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Zmiany klimatyczne, i co dalej? (cz. 2)  

iedawno byłem w swoich rodzinnych stronach w okoli-
cach Międzychodu i się przeraziłem. Szerokie, duże sta-
rorzecze Warty, gdzie 75 lat temu chodziłem  na ryby, to  

teraz wąska stróżka, rowek, który można przeskoczyć. Niektóre rzeki 
będą rzekami okresowymi, od deszczu do deszczu, jak 
to widzimy na filmach z Afryki czy na pustyniach. 
Więc zamiast planowanego betonowania rzek, czy 
osuszania bagien, które są w planach rządowych, po-
winniśmy działać odwrotnie. Robimy wszystko, aby 
pogłębić kryzys wodny. Stopnie wodne to przedsię-
wzięcie długofalowe. Właściciele lub dzierżawcy 
gruntów także nie pomagają, bo dla wątpliwych korzy-
ści z dopłat unijnych niszczą zachowane miedze i ocz-

ka wodne wśród pól. Z przekazów historycznych dowiadujemy się  
o stanie naszych rzek, otoczonych jedynie wałami i jednocześnie że-
glownymi, którymi transportowano głównie zboże i drewno do Gdańska 
i innych miast. Skutki zaniechań będą coraz dotkliwsze, bo niestety, 
każdy tylko obiecuje, a wyborów nie wygrywa się budową tamy, czy 
zbiorników, tylko rozdawaniem kasy.  
 Olbrzymie znaczenie dla magazynowania wód gruntowych speł-
nia las. Na dodatek las oczyszcza powietrze z dwutlenku węgla i produ-
kuje tlen. Wycinki więc, powinny być kontrolowane, racjonalne i pręd-
ko zasadzone nowe drzewa. Chcemy deszczu, więc nie niszczmy lasów, 
las i runo leśne to gąbka, która pochłania nasze nikłe opady, zacienia, 
obniża temperaturę, hamuje parowanie. Zasoby naszych wód grunto-
wych nie są nieograniczone, więc należy je oszczędzać. Czysta woda  
w rzekach może w tym pomóc dla celów komunalnych i przemysło-
wych. Szczególnie my sami możemy pomóc przez oszczędne podlewa-
nie ogródków. Ograniczyć koszenie trawy, bo ona znakomicie zatrzy-
muje wilgoć w ziemi. Zaleca się koszenie nie więcej jak 2-3 razy w ro-
ku, a nie co tydzień. Oprócz koszenia niektórzy na dodatek codziennie 
podlewają, no bo trzeba pokazać, że jest się „szlachtą na swoich pose-
sjach”, stać mnie na to, tylko ta średniowieczna szlachta miała więcej 
siana w głowie niż ich parobkowie. 
 Ogromne ilości wody zużywa rolnictwo. Oglądałem w TV rzekę 
Missisipi w USA. Biegnie od północy na południe. Olbrzymia rzeka  
z ogromnymi dopływami na cele rolnicze, głównie uprawy soi, w po-
szczególnych stanach traci wodę, aby przy ujściu w zatoce Meksykań-
skiej nie było jej już prawie wcale. Należy przyjrzeć się poczynaniom 
deweloperów, którzy za bezcen wykupują bezkarnie ziemię, zasypują 
stawy, mokradła i inne wodne zarośnięte nieużytki. Do czego może do-
prowadzić człowiek, niech świadczy j. Aralskie, którego wody zużyto 
do uprawy bawełny, jezioro prawie znikło. Niegdyś na rzekach, 
rzeczkach w Polsce było tysiące młynów. Wszystkie miały własne spię-
trzenia wody. Były tartaki napędzane wodą, kuźnie, huty szkła, nawet 
przy naszej Drawie. Wszystko rozebrano, a one trzymały wodę. W rol-
nictwie ważne jest, aby nie likwidować drzew i krzewów na miedzach 
między polami, bo one obniżają temperaturę otoczenia, tworzą cień – 
mniej wody ucieka. Ważne jest zbieranie wody „deszczówki” do podle-
wania. Kraje zachodniej Europy powoli w tej materii dochodzą do rozu-
mu. Odbetonowanie miast zapobiegnie gwałtownym zalaniom i podto-
pieniom, aby woda szybko nie odpłynęła w siną dal. Jest już w Polsce 
kilka większych miast, gdzie nie tylko się nie betonuje, a robi się wręcz 
coś odwrotnego, przywracając miastu skwery i przyrodę. Gromadzenie 
wody tam gdzie ona spadła wiąże się z kosztami budowy różnej wielko-
ści zbiorników wodnych. Odtworzenie niegdyś istniejących terenów 
podmokłych, zalesienia w miastach, sadzenie zieleni zatrzymującej wil-
goć. Bardzo ważna jest budowa, a przede wszystkim remonty setek 
urządzeń wodnych, które spiętrzają wodę, różnego rodzaju jazy. Na 
naszej Drawie było ich kilkadziesiąt, i mimo tego, drewno, zboże i wy-
roby ze szkła były spławiane i transportowane tą drogą, pośrednio, aż do 
Berlina. W lasach małe śródleśne bagna, torfowiska, pomagają oszczę-
dzać wodę, bo praktycznie już od wiosny do jesieni mamy suszę. Reten-
cja ma pomóc w gromadzeniu wody w czasie nasilonych opadów, aby-
śmy korzystali z niej podczas suszy. To samo z betonowaniem brzegów 
rzek. Faszyna pozwala na przenikanie wody do gruntu, jednocześnie 
pobudza odrastanie roślinności, drzew i krzewów niezwykle ważnych  
w całym cyklu odnowy biologicznej przyrody, całego ekosystemu, sta-
nowiącego magazyny wody. W Stanach Zjednoczonych rozbierane są 
zapory na rzekach, przywracane są meandry i starorzecza, odtwarza się 
dzikie brzegi, tam gdzie są zabetonowane. Śledzę te procesy w telewizji, 
bo to przywracanie przyrodzie naturalnych tarlisk dla łososia, ale też 
  

niszczuki krokodylej czy wiosłonosa, ryb, którym groziło wyginięcie. 
Mieszkańcy niektórych krajów biorą spawy w swoje ręce, protestując 
przeciw podlewaniu pól golfowych, sadząc tam kwiatki lub wlewając 
do dołków beton. Największa nieuregulowana rzeka w Europie we 
Francji - Loara, mimo że jest nieuregulowana, to jest jednocześnie 
rzeką żeglowną, pełną życia zwierząt wodnych, ryb, siedliskiem ptac-
twa lądowego i morskiego w jej szerokiej delcie.  

Zapobieganie suszy to też zwiększenie małej retencji na wsi, 
małych miastach i osiedlach, polach o nieużytkach. Wodę deszczową 
należy zatrzymywać za każdą cenę. Pozwolić budować bez ograniczeń 
małe stawy, aby rolnicy zmagazynowaną wodę mogli wykorzystywać 
do swych potrzeb, w tym do hodowli ryb. Pozwoli to na nawadnianie 
pól i ogrodów bez konieczności sięgania po wody gruntowe, które nie 
są niewyczerpalne. „2 LUTY” to światowy „Dzień Mokradeł”, bo do-
strzegany jest problem, bo obszary wodno-błotne są bezcenne dla śro-
dowiska, bo potrzebna jest bioróżnorodność dla odtworzenia środo-
wisk zdegradowanych przez człowieka. Bardzo ważne, aby tereny po 
byłych już, czy czynnych jeszcze kopalniach węgla brunatnego, jak 
najszybciej przywrócić 
przyrodzie. Około 6% lądu 
tworzą mokradła, które 
wytwarzają około1/3 tlenu 
naszej planety. Jest więc  
o co zabiegać! 

Skażenia – przy-
duchy były zmorą naszych 
wód w ub.r. Szczególnie 
bolesne było skażenie Od-
ry. Bzdurne jest twierdze-
nie, że powstało ono  
z przyczyn naturalnych. 
Dawno, bo prawie 70 lat 
temu kładziono mi do głowy wiedzę na temat chorób, szkodników ryb, 
a przede wszystkim powstawania przyduch – zjawiska znanego  
w przyrodzie, a szczególnie w niektórych typach wód. Żadnemu ich-
tiologowi nie wciśnie się ciemnoty, że tak duża rzeka, o tak wartkim 
nurcie mogła ulec skażeniu (przydusze) z powodu naturalnego braku 
tlenu. Zasolenie wody, które spowodowało cały łańcuch zdarzeń  
w ekosystemie, z obecnych w tym środowisku sinic, pozbawiających 
wodę tlenu, to celowe lub niekontrolowane zrzuty wód z kopalń,  
w tym odkrywkowych, względnie z hut czy jakiegoś zakładu chemicz-
nego, a jest ich tam bardzo dużo. Takie mikroorganizmy nigdy w słod-
kiej wodzie i nigdzie nie występują i nie powinno ich tam być. Skutki 
były dramatyczne, pozbawiające Odrę tlenu, w sumie kilkaset ton śnię-
tych ryb i innych zwierząt to katastrofa, której odtworzenie potrwa 
kilkadziesiąt lat.  

W Odrze w latach 60-tych ub.w. odłowiono ostatniego jesio-
tra atlantyckiego, w Polsce uważano go za wymarłego. Z Kanady 
przywieziono samice jesiotra, na miejscu inkubowano, przez 17 lat 
hodowano, aby się zaaklimatyzowały, oznakowano i narybek wpusz-
czono do Odry. Wszystkie, już kilkukilogramowe osobniki, znaleziono 
martwe. W rzece zginęły przede wszystkim osobniki duże, drapieżne, 
gotowe do tarła. Za kilkanaście lat byłyby zdolne do samodzielnego 
rozmnażania. Rząd mówi ogólnikami, nic z nich nie wynika, chyba te 
złote algi za głęboko się usadowiły w ich głowach.  

Czasy trudne, ale to nie powinno zwalniać od proekologicz-
nych działań. Na pewno światełkiem w tunelu jest podpisanie listu 
intencyjnego w sprawie zagospodarowania i objęcie retencją całego 
dorzecza Warty na terenie Województwa Wielkopolskiego. Jak do-
tychczas głównym zmartwieniem polityków jest, aby zatrzymać stołki 
przy korytach, ale nie tych rzecznych. Wody wysychają, a u nas 
„choćby potop”, a nawet „pustynia”. Co tam przyszłe pokolenia, waż-
ne, aby być znowu wybranym, a reszta jakoś to będzie. Niestety, to 
myślenie nie tylko jednej opcji, ale wszystkich. Pieniądze niby są, ale 
robimy tak, aby ich nie dostać. Nie trzeba także nieustannie kopać 
niedźwiedzia po goleniach, to nie będzie potrzeba się bać. Chaotyczne 
zakupy uzbrojenia to dodatkowe 100 mld zł. Na dług publiczny i dług 
krajowy, to dodatkowe obciążenie ponad 100 mld zł w postaci spłaca-
nych odsetek, na których korzystają zagraniczne banki. Ta kasa + fun-
dusze unijne, pozwoliłaby wybudować obiecane w każdej gminie 
zbiorniki retencyjne dla rolników. A może by tak trzeba zmienić pra-
wo, aby można było znów móc szerzej korzystać z energii odnawial-
nej, a przede wszystkim wiatraków. Widzimy więc, że jest u nas dużo 
do zrobienia, nawet rzeczy prostych, aby w mini ułamku przyczynić 
się do zachowania natury i przyrody dla potomnych. 

Józef Antoniewicz 

Jezioro Aralskie. 
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CIEKAWE DETALE (cz. 9) 

o już jest dziewiąta część artykułu poświęconego deta-
lom, które można zaobserwować przyglądając się zabu-
dowie Czaplinka. Opisane detale mają  różny charakter,  

ale mają jedną cechę wspólną: wszystkie związane są w mniejszym lub 
w większym stopniu z przeszłością miasta. Podobnie jest w przypadku 
detali zaprezentowanych Czytelnikom w tej części artykułu. 

*** 
 Charakterystycznym elementem wielu dawnych budynków 
mieszkalnych w Czaplinku były dwuskrzydłowe drewniane okiennice. 
Służyły one nie tylko do zabezpieczania okien, ale także do regulacji 
temperatury w mieszkaniu. Latem zasłaniały przed słońcem zapobiega-
jąc nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza, a zimą zatrzymywały cie-
pło. W okiennice wyposażone były przeważnie okna na parterze, ale  
w niektórych budynkach okiennice były również na pierwszym piętrze. 
Do dzisiejszych czasów okiennice zachowały się w niewielu miejscach. 
Przykład zachowanych w niezłym stanie oryginalnych okiennic widzi-
my na fot. nr 1 przedstawiającej fragment fasady parterowego domu 

mieszkalnego przy ul. Polnej 15. Oprócz cech użytkowych, okiennice 
miały również walory estetyczne. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 7 jest 
przykładem współczesnego wykorzystania imitacji okiennic dla uzyska-
nia efektu estetycznego (fot. nr 2). 

 Spacerując ulicami Czaplinka możemy odnaleźć przykłady daw-
nej ryglowej techniki  budowlanej. Ściany wzniesione tą techniką posia-
dają szkielet nośny z drewna, najczęściej dębowego lub sosnowego, 
którego wypełnienie stanowi cegła ceramiczna lub surowa 
(niewypalana) względnie glina. Najtrwalsze obiekty wzniesione techni-
ką ryglową posiadają konstrukcję drewnianą wypełnioną cegłą cera-
miczną. Konstrukcję taką określa się nazwą „pruski mur”. Przykładem 
jest widoczna na zdjęciu nr 3 ściana budynku gospodarczego przy Alei 
Żeglarzy. W drewnianym szkielecie tej ściany widoczne są braki (np. 
 

brak tzw. pod-
waliny), po-
wstałe zapewne 
w wyniku usu-
nięciu spróch-
niałych elemen-
tów konstrukcji. 
Podczas prac 
remontowych 
braki zastąpiono 
cegłą, dzięki 
czemu ten stary 
mur przetrwał w 
niezłej kondycji. 
Przy okazji do-
dam, że do uży-
wanej od 2016 r. 
nazwy „Aleja 
Żeglarzy” wiele osób ma zastrzeżenie, gdyż ulica ta w rzeczywistości 
nie odpowiada definicji alei.  

 Ciekawym przykładem dobrze zachowanego budynku z pru-
skiego muru jest tzw. "wikarówka" przy ul. Moniuszki 1 zaprezento-
wana na fot. nr 4. Historycy datują ten budynek na XVIII wiek lub na 
I połowę XIX 
wieku.  
 Kon-
strukcje ryglo-
we często są 
trudne do zaob-
serwowania, 
gdyż bywają 
ukryte pod tyn-
kiem a ponadto 
wiele z nich 
zachowało się 
tylko w działo-
wych ścianach 
wewnętrznych. 
Poszukując pa-
miątek budow-
nictwa ryglowe-
go warto wejść 
pod starą zada-
szoną bramę 
prowadzącą na 
małe podwórze 
znajdujące się 
na zapleczu 
narożnego bu-
dynku mieszkal-
nego Górna 3. Ta zadaszona brama z drzwiami znajduje się od strony 
ul. Moniuszki i zlokalizowana jest między domem mieszkalnym 
 

1. Fragment budynku przy ul. Polnej 15  (fot. Zb. Januszaniec).  

2. Imitacje okiennic przy ul. Jagiellońskiej 7 (fot. Zb. Januszaniec).  

3. Przykład konstrukcji ryglowej przy Alei Żeglarzy  
(fot. Zb. Januszaniec).  

4. Wikarówka z pruskiego muru przy ul. Moniuszki  (fot. Zb. Januszaniec).  

5. Zadaszona brama przy ul. Moniuszki (fot. Zb. Januszaniec).  
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Przebudowa ul. Poznańskiej 

a budynkiem gospodarczym. Widzimy ją 
na fot. nr  5.  
Sąsiadująca z bramą ściana budynku go-
spodarczego posiada konstrukcję ryglową 
wypełnioną niewypalaną cegłą. Ubytki tynku 
sprawiają, że widoczne są drewniane belki kon-
strukcji i kruszejące surowe cegły z gliny. Frag-
ment tej ściany (w tym poziomą belkę, czyli tzw. 
rygiel oraz ukośną belkę, czyli tzw. zastrzał) 
widzimy na fot. nr 6. 
Fot. nr 7 przedstawia fragment konstrukcji 
ryglowej budynku przy ul. Studziennej 2. 

Na poziomej belce widoczne są nacięcia. Są to znaki ciesielskie, któ-
rych zadaniem było ułatwienie montażu konstrukcji ryglowej. Znaki 

awsze uważałem, że przygotowanie projektów inwestycyjnych 
jest swego rodzaju inwestycją, samą w sobie. Każdy samorząd 
powinien  mieć  w  gotowości  takowe,  gdy nadarzy  się  okazja  

do pozyskania dofinansowania na ich realizację. W poniższym artykule chciał-
bym przedstawić sytuację odnośnie dróg powiatowych - będących ulicami  
w Czaplinku. Na początku mojej kadencji w Radzie Powiatu Drawskiego 2018-
2023, ze zdziwieniem skonstatowałem, że Powiat Drawski nie posiada żadnego 
gotowego projektu do realizacji na terenie Gminy Czaplinek! Dlatego pierw-
szym krokiem było podjęcie działań nad przygotowaniem projektów, w celu 
absorpcji środków z nadchodzącej nowej perspektywy unijnej na lata 2021- 
2027. Na „pierwszy ogień” ruszyliśmy z przebudową ul. Kamiennej, którą zrea-
lizowano w 2021 r., co było znaczącym osiągnięciem w tak krótkim, trzyletnim 
okresie - od zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu, do efektu final-
nego – przebudowanej drogi.    

Przed dwoma laty zakończono prace projektowe ul. Poznańskiej, na 
którą 13.08.2021 r. w ramach projektu pilotażowego „Polski Ład”, Powiat 
Drawski złożył wniosek o dofinansowanie, by wspólnie z gminą realizować to 
przedsięwzięcie. Szacowany koszt inwestycji 3mln 330 tys. zł. Niestety, wniosek 
nie został uwzględniony. Dlatego też w marcu ub.r. w ramach II naboru wnio-
sków do „Polskiego Ładu”, po przeszacowaniu kosztów ponownie aplikowali-
śmy o dofinansowanie tej drogi. Rząd przyjął 26.04.22 r. uchwałę, która wpro-
wadziła zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Stra-
tegicznych. Wprowadzone zmiany wynikały z postulatów samorządów i przed-
siębiorców, a także z wywołanej przez rosyjską agresję na Ukrainę sytuacji  
w gospodarce i na rynku wykonawców. Rozstrzygnięcie nastąpiło 30.05.22 r.,  
z tego tytułu Powiat Drawski otrzymał rekordowe dofinansowanie w kwocie 
3mln 705 tys. zł, co stanowi 95% szacowanych kosztów inwestycji. 

Zarówno w Budżecie Powiatu Drawskiego, jak i w Budżecie Gminy 
Czaplinek na 2023 r. zaplanowano środki, jako wkład własny na to zadanie pn: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2015Z ul. Poznańska w Czaplinku 
wraz z budową kanalizacji deszczowej”, którego koszt oszacowano na 3,9 mln 
zł. Przewidywany termin wszczęcia postępowania przetargowego zaplanowano 
na I kw. br. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Czas 
realizacji przebudowy – ok. 6 miesięcy. Jest to zadanie jednoroczne, a więc jej 
zakończenie powinno nastąpić do końca br. 

O potrzebie realizacji tej inwestycji, niech świadczy fakt, że poza loka-
lizacją kilku dużych zakładów pracy przy tej ulicy, ruszy zapewne w najbliż-
szym czasie budowa kompleksu handlowo-usługowego u jej zbiegu z ul. Pła-
wieńską, a wówczas ruch na tej drodze znacząco wzrośnie. Ponadto jest to ulica 
łącząca dwie drogi wojewódzkie: nr 163 (ul. Wałecka) i nr 177 (ul. Pławieńska). 
O zastoiskach wody po opadach na tej ulicy już nie wspomnę… 

Trzymajmy kciuki za powodzenie postępowań przetargowych i wybór 
wykonawcy, a tym samym realizację kolejnej inwestycji drogowej w naszej 
gminie! A w gotowości czeka projekt przebudowy ul. Czarnkowskiego, by apli-
kować o środki zewnętrzne.  

Nie zwalniamy tempa w przygotowaniu kolejnych projektów, przy 
współudziale gminy Czaplinek! Budżet 2023 zawiera kwoty po 60 tys. na trzy 
projekty przebudowy dróg powiatowych z budową kanalizacji deszczowej: 
2022Z (ul. Moniuszki); 2024Z (ul. Młyńska) i 2017Z (ul. Słoneczna); 2021Z  
(ul. Słowackiego).  

I właśnie w ten sposób powinno się prowadzić długofalową, perspek-
tywiczną politykę inwestycyjną na linii gmina - powiat, której dobrym duchem 
przez ostatnie 4 lata był Kierownik Referatu Inwestycji Marek Młynarczyk, 
który z końcem września ub.r. zakończył wieloletnią pracę w Urzędzie Miej-
skim w Czaplinku i odszedł na zasłużoną emeryturę. W tym miejscu serdecznie 
Mu dziękuję w imieniu wielu mieszkańców Gminy Czaplinek, za kreowanie 
polityki inwestycyjnej naszej małej ojczyzny. Nasz kilkunastoletni dialog,  
w postaci wielu merytorycznych rozmów, dyskusji, wspólnych starań, przynosi 
wymierne rezultaty! Dzięki Marek! Czy będzie Jego godny następca? Czas 
pokaże…  

Zbigniew Dudor 

takie były po-
wszechnie stosowa-
ne podczas przygo-
towywania belek 
przeznaczonych do 
wznoszenia obiek-
tów ryglowych.  
W nacięciach zako-
dowana była infor-
macja o lokalizacji 
danej belki w kon-
strukcji.  (cdn.) 
 
 
Zbigniew Januszaniec 

zięki staraniom moich znamienitych przyjaciół ze Stowarzysze-
nia Przyjaciół Czaplinka ponownie zostałem uhonorowany, tym 
razem  tytułem "Zasłużony dla  Powiatu Drawskiego". Dziękuję  

moim Przyjaciołom jak i Radzie Powiatu Drawskiego za ten zaszczytny tytuł.  
Jak  pisałem wcześniej moje zasługi zawdzięczam wspaniałym lu-

dziom, z którymi miałem szczęście przyjaźnić się, współpracować i współdzia-
łać. To oni nauczyli mnie szacunku dla pracy, konsekwencji w działaniu i soli-
darności ludzkiej. Odkryli też przede mną nowe pola działania. 
 Wielu z ich już odeszło na zawsze. Niestety, mimo poniesionych zasług 
dla naszej społeczności, przypominają ich tylko napisy na nagrobkach. Czas 
zaciera pamięć o nich, a nawet zacierane są ślady po ich działalności. Więc rado-
ści z powodu spotykających mnie wyróżnień towarzyszy smutek, a i złość. 
 Kiedyś w budynku, w którym mieściła się Izba Muzealna, działała Mło-
dzieżowa Biblioteka Publiczna im. Janiny Porazińskiej powstała w 1961 r.  
z inicjatywy Janiny Kasprowicz i przez nią kierowana. Oprócz biblioteki prowa-
dziła ona pracownię plastyczną, do której uczęszczało do 800 dzieci. Działalność 
pani Kasprowicz była unikatowa w skali kraju. To tam ujawnił się talent rzeź-
biarski Edwarda Szatkowskiego, a i inne talenty. 

Bibliotekę i pracownię... "słusznie" zlikwidowano jako relikt minionej 
epoki, a z budynku, jeśli dobrze pamiętam, w którym się one mieściły usunię-
to nawet tablicę "Biblioteka Młodzieżowa im Janiny Porazińskiej". W swoim 
 

czasie w ramach renowacji elewacji tego budynku wyeksponowano niemiecki 
napis Marktstrasse 242. 

Wcześniej podobny los spotkał plac 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, 
którego żołnierze zdobywali Czaplinek i przelewali tu krew. Po transformacji  
zmieniono mu nazwę na... Marktplatz...,  o przepraszam Rynek.   
 Zasłużoną pedagog w wychowaniu pokoleń młodzieży Janinę Kaspro-
wicz przypomina już tylko napis na jej nagrobku. Takich jak ona zasłużo-
nych mieszkańców mieliśmy wielu. I żaden nie zasłużył na uhonorowanie! 
Jarosław Leszczełowski w 2 tomie swej złocienieckiej trylogii pisze, jak dużo  
w niemieckim Złocieńcu (Falkenburgu) było miejsc honorujących zasłużonych 
mieszkańców miasta   
 Mimo upływu 78 lat po wojnie uhonorowaliśmy tylko jedną osobę – 
Antoniego Tołłoczkę, nadając Jego imię Ośrodkowi Sportów Wodnych. 
 

CZY JESTEŚMY GŁUPSI OD NIEMCÓW? 
 W ostatnich latach powstały w Czaplinku 2 nowe osiedla, w których 
ulice noszą nazwy: Jaśminowa, Różana, Kalinowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, 
Brzozowa, Jesionowa, Akacjowa, Lipowa. Nie rosną na nich żadne jesiony, 
kasztany, akacje itp. 
 Tych urzędników, którzy usunęli napis o bibliotece, a odsłonili niemiec-
ką nazwę ulicy, tych którzy zmienili nazwę rynku i tych co nadali nieistotne 
nazwy nowym ulicom uważam za durni. 

Wiesław Krzywicki 

SŁÓW KILKA O GŁUPOCIE  

6. Fragment konstrukcji ryglowej pod zadaszoną 
bramą przy ul. Moniuszki (fot. Zb. Januszaniec).  

7. Znaki ciesielskie na belce konstrukcji ryglowej budynku 
przy ul. Studziennej 2 (fot. Zb. Januszaniec).  
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Partnerska wymiana doświadczeń  Zwiedzaj powiat z nowym przewodnikiem turystycznym  

Spotkanie noworoczne 2023 

oczątek roku to moment podsumowania minionych miesię-
cy i czas składania życzeń na kolejny rok. Stąd też  
20  stycznia  br.  w  Zespole  Szkół  w  Drawsku Pom. przy  

ul. Złocienieckiej odbyło się, po dwuletniej pandemicznej przerwie, 
tradycyjne Spotkanie Noworoczne. 
 Organizatorami spotkania byli Starosta Drawski Stanisław  
Cybula oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula Ptak. 
 Podobnie jak w poprzednich latach sala była pełna gości. 
Wśród nich znaleźli się Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, posłanka 
Małgorzata Prokop-Paczkowska, poseł Marek Hok, senator Stanisław 
Gawłowski, senator Janusz Gromek, członkowie Zarządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek. 
Ponadto spotkanie uświetnili swoją obecnością radni powiatu draw-
skiego wszystkich kadencji, burmistrzowie i wójtowie, przewodniczą-
cy rad miejskich i gminnych, radni miejscy i gminni, sekretarze, skarb-
nicy gmin powiatu drawskiego, sołtysi, przedstawiciele służb mundu-
rowych, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele służby zdro-
wia, służby leśnej, przedstawiciele oświaty, Ochotniczych Straży Po-
żarnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji, firm, związków, 
klubów i stowarzyszeń w powiecie drawskim, kierownicy, dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego, pracownicy Staro-
stwa Powiatowego oraz pozostali zaproszeni goście. 
 Spotkanie rozpoczęło się okolicznościowym występem dzieci  
z Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, a za-
kończyło się występem młodzieży z Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. 
 

 W dalszej części spotkania zaprezentowano krótki film zawie-
rający podsumowanie ubiegłorocznych działań władz Powiatu, mają-
cych na celu podniesienie standardu życia i wsparcie mieszkańców 
powiatu drawskiego. 

 Spotkanie było doskonałą okazją do uhonorowania statuetkami 
i listami gratulacyjnymi osób, którym Rada Powiatu Drawskiego nada-
ła tytuł „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”. Są to Ewa Giza oraz 
Wiesław Krzywicki. Listy gratulacyjne oraz upominki otrzymali rów-
nież sportowcy z terenu Powiatu Drawskiego, którzy wyróżnili się  
w ubiegłym roku szczególnymi osiągnięciami sportowymi: Kacper 
Latusek i Jakub Pawłowicz. 
Starosta Drawski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego 
serdecznie dziękują wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia  
i uczestnictwo w spotkaniu.  

Lidia Konwa 

przyjemnością informujemy, że dzięki środkom pozy-
skanym przez Wydział Rozwoju i Promocji wydany 
został  zestaw  turystycznych  publikacji  pn.  „Powiat  

Drawski dla aktywnych”. Dofinansowanie otrzymano poprzez udział 
w konkursie na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych 
przez członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej w roku 2022. 

 W skład zestawu „Powiat drawski dla aktywnych” wchodzą: 
mapa turystyczna powiatu drawskiego, mapa historyczna "Dramburg - 
Falkenburg - Tempelburg - Kallies" z reprintami przedwojennych ma-
teriałów kartograficznych, planów miast i archiwalnych zdjęć, mapa 
kajakowa rzeki Drawy oraz informator turystyczny o szlakach pie-
szych, rowerowych i przyrodniczych. 
 Przewodnik został wydany we współpracy z wydawnictwem 
EKO – MAP z Rzepczyna. Kwota dofinansowania to 4.000 zł. Nowy 
materiał promocyjny będzie można otrzymać biorąc udział w konkur-
sach organizowanych w ciągu roku przez Wydział Rozwoju i Promo-

cji Powiatu. 

dniach 16-19 stycznia br. powiat drawski odwiedziła sied-
mioosobowa delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu Sege-
berg, która reprezentowana była przez Rüdigera Jankowskiego,  

przedstawicieli związków sportowych – Holgera Böhma, Christiana 
Dethloffa, Svena Neitzke oraz  przedstawicieli straży pożarnej - Claasa 
Hendrika Heßa, Tima Gerrita Hübnera oraz Jörga Nero. 
 Stronę polską reprezentowali: Urszula Ptak – przewodnicząca 
Rady Powiatu Drawskiego, Stanisław Cybula – starosta, Waldemar 
Włodarczyk – wicestarosta, Zbigniew Dudor – członek Zarządu Powia-
tu Drawskiego, Katarzyna Szlońska-Getka – sekretarz Powiatu Draw-
skiego oraz Agnieszka Brzeźniakiewicz – naczelnik Wydziału Rozwo-
ju i Promocji.  

 Podczas wizyty strona niemiecka spotkała się z przedstawiciela-
mi Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagoździe, Złocieńcu oraz Czaplinku, 
zwiedziła także ich siedziby. Zorganizowano także spotkanie z przed-
stawicielami stowarzyszeń sportowych działających na terenie powiatu 
drawskiego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym. Nasi goście 
zapoznali się także z działalnością i funkcjonowaniem firmy Auto Sto-
dola w Nowym Worowie. 
 Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz 
opracowania planu dalszej współpracy. 
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Skatepark na Osiedlu Wieszczów  

To już 5 lat!  - Jubileusz Klubu Senior+ w Czaplinku  

ełni energii, zaangażowani w życie kulturalne miasta, zawsze 
gotowi do działania, dbający o swój rozwój i swoją integrację 
społeczną. Tacy są czaplineccy  seniorzy, którzy od 5  lat  prężnie  

działają w Klubie Senior+.  
 W czwartek 12 stycznia br. dokładnie w rocznicę oficjalnej inauguracji 
Klubu, odbyły się skromne ale uroczyste obchody jubileuszu Klubu Senior+. 
Zebranych gości: Burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza,  Zastępcę 
Burmistrza Czaplinka Janusza Bartczaka, byłego Burmistrza Czaplinka 
Adama Kośmidra, a przede wszystkim seniorów powitali gospodarze uroczy-
stości  – kierownik i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Czaplinku.  
 Na wstępie przypomniano pięcioletnią już historię Klubu.  
W roku 2017 zgodnie z decyzją ówczesnego Burmistrza Adama Kośmidra   
i Radnych został złożony stosowny wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy   
i Polityki Społecznej o utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Czaplinku zajęli się procesem tworzenia wniosku, remon-
tu, dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb seniorów oraz koordynacją zadania. 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”  na 
lata 2015-2020 Edycja 2017 – Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ Moduł 
I. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 250.000 zł. Gmina na jego 
realizację otrzymała dotację przyznaną z MRiPS wysokości 150.000 zł, przy 
wkładzie własnym gminy Czaplinek w kwocie 100.000 zł.  

Dnia 12 stycznia 2018 r. oficjalnie rozpoczął działalność Klub Senior+ 
w Czaplinku, przy ul. Moniuszki 26. Obiekt i prowadzenie zadania przekazano 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czaplinku.   

W kolejnych latach z pozytywnym wynikiem pozyskiwano środki 
finansowe na funkcjo-
nowanie i utrzymanie 
Klubu z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Spo-
łecznej, w ramach Pro-
gramu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2021-
2025 - Moduł II 
„Zapewnienie funkcjo-
nowania Klubu Se-
nior+”, przy obowiąz-
kowym wkładzie finan-
sowym z budżetu gmi-
ny Czaplinek.  

Dla polityki senioral-
nej w naszej małej 
ojczyźnie utworzenie 
Klubu miało duże 
znaczenie. Utworzono 
miejsce przyjazne 
seniorom. Miejsce,  
w którym mogą czer-
pać inspiracje do ubo-
gacania swojego życia 
poprzez kontakty 
bezpośrednie. Senio-
rzy mają możliwość 
spotykania się przez 

pięć dni w tygodniu nie tylko, by ze sobą pobyć, ale też po to, by wciąż się roz-
wijać. Organizowane są tematyczne prelekcje, warsztaty, spotkania integracyjne 
oraz spotkania z pasjonatami, osobami reprezentującymi różne profesje. Zdoby-
wają także wiedzę i nowe doświadczenia podczas wyjazdów i wycieczek. Se-
niorzy czynnie i chętnie uczestniczą w życiu klubu, włączając się w różnego 
rodzaju wydarzenia lub je organizując. 
 Gratulacje, podziękowania oraz najlepsze życzenia na kolejne lata dzia-
łalności złożyli seniorom przybyli goście. Przygotowano słodki poczęstunek – 
upieczony przez Seniorki Klubu oraz urodzinowy tort.  
Wrażeń artystycznych dostarczyła nam jedna z członkiń Klubu p. Wanda To-
maszewska, która na tę okazję przygotowała i wyrecytowała przepiękny wiersz:  
„My dalej jak jedna rodzina.  
Choć już 5 lat mija. 
Moc życzeń sobie życzymy, 
troski, smutki przed drzwiami zostawiamy. 
A uśmiech kolegów, koleżanek, 
w kosz słodyczy przemieniamy. 
Gimnastykę, pieczenie, gotowanie,  
gry, zabawy, to wszystko mamy. 
Z wyjściem z klubu się ociągamy. 
Ach, jaka ulga, jutro też się spotkamy!”  
 Czas pokazał, że powstanie placówki i kontynuowanie jej funkcjonowa-
nia przez obecnego Włodarza p. Marcina Naruszewicza jest bardzo trafną decy-
zją, a klub cieszy się dużą popularnością wśród seniorów.  
Seniorom klubu gratulujemy jubileuszu i życzymy kolejnych wspaniałych lat 
działalności. 

Katarzyna Mikuła-Młynarczyk 
kierownik Klubu Senior+ w Czaplinku  

aalarmowany przez jedną z mieszkanek Osiedla Wieszczów,  
a zaciekawiony inicjatywą i desperacją miejscowych dzieci i mło-
dzieży, udałem się na „plac budowy skateparku”, „inwestycji”  

realizowanej na skraju osiedla. Z braku takiego obiektu jak skatepark, osiedlowi 
miłośnicy rowerów postanowili sami wybudować jego namiastkę. W ruch po-
szły łopaty, taczki, wykorzystano szczątki mebli. Powstał tor przeszkód na miarę 
możliwości, ale zapewne nie oczekiwań, jak widać na zdjęciu. Z pewnością 
powyższe zamierzenie świadczy o wielkiej potrzebie istnienia w mieście takiego 
obiektu sportowego. Wszak nie ma chyba dzisiaj dziecka, które nie posiadałoby 
roweru!? W tej kadencji samorządowej nie zrobiono u nas nic, aby skatepark lub 
podobny obiekt powstał.  

Chociaż zrobiono – ale w odwrotnym kierunku – Pan Burmistrz jed-
noosobowo, bez wiedzy Radnych, jedną ze swoich pierwszych decyzji zrezy-
gnował, z przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowania 
do budowy obiektu w wysokości 200 tys. zł, przyznanym decyzją z dnia 
30.10.18 r. Pan Burmistrz tłumaczył się wobec mieszkańców, że tego zadania 
 
 

nie było w projekcie budżetu 
na 2019 r. Prawda natomiast 
jest taka: 
- po wygraniu wyborów  
4 listopada, przed zaprzysię-
żeniem 19 listopada, otrzymał 
wstępny projekt budżetu, 
gdzie po stronie wydatków 
było 70 mln zł, w tym projekt 
skateparku. Pan Naruszewicz 
nie złożył żadnej propozycji 
odnośnie wyboru zadań inwe-
stycyjnych; 
- w projekcie budżetu na 2019 r. istotnie nie było skateparku, bo w tym czasie 
wskaźniki budżetowe nie pozwalały na realizację takiego zadania. Ponadto miał 
Pan Burmistrz dwa miesiące czasu, i mógł zrezygnować z innego zadania na 
rzecz skateparku, ale tego nie zrobił – budżet przyjęto dopiero w styczniu. Mógł 
też w trakcie roku, kiedy poprawiały się wskaźniki, wprowadzić do budżetu 
skatepark;  
- co zrobił najważniejszego i najgorszego w sprawie skateparku, to pisemnie 
zrezygnował z dotacji, odsyłając w dniu 10.02.19 r. do MSiT niepodpisane 
umowy na dofinansowanie. A powinien zamiast rezygnacji, wnioskować  
o przeniesienie realizacji zadania na rok 2020. I tu leży pies pogrzebany. 
 Może teraz Pan Burmistrz, uzbrojony w łopatę ruszy ze wsparciem dla 
inicjatywy osiedlowej młodzieży? Może na placu boju pojawi się radny z tego 
okręgu wyborczego Szyman Pastuszek? Może ruszy do Ratusza przewodniczą-
ca Zarządu Osiedla Nr 3 Sabina Pierwieniecka, co onegdaj nie raz już robiła?  
A może droga Młodzieży trzeba jednak poczekać do nowych wyborów samo-
rządowych? 
 Ferie zimowe za pasem, lodowiska nie ma, i być może zdesperowani 
uczniowie ruszą wyręczyć władze w ich powinnościach? 

Adam Kośmider 

Skatepark w Szczecinku 

Tor na Oś. Wieszczów 



 

 

8       <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>                 Kurier Czaplinecki - Luty 2023 

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

Podsumowań czas, czyli Gala Oskarów...  

Zakończenie I semestru to doskonała okazja do podsumowań. Od 
kilku lat podsumowanie w naszej szkole przyjęło formę Oskarowej 

Gali, podczas której najlepsi uczniowie odbierają statuetki w okre-
ślonej kategorii. Uroczystość ta miała miejsce 27 stycznia br. Przy-
znano tytuły w następujących kategoriach:  
NAJLEPSZY UCZEŃ:  
Liceum Ogólnokształcące - Wojciech Piwowarski  
Technikum – Maksym Kunert  
Szkoła Branżowa - Marta Ptaszek  

KONKURSOWICZ:  
Jonatan Tobiasz  
Julia Łojek  
Jakub Cabaj  
SPORTOWIEC:  
Anika Słowińska i Anna Wojciechowicz  
Mateusz Bieliński  
CZYTELNIK:  
Malwina Papierska  
Żaneta Miszewska  
Swoją obecnością uroczystość uświetnili:  
- Starosta Drawski pan Stanisław Cybula  
- Wicestarosta Drawski pan Waldemar Włodarczyk  
- Burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz  
- Radny Gminy Czaplinek pan Szymon Pastuszek  
- Pan Wiesław Krzywicki  
- Dyrektor ZS w Czaplinku pani Małgorzata Głodek  

 

Miło nam zakomunikować, że w tym roku szkolnym rozpoczniemy 
nowy projekt “Mobilność szansą na rozwój zawodowy”. Jego trzy 
najważniejsze cele to:  
- zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych;  
- nauka języka hiszpańskiego;  
- promocja naszej szkoły.  

Autorką projektu jest 
pani Marta Gańska a jego 
wartość to 52 054 euro. 
Robi wrażenie, prawda? 
Miejsce docelowe to 
Malaga, a pobyt tam wią-
że się z 4.tygodniową 
ofertą kulturalną i tury-
styczną. Udział w projek-

cie wezmą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, między innymi  
z Technikum Obsługi Turystycznej (11),Technikum Żywienia (2) 
oraz Technikum Mechatronicznego (5).  
Spotkanie w sprawie projektu odbyło się 26 stycznia. Przed ucznia-
mi Dzień Hiszpański - 09.02, a od 28.05 - 24.06 uczniowie wraz  
z nauczycielami przebywać będą w Hiszpanii. Gratulujemy pomysło-
dawczyni oraz wszystkim uczestnikom.  

Wioletta Piotrowska 

Malaga w zasięgu ręki, czyli nowy projekt w naszej szkole...  

Gala Oskarów była także doskonałą okazją do złożenia podziękowań nauczy-
cielom przedmiotów zawodowych przez klasę IV T (g). Z tej okazji wyjątko-
we pamiątki od uczniów otrzymali: pani Marta Gańska, pani Hanna Chwiałkow-
ska, pani Paulina Polewacz, pani Barbara Radziszewska, pan Mirosław Stani-
szewski oraz pan Szymon Pastuszek. Rozdanie nagród było też okazją do 

występów artystycznych uczniów naszej szkoły oraz zaprezentowania scenki 
“Szkoła Wieszczów”. Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani Agnieszka 
Skonieczna. Następna gala już w czerwcu, niemniej jednak powinien cieszyć 
nas każdy, nawet najmniejszy sukces.  

Wioletta Piotrowska  
zdj. Artur Manikowski 
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chodzę w sezon mocno zmotywowany i rozpędzony (taki 
zwrot kolarski). Jest w Luboradzy MTB, teren urozmai-
cony,  uroczy,  ciekawy i przy tym  mocno ciężki. Chcąc 

mocno wystartować rozgrzewam organizm do maksymalnego wysiłku. 
W młodości nie potrzebowałem takiej rozgrzewki, a teraz to należy 
(wiek tego wymaga). Pojechałem za daleko i spóźnienie na start 8 min. 
Rozpoczynam szaleńczy pościg, zaraz po starcie jest 900 m podjazd, 
12%, miejscami 18%, uch! Żarty na bok. Dopadam pierwszych (tych 
najsłabszych) na około trzecim – czwartym  kilometrze. Mam komen-
tarze - "Janek, a co ty tu robisz". Jadę do upadłego, przyjeżdżam 36 
open na 60 startujących. Na mecie dowiaduję się, że wygrałem swoją 
grupę (nie interesuję się zbytnio - złość sportowa). Z powodu wyjecha-
nia się nie poznaję swojego samochodu i kolega mi go wskazał, a ja nie 
mogę wstać spod miejskiego płotu - brak siły.  

Parę dni później dochodzę do wniosku, że formę zgoniłem na 
rower, jest OK. Siadam na rower szosowy, jest też Połczyn, tylko szo-
sa. Trasa, jaką ustawił Jarek Marycz, jest upierdliwa (przepraszam, ale 
tak ją określam). Jest to trzyetapowy Velo Bałtyk Kospel, i pierwszy 
etap to Połczyn, Popielewo, Zdroje 2,4 km podjazd, w jednym miejscu 
14%. Ogrodno bruk i w prawo koło Straży Pożarnej te 4 rundy. Idzie 
dobrze, temperatura 28 st. na plusie, jestem około 50 open na 120 star-
tujących, drugi w grupie wiekowej. I niespodzianka. Sołectwo Popiele-
wo funduje nagrodę dla Najstarszego Zawodnika, i ja ją biorę. Śmiechu 
co nie miara, jest nawet fajne zdjęcie.  

Wygrywam kilka mało znaczących wyścigów. Co roku jest 
maraton Dookoła Jeziora Miedwie. W tym roku na grawelach. Szykuję 
swojego Corrateca górala na ten wyścig. Wmontowuję amortyzator 
(niepotrzebny), zakładam oponki mocno zdarte (chodzi o wagę i lepsze 
toczenie się po szutrach). Start z pierwszej grupy, tej najsilniejszej (za 
wynik z roku 2021). Rowerek idzie, że hej. Po 11-12 km orientuję się, 
że jadę na mój rekord trasy - co roku taka sama. I nie koniec  przygód, 
zaczyna mi trochę rowerek być niestabilny, chwilę później guma tylne 
koło. Ale nie wziąłem zapasowej dętki, pompki, pół bidonu węglowo-
danów, wszystko ze względu na wagę, która trochę przeszkadza. Roz-
pacz, 30 minut czekam na jakąś pomoc i w końcu kolega z Poznania 
daje jakąś dętkę i pompeczkę - dosłownie, moje koła to 26 cali, a mam 
dętkę 29 cali, jakoś upycham i jadę spokojnie. Dostaję na punkcie kon-
trolnym pompę i mam powietrze, zaczynam szaleć, dojeżdżam na trze-
ciej pozycji w kategorii open 230 na 360 startujących i znowu złość - 
sportowa. Tyle zrobisz, a tu malutki kolec z dzikiej róży, czy akacji. 
 Jadę z rozpędu, Maraton Świeszyński, Maraton Łobezki. Prze-
siadam się na rower szosowy i jadę II etap Koszalin Kospel w Karlinie, 
deszcz od rana, wyścig szybki i kręty. Jadę dobrze, to mnie uspokaja, 
ale Kozia Górka i mam kłopoty, z dużym trudem to wytrzymuję 
 

Różne oblicza mojego kolarstwa (cz. 3)  

Budżet 2023 

i na mecie czwarta pozycja i open około 80 pozycji; źle ze mną - 
"superdekompensacja", a miałem na nią uważać. Co to jest? Ustawie-
nie się organizmu, psychiki, formy, pragnienia, łaknienia na poziomie 
wygodnym dla człowieka w odpowiednim wieku. Jest na to rada. Za-
czynam wyrywać siebie z letargu i zadowolenia, treningi specjali-
styczne, tlenowe. Miernik serca pokazuje 90%, kalorie 2900. To za 
mało, ma być 100%. Doprowadzam serce do 100%, kalorie 3300,  
hemokratyt 44 i już należy pilnować, by krew nie była za gęsta i zno-
wu wiek.  

Jadę trzeci etap Koszalin Kospel i jestem trzeci mimo gumy 
(przebita dętka) na 800 m przed metą, open 68 na 130 startujących.  

Jadę Lang Orlen, mocny wyścig na Kaszubach i wygrywam 
kategorię po szosie mocno pofałdowanej, i jak to na Pomorzu zawsze 
wieje, ale wszystkim. Przesiadam się na górala i jadę na Dzikie Sza-
leństwo w Debrznie, i jak zwykle rower. Dosłownie na 10 min. przed 
startem psuje mi się manetka. Mam 9 biegów w Corratecu, a teraz 
tylko jeden. Informuję organizatora, a on tylko jak w piosence Klen-
czona "ach, do czorta". Uzasadnia to, cytuję: "Janek ty tu jak perełka 
musisz". Ustawiam jeden średni bieg i heja, podjazdy biegnę, pusz-
czam hamulce, zjazdy puszczam rower luzem, Corratec szaleje na 
korzeniach i dziurach ścieżki, jadę na maksa i dojeżdżam do pierwsze-
go z kategorii, on wie o moim problemie i spokojnie czeka na pod-
jazd, a jeszcze są dwa krótkie, jeden 18%, drugi 25%, przeciwnik nie 
atakuje, czeka na podjazdy i wtedy ja daję z kopyta, no biegiem,  
i przegrywam, jestem drugi w kategorii i 35 open na 68 startujących.  

Naciągam się strasznie (takie zwroty, lepiej mi to wychodzi). 
Odpoczywam i coś już planuję na późną jesień i zimę, ale to będzie  
w czwartym odcinku, jak skończę mój plan i starty. Pozdrawiam wszystkich.  

Jan Dymecki  

rojekt budżetu na 2023 r. przygotowano dość szybko, ale 
podobnie jak rok temu wymagał poprawek, które zgła-
szali nie tylko Radni. 

W tegorocznym budżecie prognozuje się dochody w wysoko-
ści 64 146 098 zł, wydatki 65 744 099 zł. Deficyt budżetowy planuje 

się w wysokości (-) 1 628 001 zł. Dług na koniec 2023 
r. planuje się na 23 987 843 zł, czyli będzie rekordowy! 
Budżet przyjęto jednogłośnie. Tu trzeba przypomnieć 
Radnym (nazwiska litościwie pominę), którzy w po-
przednich dwóch kadencjach zawsze głosowali przeciw, 
ponieważ brzydziła ich wysokość długu publicznego  
i planowane deficyty. Tym razem, i przy tym rekordzie, 
zahamowań przy zatwierdzaniu projektu nie mieli.  

Podobnie Pan Burmistrz, wielce frasował się podczas kampa-
nii wyborczej zadłużeniem Gminy. Obiecywał jego radykalne zmniej-
szenie. Jak widać, rzeczywistość samorządowa zweryfikowała Jego  
i Radnych poglądy na kwestie zadłużenia. Tak Panowie trzymać!  

Warto się pochylić nad kilkoma pozycjami budżetu.  
Z rezerwy oświatowej przeznaczonej na odprawy emerytalne  

i nagrody jubileuszowe (344 986 zł), zabrano na fundusz obywatelski 
145 110 zł. Nauczyciele nie będą zadowoleni. 

Oprócz dotacji dla CzOK-u w wysokości 1,35 mln zł, zapla-
nowano prawie 300 tys. zł na organizację imprez kulturalnych, będzie 
  

zabawnie i wesoło! Natomiast na działalności Izby Muzealnej przewi-
dziano tylko 30 tys. zł, co oznacza jej definitywną cywilną śmierć. 
Ani Burmistrz, ani CzOK, ani Radni nie mają serca do tej placówki. 
Tak umiera sztandarowy jeszcze do niedawna obiekt naszej Gminy. 

Zaplanowano 50 tys. zł na rozwój byłej stanicy ZHP w Ma-
chlinach, którą obecnie zarządza CzOK. To kolejne władowane tam 
pieniądze. Jeśli dalej stanica będzie pod rządami CzOK-u, to możemy 
mówić o zmarnowanych złotówkach.  

Przeznaczono 20 tys. zł na opracowanie Gminnej Ewidencji 
Zabytków, co umożliwi pozyskiwanie środków na remont obiektów 
zabytkowych wpisanych do tejże ewidencji. O konieczności opraco-
wania takiego dokumentu mówił już ponad 3 lata temu przewodniczą-
cy M. Olejniczak. W budżecie na 2020 r. przeznaczono ponad 13 tys. 
zł na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Progra-
mu Opieki nad Zabytkami. Pozycję przeniesiono jako niewygasającą 
na 2021 r. Dlaczego dotychczas przez trzy lata (2020, 2021, 2022) nie 
zrealizowano tego zadania? Teraz trzeba zapłacić trochę więcej, bo  
w budżecie na br. zapisano na ten cel 20 tys. zł. Skutkiem takiego nie-
frasobliwego poślizgu, o znaczące środki na zabytki będzie można się 
ubiegać zapewne dopiero w następnym roku. 

Ogółem na wydatki inwestycyjne przeznaczono 11 614 423 
zł, czyli około 17,6% wydatków budżetu. Trzy inwestycje gminne, 
dzięki łaskawości rządzących, zostały dofinansowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład w kwocie 7 438 750 zł. 

 
Adam Kośmider 
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Rok 2022 w KPS Czaplinek 

a nami kolejny rok działalności Klubu Piłki Siatkowej Czapli-
nek. Jest to dobra okazja na podsumowanie i przypomnienie 
tego, co się wydarzyło w  naszym klubie w 2022 r. 

W sobotnie popołudnie 15 stycznia 2022 r. drużyny KPS Czaplinek 
rozegrały na hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku pierwsze mecze ligowe 

w 2022 r. Jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły nasze 
zespoły juniorskie, który zmierzyły się w bratobójczym poje-
dynku w lidze wojewódzkiej juniorek. Zwycięsko z tej po-
tyczki wyszły zawodniczki KPS Czaplinek I, które nie po-
zwoliły na zbyt wiele młodszym koleżankom z drugiego 
zespołu i wygrały 3:0. Po meczu naszych juniorek odbył się 
mecz III ligi kobiet, w którym KPS Czaplinek mierzył się  
z zespołem UKS OPP Powiat Kołobrzeski. To spotkanie 
przegrywamy 1:3. 21 stycznia nasz drugi zespół juniorek 

porażką 1:3 z GTS PLAS Gryfice zakończył sezon 2021/22. 
28-29 stycznia 2022 r. na hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku 

został rozegrany turniej finałowy o mistrzostwo województwa zachodniopomor-
skiego w siatkówce w kategorii juniorek. W zawodach wzięły udział 4 drużyny: 
KPS Czaplinek, GTS LOMS Plas Gryfice, UKS SMS Police, UKS Pomorzanie 
Pogodno Bukowe Szczecin. Pierwszego dnia zostały rozegrane mecze półfinało-
we, zaś drugiego spotkania o poszczególne miejsca w zawodach. W meczu o 3. 
miejsce zmierzyły się ze sobą KPS Czaplinek oraz GTS LOMS Plas Gryfice. 
Nasz zespół wygrał 3:0 i zajął 3. miejsce w mistrzostwach województwa, co 
dało nam awans do ćwierćfinałów MP. W wielkim finale zagrały ze sobą zespo-
ły UKS SMS Police oraz UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin. Tytuł 
mistrzyń województwa przypadł drużynie z Polic, która zwyciężyła 3:1.  

W lutym w Świdniku nasze juniorki rywalizowały w ćwierćfinale 
mistrzostw Polski w siatkówce. Po porażkach 0:3 w fazie grupowej z Eneą Ener-
getykiem Poznań oraz Akademią Siatkówki AZS AWF I Wrocław zagraliśmy o 
5. miejsce w turnieju z drużyną JKS SMS Jastrzębie Zdrój. Niestety to spotkanie 
przegrywamy 1:3 i zajmujemy ostatecznie 6. miejsce. Pomimo trzech odniesio-
nych porażek z bardziej doświadczonymi zespołami należą się wielkie gratulacje 
i słowa uznania dla całej drużyny za dostarczone emocje, walkę do końca, poka-
zany charakter i zaangażowanie. Już sam udział w turnieju rangi ogólnopolskiej 
należy traktować jako duże osiągnięcie i wyróżnienie dla naszego klubu. Do-
świadczenie zdobyte na tych zawodach na pewno zaprocentuje w przyszłości. 
 W marcu ostatnie mecze w rozgrywkach wojewódzkiej III ligi kobiet  
w sezonie 2021/22 zagrała drużyna seniorek. W pierwszym z nich rywalizowali-
śmy 5 marca z zespołem UKS SMS Police, z którym przegraliśmy 1:3. Dzień 
później rozegraliśmy kolejne spotkanie. Na hali w Czaplinku mierzyliśmy się  
z UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin I. Po wyrównanym meczu i zwycięstwie 
w piątym secie, wygrywamy w stosunku 3:2. 12 marca wyjazdową porażką 1:3 
z MKS Koszalin zakończyliśmy sezon. 

26 marca dwa nasze zespoły udały się do Szczecinka na turniej towa-
rzyski, w którym udział wzięły 4 zespoły: MKS Gryf Szczecinek, UKS Morena 
Miastko, KPS Czaplinek I, KPS Czaplinek II. Po rozegraniu trzech serii spotkań 
najlepsze okazały się dziewczyny z KPS Czaplinek I, które odniosły komplet 
zwycięstw. Nasz drugi (młodszy) zespół zaprezentował się dobrze, kończąc 
turniej na 3. pozycji.  

24 kwietnia na hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku rozegrano 
turniej o Puchar Prezesa ZZPS w kategorii młodziczek. W zawodach udział 
wzięło 8 zespołów podzielonych na 2 grupy: KPS Czaplinek, UKS OPP Powiat 
Kołobrzeski, AMPS Kołobrzeg, STS Kospel/SP 18 Koszalin, SMS Police, UKS 
Bukowe Szczecin, GTS Plas Gryfice, PSPS Chemik Police. Po rozegraniu spo-
tkań grupowych drużyny zagrały mecze o poszczególne miejsca w zależności od 
zajętych pozycji w pierwszej fazie turnieju. Klasyfikacja końcowa: 1. AMPS 

 

Kołobrzeg, 2. UKS SMS Police, 3. KPS Czaplinek, 4. GTS Plas Gryfice, 5. STS 
Kospel/SP 18 Koszalin, 6. UKS Bukowe Szczecin, 7. UKS OPP Powiat Koło-
brzeski, 8. PSPS Chemik Police.  

15 maja byliśmy gospodarzami turnieju o Puchar Prezesa ZZPS  
w kategorii juniorek, w którym rywalizowały 3 drużyny: KPS Czaplinek, UKS 
OPP Powiat Kołobrzeski i UKS SMS Police. Po rozegraniu trzech meczy wyło-
niono końcową kolejność w zawodach. Zwyciężył zespół z Polic, KPS Czapli-
nek uplasował się na 2. miejscu, 3. miejsce przypadło drużynie z Kołobrzegu. 

28 maja na hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku odbyła się Spar-
takiada Dzieci „Od smyka do zawodnika”, którą nasz klub zorganizował wspól-
nie z gminą Czaplinek. W zawodach wystartowały dziewczyny i chłopcy z rocz-
ników 2012-2015, którzy mieli do pokonania 10 stacji (w tym tor przeszkód),  
a na nich akcent postawiono na skoczność, szybkość, siłę oraz zręczność.   

Po zakończeniu halowego sezonu 2021/22 uczestniczyliśmy w roz-
grywkach piłki siatkowej plażowej. 8 czerwca w Młodzieżowym Grand Prix 
Szczecina uczestniczyły 3 pary z naszego klubu: Sandra Kliszczak/Zuzanna 
Zalewska, Dagmara Nowacka/Dominika Rylik oraz Kamila Smuga/Hanna 
Jakubowicz (wszystkie w kategorii młodziczek). Po blisko 6 godzinach rywali-
zacji zapadły ostateczne rozstrzygnięcia w tym turnieju. Sandra i Zuzanna zajęły 
2. miejsce, Dagmara i Dominika uplasowały się tuż za podium, a Kamila z Han-
ną na pozycjach 7-8. Ponadto para Patrycja Kuzio/Maja Waszajło wzięła udział 
w Młodzieżowych Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego  
w siatkówce plażowej w kategorii juniorek, które rozegrano w Kołobrzegu  
w dniach 10-12 czerwca. Po zagraniu pięciu spotkań i przegranej w meczu fina-
łowym z parą z Polic dziewczyny zakończyły turniej na 2. miejscu, tym samym 
uzyskując awans do półfinałów Mistrzostw Polski. 

W piątek 14 października drużyna seniorek na hali widowiskowo-
sportowej w Czaplinku rozegrała mecz towarzyski z UKS SET Gorzów Wielko-
polski występującym w lubuskiej lidze juniorek. Spotkanie było okazją do prze-
testowania nowych ustawień, zgrania zespołu przed rozgrywkami zachodniopo-
morskiej III ligi kobiet w sezonie 2022/23. W niej nasz klub reprezentuje 14 
zawodniczek: Babiak Justyna, Babiak Katarzyna, Bartosik Maria, Kaczir Alek-
sandra, Karwatzki Maximiliana, Kłoss Aleksandra, Krasoń Kaja, Kuzio Patrycja, 
Piasecka Natalia, Rakowska Julia, Stróżyk Karolina, Waszajło Maja, Waszajło 
Roksana, Żukowska Marika. Trenerem jest Krzysztof Rosiak, jego asystentem 
Szymon Dawidowicz, zaś kierownikiem drużyny jest Łukasz Smoleński. 

Po rozegraniu czterech spotkań, w których odnieśliśmy 2 zwycięstwa 
(3:1 z PSPS Chemik Police i 3:0 ze Spójnią Stargard) i 2 razy musieliśmy uznać 
wyższość rywalek (0:3 z UKS Pomorzanie Pogodno Szczecin i BODEK 
SAVOLLEY Stargard), plasujemy się na 5. miejscu w tabeli z dorobkiem  
6 punktów.  

10 grudnia nasze minisiatkarki z klas 3 i 4 szkoły podstawowej udały 
się do Szczecina na pierwszy turniej w kategorii "2" w ramach wojewódzkiej ligi 
minisiatkówki, w którym wystawiliśmy 4 zespoły. Rozegrały one po  

 

Finał mistrzostw województwa w kat. juniorek 

Drużyna seniorek KPS Czaplinek w sezonie 2022/2023 
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Drodzy Czytelnicy! 
 
Tak jak nas wszystkich, także Kurier 
Czaplinecki dotknęła szalejąca dro-
żyzna. Już od kilku numerów płacimy 
za druk miesięcznika dużo większą 
cenę, przede wszystkim z powodu 
droższego papieru.  
Fundusze na wydawanie Kuriera 
czerpiemy z darowizn, składek człon-
kowskich SPCz, a przede wszystkim  
z zamieszczania reklam, których jest 
coraz mniej. Niestety, powyższe do-
chody nie pokrywają już kosztów 
druku. Jak Państwo wiecie, Zespół 
Redakcyjny i Autorzy tekstów nie 
pobierają żadnego wynagrodzenia. 
Dystrybucja wydawnictwa odbywa 
się także na zasadzie wolontariatu. 
Aby Kurier nadal mógł ukazywać się 
bezpłatnie w formie papierowej ape-
lujemy o wsparcie w formie daro-
wizn lub reklam podmiotów gospo-
darczych.  
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Czaplinek, Rimaster Poland Sp. z o.o. – Iwona Uszakiewicz, Usługi Pielęgniar-
skie Czaplinek – Kazimiera Tomczak, Sklep Grene ALWA-BIS Czaplinek – 
Paweł i Marcin Swędzikiewicz, STALEX Czaplinek – Radosław Dawidowicz, 
SeeHotel Amtshof – Stefan Wocher, TRANSBUS Czaplinek – Stanisław Wo-
roń, Referat Sportu i Rekreacji w Czaplinku, Sklep internetowy Ciekawe Rzeczy 
– Wojciech Dawidowicz, Lokalny Reporter – Marcin Łukasz. 

Dziękujemy za to, że byliście z Nami i wspieraliście Nas w tym 2022 
roku! Osobne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich naszych zawodni-
czek za dostarczone emocje, sportową postawę, walkę do końca, bardzo dobrą 
grę, pokazany charakter, zaangażowanie we wszystkich rozgrywkach w 2022 r. 
oraz wykonaną ciężką pracę na treningach. Ponadto dziękujemy trenerom: 
Krzysztofowi Rosiakowi oraz Szymonowi Dawidowiczowi za poświęcony 
czas, przeprowadzone treningi, analizy meczowe, przekazaną wiedzę i doświad-
czenie, które zaprocentowały dobrym wynikiem sportowym w 2022 r. 
 

Łukasz Smoleński – kierownik KPS Czaplinek 

7-8 spotkań. Dla dziewczyn było bo bardzo duże przeżycie, ponieważ był to ich 
pierwszy start w rozgrywkach. Głównym celem wyjazdu była możliwość rywa-
lizacji z najlepszymi zespołami w województwie oraz zebranie nauki 
i doświadczenia. To co jest budujące, to zaangażowanie podczas gry i wzajemne 
wspieranie się każdego zespołu. Dzień później na hali sportowej w Czaplinku 
odbyły się klubowe Mikołajki dla najmłodszych adeptów klubu połączone  
z zawodami sprawnościowymi.  
 Podsumowując, rok 2022 możemy zaliczyć do udanych zarówno pod 
względem sportowym jak i organizacyjnym. Jednakże wszystko co udało nam 
się wypracować i osiągnąć przez ostatni rok, nie byłoby możliwe bez wsparcia, 
pomocy naszych sponsorów i partnerów, do grona których należą: Gmina 
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