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Niech się święci!  

Maja jest najstarszym świętem ludzi pracy najemnej, świętem 
powszechnie obchodzonym na całym świecie już od ponad 120 
lat. Początek dały wydarzenia i strajki w Chicago i w Kanadzie  

w 1884 r. Krwawo stłumione, ale w rezultacie wywalczono 8-godzinny dzień 
pracy. W 1889 r. II Międzynarodówka na swoim kongresie  
w Paryżu ustanowiła 1 Maja „Międzynarodowym Świętem 
Pracy”. W Polsce będącej wówczas pod trzema zaborami, 
strajki wybuchały pod hasłami socjalnymi, jak i walki o uzy-
skanie niepodległości. Krwawo wówczas tłumione, zwłasz-
cza pod zaborem carskiej Rosji, szczególnie krwawo tłumio-
ne w Żyrardowie i Warszawie.  
Po zakończeniu II wojny światowej władze PRL ustanowiły 
1 Maja świętem państwowym. Starsze i średnie pokolenie 

Polaków pamięta huczne obchody i manifestacje. W całym kraju oddawano 
wówczas do użytku setki nowych zakładów pracy, szkół itp. Po transformacji 
ustrojowej nazywano to święto „komunistycznym”, pomijając fakt, że jest po-
wszechnie obchodzone na całym świecie. IPN chciało nawet to święto wpisać do 
rejestru tzw. zbrodni komunistycznych, ale się nie udało, bo świętuje je cały cywi-
lizowany świat.  

Tę datę uznano także jako święto Józefa Robotnika. Świętuje się ją 
również jako datę wstąpienia do Unii Europejskiej. Nie mam nic przeciwko temu, 
że ten dzień jest przez niektórych nazywany „świętem grilla”, bo jakby nie było, 
jest to dzień odpoczynku. W tym czasie wędkarze ruszają na łowy „takich szczu-
paków”, a działkowcy pielęgnują swoje ogródki. O to właśnie nam chodzi. Czas 
świętowania się kończy, a my zaś wracamy do naszej szarej polskiej rzeczywisto-
ści. Nasi notable różnych partii uważający się za kontynuatorów ówczesnej opo-
zycji, co chwila mówią o kilkuset, a nawet tysiącach zakładów pracy, które wów-

czas strajkowały. O robotnikach, których już teraz nie ma. Bo te zakłady sprzed 
30 lat teraz zostały rozgrabione, wykupione, aby móc je zamknąć lub zburzyć. 
Kikuty wielu fabryk stoją do dzisiaj, a zatrudniały niektóre nawet 30 tys. wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. A jeśli są jakieś resztki, to na ich miejscu 
spółki ze 100% kapitałem zagranicznym. Na miejscach wykupionych, zburzo-
nych zakładów zbudowano apartamentowce dla nowych elit, na które zwykłych 
ludzi nie stać. A co z pracownikami? Muszą walczyć lub organizować nowe 
miejsca pracy, a przeważnie już są na głodowych emeryturach. Z pracownikami, 
zwłaszcza w tych mniejszych prywatnych firmach radzą sobie lepiej. Nie ma tam 
dialogu społecznego, a za próbę założenia związku zawodowego zwalnia się  
z pracy, a sprawy bhp  lub socjalne? To właśnie powinniśmy widzieć i o to wal-
czyć w dzień święta 1 Maja. Ubiegłoroczny spis powszechny wykazał, że społe-
czeństwo naszego kraju się starzeje, i nie da się ukryć, że zabraknie rąk do pracy 
fizycznej, ale też tej bardziej wykwalifikowanej. Kto będzie się nami starszymi 
opiekował, bo brak jest już w lecznictwie, szpitalach, domach opieki, brakuje  
w szkolnictwie. Demografia okazuje się być bezlitosna, będzie nas coraz mniej  
i coraz więcej starszych w wieku poprodukcyjnym. Młodzi, lepiej wykształceni 
uciekają za granicę i będą uciekać. Ratunkiem dla gospodarki może być szersze 
otwarcie granic dla cudzoziemców. Sami nie wiemy ile, ale przypuszcza się, że  
i tak jest już ich u nas około 1,5 mln, najwięcej przyjeżdżających sezonowo Ukra-
ińców. To za mało. W krajach Europy Zachodniej cudzoziemcy, w tym Polacy, 
pracują na ich dochód narodowy. Korzystają te kraje podwójnie, bo jednocześnie 
płacą podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. My emigrantów traktujemy 
jako zło konieczne, a przecież oni wykonują pracę, którą nasi rodacy za tę płacę 
  

biorą niechętnie. Bez tego, co oni dla nas zapracują, niemożliwe staną się niektó-
re świadczenia socjalne, 13 i 14-tki itp.  

Polska przez wieki była uważana za kraj wyjątkowo toleran-
cyjny, schronienia u nas szukały różne narody i wyznania. Także po 
każdej katastrofie narodowej, po wojnach, zaborach, powstaniach Po-
lacy byli bezwarunkowo i chętnie przyjmowani na emigracji.  
W 1942 r. w wyniku wyjścia z ZSRR Armii Andersa biedny jak mysz 
kościelna Iran, przyjął wówczas około 110 tys. Polaków, w tym około 
15 tys. dzieci. Nasz czaplinecki mieszkaniec, 94-letni dziś Józef Ko-
morowski, znalazł schronienie, a nawet naukę w dawnej Palestynie. 
Wspaniale zachowujemy się dzisiaj po napaści Putinowskiej Rosji na 
Ukrainę. Już liczeni w milionach uchodźcy znajdują u nas schronienie 
i opiekę. Zapewniamy bezpieczne lokum, a nawet pracę. Jest to szcze-
gólnie ważne, że to przede wszystkim są osoby starsze, kobiety i dzie-
ci. Raduje się serce, gdy widzimy prawdziwą naszą polską twarz, na-
sze serca, ludzie dzielą się szczerze z całego serca tym, co posiadają. 
Ukraińcy mają nasze poparcie, nie tylko materialne, ale moralne,  
a przede wszystkim logistyczne w uzbrojeniu, środkach sanitarnych, 
lekarstwach i żywności itp. Dlatego więc żądanie natychmiastowego 
zakończenia agresji  na Ukrainie, wycofania się z tego kraju, napra-
wienie szkód i zadośćuczynienia powinno być jednym z haseł 1-szo 
majowych.  

Niestety, agresja Rosji na Ukrainę zepchnęła na dalszy plan 
sprawy krajowe, a one są i będą dla ludzi pracy zawsze ważne. Nasi 
rządzący chyba są w czepku urodzeni, bo zamiast mówić o naszych 
krajowych bolączkach zajmujemy się Ukrainą. Cowid nie ustępuje, 
ludzie masowo chorują, a najgorsze, że nadmiernie umierają, a władza 
czeka i mówi że „jakoś to będzie”.  

To także powinno być tematem rozmyślań 1-szo majowych, 
dotyczy nas wszystkich. 

Mówiło się, że „za komuny” był bałagan i kradli wszyscy. 
Teraz robią to tylko ci, którym władza na to pozwala. Tworzy się całą 
sieć różnych instytutów narodowych, spółek skarbu państwa, rozbudo-
wuje administrację. Najprościej stworzyć jakiś problem i powołać 
ludzi, aby go zwalczać. Tak to jest, gdy zamiast polityki realnej pro-
wadzimy politykę moralną.  

Ja nie jestem z tego dumny, że ze wszystkich państw Europy 
wydajemy najwięcej pieniędzy na zbrojenia, a najmniej na służbę 
zdrowia, o tym powinniśmy nie tylko mówić, ale wręcz krzyczeć  
w dniu 1-szego Maja. 

Zbiórka przed pochodem 1-majowym - I połowa lat 70-tych. 

Zbiórka przed pochodem 1-majowym - I połowa lat 70-tych. 

Zbiórka przed pochodem 1-majowym - I połowa lat 70-tych. 
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O CZAPLINECKIM DUŻYM KOŚCIELE (cz. 8)  

o powszechnych, darmowych sanatoriach. Czasem żyło się biedniej, 
ale po równo, z większą koleżeńskością.  

Przedwiośniem u nas w Czaplinku był koniec października 2020 r. 
Nasze Panie wspierane przez swych partnerów nie bacząc na pandemię, ale  
w maseczkach tak masowo i solidarnie broniły swej wolności i prawa do wybo-
ru. Zapamiętałem jedno z niesionych haseł: „Myślę-czuję-decyduję”. Jakże jest 
ono aktualne, gdy mamy ofiary tej ustawy i kiedy mamy o tym mówić, jak nie  
1-go Maja. 

1 Maja powinien pozostać dniem protestu pracowników najemnych  
i nie tylko, jak to robili 131 lat temu pracownicy w Chicago. W czasach już zapo-
mnianych za tzw. „komuny” jednym z głównych haseł 1-szo Majowych była 
walka o pokój. To hasło nadal aktualne na świecie, a obecnie w Europie.  
Od 77 lat nie było większej wojny. W Europie doświadczyliśmy jej na Bałka-
nach od napaści NATO na Serbię i teraz od napaści Rosji na Ukrainę. Wojna to 
dla jednych tragedia, dla drugich „biznes”, zwłaszcza dla koncernów zbrojenio-
wych. My także dołożyliśmy do ostatnich wydarzeń swoją cegiełkę. Ciągłe glę-
dzenie o Stream2 napędziło ceny na gaz i ropę. Skorzystała na tym Rosja podno-
sząc swe rezerwy walutowe. My niestety, też ulegamy tej psychozie wydając 
dziesiątki miliardów na kupno uzbrojenia, zamiast inwestować we własny prze-
mysł zbrojeniowy, a na leczenie dzieci z rzadkimi chorobami musimy organizo-
wać zbiórki społeczne. To przykre i 1 Maja jest czasem, aby o tym mówić. 

Mnie osobiście brakuje tej atmosfery 1-szo majowej, nawet tych po-
chodów. Nie było tam prezesa, dyrektora, naczelnika czy kierownika. Byliśmy 
jedną zgraną załogą. Dla mnie 1 Maja jest tak samo bliski, jak obchodzone jed-
nocześnie święto Józefa Robotnika, rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej, 
Dzień Flagi czy 3 Maja, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-cio Majowej. Ostat-
nie 30 lat święto 1-szo Majowe było ośmieszane – bezskutecznie. Tradycja prze-
trwała, tylko epidemia ją przyhamowała i sądzę, że w przyszłości przyciągnie 
ono do siebie coraz to nowe pokolenia. Niech się więc święci nam ten 1 Maja.                                             

Józef Antoniewicz 

Wywodzę się z tego pokolenia, które urodziło się jeszcze 
przed II wojną światową. Pamiętam pokolenie powojenne, które odbu-
dowywało Polskę, na ogół nie pytając ile im za to zapłacą. Kraj się 
rozwijał, ludzie naturalnie walczyli o coś, o życzliwość, pomoc jeden 
drugiemu, zaangażowanie w sprawy najbliższego otoczenia. Dzisiaj nie 
ma tego prawie wcale. Brakuje mi nawet tych czynów społecznych, 
może ktoś kiedyś to opisze, ile nasze miasto na tym zyskało. W me-
diach o PRL mówi się tylko to co było złe. Starsi powinni pamiętać 
tanią kulturę, książki, naukę, kolonie i wczasy, tanie budownictwo 
mieszkaniowe, większą dostępność do lecznictwa, nie mówiąc 
 

Pochód 1-majowy - dęta orkiestra strażacka 

ogłoby się wydawać, że w poprzednich siedmiu czę-
ściach podane zostały już wszystkie najważniejsze infor-
macje o czaplineckim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.  

Nic bardziej mylnego. Z ósmej części Czytelnicy dowiedzą się o podej-
mowanych na przestrzeni lat niezwykle ważnych w życiorysie tego 
kościoła przedsięwzięciach technicznych i remontowych, które w su-
mie w dużym stopniu zadecydowały o współczesnym wizerunku tej świątyni. 

*** 
Po wejściu do czaplineckiego „dużego kościoła” trudno nie zwrócić 
uwagi na efektowny prospekt organowy wznoszący się nad boczną 
emporą. Prospekt organowy, pełniący w praktyce funkcję ozdobnej 
przedniej ściany szafy organowej, został zaprojektowany w 1860 r. 
przez wybitnego nie-
mieckiego architekta 
Carla Lüdecke. Znaj-
dujące się w „dużym 
kościele” organy 
były z kolei wypro-
dukowane w 1862 r. 
przez znaną szczeciń-
ską firmę Barnima 
Grüneberga. Przypo-
mnę Czytelnikom, że 
w pierwszej części 
artykułu przytoczona 
została opinia nie-
mieckich historyków, 
zgodnie z którą bu-
dowę kościoła pw. 
Podwyższenia Krzy-
ża Św. zakończono  
w 1832 r. Jak stąd 
wynika, musiało 
upłynąć sporo lat 
zanim kościół wypo-
sażono w organy, których brzmienie można podziwiać również obec-
nie. Oglądając fot. nr 1 i nr 2 możemy porównać współczesny wygląd 
prospektu organowego z XIX-wiecznym projektem.  

 W poprzednich częściach 
artykułu opisano cały szereg zmian 
dokonanych we wnętrzu kościoła 
po 1945 r. Z następnych opisów 
prac przeprowadzonych w kościele 
w okresie powojennym przekonamy 
się, że wykonanie wielu z nich było 
konieczne w związku z pogarszają-
cym się stanem technicznym XIX-
wiecznej świątyni. W artykule tym 
skupię się na pracach najważniej-
szych. 
 W kronice parafialnej odno-
towane zostały problemy z utrzy-
maniem szczelności dachu pokryte-
go dachówką ceramiczną pamiętają-
cą bardzo odległe czasy. O kłopo-
tach z dachem i o jego naprawach 
mówią m.in. zapisy z 1972 i z 1978 r. 
W 1979 r. problem rozwiązano 
zastępując starą dachówkę blachą 

miedzianą. Pokrycie kościelnego 
dachu blachą miedzianą przynio-
sło kilka efektów: zapewnienie 
trwałej szczelności dachu i po-
prawienie estetyki bryły kościoła, 
a także znaczne odciążenie osła-
bionej przez upływ czasu kon-
strukcji więźby dachowej i stro-
pu. Z upływem lat miedziany 
dach pokrył się charakterystycz-
ną zieloną patyną, co możemy 
zaobserwować na fot. nr 3. Na tej 
samej fotografii widzimy figurkę 
Matki Bożej Fatimskiej ustawio-
ną przy kościele w 1979 r. dla 
upamiętnienia pierwszej wizyty 
papieża Jana Pawła II w Polsce,  
o czym informuje tablica na po-
stumencie. 

1. Organy z 1862 r. firmy B. Grüneberga ze  
Szczecina  (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

2. Projekt prospektu organowego z 1860 r. 
dla kościoła w Czaplinku, autor Carl 
Lüdecke (źródło: Technische Universität 
Berlin. Architekturmuseum), dostęp - 
4.10.2021 r.  

3. Na zdjęciu: dach z blachy miedzianej po-
krytej zieloną patyną i figura Matki Bożej 

Fatimskiej ustawiona w 1979 r. dla upamięt-
nienia pierwszej wizyty w Polsce papieża Jana 

Pawła II (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  
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i dachu. /.../ Materiały wzmacniające wciągnięto dźwigiem POM-u 
przez okno od strony rynku, przez które również zostały wyciągnięte 
dzwony. Całość pracy wykonały drużyny strażackie z Czaplinka i Ma-
chlin. /.../  Po wielu pracach, często bardzo niebezpiecznych, 11 lipca 
dzwony wylądowały pod kościołem. 18 lipca założono nowe okna. 
 Wizualnym efektem opisanych wyżej prac była wymiana okrą-
głych okien (tzw. rozet) znajdujących się na każdym z czterech szczy-
tów kościoła. Fragment ozdobnej ramy jednego z wymienionych wów-
czas okien trafił do Izby Muzealnej. Widzimy go na fot. nr 7. Najważ-
niejszym rezultatem było jednak odciążenie osłabionego stropu oraz 
profesjonalna ocena stanu technicznego konstrukcji stropu i dachu.  
W „Informatorze o Parafii 
w Czaplinku” z 2000 r/ 
podana jest informacja 
mówiąca, że podczas re-
montu kapitalnego rozpo-
czętego w 1996 r. wzmoc-
niono konstrukcję więźby 
dachowej i całego stropu. 
Po zakończeniu tego waż-
nego dla kościoła remon-
tu, w 1999 r. dokonano 
konsekracji świątyni,  
o czym już wiemy z po-
przedniej części artykułu. 
 Opisana wyżej 
sprawa była już w prze-
szłości przedmiotem mo-
jego zainteresowania.  
W swojej zagadce histo-
ryczno-krajoznawczej nr 
35 opublikowanej 
20.02.2012 r. na Draw-
skich Stronach Internetowych w dziale „Odkrywcy” napisałem między 
innymi: Wiele osób zadawało nieraz pytanie: dlaczego z czaplineckie-
go kościoła zostały w 1992 roku zdemontowane wszystkie trzy dzwony? 
Ja też takie pytanie zadałem 20 lat temu ówczesnemu proboszczowi 
czaplineckiej parafii. Otrzymałem odpowiedź, którą dziś wszyscy zna-
my: chodziło o odciążenie mocno osłabionej konstrukcji stropu kościo-
ła. Poznałem wtedy również kilka szczegółów, o których nie wszyscy 
wiedzą. Otóż, według oceny fachowców konstrukcja kościoła była osła-
biona przez upływ czasu do tego stopnia, że w przypadku zaniechania 
radykalnych zabiegów ratunkowych, strop mógł grozić zawaleniem. 
Słabym miejscem kościelnej konstrukcji – wg relacji ówczesnego pro-
boszcza – był środek kościelnego stropu, gdzie krzyżują się dwie głów-
ne belki stropowe (których układ widoczny jest dla osoby znajdującej 
się wewnątrz świątyni). Dowiedziałem się, że nad skrzyżowaniem tych 
belek, na poddaszu kościoła wznosi się pionowy drewniany słup, na 
którym wspiera się znaczny ciężar przenoszony przez belki więźby da-
chowej. Znajdująca się na poddaszu dzwonnica, z trzema ciężkimi 
dzwonami, dodatkowo obciążała strop stwarzając zagrożenie dla cało-
ści konstrukcji. Słabymi punktami konstrukcji stropu były też miejsca, 
w których końce głównych belek stropowych wsparte są na murach 

kościelnych ścian. Podobno rze-
czoznawcy oceniający stan ko-
ścielnej budowli wskazywali na 
niedoskonałość zastosowanego 
przez XIX-wiecznych budowni-
czych rozwiązania konstrukcyj-
nego więźby dachowej i stropu. 
Demontaż dzwonów według ich 
oceny był bezwzględną koniecz-
nością. (link: https://
www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu
-odkrywcy/item/261-zabawa-
gdzie-to-jest-zagadka-nr-35, 
dostęp – 10.10.2021). 
 Dzwony z „dużego ko-
ścioła” spoczywają obecnie na 
przykościelnym placu przy za-
bytkowym kościółku pw. Św. 
Trójcy. Dzwonom tym poświę-
cona będzie następna część 
artykułu. (cdn.) 

 
Zbigniew Januszaniec 

Z zapisów  
w kronice wyni-
ka, że sporo 
kłopotów spra-
wiały naprawy 
tynków zarówno 
wewnątrz ko-
ścioła, jak i na 
elewacjach. Pra-
ce przy tynkach 
zewnętrznych 
przeprowadzano 
m.in. w latach 
1970 i 1997. 
Wewnątrz ko-
ścioła w latach 
1974, 1978, 
1997 i 1999 
odnotowane 
zostały przypad-
ki odpadania 
tynku z sufitu. 
Wynikiem problemów z tynkiem jest również to, że w czasie, gdy 
powstaje ten artykuł, jest pozbawiona tynku cała ściana pod emporą 
organową. Odsłonięty jest ceglany mur oraz drewniane belki kon-
strukcji ryglowej. Obecność drewnianych belek w kościelnej ścianie 
może trochę zaskakiwać, gdyż „duży kościół”, ogólnie rzecz biorąc, 
nie jest kościołem ryglowym. Konstrukcja ryglowa została zastosowa-
na jednak w ścianie wewnętrznej nie będącej ścianą nośną, co widzi-
my na fot. nr 4. Ściana ta  nie jest ścianą nośną w tym sensie, że nie 
przenosi na fundament ciężaru stropu i dachu ale z pewnością obciąża 
ją empora z organami.   
 Innym problemem wynikającym z upływu lat był stan tech-
niczny starych okien. W 1978 r. postanowiono rozprawić się z tym 
problemem w sposób radykalny. Trwało to kilka lat. Zapisy w kronice 
parafialnej mówią, że w 1979 r. zakupiono nowe okna witrażowe do 
dużego kościoła oraz 4 ramy metalowe do okien. Z kroniki tej dowia-
dujemy się, że 28 października 1981 r. zakończono prace szklarskie 
przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku przez  
p. Witolda Tafelskiego ze Złocieńca i p. Jana Serkowskiego z Połczyna 

Zdr. Oszklili 12 okien szkłem 
białym ornamentowym. Nadto 
w 4 oknach w prezbiterium 
usytuowali nowe witraże wg 
projektu ks. mgr Tadeusza Fur-
dyny SDB. Witraże zostały wy-
konane w salezjańskiej pracow-
ni w Lutomiersku. Wygląd jed-
nego z okien z witrażem w pre-
zbiterium przedstawia fot. nr 5. 
W 1982 r. w kronice pojawił 
się następujący zapis dotyczący 
witraży: 19 czerwca – zakoń-
czono montaż 4 kolejnych wi-
traży w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Czaplinku. 
Pozostały jeszcze do uzupełnie-
nia 2 okna witrażowe: od stro-
ny zakrystii i wejścia na chór 
organowy. Postanowiono jed-
nak czasowo wstrzymać się od 
zamówienia tych witraży z racji 
innych inwestycji.../.../. Obecnie 
wszystkie okna ozdobione są 

witrażami. W kronice nie podano jednak daty zamontowania ostatnich 
2 witraży. Witraże w prezbiterium i w pozostałych częściach kościoła 
różnią się nieznacznie kompozycją. Na fotografii nr 6 widzimy jedno 
z okien w bocznym skrzydle z ołtarzem trzech krzyży. 
 Z oknami związana była jedna z najtrudniejszych operacji tech-
nicznych przeprowadzonych w dużym kościele. Działo się to  
w 1992 r. Tak opisuje to parafialna kronika: /.../ …konieczna wymiana 
okien na szczytach czterech ramion kościoła Podwyższenia Krzyża 
Świętego była okazją do rozmontowania dzwonnicy z trzema dzwona-
mi. Była już od dłuższego czasu niewykorzystana ze względu na osła-
biony strop. Przeprowadzono tę trudną operację wg wskazówek pra-
cowników WSI z Koszalina, którzy zbadali drewnianą konstrukcję stropu 
 

4. Pozbawiona tynku ściana pod emporą organową  
(fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

5. Witraż w oknie prezbiterium  
(fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

6. Witraż w oknie skrzydła z ołtarzem trzech  
krzyży (fot. Zb. Januszaniec, 2021 r.).  

7. Fragment ramy okrągłego okna (tzw. 
rozety) z „dużego kościoła”) wyekspono-
wany na ścianie czaplineckiej Izby Mu-
zealnej (fot. Zb. Januszaniec, 2011 r.).  

https://www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/261-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-35
https://www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/261-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-35
https://www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/261-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-35
https://www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/261-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-35
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Pilotażowy Projekt Centrum Wsparcia Doradczego „Strefa Centralna”  

esienią 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą  
z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju oraz  niektórych innych  ustaw  (DZ.U. z 2020 r.  

poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów 
strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego 
spójności, jak również zwiększenie efektywności programowa-
nia i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą 
do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapo-
wego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajo-
wej, wojewódzkiej, gminnej, a także strategii ponadlokalnej dla 
grupy sąsiadujących, powiązanych ze sobą funkcjonalnie lokal-
nych jednostek samorządu terytorialnego.  
W tym samym czasie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-
nalnej przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich urucho-

miło pilotażowy projekt Centrum Wsparcia Doradczego, którego głównym celem 
była pomoc samorządom w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki roz-
woju i przygotowaniu dojrzałych projektów rozwojowych dla  społeczności  lokalnych.  

Do projektu przystąpiło 38 partnerstw z całego kraju (gminy wiejskie 
i miejsko-wiejskie oraz miasta powiatowe). W każdym województwie wsparcie 
doradcze otrzymało od 1 do 3 partnerstw JST, mających pomysł na długofalową 
współpracę. W województwie zachodniopomorskim wsparciem objęte zostały 3 
partnerstwa: Partnerstwo „Strefa Centralna”, Partnerstwo „Sieć Współpracy 
Zarządzania Strategicznego Gmin na Rzecz Kompleksowego Rozwoju Powiatu 
Wałeckiego”, Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego.  

Do każdego z wybranych partnerstw JST skierowani zostali doradcy w celu 
przeprowadzenia procesu planowania strategicznego i projektowego 
w partnerstwach samorządowych. Te działania zakończone zostały opracowaniem 
strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru 
partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu samorządy otrzymały wsparcie doradcze 
w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez part-
nerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru. 

Na potrzeby pilotażu w listopadzie 2020 r. Powiat Drawski wspólnie  
z Powiatem Łobeskim i Świdwińskim oraz 16 gminami z tych powiatów za-
wiązały Partnerstwo Strefa Centralna. Koordynatorem grupy roboczej został 
Waldemar Włodarczyk, a Przewodniczącą Rady Partnerstwa – Katarzyna Szloń-
ska-Getka. Głównym celem utworzonego partnerstwa jest współpraca samorzą-
dów oraz innych podmiotów z tego obszaru (publicznych, społecznych i gospo-
darczych) na rzecz prowadzenia efektywnej polityki zrównoważonego rozwoju. 

Po zatwierdzeniu planu pracy Partnerstwa Strefy Centralnej, przystąpiono do 
sporządzenia diagnozy obszaru partnerstwa. W tym celu na początku 2021 r. prze-
prowadzono badania ankietowe wybranych grup mieszkańców obszaru Partner-
stwa (młodzież, seniorzy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy). W badaniach uczestni-
czyły 3384 osoby z terenu trzech powiatów: drawskiego, łobeskiego  i  świdwińskiego.  
Główne wnioski wynikające z odpowiedzi na pytania dotyczące: 
- zaspokojenia popytu na usługi - duża część podstawowych usług i aktywności 
realizowana jest w gminach z obszaru PSC. Dużo usług realizowanych poza grani-
cami zamieszkania (ale w granicach PSC) dotyczy zakupów na targowiskach i w 
sieciach handlowych, zakupów art. przemysłowych, usług doradczych i prawnych, 
usług rehabilitacyjno-opiekuńczych i specjalistycznych oraz usług medycznych. 
- miejsca realizacji określonych aktywności - wysoki odsetek odpowiedzi wska-
zuje na brak realizacji aktywności społecznych, hobby, uprawiania sportu i rekrea-
cji przez część mieszkańców PSC. 
- częstotliwości przebywania w gminach partnerstwa nie stanowiących miej-
sca zamieszkania respondentów – najczęściej odwiedzanymi gminami z terenu 
Partnerstwa są: Drawsko Pomorskie, Świdwin-miasto, Złocieniec i Łobez. 
- przemieszczania się - prawie 25% osób dojeżdżających do pracy poza granicami 
swoich gmin, dojeżdżało do miejsc położonych poza obszarem PSC. W ramach 
obszaru PSC najwięcej osób dojeżdżało do miejsc pracy położonych w gminach: 
Świdwin i Czaplinek. Stosunkowo niewiele osób dojeżdżało do miejsc pracy poło-
żonych poza obszarem województwa. 
- wskazania słabych stron obszaru Partnerstwa – respondenci na pierwszym 
miejscu wskazali wysokość zarobków i płac, na drugim miejscu rynek pracy, na 
trzecim możliwość kontynuowania nauki.  
- silnych stron obszaru Partnerstwa - większość respondentów we wszystkich 
trzech grupach wskazała na pierwszym miejscu jakość i czystość środowiska natu-
ralnego, na drugim miejscu więzi rodzinne, trzecie miejsce zajęły relacje z  przyjaciółmi. 
- priorytetów do realizacji na obszarze PSC - na pierwszym miejscu responden-
ci wskazali lepszą i bardziej dostępną opiekę zdrowotną, na drugim miejscu lepsze 
połączenia z regionem, zaś trzecie miejsce zajęło wsparcie rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego.  
- zapewnienia dostępności do specjalistycznych usług lekarskich i ich jakości 
świadczenia – był to najczęściej wskazywany kierunek działania jako prioryteto-
wy wśród problemów do rozwiązania na obszarze PSC (aż 66% wskazań wśród 
mieszkańców). 

- edukacji – stworzenia lepszej i szerszej oferty edukacyjnej w zakresie szkolnic-
twa zawodowego wskazywany był jako jeden z ważniejszych kierunków działa-
nia lokalnych samorządów. 
- przedsiębiorczości –  w wielu samorządach gminnych tematyka przedsiębior-
czości jest nieobecna. Brakuje ukształtowanych form konsultowania tych spraw 
między burmistrzem (wójtem) a środowiskiem przedsiębiorców. Brak zinstytu-
cjonalizowanych form współpracy również między przedsiębiorcami oraz działań 
w zakresie krzewienia ducha przedsiębiorczości, wskazywania pozytywnych 
przykładów i sukcesów osiągniętych w prowadzeniu działalności gospodarczej.  
- atrakcyjności zamieszkiwania na obszarze PSC - mieszkańcom, w tym prze-
de wszystkim młodzieży, nie wystarcza piękno przyrody i krajobrazu, czyste 
powietrze itp. Oczekują dobrych warunków pracy, odpowiedniego poziomu edu-
kacji, opieki zdrowotnej, oferty kulturalnej, sprawnej komunikacji publicznej, 
dobrej jakości dróg itp. 

W dniu 9 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. od-
było się spotkanie lokalnych liderów Partnerstwa Strefa Centralna. Na spotkaniu 
przedstawiono wstępne wyniki prac nad diagnozą obszaru Partnerstwa Strefy 
Centralnej, stworzonej na podstawie dokumentów strategicznych samorządów 
oraz innych organizacji działających na obszarze Partnerstwa, danych statystycz-
nych, badań ankietowych oraz kwestionariusza przedsiębiorczości, matrycy prze-
pływów inwestycyjnych i matrycy przepływu usług. Głównym tematem było 
przedstawienie wstępnych wyników prac nad diagnozą obszaru oraz dyskusja  
z lokalnymi liderami na temat kierunków rozwoju naszego obszaru.  
28 kwietnia 2021 r. miało miejsce spotkanie Rady Partnerstwa Strefy Centralnej, 
którego celem było przyjęcie diagnozy obszaru Partnerstwa. Diagnoza została 
przyjęta jednomyślnie. 
Maj 2021 r. był czasem reasumpcji wniosków z diagnozy, przygotowań organi-
zacyjnych i merytorycznych do cyklu spotkań oraz pracy z Grupą Roboczą nad 
celami strategicznymi. W tym celu 19 maja w Świdwinie  odbyło się spotkanie 
Rady Partnerstwa S.C., na którym przedstawiono wnioski z diagnozy obszaru 
Partnerstwa oraz harmonogram i proponowane metody pracy nad strategią. 
W czerwcu 2021 r. odbyły się spotkania warsztatowe z Grupą Roboczą. Był to 
czas prac nad celami strategicznymi oraz tworzenia katalogu pomysłów na pro-
jekty. W tym celu przeprowadzono warsztaty poświęcone danym zagadnieniom: 
11.06.2021 r. Centrum Nauki w Świdwinie – Szkolnictwo zawodowe zaple-
czem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, efektywnym zapleczem kadr dla lokal-
nej gospodarki oraz przedsiębiorczość, aktywizacja mieszkańców, partnerstwo  
i współpraca na poziomie gospodarki lokalnej: JST – podmioty gospodarcze, 
podmioty gospodarcze – podmioty gospodarcze. 
21.06.2022 r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku – Turystyka (wspólne: 
promocja, produkty turystyczne, inwestycje o strategicznym znaczeniu dla obsza-
ru Partnerstwa; wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, współpraca z wojskiem, 
uzdrowisko jako ważny element oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru).  
22.06.2021 r. Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szcze-
cinku – Transformacja energetyczna, gospodarowanie energią, OZE jako źródło 
energii. Zielony ład – środowisko jako platforma rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego. Zmiany klimatyczne, poprawa jakości powietrza, gospodarka odpada-
mi, gospodarka wodna. Tworzenie lokalnych warunków do rozwoju gospodar-
czego, PPP – niewykorzystany instrument finansowania rozwoju gminy z zakresu 
transformacji energetycznej gmin, Odnawialnych Źródeł Energii, dostosowania 
do zmian klimatu, wykorzystanie instrumentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
dla rozwoju gmin (obszarów). 
23.06.2021 r. Centrum Kultury w Połczynie Zdroju – Poprawa dostępności 
usług medycznych i opiekuńczych. 
24.06.2021 r. szkoła w Radowie Małym – Innowacyjne metody nauczania na 
przykładzie szkoły podstawowej w Radowie Małym – inspiracja dla rozwoju 
kompetencji miękkich, innowacyjnych metod nauczania w szkołach podstawo-
wych. 
25.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. – Organizacyjne i insty-
tucjonalne rozwiązania poprawiające efektywność zarządzania w JST. 
28.06.2021 r. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. – Współpraca z woj-
skiem w skali Partnerstwa w wymiarach: gospodarczym (turystyka), społecznym 
(integracja z lokalną społecznością, szkolnictwo zawodowe, kultura), środowisko-
wo-przestrzennym. Działania możliwe do podjęcia. Bezpieczeństwo publiczne 
(WOPR, Straż Rybacka, OSP, wojsko, Straż Leśna) z zakresu  współpracy  
z wojskiem i bezpieczeństwa publicznego. 
29.06.2021 r. Juchowo – Projekt wiejski Juchowo jako modelowy przykład uda-
nej rewitalizacji terenów popegeerowskich. Przedsiębiorczość społeczna. W jaki 
sposób współpracujące gminy mogą wesprzeć rozwój agroturystyki i produkcję 
zdrowej żywności? Skracanie łańcucha dostaw. 
W sierpniu 2021 r. podjęte zostały działania nad ostatecznym kształtem Strategii. 
W tym celu 31 sierpnia odbyło się spotkanie Grupy Roboczej, podczas którego 
wyrażono opinie do przedstawionego projektu celów strategicznych PSC oraz 
propozycji fiszek projektów strategicznych. 
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ŻEGNAJ AGATO 

Na początku września 2021 r. na stronach internetowych Członków Partnerstwa 
zamieszczony został projekt Strategii Partnerstwa Strefy Centralnej z możliwością 
zgłaszania uwag i ewentualnych propozycji zmian przez mieszkańców. 
22 września 2021 r. miało miejsce spotkanie Rady Partnerstwa Strefy Centralnej, 
podczas którego przedstawiono uwagi do projektu Strategii i fiszek projektowych 
zgłoszonych w trakcie upublicznienia, a także wybrano projekty strategiczne do 
dalszej pracy nad uszczegółowieniem i przygotowaniem wstępnej analizy wyko-
nalności.  
Na spotkaniu Rady Partnerstwa Strefy Centralnej 27.09.2021 r. przyjęto Strategię 
Partnerstwa Strefy Centralnej wraz z listą projektów strategicznych i uzupełniają-
cych. Projekt został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich członków Partner-
stwa. Podczas spotkania przedstawiono również propozycje projektów strategicz-
nych do dalszych prac nad uszczegółowieniem i przygotowaniem wstępnej anali-
zy wykonalności. 

W ramach prac nad strategią PSC zidentyfikowano 16 projektów strate-
gicznych, których realizacja może w dłuższej perspektywie znacząco przyczynić 
się do realizacji celów Strategii. Nadano im następujące nazwy:  
1. Program szkoleniowo-treningowo-mentorski dla pracowników jst w zakre-
sie organizacji i finansowania przedsięwzięć podnoszących efektywność za-
rządzania.  
2. Utworzenie sieci międzygminnych centrów rozwoju przedsiębiorczości.  
3. Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej szkół zawodowych, zgod-
nej z potrzebami lokalnego rynku.  
4. Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze PSC.  
5. Zrównoważony rozwój funkcji turystycznej obszaru Partnerstwa w opar-
ciu o sieciowe produkty turystyczne.  
6. Przygotowanie i realizacja zintegrowanych przedsięwzięć Partnerstwa 
Strefy Centralnej związanych z adaptacją do zmian klimatu i transformacją 
energetyczną.  
7. Budowa/rozbudowa obiektów i instalacji do utylizacji odpadów komunal-
nych z obszaru PSC.  
8. Profilaktyka zdrowotna i badania przesiewowe w kierunku rozpoznania 
chorób o najwyższej śmiertelności i zachorowalności.  
9. Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego o charakterze regionalnym.  
10. Rozwój opieki długoterminowej poprzez zwiększenie liczby miejsc w sta-
cjonarnej opiece długoterminowej na obszarze Partnerstwa.  

11. Utworzenie Centrum Wytchnieniowego – ośrodka wsparcia dla opieku-
nów nieformalnych.  
12. Integracja szpitali w Drawsku Pom. i Połczynie Zdroju.  
13. Siewcy nadziei - organizacja sieci ośrodków aktywizacji społeczno-
gospodarczej mieszkańców wsi. 
14. Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt.  
15. Utworzenie subregionalnego biura planowania przestrzennego.  
16. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej Part-
nerstwa Strefy Centralnej. 
Po zakończeniu prac nad Strategią Partnerstwa, przystąpiono do prac mających na 
celu sporządzenie wstępnych analiz wykonalności dla 3 wybranych projektów tj.: 
1) „Modernizacja bazy szkoleniowej i warsztatowej szkół zawodowych, zgodnej 
z potrzebami lokalnego rynku”, 
2) „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt”, 
3) „Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze PSC”. 
14 października 2021 r. odbyło się spotkanie, podczas którego rozmawiano  
o utworzeniu grup roboczych do prac nad ww. analizami, zaś  21 października 
zorganizowano pierwsze spotkanie z powstałymi grupami. Spotkania te odbywa-
ły się cyklicznie, aby do końca roku wstępne analizy wykonalności zostały opra-
cowane.  
3 listopada 2021 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Partnerstwa Strefy 
Centralnej oraz doradców ZMP z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Stra-
tegicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 
Podczas spotkania przedstawiono strategię Partnerstwa i projekty strategiczne, 
rozmawiano także o formule organizacyjnej ZIT (Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych). 
Najwięcej pracy zostało poświęcone wstępnej analizie wykonalności dla projektu 
dotyczącego transportu publicznego. W celu podjęcia decyzji dotyczących organi-
zacji publicznego transportu zbiorowego zorganizowano spotkania 3 i 10 grudnia 
2021 r.  
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, kolejnym etapem będzie opracowa-
nie zarysu wniosku dla wybranych przedsięwzięć. 

 
Katarzyna Szlońska-Getka 
Sekretarz Powiatu Drawskiego  
Przewodnicząca Rady Partnerstwa Strefy Centralnej  

1999 r. na naszej uliczce Jana Długosza zamieszkali nowi miesz-
kańcy  –  Stanisław Chojecki z żoną Lilianną i córką Agatą. Po 
pewnym czasie poznałem Stanisława, zaprzyjaźniłem  się  z  nim  

i byłem częstym gościem w Jego domu. Wtedy nie żyła już żona Stasia i obo-
wiązki pani domu pełniła Agata. Była równie jak ojciec, uprzejma, gościnna  
i przyjazna wobec ludzi. Widoczne też było głębokie przywiązanie i miłość mię-
dzy ojcem a córką. Była z ojcem na ty, lecz traktowała Go z pełnym szacunkiem, 

jak mądrego, doświadczonego 
przyjaciela. Opowiadał mi Stani-
sław, że po wprowadzeniu stanu 
wojennego w 1981 r. był często 
wzywany na Komendę Woje-
wódzką MO. Kiedyś powiedziano 
mu, że jeśli nie będzie posłuszny 
wobec władz, to jego córkę może 
spotkać w drodze do szkoły wypa-
dek drogowy. Córkę bardzo ko-
chał i nie mogąc dopuścić by spo-
tkało ją coś złego, wyjechał z ro-
dziną do Niemiec, gdzie prowadził 
gabinet stomatologiczny.  

Agata miała wyjątkowy dar nawiązywania znajomości i przyjaźni  
z ludźmi. Gdy Stanisław stał się aktywnym społecznikiem (Park Bielawa, Kiwa-
nis International, Dom dla Agnieszki, pszczelarstwo itd.) obowiązki domowe 
spadły na Agatę i zawsze świetnie się z nich wywiązywała. 

Przed około dziesięcioma laty Stanisław zaczął chorować, opuszczały 
go siły i często musiał przebywać w szpitalach. Agata z pełnym poświęceniem 
zajmowała się wtedy ojcem. Gdy zmarł w 2015 r. zupełnie się załamała i dopiero 
po roku odzyskała równowagę duchową. W domu pozostawiła wszytko tak jak 
za życia ojca. Gdy odwiedzałem Agatę w czasie jej przyjazdów z Berlina (tam 
mieszkała na stale) zawsze opowiadała, ze wzruszeniem, ale także z humorem  
o Stanisławie. Gdy zachorowała moja żona bardzo się martwiła i często telefono-
wała z Berlina dopytując o jej zdrowie  i pytając, czy nie mogła by w czymś  pomóc. 

Ostatni raz Agata przyjechała do Czaplinka w listopadzie ub.r. Podjęła 
prace remontowe w domu i planowała na rok 2022 wiele zamierzeń w tym 
względzie. Wyjechała przed Bożym Narodzeniem życząc mojej żonie i mnie 
przede wszystkim zdrowia. Potem otrzymałem jeszcze dwa sms-y z zapytaniami 
o zdrowie żony i życzeniami noworocznymi.  

 

telefonie mam Ciebie zapisaną Agata Alefajnie... 
Nasza 20-letnia przyjaźń bywała z "doskoku", czasami z prze-
rwami dwóch, trzech lat. Ty w Berlinie, ja w Danii.  

Ale jak już się spotkałyśmy, to było to coś niesamowitego. Bez słów wiedziały-
śmy o sobie prawie wszystko. Chociaż 
nie dopuszczałaś nikogo do swoich naj-
skrytszych myśli, sądzę, że wiem  
o nich, bo milcząco "czytałyśmy" siebie 
wzajemnie. 
Wszystkim, którzy zdobyli Twoje zaufa-
nie oddawałaś całą siebie, niemalże bez-
granicznie. Moich rodziców, którzy Cię 
uwielbiali, mogłabyś wziąć za rękę  
i zaprowadzić dokąd byś zechciała. Moje 
psy – Borek i Drań, gdy się zjawiałaś, 

lgnęły do Ciebie z ufnością, nie okazywaną innym, prócz właścicieli. 
 Dopóki moja pamięć mnie nie zawiedzie będę wspominała nasze akcje, 
plany, remonty, Komorze, kredens, drzwi, kleszcze, taniec przy Donnie Summer, 
kominiarzy, stare meble, "i tak Cię kocham", Tosa Platz, filiżanki, zegarki, łazanki, 
der Umzug, wschód słońca nad morzem, spaghetti z czosnkiem, niski przyjaciel, 
nagrobki, suuuusss, wodę jak lóóóóód, pioruny na działce... 
 Tylko wybrańcy wiedzieli jaką masz drugą naturę: olbrzymią wrażliwość, 
wielkie serce, kruchość i samotność. Charlie Chaplin powiedział kiedyś 
"Wszystko przemija na tym łez padole. Nasze zmartwienia też...". 
 Ty jesteś już wolna od swoich ziemskich trosk... Mówiłaś do mnie często: 
"Maga, dasz radę" – Próbuję, Aga, próbuję... 
 I powoli, ale coraz bardziej dojmująco dociera do mnie, jak bardzo mi 
Ciebie brak... I jest mi tak strasznie "NIE-FAJNIE"!!!!!!! 

Maga Małgorzata Kołacz 

Aga, ale NIE-FAJNIE!!!!!! 

Szokiem był dla mnie telefon od jej berlińskiego przyjaciela, który 
zawiadomił, iż Agata nagle zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Do tej 
chwili przyczyny Jej śmierci nie zostały wyjaśnione – miała 50 lat. Siostra Agaty 
zdecydowała, iż pochowana zostanie Ona w Niemczech. 

Jedynie więc tą drogą mogę wyrazić swój smutek z powodu odejścia 
tego Dobrego Człowieka, którego darzyłem sympatią i szacunkiem. 
Żegnaj Agato! Cześć Twojej pamięci!    

Wiesław Krzywicki 
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Szkolnym okiem belfra i ucznia.....www.zsczaplinek.edu.pl 

Mini Gala, czyli czas podsumowań...  

24 marca br., stał się okazją do podsumowań kilku 
konkursów. Mam tu na myśli między innymi konkurs fotogra-
ficzny “Powiat Drawski w obiektywie – przygoda z fotogra-
fią”. Podium tego konkursu przedstawia się następująco: 
I miejsce – Dominika Tylka 
II miejsce – Maja Przegalińska 
III miejsce – Julia Rudziewicz 

Tym, którzy znaleźli się na podium, serdecznie gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów! 

Podczas tego podsumowującego 
spotkania, rozstrzygnięto także 
konkurs “Biologia w pigułce”. Tu 
kolejne miejsca zajęli: 
I miejsce – Eryk Marciniak  
II miejsce – Nadia Konwińska 
III miejsce – Maja Nowak 
Spotkanie to było także okazją do 
rozstrzygnięcia konkursu graficz-
nego z okazji “Dnia Wody”. Tu 
bezkonkurencyjna okazała się Iza-
bela Miłowska.  
Ostatnim z konkursów, który zo-
stał podsumowany, był ten na 
wiersz z okazji Walentynek napi-

sany w języku angielskim. I miejsce zajęła Alicja Człapa.  
Serdeczne gratulacje! 

Należy dodać, że galę swoim występem uatrakcyjnili 
nasi etatowi artyści - Maciej Jasiński i Wojciech Zięba. Nad 
podsumowaniem konkursów czuwały panie: Małgorzata Lezler, 
Żaneta Iwaniczko oraz Weronika Pietkiewicz. 

Wioletta Piotrowska 

Młodzież z Ukrainy dołączyła do naszej szkolnej społeczności  

W związku  
z tragicznymi wyda-
rzeniami w Ukrainie, 
codziennie granicę 
naszego państwa, 
przekraczają osoby, 
które uciekają przed 
wojną. Wśród nich są 
głównie kobiety  
z dziećmi. Chcąc za-
pewnić tym, którzy 
do nas przyjeżdżają 
pewną namiastkę nor-
malności, należy za-
dbać także o eduka-
cję dzieci.  

Do uczniów 
Zespołu Szkół w Cza-
plinku dołączyło 14 
uczniów z Ukrainy,  
w wieku 14 – 17 lat. 
Wszyscy zostali 
przydzieleni do klasy 
Ia LO, gdzie wychowawcą jest pani Weronika Pietkiewicz. 

Myślę, że zarówno młodzież, jak i nauczyciele, celująco zdali 
egzamin z gościnności. Zajęcia, w których uczestniczą, mają 
głównie charakter adaptacyjny i integracyjny. Na tym etapie, 
główna bariera to język, bo innych nie ma, ale już na dodat-
kowych zajęciach z języka polskiego z panią Jolantą Gawlik 
poznają podstawowe polskie zwroty i słowa, przydatne na co 
dzień. Potrafią już przedstawić się w naszym rodzimym języ-

ku, pisać przy użyciu alfabetu łacińskiego oraz liczyć. Pod-
czas zajęć z historii i języka angielskiego integrują się z na-
szymi uczniami. Metoda bawiąc - uczyć tu zdaje egzamin.  

 
Wioletta Piotrowska 
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 Stanica PZW w Czaplinku 1.2  

Wieści z sesji  
marca odbyła się XLIV Sesja RM. Obecni byli wszyscy Rajco-
wie, a w trybie zdalnym obradowało 6 Radnych. Mimo prawie 
całkowitego odwołania rygorów pandemii, część  Radnych  woli  

nadal radzić online. Przy tej formie można brać udział w sesji będąc na urlopie, 
zwolnieniu lekarskim, pracując w domu lub też wykonując 
przy tym inne czynności, nawet w gaciach. Tylko jaka jest 
wówczas jakość procedowania? Czas wrócić do normalno-
ści. Pana Burmistrza reprezentował Zastępca Janusz  
Bartczak. 
W informacji z prac Burmistrza za okres 15.12.21 r. - 
15.02.22 r. nie było śladu o kryzysie wywołanym nawałni-
cami z 29/30 stycznia br. Wobec tego podczas lutowej sesji 
Radni dopytywali Burmistrza o tę problematykę, który obie-
cał, że przygotuje stosowny raport. Przed obecną, marcową 

sesją Radni otrzymali na ten temat jakieś pismo, podpisane przez urzędnika, bo 
nie można tego nazwać raportem. Chcieli Radni sprawozdanie, to je otrzymali, 
nikt nie może powiedzieć, że nie wywiązał się z zadania. W ten sposób Pan Bur-
mistrz po raz kolejny pokazał, jak lekceważy Radę Miejską, albo też nie był  
w stanie nic merytorycznego przedstawić, wszak rzeczywistego kierowania Gmi-
ną podczas kryzysu nie było. Zastępca w swojej wypowiedzi wykazał dobre 
samopoczucie, ale jakichkolwiek pytań i dociekań ze strony Radnych o jakość 
zarządzania kryzysowego nie było. Potwierdziła się ocena pracy Burmistrza 
przedstawiona przez Starostę Drawskiego i moje stanowisko oraz moja ocena 
działań, a raczej zaniechań Kierownictwa Urzędu, opisane w poprzednim Kurierze. 

W informacji z prac Burmistrza za okres 16.02 - 22.03.22 r. zamiesz-
czono wiele nieistotnych wiadomości (jest to już norma), nie ma natomiast zbyt 
wielu informacji o kolejnym kryzysie związanym z uchodźcami z Ukrainy. Pre-
zydent RP zwoływał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a u nas cisza, Zarzą-
dzanie Kryzysowe milczy i nie wiadomo czy podejmuje jakiekolwiek działania. 
Radnych też ta problematyka zanadto nie obchodzi. Po piśmie Pana Burmistrza 
do Wojewody, o czym pisałem miesiąc temu, nie wiemy, czy nasz samorząd 
przyjmuje uchodźców? Ilu ich jest na terenie Gminy u przedsiębiorców i osób 
prywatnych? Z fragmentarycznych informacji wiemy, że w połowie marca  
w Przedszkolu było 7 dzieci z Ukrainy, w SP 44 dzieci, a w ZS 14 młodzieży. 
Sprawnie funkcjonuje system nadawania uchodźcom numeru PESEL, dotych-
czas otrzymało go ponad 200 osób. Granicę Polski przekroczyło już ponad 
 

2,414 mln Ukraińców. Takie są dane do chwili zamknięcia tego numeru, ale 
ulegają one zmianom z każdym dniem. Gdyby GCZK gromadziło odpowied-
nią wiedzę i publikowało stosowne komunikaty, nasza społeczność miałaby 
ogląd rzeczy. Na stronach internetowych Gminy zamieszczane są tylko rządo-
we komunikaty i informacja o zbieraniu przez CzOK różnych rzeczy dla 
uchodźców. Nie wiemy co robi MGOPS. 

Do porządku obrad już na stałe wrócił punkt „Wnioski i zapytania”. 
Niestety, albo mieszkańcy jeszcze o tym nie wiedzą, albo nie wykazują więk-
szego zainteresowania problemami Gminy. Radni też nie wykorzystali tego 
punktu, czyżby wszystko już wiedzieli? I nie mieli żadnych problemów?  
A może jest to tylko zwykła gnuśność? Wybory dopiero za 1,5 roku, to zapew-
ne za rok się uaktywnią.  

Z całej palety projektów, podjęto dwie istotne uchwały. 
Jedna dotyczyła wydzierżawienia części działki przy OSW na 9 lat w celu pro-
wadzenia punktu gastronomicznego. Radny W. Mierzejewski zapytał, czy pro-
wadzenie tego rodzaju działalności na tym terenie jest zgodne z miejscowym 
planem, ponieważ w mpzp ta działka przeznaczona jest na prowadzenie usług 
sportu i turystyki, oraz czy tak długa dzierżawa nie zablokuje możliwości rozbu-
dowy i rozwoju ośrodka, jeśli pojawią się możliwości inwestycyjne? Mecenas 
wyjaśnił, że skoro można tam zbudować hotel z restauracją, to można przyjąć, 
iż można też postawić budkę z hot dogami – istny machiawelizm!  
Natomiast radny M. Bernat w kwestii blokowania rozwoju OSW skonstatował, 
że skoro przez ostatnie 15 lat nic tutaj nie robiono, to pewnie i teraz się nic nie 
wydarzy. Przypominam zatem Panu Radnemu, że w ciągu ostatnich 15 lat na 
OSW przeprowadzono następujące inwestycje: pokryto nowym dachem han-
gar, powstała wiata ogniskowa, wyremontowano schronisko, zbudowano dwa 
pomosty pływające, zbudowano falochron, powstało nowe ogrodzenie, zaku-
piono nowy stateczek wycieczkowy oraz jachty Optymist i Laser, Bractwo 
Żeglarskie stworzyło dla siebie siedzibę i zbudowało drogę wewnętrzną, posta-
wiono kontenery z WC i prysznicem. Ponadto została opracowana koncepcja 
rozwoju i zagospodarowania ośrodka, która czeka na pełną realizację. 
Druga uchwała dotyczyła podwyższenia opłaty za odpady komunalne. Teraz 
będziemy płacili 32 zł od osoby za odpady selekcjonowane. Za podwyżką byli: 
M. Bernat, G. Gabryś, K. Kryczka, A. Kucharczyk, A. Ławrukiewicz, Z. Ło-
maszewicz, S. Matułojć, W. Mierzejewski, A. Minkiewicz, E. Sobczak,  
W. Wojtowicz. Przeciw: M. Czerniawski, M. Olejniczak, Sz. Pastuszek. 
Wstrzymał się od głosu T. Marciniak. Ostatnia podwyżka na 23 zł miała miej-
sce we wrześniu ub.r. W listopadowym Kurierze opisywałem tę problematykę  
i w następnym opiszę jeszcze raz. 

Adam Kośmider  

tanica PZW w Czaplinku, to miejsce, które od wielu lat związane 
jest z wędkarstwem i wędkarzami. Jej położenie w bezpośredniej 
bliskości  j. Drawsko, przy  nadbrzeżnej  alejce,  predysponuje  ją  

do tego, aby była ona centrum życia wędkarskiego nie tylko Czaplinka, ale 
wręcz całej gminy. Takie też są plany związane z jej przyszłością. Minęło wiele 
lat od kiedy obiekt ten zaczął wpisywać się w krajobraz miasta. Czas biegnie 
nieubłaganie i na wiele rzeczy wpływa destrukcyjnie, dlatego też, także stanica 
wymaga niezbędnego remontu i przywrócenia jej pierwotnej funkcjonalności. 
Obecny Zarząd Koła PZW w Czaplinku, postawił to sobie za jeden z celów stra-
tegicznych. Żyjemy w takich czasach, że bez pieniędzy nie da się wiele zrobić, 
ale dzięki przychylności władz Okręgu PZW w Koszalinie udało nam się rozpo-
cząć jej modernizację. Pozyskaliśmy środki finansowe, które dały nam możli-
wość zakupu materiałów i rozpoczęcia prac remontowych. Zaczęliśmy od po-
sprzątania obiektu i terenu wokół niego. Kolejny etap, to remont dwóch pomiesz-
czeń i elewacji zewnętrznej. Kiedy uda nam się zakończyć prace, tego nie wie-
my, ale chcemy, aby podczas obchodów 70-lecia Koła, które celebrować będzie-
my 16 lipca br., obiekt ten był powodem do dumy nie tylko wędkarzy, ale także 
mieszkańców Czaplinka.  
 Naszym zamiarem jest to, aby po ukończeniu remontu, stanica stała się 
miejscem otwartym, nie tylko dla wędkarzy. Oczywiście, priorytetem są człon-
kowie czaplineckiego koła PZW, ale także miło będzie nam gościć pozostałych 
mieszkańców, dzieci czy też naszych seniorów. Wędkarze od wielu lat wpisani 
są w krajobraz Pojezierza Drawskiego, więc chcemy aby dalej tak było. Obozy 
dziecięce, tutaj chcemy współpracować z władzami Okręgu i Zarządu Główne-
go, imprezy integracyjne i okolicznościowe, festyny, ogniska, grille, szkolenia, 
temu powinna służyć stanica i teren wokół niej.  
 Oczywiście, nie zapominamy o naszych członkach. Stanica to Wasz 
obiekt, z którego będziecie mogli cały czas korzystać. Przetrzymywanie łodzi  
i przyczep, to tylko jedna z jej funkcji, której nie zamierzamy zmieniać. Aby to 
było możliwe w bardziej cywilizowanych warunkach, planujemy zbudowanie 
stojaków na sprzęt pływający. Szereg wydarzeń, które chcemy zorganizować 
 

 na stanicy dedykowanych będzie właśnie wam, dlatego też prosimy o aktywne 
włączanie się w działania, które będziemy inicjować.  
 Chciałbym uspokoić mieszkańców Czaplinka i wędkarzy, gdyż dociera-
ją do nas słuchy odnośnie ograniczeń związanych z możliwością korzystania ze 
stanicy. Są to tylko plotki i pomówienia rozsiewane przez niezorientowanych, 
alby tych, którzy lubią siać ferment. PZW to stowarzyszenie otwarte, które dzia-
ła w interesie swoich członków, ale też dla dobra społeczności lokalnej i właśnie 
tak zamierzamy funkcjonować. My jesteśmy dla Was, tak jak i Wy dla Nas, 
więc serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty i osoby, które 
wyznają podobną filozofię do naszej.  

z wędkarskim pozdrowieniem 
Mariusz Getka 
V-ce Prezes Koła nr 10 w Czaplinku 
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Z życia klubu Lech Czaplinek  

lutym i marcu br. drużyna seniorska Lecha Czaplinek przygoto-
wująca się do rundy wiosennej sezonu 2021/22 zachodniopo-
morskiej klasy okręgowej grupa 4 rozegrała dwa ostatnie mecze  

towarzyskie oraz pierwsze spotkania w lidze. Ponadto w marcu swoje rozgrywki 
rozpoczęli nasi juniorzy starsi.  
 26 lutego na euroboisku w Złocieńcu mierzyliśmy się 
z Błoniami Barwice. To spotkanie wygraliśmy pewnie 5:0 po 
dwóch bramkach zawodnika testowanego oraz po jednej 
Macieja Górniaka, Mateusza Krasonia i Pawła Kibitlewskie-
go, a wystąpili w nim: Łukasz Urkiel, Kacper Tomaszewicz, 
Bartłomiej Woźniak, Paweł Kibitlewski, Adam Groździej, 
Mateusz Krasoń, Piotr Kibitlewski, Igor Szafarz, Kacper 
Szpakowski, Kacper Gortych, Szymon Stróżyk, Maciej Gór-

niak, Adrian Kuzio oraz dwóch zawodników testowanych. W ostatnim meczu 
kontrolnym przed rozgrywkami ligowymi zagraliśmy 5 marca w Czaplinku  
z drużyną naszych juniorów starszych i odnieśliśmy zwycięstwo 12:0 po czte-
rech trafieniach Macieja Górniaka, po dwóch Igora Szafarza, Kacpra Szpakow-
skiego i Bartłomieja Woźniaka oraz po jednej bramce Mateusza Krasonia i Kac-
pra Gortycha. 
 W trakcie okresu przygotowawczego w zespole seniorskim doszło do 
kilku zmian kadrowych. Mateusz Jureczko przeszedł do Drawy Drawsko Pom., 
w której pełni funkcję zawodnika oraz trenera. Do drużyny Olimpu Złocieniec 
powrócił Hubert Pytka, który występował u nas w ramach wypożyczenia. Nato-
miast do Lecha Czaplinek przybyło dwóch nowych zawodników: obrońca Igor 
Nowacki na zasadzie transferu czasowego z Orła Łubowo oraz pomocnik/
napastnik Patryk Kowalczyk jako transfer definitywny z Pogoni Połczyn Zdrój. 
Ponadto z wypożyczenia z drużyny Pionier 95 Borne Sulinowo powrócił na-
pastnik Kacper Gortych. Kadra zespołu seniorów na rundę wiosenną sezonu 
2021/22 liczy 24 zawodników i przedstawia się następująco: 
- bramkarze: Urkiel Łukasz, Tomaszewicz Kacper, Handel Jarosław; 
- obrońcy: Kibitlewski Paweł, Krasoń Mateusz, Woźniak Bartłomiej, Lutyński 
Kacper, Groździej Adam, Kuzio Adrian, Nowacki Igor; 
- pomocnicy: Kibitlewski Piotr, Sobol Dawid, Pawłowski Mateusz, Simiński 
Bartłomiej, Kondratowicz Mariusz, Kowalczyk Patryk, Bołdysz Krzysztof, 
Kubiak Sławomir, Szafarz Igor, Skibicki Rafał;  
- napastnicy: Szpakowski Kacper, Stróżyk Szymon, Gortych Kacper, Górniak 
Maciej.  

Trenerem drużyny pozostaje niezmiennie Piotr Kibitlewski, jego asy-
stentem Kamil Lutyński, a kierownikiem Zbigniew Florczak. 

Za nami pierwsze mecze ligowe rozegrane przez Lecha Czaplinek  
w rundzie wiosennej sezonu 2021/22 zachodniopomorskiej klasy okręgowej 
grupa 4. 12 marca w 16. kolejce rozgrywek mierzyliśmy się na stadionie miej-
skim w Chociwlu z zespołem Piasta Chociwel, z którym wygraliśmy 1:0 po 
bramce Patryka Kowalczyka w 67 minucie. W tym meczu wystąpiliśmy  
w następującym składzie: Urkiel – Kuzio (63' Nowacki), Woźniak, Kibitlewski 
Paweł, Groździej – Krasoń, Kibitlewski Piotr, Szafarz, Kowalczyk – Górniak, 
Stróżyk (81' Kubiak). 

W związku z wycofaniem się Drawy Drawno z rozgrywek klasy okrę-
gowej wynik spotkania 17. kolejki, które miało odbyć się 19 marca, został zwe-
ryfikowany jako walkower 3:0 na korzyść naszego zespołu. Zamiast tego meczu 
drużyna seniorów rozegrała drugi w tym roku sparing z naszymi juniorami star-
szymi i zwyciężyła w nim 10:0 po pięciu bramkach Macieja Górniaka, po 
dwóch juniora Dawida Rutkowskiego oraz po jednej Patryka Kowalczyka, Igo-
ra Szafarza i Adriana Kuzio. 

27 marca na euroboisku w Drawsku Pom. Lech Czaplinek rozegrał 
mecz 18. kolejki ligowej z Drawą Drawsko Pom. Pomimo kilku dogodnych 
sytuacji bramkowych dla obydwu zespołów spotkanie kończy się remisem 0:0. 
Mecz ten zagraliśmy w następującym zestawieniu: Urkiel – Kuzio (62' Pawłow-
ski), Kibitlewski Paweł, Woźniak, Groździej – Krasoń, Kibitlewski Piotr, 

  

Szafarz, Kowalczyk (81' Kubiak) – Górniak, Stróżyk (84' Gortych). 
Po osiemnastu rozegranych spotkaniach zespół seniorów zajmuje  

8. miejsce w zachodniopomorskiej klasie okręgowej grupa 4 z dorobkiem 30 
punktów (8 zwycięstw, 6 remisów, 4 porażki) i bilansem bramkowym 34:27. 

W następnym meczu ligowym seniorzy zmierzą się stadionie miejskim 
w Czaplinku 2 kwietnia o godzinie 14:00 z Błękitnymi Pomierzyn. 
 
TRAMPKARZE  
 Drużyna trampkarzy prowadzona przez trenera Dariusza Łacnego pierw-
szy mecz ligowy w rundzie wiosennej sezonu 2021/22 rozegra 2 kwietnia. Na 
stadionie miejskim zmierzymy się ze Spartą Węgorzyno. W okresie przygoto-
wawczym przed spotkaniami mistrzowskimi nasz zespół zagrał kilka sparingów: 
- 10 marca na euroboisku w Złocieńcu z miejscowym Olimpem padł remis 4:4 po 
dwóch bramkach Dawida Rutkowskiego oraz po jednej Sebastiana Gawrońskie-
go oraz Piotra Hopy; 
- 21 marca na stadionie w Łubowie z miejscowym Orłem wygraliśmy 7:1 po 
dwóch bramkach Aleksego Worsowicza oraz po jednej Dawida Rutkowskiego, 
Sebastiana Gawrońskiego, Kacpra Babiaka, Macieja Kaznowskiego oraz Szymo-
na Chrzanowskiego; 
- 23 marca na euroboisku w Kaliszu Pom. z miejscowym Juniorem przegraliśmy 
1:8 po bramce Dawida Rutkowskiego. 
- 26 marca na stadionie w Czaplinku z MKP Szczecinek zremisowaliśmy 3:3 po 
bramkach Sebastiana Gawrońskiego, Kacpra Babiaka oraz Piotra Hopy. 
 
JUNIORZY STARSI 
 W zespole juniorów starszych doszło do zmiany na stanowisku trenera. 
Jakuba Łacnego zastąpił Krzysztof  Bołdysz. 27 lutego juniorzy na euroboisku  
w Drawsku Pom. mierzyli się w meczu towarzyskim z miejscową Drawą, z którą 
przegrali 1:2 po bramce Mateusza Baranowskiego. Ponadto nasi zawodnicy za-
grali również dwa wewnętrzne sparingi z drużyną seniorów, których wyniki zo-
stały podane wyżej. 26 marca juniorzy starsi zagrali pierwszy mecz ligowy  
w rundzie wiosennej sezonu 2021/22. Na stadionie w Czaplinku wygraliśmy 
wysoko 7:0 z Santosem Kłębowiec po czterech bramkach Cypriana Kozaka, 
dwóch Szymona Makucha oraz jednej Oliwera Guby. W następnym spotkaniu 
zmierzymy się 3 kwietnia na wyjeździe z Koroną Człopa. 

OLDBOJE 
 Przedstawiamy terminarz meczy w rundzie wiosennej sezonu 2021/22 
drużyny oldbojów występującej w I lidze PLO: 
1. kolejka 02.04. 16:00 Lech – Amator/Kotwica Kołobrzeg   
2. kolejka - Lech Czaplinek pauzuje w tej kolejce 
3. kolejka 23.04. 16:00 Gryf Kamień Pomorski – Lech   
4. kolejka 30.04. 17:00 Lech Czaplinek – Olimp Złocieniec   
5. kolejka 03.05. 17:00 Sparta Gryfice – Lech Czaplinek  
6. kolejka 07.05. 17:00 Lech – Oldboje Bruskowo Wlk. 
7. kolejka 14.05. 17:00 Jesion Trans Oldboje Tychowo – Lech  
8. kolejka 21.05. 17:00 Lech Czaplinek – Victoria Sianów    
9. kolejka 28.05. 17:00 Zryw Kretomino – Lech Czaplinek   
10. kolejka 04.06. 17:00 Lech  – Oldboje Iskra Białogard 
11. kolejka 11.06. 17:00 Lech Czaplinek – STLA Szczecinek   
12. kolejka 18.06. 17:00 Lech Czaplinek – Mirstal Mirosławiec 
13. kolejka 25.06. 17:00 Mechanik Bobolice – Lech Czaplinek 
Podane terminy i godziny mogą ulec zmianie. 
 24 marca miało miejsce ważne wydarzenia dla naszego klubu, gdyż  
w sali przy ul. Rynek 1 w Czaplinku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze. Podczas tego spotkania ustępujący prezes Wojciech Pauliński m.in. 
podsumował kadencję 2019-22, przedstawił sprawozdanie finansowe z tego okre-
su oraz podziękował sponsorom i osobom wspierającym. Najważniejszym punk-
tem tego zebrania był wybór nowych władz klubu. W wyniku głosowania jawne-
go Walne Zebranie Członków wybrało jednomyślnie nowych członków Zarządu  Mecz drużyny seniorów z Drawą Drawsko Pomorskie 

Mecz juniorów starszych z Santosem Kłębowiec 
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UBEZPIECZENIA 
CZAPLINEK 

CEZARY RADZISZEWSKI 
 

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

Koleżance 
Krystynie Kryczce 

z powodu śmierci Męża Andrzeja 
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

 
składa  

Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka 

wspierającymi nasz klub będą: Rafał Saniuk – radca prawny, Erwin Biegajło – 
prezes Akademii Piłkarskiej Czaplinek, Bartłomiej Aleksander – fizjoterapeuta 
oraz Artur Bednarz – lekarz klubowy. 
 Członkom ustępującego Zarządu dziękujemy za dotychczaso-
wą, długoletnią pracę na rzecz rozwoju naszego klubu. Składamy 
Wam wyrazy szacunku i wdzięczności za ogrom pracy, którą wykona-
liście na rzecz klubu. Pozostajemy z nadzieją na dalszą owocną 
współpracę i wsparcie w działaniach na rzecz Lecha Czaplinek. 
Członkom nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej gratulujemy oraz 
życzymy wiele sił i wytrwałości w pracy na rzecz rozwoju klubu, sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych oraz udanej  
i owocnej współpracy z władzami samorządowymi, piłkarskimi itd.  
 Zapraszamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do 
śledzenia profili naszego klubu na portalach: Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/LechCzaplinekk oraz YouTube pod adre-
sem https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. 
Znajdują się na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowie-
dzi meczy, skróty ze spotkań ligowych itd. Jednocześnie zachęcamy 
do finansowego wsparcia Lecha Czaplinek poprzez wpłaty na konto 
Pomorskiego Banku Spółdzielczego: 24 8581 1027 0400 0811 2000 
0001. 
 

Łukasz Smoleński, sekretarz LKS Lech Czaplinek 

oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-25. Skład nowego Zarządu Klubu 
przedstawia się następująco: Dominik Urban - prezes, Janusz Sobala - wicepre-
zes, Łukasz Smoleński - sekretarz, Kamil Lutyński - skarbnik, Tomasz Suska - 
członek, Patryk Baczyński - członek. W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli: 
Wojciech Pauliński - przewodniczący, Zbigniew Florczak - zastępca przewodni-
czącego, Ireneusz Gacki - członek, Zbigniew Dudor - członek. Osobami 
 

Radość po zdobytej bramce w meczu z Piastem Chociwel 

https://www.facebook.com/LechCzaplinekk
https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg
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/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.dudor?__cft__%5b0%5d=AZW-10qmVN_CG2LrO8hb2zeTE1ap62M0UVJf7eOuVRPzmCsMOP-26dpbk2u7ZmXNe-QPTMC8PRSEEU3AiDWrplMdU-nz1RLg-19iwdkyIn1qycMChdUOBNrgIlx8YvCGSlXP4-RqMOgMWoBIN0XTNmy8Yv2gj9uRPrYx8x-IjJC7z1ZHeLLceH8KOek6PWhdbEE&__tn__=-


 

 


