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Nowi laureaci tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”  

września 2015 r. Rada Miejska w Czaplinku podjęła uchwałę 
regulującą zasady przyznawania tytułów „Zasłużony dla Gminy 
Czaplinek”.  Regulamin  stanowiący  załącznik  do  tej  uchwały  

mówi, że tytuł taki „ jest wyrazem uznania wybitnych zasług dla rozwoju gospo-
darczego, społecznego i kulturalnego gminy oraz tworzenia wspólnego dobra”  
i może być  nadawany „mieszkańcom gminy oraz organizacjom, stowarzysze-
niom i instytucjom działającym na terenie Gminy Czaplinek”. Prawo do składania 
wniosków o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek” mają: prze-
wodniczący Rady Miejskiej, burmistrz, stałe komisje Rady Miejskiej, jednostki 
organizacyjne gminy, organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia działają-
ce na terenie gminy, a także grupa co najmniej 50 wyborców Gminy Czaplinek. 
Wnioski składane są do Kapituły kierowanej przez przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Kapituła opiniuje wnioski pod względem zgodności z regulaminowy-
mi wymogami formalnymi. Zaopiniowane pozytywnie wnioski przekazywane są 
przewodniczącemu Rady Miejskiej w celu umieszczenia stosownego projektu 
uchwały w porządku obrad sesji. Według zapisów w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Czaplinek do października br. przyznano 48 takich tytułów,  
z czego 42 tytuły nadane były osobom fizycznym. Byli to głównie działacze spo-
łeczni, kombatanci i pedagodzy, a także jeden sportowiec i jedna lekarka. Sze-
ścioma tytułami wyróżniono następujące osoby prawne: Liceum Ogólnokształcą-
ce, Czaplineckie Bractwo Żeglarskie, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczy-
nie, Caritas Parafialna, Kiwanis International Klub  Czaplinek i Zasadnicza Szko-
ła Zawodowa. Jak widzimy, podmioty te reprezentują cztery różne dziedziny 
działalności: edukacja, sport, kultura i działalność dobroczynna.  
 15 października br. Rada Miejska przyznała trzy kolejne tytuły 
„Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. Dwa z nich przyznano na wniosek Stowarzy-
szenia Przyjaciół Czaplinka - wydawcy "Kuriera Czaplineckiego", a jeden na 
wniosek burmistrza. Tytuł ten otrzymała jedna osoba fizyczna (śp. Norbert Heib) 
oraz Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie i Ludowy Klub Sportowy 
„Lech” w Czaplinku. Przyznane w tym dniu tytuły cechuje pewna wyjątkowość. 
Aż dwa z nich przyznano laureatom reprezentujących życie gospodarcze. Jednym 
z nich jest Norbert Heib, który otrzymał ten tytuł pośmiertnie. Jego zasługi dla 
gminy Czaplinek dokładnie opisane są w okolicznościowym dodatku do 
„Kuriera Czaplineckiego nr 159 z listopada 2019 r. (fot. nr 1). Dzięki Norbertowi 

Heibowi powstały w Cza-
plinku dwa duże przedsię-
biorstwa produkcyjne: Ka-
bel-Technik-Polska oraz 
Rimaster Poland, dające 
zatrudnienie wielu miesz-
kańcom Czaplinka i okolic. 
Te dwie firmy w dużym 
stopniu decydują obecnie o 
życiu gospodarczym czapli-
neckiej gminy. W przypad-
ku tytułów przyznanych 
Pomorskiemu Bankowi 
Spółdzielczemu i Ludowe-
mu Klubowi Sportowemu 
„Lech” mamy do czynienia 
z uznaniem historycznej roli 
tych dwóch podmiotów  
w dziejach gminy Czapli-

nek. Czy w historii tak różnych podmiotów, jak bank i klub sportowy można 
dopatrzeć się jakichkolwiek podobieństw? Sprawdźmy, co łączy tych dwóch 
laureatów wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”.   
 W 2020 r. Pomorski Bank Spółdzielczy obchodzi swoje 70-lecie. Zaląż-
kiem czaplineckiego Banku Spółdzielczego, który w 1999 r. połączył się z pięcio-
ma innymi bankami spółdzielczymi, tworząc silny kapitałowo wielooddziałowy 
Pomorski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Świdwinie, była Gminna Kasa Osz-
czędności założona w 1950 r. Kolejne przemiany organizacyjne, które sprawiły, 
że dawna Gminna Kasa Oszczędności jest dziś Oddziałem Pomorskiego Banku 
Spółdzielczego, opisałem m.in. w artykule pt. „Co wydarzyło się w Czaplinku 70 
lat temu?”, opublikowanym w „Kurierze Czaplineckim” nr 164 z kwietnia  
2020 r. i w artykule pt. „70 lat czaplineckiej spółdzielczości bankowej”, opubliko-
wanym w samorządowym „Biuletynie Informacyjnym” nr 3 z 2020 r. Przecho-
dząc dziś obok budynku, w którym mieści się czaplinecki Oddział Pomorskiego 
Banku Spółdzielczego warto zwrócić uwagę na umieszczoną na frontowej ścia-
nie tablicę pamiątkową upamiętniającą obchodzone w 2000 roku 50-lecie Banku 
Spółdzielczego oraz na litery GKS (skrót nazwy: Gminna Kasa Spółdzielcza), 
wkomponowane w kratę zabezpieczającą duże okno od strony ul. Sikorskiego 
(fot. nr 2). Zachowaną do dziś metalową kompozycję tych trzech liter można 
  

traktować nie tylko jako histo-
ryczną pamiątkę, lecz również 
jako swoisty znak potwierdzają-
cy w symboliczny sposób kon-
tynuację miejscowych wielolet-
nich spółdzielczych tradycji 
bankowych. Kilkudziesięciolet-
nia aktywna obecność w życiu 
gospodarczym lokalnego środo-
wiska sprawiła, że czaplinecka 
spółdzielcza jednostka bankowa 
stała się ważnym elementem 
lokalnej tożsamości i pełni tę 
rolę niezależnie od formy orga-
nizacyjnej i posiadanej nazwy, 
zaspokajając od kilku pokoleń 
potrzeby mieszkańców, a także 
lokalnych przedsiębiorstw i instytucji w zakresie usług bankowych. 

Spójrzmy teraz na fotografię nr 3. Widzimy na niej okładkę wydanego 
w 2010 r. opracowania autorstwa Wacława Mierzejewskiego pt. „65 lat piłki 
nożnej w Czaplinku”. Okładkę zdobi logo Ludowego Klubu Sportowego 
„Lech” z datą 1945 wskazującą w sposób symboliczny, do jak odległych trady-
cji piłkarskich sięgnął ten klub 
w poszukiwaniu swych korze-
ni. Autor opracowania pisze, że  
po zakończeniu działań wojen-
nych stosunkowo szybko 
skrzyknięto w Czaplinku miej-
scową drużynę piłkarską, która 
rozegrała swój pierwszy mecz 
już 2 września 1945 r. W opra-
cowaniu podano również  infor-
mację, że obecna nazwa Ludo-
wy Klub Sportowy „Lech” 
przyjęta została dopiero w koń-
cu lat 50-tych, a wcześniej cza-
plinecka drużyna piłkarska 
używała nazwy „Gwardia”,  
a przez krótki czas „Unia”. Tu 
dodam jako ciekawostkę, że  
w swoich zbiorach posiadam 
kopię archiwalnego dokumentu 
z 24.08.1946 r. mówiącego  
o istnieniu w Czaplinku druży-
ny piłkarskiej o nazwie „TUR”. 
Wacław Mierzejewski zwrócił 
w swym opracowaniu uwagę 
na to, że lokalne kluby sporto-
we zawsze „odgrywały dużą rolę w procesie integracji społeczeństwa”. 
 Nawet tak ogólnikowe zestawienie dziejów naszego banku i czaplinec-
kiego „Lecha” pozwala ocenić, że tych dwóch laureatów wyróżnionych tytułem 
„Zasłużony dla Gminy Czaplinek” łączy kilka wspólnych cech o szczególnym 
znaczeniu. W obu przypadkach mamy do czynienia z wieloletnią tradycją sięga-
jącą pierwszych lat powojennych. Niewiele podobnych przykładów można 
znaleźć na terenie gminy. Zarówno nasz bank jak i nasz klub sportowy, oprócz 
pełnienia swych zasadniczych funkcji, w istotny sposób przyczyniły się do 
umacniania lokalnej tożsamości wchodząc z upływem lat w skład szeroko poję-
tego krajobrazu kulturowego lokalnego środowiska, określanego często mianem 
„małej ojczyzny”. Czynnikiem decydującym o pozycji obu naszych laureatów 
w lokalnym środowisku było zaangażowanie i aktywność mieszkańców. 
 Na zakończenie dodam, że losy Banku Spółdzielczego i Klubu „Lech” 
splatały nieraz się ze sobą. Przytoczę wymowne przykłady, na które natknąłem 
się gromadząc materiały do tego artykułu. Z dokumentów archiwalnych wynika, 
że 28 kwietnia 1950 r. na czele zarządu powstającej wówczas Gminnej Kasy 
Spółdzielczej w Czaplinku – a więc przyszłego Banku Spółdzielczego - stanął 
przewodniczący Władysław Warsiński. Co ciekawe, Wacław Mierzejewski we 
wspomnianym wcześniej opracowaniu poświęconym dziejom Klubu „Lech” 
wśród założycieli tego klubu również wymienił Władysława Warsińskiego. 
Wymienił on także czaplinecki Bank Spółdzielczy w gronie sponsorów  
Klubu „Lech”.  

Zbigniew Januszaniec  

1. „Kurier Czaplinecki” nr 159 z okolicznościowym 
dodatkiem poświęconym śp. Norbertowi Heibowi.  

2. Kompozycja liter GKS na kracie okna budyn-
ku bankowego – pamiątka po mieszczącej się tu 

w latach 1950-1961 Gminnej Kasie Spółdzielczej.  

3. Okładka wydawnictwa poświęconego historii 
LKS „Lech” autorstwa Wacława Mierzejewskiego.  
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pierwszej części artykułu – prezentującej wielowiekowe trady-
cje pszczelarskie na Pojezierzu Drawskim - dowiedzieliśmy 
się, że naszą słodką wizytówką jest marka „Miód drahimski”.  

W drugiej części przyjrzymy się losom czaplineckiego pszczelarstwa po 1945 r.  
w drodze do sukcesu, którym stało się wykreowanie znanej obecnie już nie 
tylko w Polsce marki naszych miodów.  

*** 
 Przez wiele powojennych lat pszczelarstwo czaplineckie nadal było 
bardzo rozdrobnione. W dalszym ciągu typowa pasieka z reguły była niewielka. 
W krajobrazie Czaplinka i okolic wciąż dość częstym widokiem było kilka lub 
kilkanaście uli stojących w przydomowym sadzie. Pszczelarstwem zajmowali 
się zarówno rolnicy prowadzący tradycyjne wielokierunkowe gospodarstwa 
rolne, jak i ludzie innych zawodów, dla których hodowla pszczół często była nie 
tylko źródłem dodatkowego dochodu lecz także zajęciem o charakterze hobby-
stycznym. Część miodu wyprodukowanego w małych przydomowych pasie-
kach przeznaczana była na potrzeby własne pszczelarzy i ich rodzin. Nadwyżki 
sprzedawane były innym mieszkańcom lub odstawiane do punktu skupu miodu. 
Możliwość sprzedaży w punktach skupu była szczególnie ważna dla pszczelarzy 
posiadających większe pasieki. W Czaplinku funkcjonowały w różnych okre-
sach punkty skupu miodu następujących firm: Rejonowa Spółdzielnia Ogrodni-
czo-Pszczelarska w Szczecinku, miejscowa Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” oraz Koszalińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las”. 
 W 1957 r. założony został Polski Związek Pszczelarski, w którego skład 
weszły Wojewódzkie Związki Pszczelarzy utworzone w każdym wojewódz-
twie. Terenowe Koła Pszczelarzy były podstawowymi jednostkami organizacyj-
nymi powstałej w ten sposób struktury. Wiosną 1957 r. (prawdopodobnie 30 
marca) w Czaplinku, w mieszkaniu doświadczonego hodowcy pszczół - Stani-
sława Piskozuba, odbyło się zebranie założycielskie czaplineckiego Koła 
Pszczelarzy należącego do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Koszalinie. 
Wcześniej tzn. w latach 1945 – 1957 czaplineccy hodowcy pszczół nie byli zrze-
szeni w żadnej organizacji skupiającej pszczelarzy lecz tworzyli nieformalną 
grupę, którą łączyła zapewne nie tylko pszczelarska pasja, ale także różne formy 
współpracy. To właśnie najaktywniejsi członkowie tej grupy stali się współzało-
życielami Koła Pszczelarzy. Podczas gromadzenia informacji do powstałego  
w 2010 r. opracowania pt. „Czaplineckie pszczelarstwo” udało mi się ustalić 
nazwiska dziesięciu współzałożycieli czaplineckiego Koła: Józef Chimiak, Wła-
dysław Fiedoruk, Tadeusz Handel, Wacław Mirowicz, Stanisław Piskozub, 
Helena Rudak, Jarosław Szymiłowicz, bracia Józef i Wiktor Szymanowie oraz 
Kazimierz Tołłoczko. 
 Do wspomnianego wyżej opracowaniu mojego autorstwa, za-
wartego w książce „Czaplinek 1945-2009. Cz. III. Ku społeczeństwu 
obywatelskiemu”, trafiło wiele informacji na temat dziejów powojen-
nego pszczelarstwa zaczerpniętych ze zbioru akt dokumentujących 
działalność Koła Pszczelarzy w Czaplinku od 1970 r.  Przyjrzyjmy się 
niektórym informacjom pochodzącym z tej dokumentacji. W zapisach 
pochodzących z różnych lat odnotowano w sumie ponad dwieście na-
zwisk pszczelarzy z Czaplinka i okolic. W tej liczbie są zarówno na-
zwiska pszczelarzy zrzeszonych jak i niezrzeszonych, nazwiska długo-
letnich pszczelarzy z dużym doświadczeniem jak i osób, dla których 
kontakt z pszczelarstwem był tylko niewielkim epizodem w życiorysie. 
Niektóre takie epizody miały charakter szczególny, gdyż dotyczyły 
osób opiekujących się przez pewien czas pasieką po zmarłym pszcze-
larzu. W okresie od 1967 r. funkcję prezesa czaplineckiego Koła pełni-
ły następujące osoby: Stanisław Piskozub (do 1973), Władysław Fie-
doruk (1973 – 1979 ?), Józef Pokorski (1979 ? - 1987), Krzysztof Fu-
jarski (1987 – 1989), Władysław Fiedoruk (1989 – 1992), Leszek Ih-
natów (1992 – 2000), Artur Polak (2000-2006), Konrad Fujarski (od 2006).  
 Dokumentacja Koła pozwoliła prześledzić, jak jego działalność zmienia-
ła się – od lat 70-tych do czasów obecnych – wraz ze zmieniającymi się realiami 
gospodarczymi. Dokumentacja ta pozwala przyjrzeć się nie tylko dziejom Koła 
Pszczelarzy lecz również historii całego czaplineckiego pszczelarstwa. Przykła-
dem dokumentu charakteryzującego stan całego tutejszego pszczelarstwa jest 
wykaz wszystkich pszczelarzy, zarówno zrzeszonych jak i niezrzeszonych,  
z 1977 r. Wykaz ten wymienia 74 nazwiska pszczelarzy posiadających łącznie 
1382 rodziny pszczele. Wśród pszczelarzy wymienionych w tym wykazie aż 37 
(czyli 50%) stanowili mieszkańcy Czaplinka i taką samą liczbę stanowili miesz-
kańcy okolicznych wsi. Przeciętnie na jedną pasiekę przypadało 19 rodzin 
pszczelich. Struktura pasiek pod względem  wielkości wyglądała według tego 
wykazu następująco: 

Liczba rodzin pszczelich  
w pasiece 

Ilość pasiek Struktura wielkości 
pasiek w % 

do 10 26 35,1 % 

od 11 do 20 27 36,4 % 

od 21 do 30 11 14,9 % 

od 31 do 50 7 9,5 % 

Od 51 do 70 3 4,1 % 

RAZEM 74 100 % 

 Dane zawarte w tabeli potwierdzają zaskakująco duży stopień 
rozdrobnienia pszczelarstwa. Dość zaskakujące mogą się dziś wyda-
wać również dane dotyczące ówczesnej struktury zawodowej pszcze-
larzy. Wśród 100 nazwisk figurujących w ewidencji Koła z początku 
lat 80-tych, w rubryce określającej zawód przy 17 nazwiskach podano 
„rolnik”. Pozostali zrzeszeni w Kole pszczelarze reprezentowali inne 
zawody. Przy żadnym nazwisku jako zawód nie wpisano „pszczelarz”, 
z czego wynika, że nie było wówczas na naszym terenie  pasiek zawo-
dowych. 
 W okresie od 1970 do 1975 r. liczebność Koła utrzymywała się 
na dość stabilnym poziomie i w poszczególnych latach wynosiła od 19 
do 24 członków. W latach 1976 – 1985 nastąpił dynamiczny wzrost 
liczby pszczelarzy zrzeszonych w Kole. W sprawozdaniu Zarządu 
Koła z 24.11.1985 r. znajduje-
my następujący zapis: 
„Aktualnie koło liczy 109 
pszczelarzy posiadających 
1982 rodziny pszczele...”.  
W sprawozdaniu Zarządu za 
okres od 18.11.1984 r. do 
5.04.1987 r. umieszczona 
była informacja o treści „Koło 
nasze liczyło 115 członków 
posiadających około 2000 
rodzin pszczelich”. Stan ten 
osiągnięty został w 1986 ro-
ku. Był to najwyższy odnoto-
wany w dokumentach stan 
liczebny Koła. Z pewnością 
nieprzypadkowo okres utrzy-
mywania się wyjątkowo wy-
sokiego stanu liczebnego Ko-
ła przypadł na lata 1976 – 
1985, bowiem w tym właśnie 
okresie artykułem reglamen-
towanym był cukier. Pomoc 
w zaopatrzeniu w cukier, słu-
żący do karmienia pszczół, 
należała do najważniejszych 
zadań Koła. Przynależność do 
Koła w sposób istotny ułatwiała właścicielom pasiek zdobycie nie-
zbędnej ilości cukru. W następnym okresie liczebność czaplineckiego 
Koła Pszczelarzy zdecydowanie zmalała. W rocznych sprawozdaniach 
z kolejnych lat odnotowano następujące liczby członków: 1987 - 54, 
1988 - 61. 1989  - 70, 1991 - 45, 1992  - 73, 1994  - 35, 1995 - 47. Tu 
trzeba podkreślić, że według danych ze sprawozdań Koła na terenie 
jego działania w roku 1985 było ogółem 120 pszczelarzy zrzeszonych 
i niezrzeszonych, posiadających łącznie 2047 rodzin pszczelich nato-
miast w roku 1995 było na tym terenie łącznie już tylko 89 pszczela-
rzy, a liczba rodzin pszczelich spadła do 1394.  
 W ciągu niewielu lat nastąpił istotny spadek liczby pszczelarzy 
i rodzin pszczelich. Sytuacja ta była wynikiem trudności, jakie dotknę-
ły w tamtym czasie polskie pszczelarstwo. Co było powodem tych 
trudności? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy badając akta czapli-
neckiego Koła Pszczelarzy. Znajduje się w nich kopia pisma z 31 lipca 
1990 r., które Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Koszalinie skiero-
wał do prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Pszczelarskie-
go. W piśmie tym, wśród głównych przyczyn trudnej sytuacji  
w pszczelarstwie województwa koszalińskiego wymieniono spadek 
popytu na miód oraz nierentowność pasiek wynikającą z niskich cen 
miodu. Nie ulega wątpliwości, że przyczyną tego stanu rzeczy były 
zachodzące w tamtym czasie zmiany w gospodarce wynikające  
z transformacji ustrojowej. Po prostu, właścicielom małych pasiek 
niełatwo było przestawić się na funkcjonowanie w warunkach gospo-
darki rynkowej i konkurencji. Nic więc dziwnego, że w opracowaniu 
poświęconym przyszłości pszczelarstwa na obszarze ówczesnego  
 

1. Fragment sprawozdania z działalności 
Zarządu  Koła Pszczelarzy w Czaplinku ze 

stycznia 1984 r. (źródło: dokumentacja 
Koła Pszczelarzy w Czaplinku).  



 

 

d chwili, gdy na Ziemi zginie ostatnia pszczoła, ludzkości 
pozostaną cztery lata życia” – ten cytat przypisywano Al-
bertowi Einsteinowi, ale tak naprawdę został on zmyślony.  

 Wielkie niebezpieczeństwo miałoby grozić nie tylko pszczołom, 
lecz także innym dzikim zapylaczom. W mediach na całym świecie 

pojawiają się informacje, że stanęliśmy u progu owa-
dziego armagedonu. „Jeśli spadkowy trend się nie 
zmieni, 40% wszystkich gatunków owadów zniknie  
w ciągu kilku najbliższych dekad! Aż jedna trzecia 
wszystkich owadów jest zagrożona” - to tylko przy-
kładowy nagłówek z polskiego opiniotwórczego 
dziennika z ub.r. 
 Dwie dekady temu były pierwsze doniesienia 
na temat masowego ginięcia pszczoły miodnej (ang. 

skrót CCD). Objawia się ono nagłym opuszczeniem ula przez liczne 
robotnice, przy czym nie są dokładnie znane przyczyny tego zjawiska 
(jeden z głównych podejrzanych to pasożytnicze roztocza Varroa). 
Choć problemy z CCD dotyczą głównie Ameryki Północnej i prawdo-
podobnie występowały nawet sto lat temu, zaczęto mówić o grożącej 
pszczołom miodnym apokalipsie. Dane jednak wyraźnie temu przeczą 
– od ćwierć wieku liczba rodzin pszczelich pozostaje globalnie, w tym 
w Polsce, na stabilnym poziomie. 
 Po pszczołach miodnych apokalipsa miała zagrozić innym dzi-
kim zapylaczom (m.in. trzmielom).  
 Ogólnoowadzi armagedon wieszczono w 2017 r. po publikacji 
grupy naukowców, która prowadziła badania w 63 chronionych przy-
rodniczo rejonach Niemiec. Okazało się, że łączna biomasa latających 
owadów spadła tam na przestrzeni 27 lat aż o 76%. Wśród specjalistów 
szybko wywiązała się jednak dyskusja m.in. na temat tego, czy badania 
przeprowadzono rzetelnie i zgodnie z naukowymi zasadami. 
Dwóch naukowców z Australii na łamach specjalistycznego czasopi-
sma „Biological Conservation” przejrzało dane pochodzące z 73 badań 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich 40 lat w różnych krajach doty-
czących liczebności owadów. „Wnioski, jakie wysnuli badacze są prze-
rażające. Liczba wszystkich owadów na świecie drastycznie spada – 
rocznie aż o 2,5%, czyli osiem razy szybciej, niż ma to miejsce w przy-
padku gadów, ptaków i ssaków. Aż 40% gatunków może zniknąć  
w kilku najbliższych dekadach” – to też cytat z polskiego opiniotwór-
czego dziennika. 
 Dla mediów potencjalna zagłada tej najliczniejszej w przyrodzie 
grupy zwierząt stała się niepodważalnym faktem i gorącym tematem, 
czemu zresztą trudno się dziwić, gdyż są one m.in. źródłem pożywie-
nia dla bardzo wielu innych żywych organizmów. Na przykład szacuje 
się, że dla 60% gatunków ptaków stanowią podstawę diety. Ponadto 
owady zapylają około 80% roślin, w tym również wiele uprawianych 
przez człowieka. 
 Niektórzy dziennikarze naukowi są jednak sceptyczni wobec 
przerażających przepowiedni. Wprawdzie bioróżnorodność jest rzeczy-
wiście zagrożona i mamy do czynienia z wymieraniem niektórych ga-
tunków, w tym owadów, to jednak autorów alarmistycznych publikacji 
posądza się o tendencyjność w badaniach zjawiska. Niektórzy eksperci  
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Zagłada owadów? 

 Po roku 1995 Koło Pszczelarzy w Czaplinku miało coraz mniej 
członków, a w 1999 r. zawiesiło działalność. Działalność Koła została 
wznowiona w 2000 r., ale w miarę upływu lat stawało się coraz bar-
dziej jasne, że rozpoczął się proces stopniowego spadku znaczenia 
Koła Pszczelarzy na rzecz kilku dużych pasiek zawodowych.   
 W takich okolicznościach, w 2002 r. po raz pierwszy ukazały 
się w sprzedaży słoiki z miodem oznakowane etykietą z napisem 
"Miód  Drahimski”. Jak do tego doszło, dowiemy się z następnej czę-
ści artykułu. (cdn.) 
 PS. Złośliwy „chochlik pisarski” nie próżnuje. W opublikowa-
nej w poprzednim numerze pierwszej części artykułu Czytelników 
mogło zaskoczyć to, że przy prezentowaniu komisyjnego protokołu 
kontroli pasieki z lipca 1946 r. w tekście podano datę 2 lipca, a w pod-
pisie pod reprodukcją protokołu – datę 3 lipca. Uważni Czytelnicy z 
pewnością dostrzegli, że datą właściwą, figurującą w protokole, jest 3 
lipca.  

Zbigniew Januszaniec   

województwa koszalińskiego 
sporządzonym w 1995 r. przez 
Wojewódzki Związek Pszczela-
rzy w Koszalinie, znalazło się 
stwierdzenie, że dalszy rozwój 
pszczelarstwa wymaga stopnio-
wego „przechodzenia z produkcji 
hobbystycznej na produkcję za-
wodową”. 

2. Wniosek z 28.11.1994 r.  
o nadanie odznaczenia zasłużonemu  

pszczelarzowi Bronisławowi  
Piskozubowi (źródło: dokumentacja 

Koła Pszczelarzy w Czaplinku).  

uważają problem wymierania 
owadów za panikarstwo. Po-
nadto trudno jest wysnuwać 
daleko idące wnioski na te-
mat jeszcze słabo poznanej 
grupy zwierząt, jaką są owa-
dy. Nie wiemy bowiem, ile 
ich gatunków żyje obecnie na 
Ziemi, a szacunki wahają się 
od 2 do 30 mln, z czego do-
tąd opisany przez naukę zo-
stał tylko milion. 
 Te krytyczne głosy do 
szerszej opinii publicznej nie 
dotarły. Podobnie jak więk-
szego zainteresowania me-
diów nie wzbudziła bardzo 
ważna publikacja, która uka-
zała się niedawno w amerykańskim tygodniku „Science”. Międzyna-
rodowa grupa badaczy przeanalizowała wyniki 166 trwających mini-
mum dekadę obserwacji liczebności owadów i pajęczaków (to w sys-
tematyce biologicznej dwie osobne gromady zwierząt) w 1676 miej-
scach w 41 krajach świata. Rezultaty ich pracy zostały uznane przez 
wielu ekspertów za największy, najbardziej kompleksowy i rzetelny 
przegląd obecnej sytuacji owadów i pajęczaków (dla ułatwienia okre-
ślanych wspólnym mianem owadów), jaki został do tej pory przepro-
wadzony. Choć i on jest obarczony istotnymi ograniczeniami, gdyż 
wieloletnie obserwacje owadów prowadzi się w większości w Amery-
ce Północnej i Europie, więc brakuje danych z bardzo wielu obszarów. 
Innymi słowy: nie wiadomo, co się dzieje z owadami w dużej części globu.  

Dostępne ograniczone dane pozwoliły naukowcom na sfor-
mułowanie wniosku, że spadek liczby owadów lądowych wynosi 9% 
na dekadę. To sporo, chociaż w dużym stopniu odpowiadają za to 
dane z Ameryki Północnej. Aczkolwiek i tu kryje się pewna cieka-
wostka, gdyż od 2000 r. sytuacja w Ameryce Północnej zaczęła się 
znacznie poprawiać i nie odnotowuje się już tam spadku populacji 
owadów lądowych. W przeciwieństwie do Europy, gdzie od 2005 r. 
tendencja jest odwrotna. 
 Jeśli zaś chodzi o owady żyjące w środowiskach słodkowod-
nych, dane wskazują na wzrost ich liczebności wynoszący 11% na 
dekadę! Znów główny wpływ na ten wskaźnik miały dane z Ameryki 
Północnej i Europy, co wiąże się ze znaczną poprawą czystości wód 
na tych kontynentach. Populacje owadów miały się dobrze (wzrost) na 
terenach upraw rolniczych. Naukowcy sprawdzali, co działo się  
z owadami na obszarach od wielu lat uprawianych przez człowieka. 
Jedyny ewidentnie negatywny czynnik wpływający na liczebność 
owadów to procesy urbanizacyjne, oznaczające dla tej grupy zwierząt 
niszczenie naturalnych siedlisk oraz zanieczyszczenia, również 
sztucznym światłem, co prawdopodobnie szkodzi m.in. świetlikom. 
 Jak naprawdę jest z owadzim śpiewem, i jak będzie, najpierw 
zapewne dowiemy się od pszczelarzy.  
 
Wykorzystano art. „Owadzi śpiew” M. Ratkiewicza z POLITYKI nr 27. 

 
Opracował: Brunon Bronk 

Utworzony w Bawarii z różnych roślin labi-
rynt na prawie 2 ha z Pszczółką Mają. 
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SOŁTYS ROKU 2019  

wielką satysfakcją informujemy, że Sołtys Kluczewa  
i Radna RM Krystyna Kryczka znalazła się w gronie naj-
lepszych gospodarzy  wsi  w  Polsce. W  konkursie „Sołtys Roku  

2019”, organizowanym przez „Gazetę Sołecką” oraz Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów, pod patronatem Senatu RP, wyróżnionych zostało 10 sołtysów z całe-
go kraju. Była to już 18 edycja tego konkursu, którego celem jest promowanie 
najbardziej aktywnych i wyróżniających się sołtysów, którzy pracują na rzecz 
społeczności lokalnej. Trzeba tu dodać, że laureatem 15 edycji był sołtys Siem-
czyna Michał Olejniczak (Kurier Czaplinecki Nr 131 z lipca 2017 r.). W Polsce 
mamy około 40 000 sołtysów, dotychczas wyróżniono powyższym tytułem 
ponad 200 osób. Te proste liczby pokazują, jaki olbrzymi sukces odniosła Pani 
Krystyna. 

Uroczystość wręczenia dyplomów oraz statuetek odbyła się 
28 września br. w Warszawie, w gmachu Senatu. Pani Krystynie towa-
rzyszyli: Zastępca Burmistrza Czaplinka Małgorzata-Fedorowiat-
Nowacka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku Michał Olej-
niczak oraz członkini Rady Sołeckiej Irena Bylica. 

Ceremonię wręczania nagród poprzedziła konferencja 
„Fundusz sołecki, czy czas na zmiany?”, przygotowana przez komisje 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu. 

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewia-
rowski podkreślił, że fundusz sołecki jest „pierwszym masowym bu-
dżetem partycypacyjnym w Polsce”. Jak zaznaczył, w 2009 r. fundusz 
sołecki wyodrębniło 1178 gmin, a w 2019 r. – 1593. Nasza Gmina 
realizuje fundusz sołecki od 2017 r. 

W ocenie przewodniczącego komisji rolnictwa senatora Jerze-
go Chróścikowskiego fundusz sołecki jest dobrym wsparciem inicja-
tyw lokalnych. W trakcie dyskusji sołtysi podkreślali, że fundusz so-
łecki ma ogromne znaczenie dla 
mieszkańców wsi. Przyczynił się do 
wzrostu aktywności społecznej. Jak 
mówili, w realizację przedsięwzięć 
mieszkańcy angażują nie tylko pie-
niądze, ale często też swoje maszy-
ny, narzędzia i pracę.  

 W drugiej części kon-
ferencji odbyła się gala konkursu 
„Sołtys Roku 2019”. „Spotkaliśmy 
się, aby uczcić najlepszych z najlep-
szych. Niezależnie jednak od tego, 
kto dziś zostanie wyróżniony, chcę 
podkreślić, że wszyscy zasługujecie 
na ogromne uznanie. Macie prawo 
być dumni ze swoich osiągnięć! Wa-
sza działalność, którą mieszkańcy 
mogą przecież obserwować na bie-
żąco, zasługuje na uznanie” - powie-
dział marszałek Tomasz Grodzki, 
gratulując laureatom konkursu. Przy-
pomniał, że urząd sołtysa jest naj-
starszą instytucją ustrojową w Pol-
sce, ma prawie 800-letnią historię.  

„To jest powód do 
dumy, ale też i zobowią-
zanie” – mówił marsza-
łek Senatu. „Pamiętajcie, 
że władza jest dla ludzi, 
a nie ludzie dla władzy” 
- dodał. 

W liście skierowa-
nym do zwycięzców 
konkursu, prezydent 
Andrzej Duda podzię-
kował im za społeczne 
zaangażowanie i aktyw-
ność na rzecz innych. 

Tytuł Sołtysa Ro-
ku 2019 zdobyli: Maria 
Adamczyk z Kornatowa 
w woj. kujawsko-
pomorskim, Zbigniew 
Czarczyński z Koszew-
nicy w woj. mazowiec-
kim, Maria Gałązka  
z Jędrychowa w woj. 
warmińsko-mazurskim, 
Roman Kołomański z Ciekot w woj. świętokrzyskim, Iwona Kościel-
ska z Przyjmy w woj. wielkopolskim, Krystyna Kryczka z Kluczewa 
w woj. zachodniopomorskim, Artur Słabosz z Bystrzanowic w woj. 
śląskim, Henryk Zagozda z Szadowa Księżego w woj. wielkopolskim, 
Krzysztof Zawada ze Zgorzelca w woj. wielkopolskim. Za najdłuższe, 
26-letnie, w obecnej edycji konkursu pełnienie funkcji sołtysa nagro-
dzono Łucję Rucińską z Dąbrówna w woj. warmińsko-mazurskim. 

Zmiany, jakie zaszły w ciągu minionych ponad pięciu latach 
w Kluczewie, to przede wszystkim zasługa osób takich, jak Krystyna 
Kryczka - osób odpowiedzialnych i aktywnych, którym leży na sercu 
dobro Ojczyzny: tej małej i tej wielkiej. To wielki sukces zarówno 
Pani Sołtys, mieszkańców Kluczewa, jak i całej gminy Czaplinek. 
Cieszymy się, że ciężka praca Pani Krystyny i Jej zasługi zostały do-
cenione także na szczeblu ogólnopolskim. 

Gratulujemy serdecznie sukcesu i życzymy powodzenia  
w dalszym wypełnianiu społecznego mandatu Sołtysa i Radnej Rady 
Miejskiej. 
Więcej na stronie https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13052,gala-
konkursu-soltys-roku-2019.html 

Redakcja  
 
 

*** 
Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest,    

nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi - Jan Paweł II.  
 

To ogólnopolskie wyróżnienie zobowiązuje, jak również daje 
powód do dumy. Prowadzenie sołectwa to współpraca i kontakty  
z ludźmi, nie zawsze przyjemne. Przez okres pięciu lat udało się nam 
wypracować wiele dobrego dla naszej miejscowości, wiele zamierzo-
nych celów zostało zrealizowanych, coraz więcej projektów i zadań 
realizujemy. W tak dużym sołectwie jest co robić, trzeba czasu aby 
dojść do zamierzonego celu, sołectwo ma opracowany harmonogram 
na cały rok, który etapami realizujemy, ale coś ciągle wyskoczy po 
drodze. Planów jest dużo, ciągle coś robimy i chcemy coraz więcej.  
 Wielkie podziękowania należą się tym mieszkańcom, którzy od 
początku mnie wspierają, pomagają, budowali wizerunek naszego so-
łectwa i budują go nadal. Dziękuję za współpracę OSP Kluczewo, 
Radzie Sołeckiej, naszemu Proboszczowi, Pani Świetliczance oraz 
Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury, naszym obecnym Włodarzom 
oraz poprzedniej Władzy Gminy Czaplinek, Starostwu Powiatowemu 
w Drawsku Pomorskim, Tobie Agnieszko za nasze wspólne zimne 
początki, że w tych trudnych warunkach dałyśmy radę, Tobie Aniu  
i poszczególnym referatom Urzędu Miejskiego. Dziękuję sponsorom, 
którzy wspierali mnie w organizacji imprez kulturalnych, a także 
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Dzięki wielkie dla Koła Emerytów i Pani Gieni. Dziękuję mojej 
rodzinie za pomoc i wyrozumiałość. Wszystkim dziękuję za współpra-
cę, choć nie zawsze było łatwo. 
 

Krystyna Kryczka  

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13052,gala-konkursu-soltys-roku-2019.html
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13052,gala-konkursu-soltys-roku-2019.html
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Kluczewo w obiektywie 
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Konkurs rozstrzygnięty, nagrody rozdane Święto nauczycieli w MOW w Czaplinku 

Z gratulacjami u Starosty 

e względu na pandemię COVID - 19 nie odbyły się tego-
roczne dożynki powiatowe, co nie znaczy, że nasze sołectwa 
nie  zostały  nagrodzone  za  swoją  całoroczną  działalność.  

Przedstawiamy Państwu wyniki na konkursu na „Najładniejsze i najak-
tywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego”! 
Wręczenie nagród odbyło się 3 października br. w Starym Kaleńsku podczas 
podsumowania „Mobilnego Festiwalu Słoika”. Powiat Drawski zorganizował 
konkurs na „Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego” 
już po raz 12, a jego pierwsza edycja miała miejsce w 2009 r. W tym roku do 
konkursu zgłosiło się 14 sołectw. Komisja podczas objazdu oceniała zarówno 
porządek i estetykę miejsc publicznych, jak i posesji prywatnych, przede 
wszystkim jednak brano pod uwagę umiejętność współpracy społeczności lo-
kalnej na rzecz swojego najbliższego otoczenia.  
I miejsce i nagrodę w wysokości 4.000 zł - sołectwo Konotop z gmi-
ny Drawsko Pomorskie 
II miejsce i nagrodę w wysokości 3.000 zł - sołectwo Darskowo  
z gminy Złocieniec 
III miejsce i nagrodę w wysokości 2.000 zł - sołectwo Kluczewo  
z gminy Czaplinek 
Wyróżnienia oraz nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymały sołectwa: Mielenko 
Drawskie, Świerczyna, Ostroróg, Siemczyno i Stara Studnica. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok! 

Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji  

dniu 13 października 2020 r. poznaliśmy zwycięzców powiato-
wego konkursu fotograficznego pn. „Najpiękniejsze zakątki 
powiatu drawskiego”.  

 Na konkurs wpłynęło 41 zdjęć z całego powiatu. Wybór nie był łatwy, 
dlatego zdjęcia oceniała niezależna komisja z zaprzyjaźnionego powiatu szczeci-
neckiego.  
 Zgodnie z regulaminem, zostały przyznane trzy nagrody główne oraz 
pięć wyróżnień.   
Nagrody główne: 
I miejsce: Łukasz Limarowski za zdjęcie pt. „Młyn w Głęboczku”. 
II miejsce: Artur Pawlak, za zdjęcie pt. „Osiek Drawski – Kościół” 
III miejsce: Zbigniew Walkiewicz, za zdjęcie pt. „Okra – zatoka ze sprzętem 
wodnym” 
Wyróżnienia za zdjęcia:  
Rafał Kaczor  – „Budzi się Złocieniec” 
Katarzyna Stasiak – „Jezioro Okra” 
Małgorzata Komorowska – „ Jezioro Drawsko” 
Elżbieta Kordek – „Magiczna godzina” 
Roman Cyc  – „Okolice miejscowości Zatonie” 

Laureatom na-
grody wręczyli 
Stanisław Cybu-
la Starosta Draw-
ski, Urszula 
Ptak Przewodni-
cząca Rady Po-
wiatu Drawskie-
go, oraz Zbi-
gniew Dudor 
Radny Powiatu 
Drawskiego. 
Wszystkim lau-
reatom serdecz-
nie gratulujemy! 

 
Anna Bujkiewicz, Wydział Rozwoju i promocji Powiatu. 

Konotop najpiękniejszy!  

października już tradycyjnie w Młodzieżowym Ośrodku  
Wychowawczym w Czaplinku obchodzono Dzień Edukacji 
Narodowej.  

W tym dniu społeczności Ośrodka towarzyszyli zaproszeni goście: 
Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu, Stanisław Cybula – Starosta 
Drawski, Zbigniew Dudor – Członek Zarządu Powiatu, Katarzyna Getka – 
Sekretarz Powiatu, Izabela Krężołek – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Alek-
sandra Łuczyńska – Dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury. 

Tradycyjnie już, był to dzień pełen wzruszeń i uśmiechu. Dziewczęta 
przygotowały krótki program artystyczny, w którym wyraziły wdzięczność pra-
cownikom Ośrodka za pracę, którą na co dzień wykonują.  

Starosta Stanisław Cybula oraz Dyrektor MOW Sebastian Matułojć 
wręczyli Nagrodę Starosty Drawskiego oraz Nagrody Dyrektora MOW nauczy-
cielom i wychowawcom, których praca zasługuje na szczególne uznanie. Był też 
czerwony dywan, po którym kroczyli laureaci przyznanych w aż 38 kategoriach 
nagród, w siódmej odsłonie Gali Oskarowej, która w MOW w Czaplinku stała 
się już małą tradycją. 

Henry Brooks Adams powiedział kiedyś: „Nauczyciel ociera się  
o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”. Trudno 
się z tą myślą nie zgodzić, szczególnie  w taki dzień, jak Dzień Edukacji Narodowej. 
 

Sebastian Matułojć, dyrektor MOW w Czaplinku  

czwartek 14 października br. Starostę Drawskiego  
Stanisława Cybulę odwiedzili: Czesław Hoc – Poseł 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Henryk Carewicz  -  Radny  

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 
 Nieco-
dzienni go-
ście złożyli 
Staroście 
gratulacje i 
wyrazy uzna-
nia w związ-
ku z zajęciem 
przez Powiat 
Drawski III 
miejsca w 
Ogólnopol-
skim Rankin-
gu Gmin i 
Powiatów 
ZPP oraz otrzymaniem honorowego tytułu SUPER POWIAT. 
 W spotykaniu uczestniczył również wicestarosta  
Mariusz Nagórski.  
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Kolejne mecze LKS Lech Czaplinek w sezonie 2020/2021  

a nami kolejne mecze ligowe rozegrane przez drużynę seniorów 
Lecha Czaplinek w sezonie 2020/21 IV ligi zachodniopomor-
skiej.  19 września  w 10. kolejce  mierzyliśmy się  na wyjeździe  

z zespołem Darłovii Darłowo, z którym zremisowaliśmy 0:0. W tym spotkaniu 
wystąpiliśmy w następującym zestawieniu: Rechtziegel - Czarnecki (80’ Krze-
mień), Woźniak, Kibitlewski Paweł (86’ Pacyk), Lutyński, Sobol, (86’ Szpakow-
ski), Kibitlewski Piotr, Gałosz, Resiak (73’ Wasyłyszyn), Kuzio Jakub (65’ Tom-
czak), Babiak. 
W 11. kolejce ligowej Lech Czaplinek mierzył się 26 września na własnym sta-
dionie z drużyną Orła Wałcz. Po bramce Bartłomieja Babiaka w 71 min. mecz 
zakończył się zwycięstwem naszego zespołu 1:0. W tym spotkaniu graliśmy  
w następującym składzie: Rechtziegel - Czarnecki, Woźniak, Kibitlewski Paweł, 
Lutyński (83’ Krzemień), Wasyłyszyn (62’ Bakiewicz), Kibitlewski Piotr, Ga-
łosz, Resiak, Kuzio (62’ Tomczak), Babiak. 
29 września Lech Czaplinek rozegrał mecz towarzyski w Złocieńcu 
z miejscowym Olimpem. W spotkaniu tym wystąpili zawodnicy, którzy grali 
mniej lub w ogóle nie wystąpili jeszcze w rozgrywkach ligowych. Mecz zakoń-
czył się naszym zwycięstwem 4:0 po bramkach Sławomira Bakiewicza, Damia-
na Gałosza, Tomasza Tomczaka oraz Jakuba Krzemienia. 
4 października Lech Czaplinek rozegrał spotkanie w ramach 12. kolejki 
w Stargardzie z miejscowym zespołem rezerw Błękitnych. Niestety w tym me-
czu zwyciężyli gospodarze 1:0, a wystąpiliśmy w nim w następującym zestawie-
niu: Rechtziegel – Czarnecki (86’ Krzemień), Kibitlewski Paweł, Woźniak, Lu-
tyński, Wasyłyszyn (75’ Bakiewicz), Kibitlewski Piotr, Gałosz, Resiak (78’ Ko-
walczyk), Kuzio, Babiak. 
Kolejne spotkanie ligowe Lech Czaplinek rozegrał 10 września na własnym sta-
dionie w ramach 13. kolejki rozgrywek z Kluczevią Stargard. Ten mecz kończy 
się niestety zwycięstwem gości 1:2, bramkę dla naszej drużyny zdobył Jakub 
Kuzio w 39 min. W tym spotkaniu wystąpiliśmy w następującym składzie: 
Rechtziegel - Czarnecki (82’ Krasoń), Kibitlewski Paweł, Woźniak, Lutyński, 
Wasyłyszyn (73’ Bakiewicz), Kibitlewski Piotr, Gałosz, Krzemień (67’ Tom-
czak), Kuzio, Babiak. Po trzynastu rozegranych kolejkach zajmujemy 11. miejsce 
w lidze z dorobkiem 17 punktów (5 zwycięstw, 2 remisy, 5 porażek) i bilansem 
bramkowym 12:13. 
Kolejne spotkania w ramach rozgrywek ligowych rozegrały również drużyny 
młodzieżowe Lecha Czaplinek w kategoriach: trampkarz, junior młodszy oraz 
junior starszy. 
TRAMPKARZE 
Drużyna trampkarzy pod wodzą trenera Dariusza Łacnego swoje mecze w sezo-
nie 2020/21 rozgrywa w ramach koszalińskiej grupy 1 C1 trampkarz. 
18 września rozegrała ona na stadionie miejskim przy ul. Parkowej spotkanie  
w ramach 3. kolejki rozgrywek z Juniorem Kalisz Pomorski. Ten mecz niestety 
nasza drużyna przegrała 2:7 po bramkach Dawida Rutkowskiego i Mateusza 
Skoniecznego. 
W 4. kolejce rozegranej 25 września nasz zespół grał na wyjeździe z drużyną 
MUKS Orzeł 2010 Wałcz i po dwóch bramkach Jeremiasza Romanowicza  
i Mateusza Skoniecznego oraz po jednej Jakuba Skibińskiego i Oliwiera Kotowi-
cza zwyciężył w meczu 6:3. 
W kolejnym spotkaniu rozegranym 2 października w ramach 5. kolejki na wła-
snym stadionie graliśmy z zespołem Redłovii Redło i zwyciężyliśmy w nim 3:2 
po dwóch bramkach Mateusza Skoniecznego i jednej Szymona Majewskiego. 

8 października nasza drużyna mierzyła się w 6. kolejce rozgrywek na wyjeździe 
z Pogonią Połczyn-Zdrój. W spotkaniu tym zwyciężył zespół gospodarzy 7:3. 
Bramki dla naszego zespołu strzelili Oliwier Kotowicz, Szymon Chudy oraz 
Jeremiasz Romanowicz. Po sześciu rozegranych kolejkach zajmujemy 3. miej-
sce w lidze z dorobkiem 9 punktów (3 zwycięstwa i 3 porażki) i bilansem bram-
kowym 32:36. 
JUNIORZY MŁODSI 
Drużyna juniorów młodszych pod wodzą trenera Jakuba Łacnego swoje mecze 
w sezonie 2020/21 rozgrywa w ramach koszalińskiej I ligi okręgowej B1 junior 
młodszy. 

19 września rozegrała ona na stadionie miejskim w Czaplinku mecz w ramach 
3. kolejki rozgrywek z drużyną Błoni Barwice i zwyciężyła w nim 8:3 po czte-
rech bramkach Mateusza Baranowskiego, po jednej Szymona Makucha, Oli-
wiera Guby, Jeremiasza Romanowicza oraz Dariusza Rutkowskiego. 
W kolejnym spotkaniu rozegranym 26 września w ramach 4. kolejki rozgrywek 
nasz zespół grał na wyjeździe z drużyną MKP Szczecinek i wygrał w nim 3:1 
po dwóch bramkach Jeremiasza Romanowicza i jednej Dominika Hołubka. 
3 października rozegraliśmy na stadionie miejskim w Czaplinku spotkanie  
w ramach 5. kolejki rozgrywek, w którym podejmowaliśmy Victorię Sianów. 
Po bramkach Mateusza Baranowskiego i Oliwiera Guby zwyciężamy w tym 
meczu 2:1. 
W kolejnym spotkaniu rozegranym 10 października w ramach 6. kolejki rozgry-
wek nasza drużyna podejmowała na wyjeździe zespół UKS Wieża Postomino. 
W spotkaniu tym padł bezbramkowy remis. Po sześciu rozegranych kolejkach 
zajmujemy 1. miejsce w lidze z dorobkiem 16 punktów (5 zwycięstw i 1 remis) 
i bilansem bramkowym 25:6. 
JUNIORZY STARSI 
Drużyna juniorów starszych pod wodzą trenera Jacka Stawskiego swoje mecze 
w sezonie 2020/21 rozgrywa w ramach koszalińskiej grupy 2 A1 junior.  

20 września rozegrała ona kolejny mecz ligowy w ramach 3. kolejki 
rozgrywek. Po dwóch bramkach Igora Szafarza, po jednej Jakuba Krzemienia, 
Szymona Stróżyka oraz Wiktora Wasyłyszyna zwyciężyliśmy 5:3 w Złocieńcu 
w spotkaniu z miejscowym Olimpem. 

26 września w ramach 4. kolejki rozgrywek mierzyliśmy się na wy-
jeździe na stadionie miejskim w Człopie z miejscowym zespołem Korony  
i zwyciężyliśmy w nim 9:1 po trzech bramkach Szymona Stróżyka, dwóch 
Igora Szafarza oraz po jednej Wojciecha Sekreckiego, Alberta Cylkowskiego, 
Kacpra Gortycha i Adama Groździeja. 

4 października na stadionie w Czaplinku nasza drużyna rozegrała 
spotkanie w ramach 5. kolejki rozgrywek z zespołem Wspólni Różewo.  
W meczu tym wygrywamy 2:1 po bramkach Kacpra Gortycha i Jakuba Bie-
nieckiego. Po pięciu rozegranych kolejkach z dorobkiem 15 punktów (5 zwy-
cięstw) i bilansem bramkowym 35:6 zajmujemy pozycję lidera w lidze. 
 Lech Czaplinek posiada również drużynę oldbojów, która w sezonie 
2020/21 rozgrywa swoje mecze w ramach I ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów. Po 
dziesięciu rozegranych kolejkach zajmuje ona 7. miejsce w rozgrywkach z do-
robkiem 12 punktów (4 zwycięstwa i 6 porażek) i bilansem bramkowym 21:23. 
 Zapraszamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do śledze-
nia oficjalnego profilu Lecha Czaplinek na portalu społecznościowym Facebook 
dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/LechCzaplinekk. Znajdu-
ją się na nim m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowiedzi meczy, fotore-
lacje, skróty ze spotkań ligowych oraz terminarze spotkań wszystkich naszych 
drużyn. Jednocześnie zachęcamy do finansowego wsparcia Lecha Czaplinek 
poprzez wpłaty na konto Pomorskiego Banku Spółdzielczego: 24 8581 1027 
0400 0811 2000 0001. 

Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek  Drużyna trampkarzy  

Drużyna juniorów młodszych z trenerem Jakubem Łacnym  
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Żywe srebro 

ardzo ubogie jest nasze rybie środowisko wodne. Kolej-
ne zlodowacenia, a szczególnie ostatnie, niespełna 11 
tys. lat temu sprawiło, że w porównaniu ze środowiskiem 

wodnym innych kontynentów mamy naprawdę mało gatunków ryb. 
Przeważają ryby z gatunku karpiowatych, które po 
ustąpieniu lodowca przywędrowały do nas najprost-
szą drogą z Azji południowo-wschodniej, głównie  
z dorzecza Amuru, zlewni Morza Czarnego czy Śród-
ziemnego.  
Jednym z najmniejszych przedstawicieli tej rodziny 
jest licznie u nas występująca słonecznica. Można ją 
spotkać w centralnej i wschodniej Europie od Renu 
po Ural. Nie ma jej w Skandynawii, bo jest tam za 

zimno. Nie ma jej także na południowych krańcach półwyspu Bałkań-
skiego i południu Europy, bo z kolei gorzej znosi ciepłe wody. 
 Słonecznica lubi małe jeziora, stawy, oczka śródpolne, bajora, 
glinianki, starorzecza, strumienie między jeziorami, a nawet rowy me-
lioracyjne lub pozostałości po wyrobiskach żwiru lub torfowiska. Nie-
raz tysiącami zalega dna spuszczonych przy odłowach karpi stawów. 
Dlatego właściciele takich stawów wiedząc o jej występowaniu, stawy 
karpiowe z podchowanymi już kroczkami dodatkowo zarybiają szczu-
pakiem i sandaczem. Szkody żadnej, a pozyskać można dodatkowe 
ryby i zysk. W stawach traktowana jest jako chwast rybi, zwłaszcza  
z małymi karpiami „lipcówką”, bo stanowi konkurencję pokarmową. 
Słonecznica jest jedną z naszych najbardziej wytrzymałych ryb na brak 
tlenu. Występuje w miejscach gęsto porośniętych roślinnością. Jest 
rybą stadną, bytującą 
przy powierzchni wody, 
porusza się w ławicach 
bardzo szybko, dlatego 
bardzo często mylona jest 
z ukleją lub stynką. 

Słonecznica jest 
wysmukła, ma wrzecio-
nowate, bocznie spłasz-
czone ciało, które prze-
krojem przypomina ziar-
no owsa, stąd też pospoli-
ta nazwa tej ryby – „owsianka”. Łuski dość duże, srebrzyste, szybko 
odpadają, kolor od brązowego do oliwkowego. Grzbiet i brzuch biały, 
płetwy ciemnoszare z czerwonym odcieniem przy nasadzie. W zależ-
ności od środowiska w którym żyje, grzbiet może być także zielonka-
wy z ciemnym paskiem biegnącym przez środek. 

W czasie tarła ciało samca pokryte jest wysypką perłową. 
Słonecznica osiąga wielkość 6-9 cm, ale samice dorastają do 12 cm. 
Słonecznica nie stanowi zbytniej konkurencji pokarmowej dla innych 
ryb, jest mała, więc wystarcza jej drobny plankton, tak roślinny jak  
i zooplankton zwierzęcy, odpady roślin, napowietrzne owady, zwłasz-
cza larwy lubiących takie stanowisko komarów. Żyje w różnych środo-
wiskach, nieraz w warunkach ekstremalnych, gdzie temperatura wody  
i natlenienie są różne, dlatego więc tarło jest rozciągnięte w czasie od 
kwietnia do czerwca. Nie ma długiego żywota, więc do tarła przystę-
puje już w niecały rok. Samice przygotowują miejsce tarła, chronią 
ikrę, która jest w sznurach wokół korzeni, roślin, łodyg itp. Charakte-
rystyczną cechą jest fakt, że samica posiada krótkie 1 mm pokładełko, 
za pomocą którego ikrę o średnicy 1 mm składa i przykleja do rośliny. 
Ikra, jak zaznaczyłem, jest ułożona w taśmie, przy otworze kloacznym, 
w spiralę. Larwy wykluwają się po jednym, dwóch tygodniach w za-
leżności od temperatury wody. Im cieplejsza tym wylęg wcześniejszy. 
Samica cały czas pilnuje ikry, odgania jej amatorów i smakoszy, wa-
chluje skrzelami i płetwami, aby ikra miała świeżą, dosyć natlenioną 
  

wodę. Wykluty narybek jest od początku bardzo aktywny, małe rybki 
bardzo szybko zbijają się w ławice, jako odruch ochronny, a jeszcze 
początkowo towarzyszy im i ochrania samiec.  

Nie wiem dlaczego, ale przez dłuższy czas słonecznica była 
pod ochroną, ale teraz już nie jest. Widocznie co niektórym słoneczni-
ca myliła się z innymi gatunkami ryb. Najczęściej mylono ją ze stynką 
lub ukleją. Ukleja żeruje  i występuje w jeziorze w strefie pelagicznej, 
ma bardziej wrzecionowate, raczej zielonkawe ciało. Zaś stynkę też 
można bardzo łatwo odróżnić, chociaż także żeruje w pelagialu, to ma 
na grzbiecie przy ogonie płetwę tłuszczową, tak jak ryby z rodziny 
łososiowatych, ponadto słonecznica nie jest tak uzębiona. Już samo 
miejsce jej występowania powinno wykluczyć pomyłkę. 
 Jeden z kandydatów na prezydenta obiecał w kampanii wybor-
czej budowę oczek wodnych. Słonecznica jest rybą, która świetnie się 
do takich oczek nadaje. Potrzeba jedynie dodatkowo zahodować parę 
kaczek czy kaczorów, aby usuwały nadmiar rzęsy wodnej i nadmiar 
szlamu roślinnego. 
 Słonecznica jest bardzo chętnie trzymana też w akwariach, nie 
ma dużych potrzeb tlenowych, dobrze się czuje na suchym prowiancie 
(tylko nie sucharach), po prostu suchy pokarm ze sklepu zoologiczne-
go. Temperatura wody 15-26 stopni C, akwarium powinno być nie 
krótsze jak 1 m, gdyż słonecznica jest rybą stadną i musi mieć trochę 
przestrzeni, aby mogła się przemieszczać. Dlatego nie może jej tam 
być zbyt dużo, najwyżej 10-12 szt.  

 Słonecznice na ogół łowi się na podrywkę. W stawach gdzie 
jest jej zatrzęsienie można ją szybko nałowić, bo na ogół tylko ona tam 
występuje. Ze względu na swą wytrzymałość na warunki tlenowe po-
dobne do karasi, jest jedną z najskuteczniejszych przynęt do połowu 
szczupaka i sandacza, ale jest najdoskonalszą przynętą do połowu oko-
nia. Wędkarzom, którzy lubią na żywca łowić okonie zalecam spróbo-
wać, efekt przejdzie wszelkie oczekiwania. 

Słonecznica – sama nazwa i wygląd świadczą, że jest to ryba, 
którą nazwałbym żywym srebrem.  

Srebrzysty kolor na łuskach to efekt znajdującej się na niej, 
podobnie jak u uklei, guaminy, którą ongiś pozyskiwano do produkcji 
sztucznych pereł. Te sztuczne perły były chyba droższe od tych praw-
dziwych. Darczyńcy nie liczyli się z kosztami – ważny był cel i efekt.   

 
Józef Antoniewicz 

Mapa występowania słonecznicy  
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września 2020 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej. Zosta-
ła ona zaplanowana jeszcze na początku roku, jako normalna, 
kolejna z  sesji  Rady Miejskiej, które  zazwyczaj  odbywają  się  

w ostatni czwartek miesiąca (za wyjątkiem lipca, który jest traktowany jako mie-
siąc urlopowy). Mimo takiego planowania okazało się, że sesji nie będzie, bo nie 
ma projektów uchwał, które miałaby rozpatrywać Rada. Jednakże niemal  
w ostatniej chwili zdecydowano o zwołaniu Sesji Nadzwyczajnej, która rozpa-
trywała tylko jedną uchwałę poświęconą zmianom w budżecie.  

W sesji wzięło udział 15 radnych, w tym dwóch w trybie online  
(G. Gabryś i Sz. Pastuszek). Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 Jak sięgam pamięcią, w ciągu ostatnich kilkunastu, a może i kilkudzie-
sięciu lat, nie zdarzyło się, aby odwoływano planowaną sesję z powodu braku 
projektów uchwał. Nikt mnie nie przekona, że jest to wynik pandemii. Korona-
wirus nie ogranicza pracy Burmistrza i urzędników w takim stopniu, aby docho-
dziło do zamrożenia wykonywania zadań służbowych i paraliżu decyzyjnego. 
Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów i rozpatrywaniu ich spraw wręcz 
sprzyjają spokojnej, twórczej pracy na stanowiskach w poszczególnych komór-
kach organizacyjnych. 

Tymczasem okazało się, na przykładzie braku materiałów na sesję, że 
Urząd Miejski po prostu nie pracuje. Moje dużo wcześniejsze sugestie o bez-
czynności i zaniechaniach Pan Burmistrz uznał za oszczerstwa wobec siebie  
i podległych urzędników. W sierpniu ukazał się Biuletyn Specjalny poświęcony 
wyłącznie Kośmiderowi, w formie Listu specjalnego, zapewne przygotowanego 
przy walnym współudziale urzędników. I tym się oni zajmowali, zamiast obo-
wiązkami służbowymi! Dotychczas każdy BI, jak sama nazwa wskazuje, infor-
mował mieszkańców gminy o zadaniach i dokonaniach Ratusza. W sierpniu nie  było 
o czym pisać, bo pewnie niewiele komórek UM mogło się  pochwalić  swój  pracą.  
 15.10.20 r. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej, również jak ostatnie 
sesje, częściowo w trybie online. Ten tryb jest bardzo wygodny dla Włodarzy, 
bowiem w porządku obrad nie przewiduje się pytań do Burmistrza, zwłaszcza 
nie ma kłopotliwych pytań ze strony mieszkańców, bo nie  mogą  brać udziału w  sesji.  
 W obradach wzięło udział 12 radnych, w tym 4 w trybie online  
(Sz. Pastuszek, A. Minkiewicz, A. Ławrukiewicz, W. Wojtowicz). Nie brało 
udziału w sesji 3 radnych (M. Czerniawski, M. Bernat, T. Marciniak). 
 Tym razem porządek obrad przewidywał m.in. rozpatrzenie aż 17 
uchwał (trzeba było nadrobić zaległości) oraz sprawozdanie z podsumowania 
sezonu turystycznego.  
Sprawozdanie, przedstawione osobiście przez Pana Burmistrza, to przysłowiowy 
groch z kapustą. Kto nie wierzy, niechaj zapozna się z nim, bo jest zamieszczone 
na stronach UM. Wiele zaprezentowanych pozycji nie ma nic wspólnego z sezo-
nem turystycznym i jego przebiegiem. Ale w sumie prezentacja miała zapewne 
pokazać, że robi się jeszcze cokolwiek pożytecznego. W prezentacji nie ma ani 
śladu Izby Muzealnej, która zawsze była mocnym punktem turystyki.  
 Radny Sz. Pastuszek, jako zapalony żeglarz i gestor turystyki, zwrócił 
uwagę na pogarszający się od dwóch lat stan oznakowania na j. Drawsko miejsc  

niebezpiecznych, zwłaszcza dla żeglarzy, którzy nie znają dobrze jeziora. Jest to 
bez wątpienia efekt bezrozumnego pozbawienia naszego WOPR-u stanicy  
i dezintegracji drużyny. To właśnie nasi Woprowcy przez ostatnie dwadzieścia 
lat dbali o bezpieczeństwo na wodzie, m.in. znakując miejsca niebezpieczne. 
Teraz ich zabrakło. Ale Pan Burmistrz przecież nie pływa. 

Nie pokazano w prezentacji zarośniętych przez cały sezon ścieżek nad 
j. Drawsko na odcinku od OW Drawtur do OW Kusy Dwór i dalej w kierunku 
Starego Drawska do drogi nr 163, oraz nad j. Czaplino wokół ogrodów działko-
wych. Należy przypuszczać, iż Pan Burmistrz nigdy na tych ścieżkach nie był,  
i nie ma świadomości że istnieją. W środku sezonu radny Sz. Pastuszek upo-
mniał się o odcinek ścieżki w ul. Nadbrzeże Drawskie od byłej stanicy WOPR-u 
do początku ścieżki utwardzonej asfaltem. I tylko ten fragment wykoszono. 
 Radny Pastuszek zasygnalizował także problem kormoranów, które 
coraz śmielej atakują wyspę Bielawę. Więcej o kormoranach i Izbie Muzealnej 
w kolejnym numerze.  
 Wśród wspomnianych 17 uchwał była też uchwała o podniesieniu sta-
wek podatkowych w roku 2021. Większość Radnych spodziewała się, że  
w obliczu walki ze skutkami pandemii, Burmistrz zaproponuje co najmniej 
zamrożenie stawek na poziomie ub.r. Niestety na wniosek Burmistrza uchwalo-
no stawki wyższe. Pan Burmistrz przecież podatków w naszej Gminie nie płaci. 
W głosowaniu brało udział 12 Radnych, z których „za” było 6, „przeciw”  
5 i 1 „wstrzymał się od głosu”. Mówiąc kolokwialnie uchwała przeczołgała się 
jednym głosem. 

Adam Kośmider 

W dniu 16 października 2020 r. zmarła 
Krystyna Mrówka 

Kol. Ryszardowi Mrówce w związku ze śmiercią Żony 
Kol. Wiesławowi Runowiczowi w związku ze śmiercią Siostry 

oraz całej Rodzinie 
przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia i słowa wsparcia 

 
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka  

i Zarząd SPCz 

Wieści z sesji  



 

 


