożoną ze starszych cechów młyna-
rzy, krawców, szewców i tkaczy lnu, pod kontrolą delegatów magistratu.  
 Po pożarze Poznania w 1803 r. biskup Ignacy Raczyński udo-
stępnił poszkodowanym swój pałac, klasztory i inne budynki. W liście 
do duchownych zachęcał: „daycie Im sami z siebie pierwszy przykład, 
a zanim poydą Owieczki wasze”. Poszkodowanym z pomocą przyszło 
państwo, zwracając 50 proc. szacunkowych kosztów budowy, pod wa-
runkiem że domy będą murowane. Wzorem Berlina wytyczono nowo-
czesną siatkę szerokich ulic biegnących pod kątem prostym, tworzą-
cych łatwe do zabudowy regularne parcele budowlane, mających po-
dwórze i ogród oraz dwie kondygnacje. Stanowiło to postęp w porów-
naniu do ciasnej, krętej i niepraktycznej zabudowy średniowiecznej.  
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Różne oblicza mojego kolarstwa (cz. 2)  

iekło Rewalskie pokazało, że moja forma to bryka po lasach  
i łąkach, i postanowiłem mocno trenować. Zacząłem od dyscy-
pliny osobistej; spanie, jedzenie, trening, jakieś roboty domowe,  

wypoczynek, nauka własna (jestem krótkofalowcem, fajne zajęcie), wszystko  
o tej samej porze (w miarę możliwości). Pilnowanie jedzenia w czasie treningu  
i podczas zawodów. Najlepiej jak jest 55-60% płynów, reszta masa sucha  
w żołądku. Słyszeliście, że czasami zawodnicy z wielkich wyścigów są wycofy-
wani z powodu zatrucia pokarmowego i na pewno nie z winy kucharza (nie 
chciałbym być na jego miejscu). W celu info: moje treningi czy wyścigi to 2,5 
lub 3,5-godzinne i tracę 2800-3200/kalorii, wypacam się 1,5-2 kg wagi, to trzeba 
uzupełnić, by jutro też był pełny trening. Trzeba umieć słuchać swojego organi-
zmu. Psychika, trzeba być pewnym czego chcemy (zawsze trenuje dwóch, ten co 
chce i ten co się leni). Szybkość (nie mylić z prędkością), wytrzymałość (to takie 
wysiadywanie formy), siła kręcenia, taktyka (to kalkulacja kiedy i jak zaatako-
wać, czasami to jest przekalkulowanie), kompensacja - to też należy trenować - 
często zawodnik-trenujący wpada w superdekompensację, ale i na to jest sposób. 
Bywa, że jestem tak wyjechany, że obiad czy jakiś posiłek nie smakuje - jest 
sposób, to wszystko ma być wzięte pod uwagę, rozważania i forma zaskoczy - 
no wróci z tych łąk i lasów. 

Przychodzą efekty ale i niepowodzenia. Start w Pucharze Automobil-
klubu w Przeźmierowie na torze samochodowym. Wyścig szosowy szybki  
z powodu płaskiej trasy (przeciętna 42 km/h), amatorzy i w moim wieku szaleń-
stwo, jestem drugi, przegrywam finisz o 7-8 m. Przestawiam się na mtb i taki 
rower, trenuję zmianę rytmu i techniki, wygrywam w cuglach, ale nie daje mi to 
satysfakcji, słabo obsadzony i dalej rezygnuję z ZLMTB.  

Metryka naszego miasta Czaplinka  
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W międzyczasie 
przykra wiadomość, mój TE-
AM EUROBIKA KACZ-
MAREK ELEKTRYK za-
wiesza działalność, dopada 
go problem - recesja. Zosta-
wiają mi rower Corratec (za 
pracę jako traktor). "Traktor" 
ciągnie swoich zawodników  
i ich ochrania. Często starto-
wałem z pierwszego sektora 
(to za wyniki), a sektorów 
jest 7, a elita dwie minuty 
wcześniej i dochodziłem elitę 
kobiet i mężczyzn (tych słab-
szych), i trener Teamu gdzieś 
na trasie MTB się ustawiał  
i polecenie: „wspomóż Mag-
dę”, czy inne: „odczep Ka-
skę”, traktowaliśmy jako roz-
kaz (przynajmniej ja).  
 Trenując dużo szosy 
do przygotowania do TOUR 
DE KOSZALIN. Jarek Ma-
rycz rozwija ze sponsorem KOSPEL z KOSZALINA wyścig trzyetapowy  
w rożnych terminach. Ale to już w następnych wspomnieniach moich perypetii 
i przebojów.                  

pozdrawiam Jan Dymecki 

1986 r. hucznie obchodzono 700-lecie Czaplinka. Były to ob-
chody czysto propagandowe, aby wyróżnić miasto i uatrakcyjnić 
turystycznie. Z tej okazji wydano jednodniową  gazetę, książeczkę  

na temat historii miasta, wyprodukowano okolicznościowe medale, szklanki, 
puchary i wiele innych materiałów. Odbywały się imprezy okolicznościowe.  
W dokumencie historycznym na który się powoływano, nie ma wzmianki, że  
w 1286 r. powstało miasto. Mówi on tylko o nadaniu zakonowi templariuszy 
ziem wokół j. Drawsko i na południe od niego. Ziemię tę nadał templariuszom 
książę Przemysł II. Sam dokument pochodzi 1290 r. 

W miejscu, gdzie jest obecnie część miasta była osada służebna, której 
zadaniem było utrzymanie w dobrym stanie mostu i dojazdów do niego. Nie 
miała prawa połowów ryb na handel. Aby poławiać ryby na handel trzeba było 
mieć nadanie książęce. Nazwa jej zapisana jest różnie: Czaplin, Czaplinko i Cza-
plinek. Osada była miejscem spotkań targowych mieszkańców z rozproszonych 
okolicznych osad. Dopiero w 1290 r. przybywają tu templariusze i rozpoczynają 
budowę zamku, którą kończą w 1291 r. Otrzymana ziemia jest słabo zaludniona, 
pozbawił ją ludności książę Bolesław Krzywousty w trakcie wypraw na Pomo-
rze. Prawie większość ludności z tych ziem przesiedlił do Wielkopolski, pozosta-
wiając puste grody i grodziska. Gdyż książę czeski Brzetysław I (1038) wcześnie 
pozbawił Wielkopolskę ludności z grodów i miast. Templariusze od początku 
prowadzą zaciąg osiedleńczy na terenie Niemiec, gdzie jest przeludnienie. Wę-
drówki osadników odbywały się przeważnie po zbiorach jesienią, co pozwalało 
na długą wędrówkę z dobytkiem. Przybywają chłopi i przybywa również grupa 
rzemieślników i kupców co przyczynia się do powstania miasta. Templariusze 
mają obowiązek na nowych swoich terenach w pierwszym rzędzie budować 
kościół. Rozpoczynają budowę zamku co wskazuje, że kościół już był w miejscu 
obecnego kościoła pw. Świętej Trójcy na terenie byłego grodziska wczesnośre-
dniowiecznego. O którym pisał profesor W. Łęga, a pokazały go badania Lida-
rem. W różnych materiałach historycznych niemieckich zapisane jest, że kościół 
powstał w XIII w. A szkoda, bo mielibyśmy kościół wybudowany z kostki ka-
miennej lub cegły w stylu gotyckim. Tak budowali kościoły templariusze. Gdzie 
stał zatem zamek? Nie stał na terenie kościoła pw. Świętej Trójcy, bo był  

tam kościół. Potwierdzają to ostatnie badani archeologiczne. Prawdopodobnie 
zamek stał w okolicy ulic Jagiellońskiej i Długiej. Załoga pilnowała mostu  
i przypuszczalnie młyna. Templariusze jako jedyny zakon miał prawo organizo-
wania targowisk. 

13 listopada 1291 r. biskup Poznański Jan Gerbicz zwalnia na dwana-
ście lat z danin wsie nowej komandorii. Takie zwolnienia przeważnie nadawano 
obszarom gdzie powstawały miasta. W piśmie do Bernharda von Eversteina 
preceptora templariuszy (w Chwarszczanach) jest użyte pierwszy raz w historii 
określenie Tempelborch. Nazwa pochodzi od kościoła z wieżą, górującego nad 
rynkiem i zamkiem. Nazwa Tempelborch była łatwiejsza do wymowy niemiec-
kim osadnikom niż Czaplinek. Przez powstające miasto przebiega jedna z od-
nóg szlaku solnego z Kołobrzegu i ważny szlak śledziowy do Wielkopolski. 
Miasto jest zakładane na prawie magdeburskim z kwadratowym rynkiem oto-
czonym domami. Miasto – civitas Tempelburgiensis odnotowane jest w spisie 
miast i zamków Pomorza z 1301 r. Średniowieczny rozwój miasta przypada na 
niekorzystny czas. Upadek zakonu templariuszy, kilkakrotne zmiany własności 
miasta oraz występowanie różnych zatargów zbrojnych i politycznych, ujemnie 
wpływają na rozwój miasta. Przez co nie powstały solidne kamienno-ceglane 
mury miejskie, a zapewne tylko wały ziemne i palisady. W 1349 r. miasto  
i okolice pustoszy dżuma przywleczona z Niemiec. To mocno odbija się na 
rozwoju miasta i jego wartości. Liczba ludności miasta odpowiada ówczesnej 
dużej wiosce. Słabnie znaczenie szlaku solnego. Do Wielkopolski dociera tań-
sza sól kamienna z południa. 

Na początku miasto nazywa się Tempelborch. W 1366 r. król Kazi-
mierz Wielki kupuje miasto od joannitów, co zostaje potwierdzone w 1368 r.  
i otrzymuje ono oficjalną nazwę Czaplinek. Zamek jest w rękach Joannitów.  
W niektórych niemieckich zapisach na temat powstania miasta podawany jest 
rok 1292. bez konkretnego dnia i miesiąca. Nie ulega wątpliwości, że na po-
wstanie miasta ma wpływ przybycie templariuszy i wybudowanie zamku ko-
mandorii. Niekorzystne zmiany w Palestynie zmuszają templariuszy do inwe-
stowania w Europie. Z stąd zainteresowanie otrzymanym terenem, a miasta  
i młyny zawsze przynosiły dochody. Dla średniowiecznych kupców miasto to 
bezpieczny handel i nocleg dla karawan. Mieszkańcy Czaplinka mogą się 
szczycić, że mieszkają w jedynym mieście założonym przez templariuszy. 

Romuald Czapski 
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Koniec roku w Lechu Czaplinek  

grudniowym numerze Kuriera przedstawiłem sprawozda-
nie z rundy jesiennej sezonu 2022/23 w wykonaniu zespo-
łów  młodzieżowych  Lecha  Czaplinek.  W  tym  artykule 

m.in. podsumuję tę rundę w zespołach: seniorów oraz oldbojów. 
 
 
SENIORZY 
 
Drużyna seniorów prowadzona przez trenera Piotra 
Kibitlewskiego i występująca w rozgrywkach zachod-
niopomorskiej klasy okręgowej grupa 4 zanotowała  
w rundzie jesiennej następujące wyniki: 

Korona Człopa – Lech Czaplinek 0:6 Lech Czaplinek – Piast Chociwel 0:4 

Lech Czaplinek – Unia Dolice 2:2 
Drawa Drawsko Pom. – Lech Czaplinek 
2:2 

Orzeł Bierzwnik – Lech Czaplinek 1:3 Lech Czaplinek – Calisia Kalisz Pom. 1:1 

Lech Czaplinek – Zorza Dobrzany 4:1 Olimp Złocieniec – Lech Czaplinek 3:0 

Światowid 63 Łobez – Lech Czaplinek 
3:2 

Lech Czaplinek – Pogoń Połczyn-Zdrój 
0:1 

Lech Czaplinek – Ina Ińsko 1:4 Sokół Suliszewo – Lech Czaplinek 1:7 

Orzeł Łubowo – Lech Czaplinek 1:6 Lech Czaplinek – Pogoń Barlinek 2:2 

W rundzie jesiennej kadra zespołu liczyła 30 zawodników: Bołdysz 
Krzysztof, Górniak Maciej, Groździej Adam, Handel Jarosław, Kibitlewski 
Paweł, Kibitlewski Piotr, Kowalczyk Patryk, Krasoń Mateusz, Krzemień Jakub, 
Kubiak Sławomir, Kunert Maksym, Kuzio Adrian, Lutyński Kacper, Lutyński 
Kamil, Nowiński Dariusz, Pawłowski Mateusz, Resiak Marcin, Simiński Bartło-
miej, Sobala Janusz, Stróżyk Szymon, Szafarz Igor, Szpakowski Kacper, Toma-
szewicz Kacper, Tomaszewski Dominik, Tomczak Marcin, Urkiel Łukasz, Vo-
ronenko Artur, Woźniak Bartłomiej, Zabara Pavlo, Żwirko Andrzej. 

Klasyfikacja strzelców na koniec rundy jesiennej: 8 – Górniak Maciej, 
Resiak Marcin; 4 – Woźniak Bartłomiej, Kibitlewski Piotr; 3 – Szafarz Igor, 
Krzemień Jakub; 2 – Kowalczyk Patryk; 1 – Simiński Bartłomiej, Lutyński Kac-
per, Żwirko Andrzej, Stróżyk Szymon. 

Drużyna seniorów po rozegraniu czternastu spotkań w rundzie jesien-
nej sezonu 2022/23 zajmuje 9. miejsce w lidze z dorobkiem 19 punktów (5 zwy-
cięstw, 4 remisy, 5 porażek) i bilansem bramkowym 36:26. 
 
OLDBOJE 

Zespół oldbojów występujący w rozgrywkach I ligi Pomorskiej Ligi 
Oldbojów rozegrał w rundzie jesiennej 12 spotkań i osiągnął następujące wyniki: 

W rundzie jesiennej w kadrze drużyny olbojów znajdowało się 33 
zawodników: Bołdysz Krzysztof, Borowczyk Paweł, Chmura Andrzej, Czapliń-
ski Paweł, Czech Tomasz, Danis Dariusz, Grochowski Janusz, Januszaniec Jaro-
sław, Jureczko Mateusz, Halamus Norbert, Kaznowski Sylwester, Kibitlewski 
Paweł, Kibitlewski Piotr, Król Jerzy, Kubiak Sławomir, Lech Arkadiusz, Ma-
kuch Krzysztof, Metera Jacek, Miłowski Mirosław, Nowiński Dariusz, Panek 
Krzysztof, Sapiński Robert, Sinoradzki Jacek, Skibicki Rafał, Sobala Andrzej, 
Sobala Janusz, Sobol Kamil, Tomczak Marcin, Tomczak Tomasz, Troczyński 
Waldemar, Urban Dominik, Wojtczak Roman, Żwirko Robert. 

Klasyfikacja strzelców na koniec rundy przedstawia się następująco: 5 
– Tomczak Marcin; 4 – Tomczak Tomasz, Panek Krzysztof; 2 – Bołdysz 
Krzysztof, Halamus Norbert, Kubiak Sławomir; 1 – Borowczyk Paweł, Jureczko 
Mateusz, Makuch Krzysztof, Troczyński Waldemar, Sobala Janusz. 

Zespół oldbojów na koniec rundy jesiennej zajmuje 13. miejsce  
w tabeli z dorobkiem 9 punktów (3 zwycięstwa, 9 porażek) i bilansem bramko-
wym 24:47. 

Koniec roku to dobry czas na podsumowanie wszystkiego 
tego, co wydarzyło się w naszym klubie przez ostatnie 12 miesięcy.  
W marcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Pod-
czas tego spotkania wybrano nowe władze klubu. W skład Zarządu 
Klubu weszli: Dominik Urban - prezes, Janusz Sobala - wiceprezes, 
Łukasz Smoleński - sekretarz, Kamil Lutyński - skarbnik, Tomasz Su-
ska - członek, Patryk Baczyński - członek. W nowej Komisji Rewizyj-
nej znaleźli się: Wojciech Pauliński - przewodniczący, Zbigniew Flor-
czak - zastępca przewodniczącego, Ireneusz Gacki - członek, Zbigniew 
Dudor - członek. W kwietniu nasz klub oraz trenerzy: Piotr Kibitlewski 
i Dariusz Łacny otrzymali okolicznościowe statuetki i dyplomy za 
zwycięstwo w etapie powiatowym 29. Plebiscytu Sportowego Głosu 
Dziennika Pomorza. W maju w restauracji Pomorska w Czaplinku 
odbyło się spotkanie Zarządu naszego klubu z drużynami trampkarzy 
oraz juniorów starszych. W czerwcu na stadionie miejskim w Czaplin-
ku miało miejsce szkolenie dla trenerów Lecha Czaplinek i Akademii 
Piłkarskiej Czaplinek, które przeprowadzili: Miłosz Stępiński – trener 
reprezentacji Polski mężczyzn do lat 20 oraz Maksymilian Rogalski – 
trener koordynator w Akademii Pogoni Szczecin. W sierpniu został 
wykonany remont pomieszczeń w budynku klubowym oraz zamonto-
wano na wcześniej wykonanych stelażach banery reklamowe naszych 
sponsorów oraz przyjaciół. Wartym odnotowania jest fakt, iż zawodnik 
drużyny trampkarzy Jakub Marczak uczestniczył w październiku  
w konsultacjach kadry ZZPN rocznik 2012 w Drawsku Pom. 

To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów, 
firm, zakładów pracy, instytucji oraz osób, którym leży na sercu dobro 
Lecha Czaplinek. Do ich grona należą: Gmina Czaplinek, Starostwo 
Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Szkoła Podstawowa w Czaplinku, 
Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe IRAS Ireneusz Gacki, 
ADI-BUD Adrian Bajon Usługi Ogólnobudowlane, MEBKUS Miro-
sław Kusa, Swojskie Wyroby TOMASZ Tomasz Suska, RIMASTER 
POLAND Sp. z o.o., Malarnia Proszkowa Jarosław Bojdo, E.Link Sp. 
z o.o. Ireneusz Gabryś, Urban Investment Group sp. z o.o., Phinance 
Dominik Urban, SANIUK Kancelaria Radcowska, Biuro Rachunkowe 
KONKRET Justyna Nagórska, Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku, 
Aleksandra Łuczyńska, Waldemar Grzyb, "Admiral-Sport" Hurtownia 
Artykułów Sportowych Grzegorz Maciejasz, Katarzyna Szlońska-Getka, 
PKS Złocieniec, "Transbus" Stanisław Woroń, Zbigniew Florczak, 
Ryszard Handel, Jacek Borowski, Wacław Mierzejewski, Waldemar 
Chrzanowski i wielu innych. Dziękujemy Wam za waszą nieocenioną 
pomoc, wsparcie i zaangażowanie dla dobra czaplineckiej piłki nożnej! 
 

Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 

Olimp Złocieniec – Lech Czaplinek 4:1 
Perła Gmina Dygowo – Lech Czaplinek 
3:1 

Lech Czaplinek – Mirstal Mirosławiec 
5:2 

Victoria Sianów – Lech Czaplinek 5:0 

Mechanik Bobolice – Lech Czaplinek 
2:0 

Oldboje Szczecinek – Lech Czaplinek 
11:2 

Lech Czaplinek – Amator Kołobrzeg 6:1
  

Lech Czaplinek – Oldboje Bruskowo 
Wielkie 3:5 

Oldboje Iskra Białogard – Lech Czapli-
nek 7:2 

Skup Aut RADZI-MIL Oldboje Tychowo 
– Lech Czaplinek 3:0 

Lech Czaplinek – TKKF Strażak Kosza-
lin 4:1 

Lech Czaplinek – Zryw Kretomino 0:3 

Drużyna oldbojów (fot. Ł. Smoleński) 

Drużyna seniorów z trenerami i działaczami (fot. Alicja Nowicka) 

https://www.facebook.com/lsmolenski01?__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6PWhdbEE&__tn__=-%5
https://www.facebook.com/kamil.lutynski.7?__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6PWhdbEE&__tn__
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072952296382&__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072952296382&__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6
https://www.facebook.com/patrick.szeryf?__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6PWhdbEE&__tn__=-
https://www.facebook.com/wojciech.paulinski?__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6PWhdbEE&__tn
https://www.facebook.com/zbigniew.florczak.9?__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6PWhdbEE&__t
https://www.facebook.com/zbigniew.florczak.9?__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6PWhdbEE&__t
https://www.facebook.com/zbigniew.dudor?__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6PWhdbEE&__tn__=-
https://www.facebook.com/zbigniew.dudor?__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6PWhdbEE&__tn__=-
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Drodzy Czytelnicy! 
 
Tak jak nas wszystkich, także Kurier 
Czaplinecki dotknęła szalejąca dro-
żyzna. Już od kilku numerów płacimy 
za druk miesięcznika dużo większą 
cenę, przede wszystkim z powodu 
droższego papieru.  
Fundusze na wydawanie Kuriera 
czerpiemy z darowizn, składek człon-
kowskich SPCz, a przede wszystkim  
z zamieszczania reklam, których jest 
coraz mniej. Niestety, powyższe do-
chody nie pokrywają już kosztów 
druku. Jak Państwo wiecie, Zespół 
Redakcyjny i Autorzy tekstów nie 
pobierają żadnego wynagrodzenia. 
Dystrybucja wydawnictwa odbywa 
się także na zasadzie wolontariatu. 
Aby Kurier nadal mógł ukazywać się 
bezpłatnie w formie papierowej ape-
lujemy o wsparcie w formie daro-
wizn lub reklam podmiotów gospo-
darczych.  

Świetlica w Pławnie  

wietlica wiejska w Pławnie mieści się w obiekcie o niezwykle 
ciekawej historii. Jest to dawny dwór wzniesiony w latach 60-
tych XIX w. Podlega on ochronie jako zabytek. Oprócz  świetlicy  

w dawnym dworze znajduje się kilka mieszkań. W latach 1954-57 budynek ten 
był siedzibą gromadzkiej rady narodowej. Obszar pławieńskiej gromady obej-
mował wsie: Pławno, Żelisławie, Studniczka i Psie Głowy. Z dniem 1 stycznia 
1958 r. gromadę Pławno zlikwidowano a siedzibę tej gromady przeniesiono do 
Czaplinka i przemianowano ją na gromadę Czaplinek z jednoczesnym przyłą-
czeniem do niej kilku innych wsi. W efekcie tych wydarzeń właścicielem obiek-
tu stał się czaplinecki samorząd terytorialny. Niektóre pomieszczenia dawnego 
dworu przez szereg lat wykorzystywane były do celów szkolnych. Do roku 
szkolnego 1973/74 działała tu mała szkoła wiejska, a po jej likwidacji w tym 
samym budynku przez pewien czas uczyły się dwie klasy należące organizacyj-
nie do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Czaplinku. Od 1974 r. przez szereg lat miało 
tu także siedzibę czaplineckie Przedszkole nr 2. Dzieci szkolne i przedszkolaków 
dowożono z Czaplinka do Pławna autobusem.  
 W latach 90-tych jako pracownik czaplineckiego Banku Spółdzielczego 
uczestniczyłem kilkakrotnie w statutowych zebraniach VII grupy członkowskiej. 
Do grupy tej należeli członkowie mieszkający w Pławnie i w Psich Głowach. 
Zebrania odbywały się w wiejskiej świetlicy w Pławnie. Zauważyłem wtedy, że 
jedno z pomieszczeń świetlicowych przystosowane jest do odprawiania nabo-
żeństw. W Pławnie nie ma kościoła, więc tu odprawiano niedzielne msze. Jeden 
z mieszkańców powiedział mi jako ciekawostkę, że w pomieszczeniu tym od 
dawna odbywają się zarówno wszelkie zebrania wiejskie jak i msze święte,  
a przed 1990 r. w tym samym miejscu odbywały się także zebrania partyjne.  
 W sąsiedztwie budynku, w którym zlokalizowana jest świetlica, znajduje 
się niewielki park dworski. Do przyrodniczych osobliwości zaliczyć można dwie 
najwyższe w okolicy drzewiaste tuje rosnące po obu stronach głównego wejścia. 
W ścianę frontową wmurowane jest ceramiczne polskie godło państwowe  
w dawnej formie w postaci białego orła bez korony. Jest to zapewne pamiątka po 
czasach, gdy budynek ten był siedzibą gromadzkiej rady narodowej. Dużą oso-
bliwością jest także droga prowadząca od pławieńskiego dworu w kierunku 
sąsiadujących z wioską łąk. Droga ta odgrodzona jest od sąsiadującego z nią 
terenu wielkimi ciosanymi blokami kamiennymi (rozłupanymi głazami narzuto-
wymi). Ta niezwykła droga należy do miejscowych atrakcji turystycznych. Pro-
wadzi tędy szlak rowerowy „Lobeliowe Jeziora” oznakowany stylizowaną syl-
wetką roweru w kolorze czarnym.  
 Wędrujący tą trasą turyści mogą być zaskoczeni nieestetycznym  
wyglądem zaniedbanej elewacji dawnego dworu. Na załączonej fotografii  
widzimy fragment elewacji z wejściem do świetlicy. Rzucają się w oczy liczne 
ubytki tynku. Co ciekawe, wewnątrz pomieszczeń świetlicy przeprowadzono  
w minionych miesiącach szeroko zakrojone prace remontowe z wykorzystaniem 
dotacji  przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Niestety, zakres prac re-
montowych nie objął mocno zniszczonej elewacji. Mam nadzieję, że podjęte 
zostaną skuteczne działania mające na celu przeprowadzenie renowacji tynków 
zewnętrznych zabytkowego dworu w Pławnie, dzięki czemu obiekt ten uzyska 
estetyczny wygląd. 

Na zakończenie dodam, że odwiedziłem dwór w Pławnie w czasie, 
gdy prowadzone były tam prace remontowe i miałem okazję podziwiać cieka-
we ceglane sklepienie kolebkowe dworskiej piwnicy. 

Zbigniew Januszaniec  



 

 


