
LokaLne organizacje Pozarządowe

Wydanie specjalne!
LokaLne organizacje Pozarządowe

Grudzień 2015

nr 84

5 Grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wszystkim czaplineckim Wolontariuszom w dniu ich święta pragniemy podzię-

kować za zaangażowanie, wysiłek i bezinteresowną pomoc ofiarowaną innym. 

Życzymy jak największej satysfakcji z pracy, cierpliwości, spełnienia marzeń, 

realizacji zamierzonych celów, a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczy-

nek i każde dobre słowo wracało do Was dając siłę do dalszych działań. 
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Stowarzyszenia – nasi nieocenieni partnerzy !!!

Z	 okazji	 Międzynarodowego	 Dnia	 Wolontariusza,	 któ-
ry	 na	 całym	 świecie	 obchodzony	 jest	 5	 grudnia,	 oddajemy	
do	 Państwa	 rąk	 numer	 specjalny	 „GRAJDOŁA”	 poświę-
cony	w	całości	 czaplineckim	organizacjom	pozarządowym.	
Znajdziecie	w	nim	Państwo	m.in.	informację	na	temat	zasad	
współpracy	Gminy	Czaplinek	z	lokalnymi	stowarzyszeniami,	
dowiecie	się	komu	Burmistrz	Czaplinka	na	przełomie	ostat-
nich	czterech	lat	wręczył	podczas	Powiatowej	i	Gminnej	Gali	
Wolontariatu	symbolicznego	anioła	–	STATUETKĘ	WOLON-
TARIUSZA,	 wykonanego	 na	 specjalne	 zamówienie	 Gminy	
Czaplinek	przez	Panią	Krystynę	Wenelską,	oraz	zapoznacie	

się	z	 tekstami	przygotowanymi	przez	stowarzyszenia	na	 te-
mat	swojej	działalności.
Zapraszamy	do	lektury,	dzięki	której	będziecie	mogli	Pań-

stwo	poznać	bliżej	czaplineckie	stowarzyszenia	i	codzienną	
pracę	miejscowych	społeczników.

REDAKCJA

Szanowni Mieszkańcy!!!

Organizacje pozarządowe (ang. non-government organization, przy-
jęty skrót ngo), są to organizacje działające na rzecz wybranego 
interesu, nakierowane na zaspokojenie jakichś potrzeb i nie są nasta-

wione na osiągnięcie zysku. W dużej mierze działają na zasadzie wolontariatu. 
Często nazywane są trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władze, ad-
ministracja) i rynkowego (przedsiębiorcy). 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czaplinek stanowią 
ważny element życia kulturalnego i społecznego naszej lokalnej społeczności. 
W oparciu o swoje statutowe działania prowadzą bardzo różnorodną działal-
ność na rzecz Mieszkańców naszej Gminy, realizując wiele zadań własnych 
gminy, która obejmuje większość aspektów życia codziennego Czaplinian. 

Na terenie Gminy Czaplinek zarejestrowanych jest ponad 50 orga-
nizacji pozarządowych, w tym jedna fundacja. Nie oznacza to jednak, że 
tyle właśnie organizacji prowadzi rzeczywiste działania. Duża cześć tych 
organizacji nie prowadzi już żadnej działalności, jednak nadal figurują w re-
jestrze, ponieważ z różnych względów nie zostały oficjalnie zlikwidowane 
lub pozostają w „uśpieniu”.

Liczba aktywnie działających czaplineckich stowarzyszeń w sektorze pozarzą-
dowym to około 20 organizacji. Ich środowisko cechuje się dużą aktywnością. 

W Czaplinku działa najwięcej stowarzyszeń sportowych, które prowadzą 
cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach: piłka nożna, siat-
kówka, wędkarstwo, karate, kickboxing oraz w sekcji żeglarskiej. Druga pod 
względem liczebności grupa organizacji koncentruje swoje działania na pomo-
cy społecznej, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym oraz 
ochronie i promocji zdrowia. Kolejną grupą są organizacje, które jako główny 
obszar swoich działań wskazują kulturę, sztukę, turystykę oraz działalność na 
rzecz wspólnoty lokalnej. 

Podstawę współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi stano-
wi Program współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, którego 
obowiązek przygotowania nakłada na jednostki samorządu terytorialne-
go ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program 
współpracy jest zatem podstawowym dokumentem regulującym współpracę 
na poziomie lokalnym oraz określa formy współpracy na dwóch płaszczy-
znach: finansowej i pozafinansowej. 

Współpraca finansowa polega na udzielaniu z budżetu Gminy Czaplinek 
dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych skiero-
wanych na zaspakajanie potrzeb mieszkańców naszej gminy. Gmina Czaplinek 
udziela wsparcia finansowego na realizację projektów w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku eme-
rytalnym, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społe-
czeństwa obywatelskiego, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji 
zdrowia, turystyki i krajoznawstwa, prowadzenia świetlicy środowiskowej. 
Przedstawiona poniżej tabela obrazuje środki finansowe przekazane w latach 
2011-2015 na wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe z terenu Gminy Czaplinek. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015
Wysokość 
środków 172 000 158 500 134 702,12 159 290 171 000

Gmina Czaplinek nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich organiza-
cji, tym bardziej, że liczba złożonych ofert rośnie z roku na rok, a wysokość 
środków budżetowych oscyluje mniej więcej na takim samym poziomie.  

Natomiast bardzo wiele możliwości współpracy daje forma pozafi-
nansowa, która realizowana jest na trzech płaszczyznach: merytorycznej, 
promocyjnej i rzeczowej. Współpraca w zakresie merytorycznym obejmuje 
m.in. konsultacje księgowe i prawne, organizację szkoleń skierowanych do 

organizacji pozarządowych, utrzymywanie stałego kontaktu i wymianę in-
formacji pomiędzy samorządem a organizacjami, pomoc przy wypełnianiu 
dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych, konsultowaniu aktów nor-
matywnych, czy tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym 
i inicjatywnym. Przykładem tego rodzaju współpracy jest utworzenie zespołu 
ds. Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020 podczas opracowy-
wania dokumentu strategii. W skład zespołu weszli zarówno przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, jak i przedsiębiorcy oraz pracownicy urzędu. 

W ramach kolejnej formy współpracy tj. rzeczowej Gmina bezpłatnie 
użycza zasoby lokalowe, scenę, stragany oraz obiekty sportowe na potrzeby im-
prez organizowanych przez ngo. Przykładem tego rodzaju wsparcia może być 
współorganizacja IRAS CUP 2015 – imprezy realizowanej przez Klub Sporto-
wy IRAS, czy II Powiatowy Zlot Osób Niepełnosprawnych realizowany przez 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”. 

Czaplineckie organizacje pozarządowe nie pozostają bierne w przy-
padku organizowanych przez Gminę Czaplinek ważnych wydarzeń, gdzie 
aktywnie włączają się w pomoc. Przykładem może być Puchar Pomorza 
Nordic Walking, czy Puchar Polski Jachtów Kabinowych. 

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Czaplinek mogą również li-
czyć na wsparcie władz gminy w zakresie promocyjnym. Samorząd dysponuje 
wieloma narzędziami, dzięki którym aktywność organizacji pozarządowych 
jest lepiej dostrzegana zarówno przez media, jak i samych mieszkańców. Zaletą 
tej formy jest brak kosztów po stronie samorządu i organizacji, przy jednocze-
snej ogromniej skuteczności. Bardzo dobrym narzędziem tej współpracy jest 
prowadzenie wyodrębnionej zakładki e-stowarzyszenia na stronie internetowej 
gminy oraz skutecznego dotarcia z informacją do mieszkańców za pomocą lo-
kalnych mediów. Doskonałym instrumentem niefinansowej formy współpracy 
jest np. objęcie przez Burmistrza Patronatu nad realizacją zadania publicznego 
przez podmioty III sektora.  

Osobą „pierwszego kontaktu” dla podmiotów szukających wsparcia czy 
rozwiązania problemów dotyczących organizacji pozarządowych w Gminie 
Czaplinek jest pracownik Urzędu Miejskiego w Czaplinku, który w ramach obo-
wiązków służbowych utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami III sektora. 

Warto zauważyć, że czaplineckie stowarzyszenia uzupełniają działania 
samorządu w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, mają duży 
potencjał, który warto wykorzystać, oraz że wpływają pozytywnie na rozwój 
lokalny. Organizacje pozarządowe działają najbliżej osób potrzebujących oraz 
w celu spełnienia misji, w odpowiedzi na lokalne problemy. Są zatem dobrym 
partnerem, z którym można wspólnie pracować nad rozwiązywaniem proble-
mów społecznych i rozwojem lokalnej wspólnoty.

Warto wspomnieć, że w 2015 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła w projekcie 
„Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – 
wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, w ramach którego 
dokonano wstępnej analizy jakości współpracy Gminy Czaplinek i lokalnych 
organizacji pozarządowych. Efektem jest powstały Raport z badania jakości 
współpracy Gminy Czaplinek i organizacji pozarządowych w oparciu o Lo-
kalny Indeks Jakości Współpracy, który jest dostępny na stronie internetowej 
www.czaplinek.pl w zakładce e-stowarzyszenia.

Nie od dziś wiadomo, że organizacje pozarządowe to istotny obszar działania 
społecznego. To najlepszy pomysł na budowanie dobrej marki Gminy Czaplinek, 
gdzie mieszkańcy mają możliwość organizowania się, wykorzystują pomoc, jed-
nak z własnej inicjatywy działają oraz podejmują ważne tematy i problemy.

Jestem pewien, że dalsza współpraca będzie owocna i przyniesie coraz bar-
dziej widoczne efekty, przyczyniając się do rozwoju Naszej Gminy. A wspólne 
działanie będzie stanowić dla nas motywację do dalszej, jeszcze bardziej wy-
tężonej pracy.

Adam	Kośmider	
Burmistrz	Czaplinka
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Międzynarodowy Dzień Wolonatariatu

(dokończenie na str. 4)

W 1986 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania 
dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umie-
jętności poświęcają innym, wyznaczyła dzień 5 grudnia jako 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.	To święto wszystkich tych, którzy 
decydują się nieść bezinteresowną pomoc. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak 
wiele życzliwości, ciepła, radości i pogody ducha niosą ze sobą wolontariusze 

w swojej pracy na rzecz innych. 
To dzięki ich pomocy prowa-
dzone są akcje charytatywne, 
akcje ekologiczne, świadczona 
jest pomoc ludziom chorym, sa-
motnym, czy niepełnosprawnym 
pozostającym w domach.

Burmistrz Czaplinka dostrze-
gając i doceniając pracę lokalnych 
społeczników wyszedł z inicja-
tywą organizacji uroczystości 
poświęconej wolontariuszom. 

W roku 2011 została zor-
ganizowana I Powiatowa Gala 
Wolontariatu, podczas której 
wójtowie, burmistrzowie oraz 
Starosta Powiatu Drawskiego 
uhonorowali statuetką wyróż-
niających się wolontariuszy 
z terenu powiatu drawskiego. 
Uroczystość odbyła się 5 grudnia 
w „Motelu pod Pałacem” w Siem-
czynie. Burmistrz Czaplinka 
wyróżnił wtedy 9 przedstawicie-
li lokalnych stowarzyszeń oraz 
jedną osobę niezrzeszoną w żad-
nej organizacji: 

 – Pana Dariusza Nawrockiego - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 
Koło Czaplinek, 

 – Pana Wiesława Krzywickiego - Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka,
 – Pana Brunona Bronka - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
Koło Czaplinek, 

 – Panią Alicję Nałęcz - Caritas Parafialna w Czaplinku,
 – Panią Krystynę Wójtowicz - Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna sekcja 
Klub Seniora,

 – Pana Eugeniusza Rogackiego - OSP Czaplinek,
 – Pana Wojciecha Paulińskiego - Ludowy Klub Sportowy LECH Czaplinek,
 – Pana Wiesława Runowicza - Grupa Zadaniowa „Pomóż Mi”,
 – Panią Magdalenę Mokrogulską - Kiwanis International Klub Czaplinek, 
 – Panią Annę Dziobek - prowadzi schronisko dla zwierząt. 

Za szczególne zaangażowanie i poświęcenie Starosta uhonorował wolon-
tariuszy wybijających się na tle powiatu drawskiego. Wśród nich znalazła się 
mieszkanka Gminy Czaplinek Pani Anna Dziobek. 

Niestety, pomimo wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami gmin 
powiatu drawskiego, w następnym roku nie odbyła się II Powiatowa Gala Wo-
lontariatu, dlatego prawie z dwumiesięcznym opóźnieniem w dniu 23 stycznia 
2013 r. Gmina Czaplinek zorganizowała II Gminną Galę Wolontariatu, podczas 
której Burmistrz Czaplinka wyróżnił następujące osoby:

 – Pana Ryszarda Polaka - Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Czaplinku
 – Panią Genowefę Polak - Kiwanis International Klub Czaplinek 
 – Pana Stanisława Chojeckiego - Kiwanis International Klub Czaplinek 
 – Panią Lucynę Rachmaciej - Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” 
im. „ANIOŁÓW STRÓŻÓW”

 – Pana Roberta Powierskiego – Społeczna Straż Rybacka
 – Pana Stanisława Polaka – Wspólnota Lokalna – Klub Seniora
 – Pana Mariana Sujeckiego – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Koło w Czaplinku

 – Pana Dawida Siwka – RESCUE- ZDR TEAM
 – Pana Marcina Jurewicza – Drużyna WOPR Czaplinek
 – Panią Krystynę Wenelską – Stowarzyszenie Miłośników Żelisławia „ Żeli-
sławski Zapiecek”

 – Panią Danutę Klimaczak – Grupa Zadaniowa „Pomóż Mi”
 – Pana Ryszarda Derbota – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych

 – Panią Halinę Kocką - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Koło w Czaplinku

 – Pana Jacka Borowskiego – Ludowy Klub Sportowy „LECH” 
Specjalne wyróżnienie, jako SPONSOR ROKU  

otrzymał Pan Ireneusz Gacki
Burmistrz Czaplinka podczas Gali uhonorował także młodych wolontariuszy 

z grupy ratowniczej RESCUE-ZDR TEAM, która przyczyniła się do promocji 
zdrowego stylu życia i integracji lokalnej społeczności. Ponadto przedstawi-
ciele RESCUE-ZDR TEAM złożyli podziękowania dla osób wspierających 
ich działania. Podczas Gali nagrodzony został także Pan Jan Dymecki, który 
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decyzją czytelników Głosu Koszalińskiego zdobył III miejsce w kategorii Naj-
popularniejszy Sportowiec Roku. 

10 grudnia 2013 r. w sali kinowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury odbyła 
się POWIATOWA GALA WOLONTARIATU. 

Burmistrz Czaplinka wyróżnił wtedy 9 przedstawicieli lokalnych stowarzy-
szeń i jedną osobę nie zrzeszoną w żadnej organizacji:

 – Pana Jarosława Tarnowskiego – grupa RESCU-ZDR TEAM,
 – Panią Helenę Jurewicz - Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna sekcja Klub 
Seniora,

 – Panią Iwonę Mierzejewską - Kiwanis International Klub Czaplinek,
 – Panią Bożenę Lemisz - Kiwanis International Klub Czaplinek,

 – Pana Zbigniewa Florczaka - Ludowy Klub Sportowy LECH Czaplinek,
 – Pana Ryszarda Handla - Ludowy Klub Sportowy LECH Czaplinek,
 – Panią Marię Kozak - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, 
Koło Czaplinek,

 – Pana Wiktora Bojarskiego - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów, Koło Czaplinek,

 – Panią Małgorzatę Turczyk - Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” 
im. „ANIOŁÓW STRÓŻÓW”. 

Specjalne wyróżnienie, jako SPONSOR ROKU  
otrzymał Pan Robert Frutczak, Nadleśniczy  

Nadleśnictwa Czaplinek.

Podczas Gali Starosta Drawski wyróżnił wolontariuszy działających przy 
Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Nagrody otrzymało 
dwudziestu jeden uczniów wraz z opiekunami. Z terenu Gminy Czaplinek wy-
różnienia otrzymali:
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 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku:
 – Klaudia Dębowska
 – Dawid Siwek
 – Sylwia Płokita
 – Opiekun – Pan Jarosław Tarnowski

Dodatkowo Starosta Drawski wyróżnienia przyznał również dziewięciu 
wolontariuszom, którzy zostali wytypowani po jednym z każdej gminy przez 
burmistrzów i wójtów.

Z Gminy Czaplinek nagrodzona została Klaudia Dębowska - uczennica 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz Pan Jarosław Tar-
nowski szef Grupy RESCUE -ZDR TEAM. 

W roku 2014, podczas IV Gminnej Gali Wolontariatu Burmistrz Czaplinka 
wyróżnił:
 – Panią Jadwigę Kruk – Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
 – Panią Elżbietę Hajdukiewicz - Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
 – Panią Marię Woś – Caritas Parafii w Czaplinku,
 – Panią Ewę Małkowską - Rescue ZDR TEAM,
 – Panią Alicję Lis – Kiwanis International Klub Czaplinek,
 – Pana Mieczysława Sobczaka – PZW Koło w Czaplinku,
 – Pana Michała Olejniczaka – Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,
 – Pana Ryszarda Dąbrowieckiego – LKS Lech Czaplinek,

 – Panią Helenę Brożek – Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” Klub Seniora 
w Czaplinku,

 – Panią Jadwigę Uszakiewicz – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów Koło w Czaplinku,

 – Panią Bożennę Kamińską - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło w Czaplinku,

 – Panią Irenę i Jana Klassów – Sołectwo Żelisławie,
 – Panią Janinę Żwirko - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy 
Serca”,

 – Panią Zofię Langowską – Fundacja Na Rzecz Wspierania MOW im. Św. 
Jana Bosco,

 – Panią Halinę Włodarczyk – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
Czaplinek.

Jak widać na terenie Gminy Czaplinek nie brakuje osób z wielkim sercem, 
pracujących na rzecz innych, których wrażliwość i zaangażowanie zasługują na 
wielki szacunek i uznanie. Dla tych osób wolontariat jest naturalnym odruchem, 
wynikającym z potrzeby serca. Osoby te odkryły radość pomagania, radość 
bezinteresownego dzielenia się sobą (swoim czasem, talentami, uwagą) z in-
nymi – spróbuj Ty również ją odkryć… Zaryzykuj odrobinę swojego cennego 
czasu i dobrej woli… Jesteś potrzebny, masz realny wpływ na świat – nie stój!

Dzięki wolontariatowi masz szansę poznać nowych ludzi, nauczyć się wie-
lu rzeczy – również o sobie 
samym. Wolontariat często 
otwiera oczy i jest czasem 
weryfikacji poglądów i po-
staw. Daje szansę spojrzenia 
na swoje własne życie z innej 
perspektywy, przekonania się, 
że jakże często niepotrzebnie 
narzekamy, nie umiemy się 
cieszyć z tego, co mamy – 
a zwykle jest z czego…

Katarzyna	Szlońska
Sekretarz	Gminy	Czaplinek
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Młodość, pasja, pomoc, oddanie… to 
cechy charakterystyczne uczniów 
ZSP Czaplinek, którzy są człon-

kami Grupy Ratowniczej RESCUE TEAM. 
Grupa powstała w roku szkolnym 2011/2012  
z inicjatywy ratownika medycznego Jarosława 
Tarnowskiego, który po dziś dzień szkoli i kreuje po-
zytywne odruchy prospołeczne i prozdrowotne wśród 
dzieci i młodzieży czaplineckiej. 

Na samym początku w zajęciach uczestniczyło 
10 osób, z czasem dołączali kolejni. Obecnie szkoli 
się 30 nowych ratowników przedmedycznych. W cią-
gu czterech lat przeprowadziliśmy kilka autorskich 
projektów. Wśród nich były:

 „UCZYMY RATOWAĆ ŻYCIE”. Prowadzony 
w 5 sołectwach Gminy Czaplinek. Przeszkoliliśmy 
ok. 300 osób, rozdaliśmy za darmo 100 wyposażo-
nych apteczek.

„RATUJ ŻYCIE Z NAMI”. Zajęcia odbyły 
się w 12 placówkach oświatowych z terenu Powia-
tu Drawskiego. Przeszkoliliśmy ponad 1000 dzieci 
i młodzieży.

Manewry ratownicze „PARAMEDYK 2013”. 
5 pozorowanych stacji terenowych, m.in. podto-
pienie, postrzał, porażenie prądem, przygniecenie, 
nagłe zatrzymanie krążenia. W manewrach udział 
wzięły ekipy PSP, OSP i WOPR z terenu Powiatu 
Drawskiego.

„ABSTYNENCJA I RATOWANIE, LEPSZE 
NIŻ PICIE I HEJTOWANIE”. Projekt profilak-
tyczny dla dzieci i młodzieży z Czaplinka, mający na 
celu zachęcanie młodych ludzi do życia wolnego od 

środków psychoaktywnych.
Zorganizowaliśmy także Wojewódzką Olim-

piadę Pierwszej Pomocy dla Szkół Podstawowych 
 Szczecin 2015.

Regularnie prowadzimy zajęcia z pierwszej po-
mocy dla dzieci i młodzieży w:

 ● Szkole Podstawowej w Czaplinku,
 ● Szkole Podstawowej w Broczynie,
 ● Szkole Podstawowej w Barwicach, 
 ● Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Bobrowie, 

 ● Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla 
dziewcząt w Czaplinku, 

 ● Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla chłop-
ców w Trzcińcu. 

Pierwszej pomocy uczyliśmy także w: 
 ● Przedszkolu w Czaplinku,
 ● Gimnazjum w Czaplinku,
 ● Przedszkolu w Złocieńcu,
 ● Szkole Podstawowej w Złocieńcu,
 ● Gimnazjum w Złocieńcu,
 ● Szkole Podstawowej w Wierzchowie,
 ● Gimnazjum w Wierzchowie, 
 ● Zespole Szkół w Świerczynie,
 ● Przedszkolu w Mirosławcu,
 ● Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mielenku 
Drawskim,

 ● Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie,
 ● Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie.

Oprócz dzieci i młodzieży, szkolimy także doro-
słych. Dotychczas odwiedziliśmy m.in.:

 ● Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych FILAR 
w Drawsku Pomorskim, 

 ● Społeczną Straż Rybacką Powiatu Drawskiego,
 ● RIMASTER w Czaplinku i Bornem Sulinowie,
 ● Agrofreeze S.A. w Kołomącie.
 ● Obecnością i pokazami pierwszej pomocy wspiera-
liśmy między innymi:

 ● Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Czaplinku 
i Świerczynie, 

 ● „Piknik Europejski” i festyn „Eksplozja Fantazji” 
w ZSP w Czaplinku, 

 ● Festyny Bezpieczeństwa w Czaplinku i Trzcińcu, 
 ● Akcję promocyjną projektu „Pudełko Życia” 
w Czaplinku,

 ● Rejestrację potencjalnych dawców szpiku podczas 

akcji „Kubuś i inni potrzebują 
Twojej pomocy”.

Stanowiliśmy zabezpiecze-
nie przedmedyczne imprez:

 ● IRAS CUP w Czaplinku,
 ● Puchar Pomorza Zachod-
niego w Nordic Walking 
w Czaplinku, 

 ● Mistrzostwa w biegu na orien-
tację Lasów Państwowych w Szczecinku,

 ● Biegi papieskie w Złocieńcu,
 ● Marsz po zdrowie, 
 ● II Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych - 

Marsz Nordic Walking
Od początku naszego istnienia bierzemy czynny 

udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.
Oto nasze sukcesy:

2012: etap rejonowy – 1. miejsce 
 etap wojewódzki – 3. miejsce
2013: etap rejonowy – 2. miejsce
2014: etap rejonowy – 1. miejsce
 etap wojewódzki – 1. miejsce
 Mistrzostwa Polski – 8. miejsce
2015: etap rejonowy – 1. miejsce
 etap wojewódzki – 2. miejsce

Nasze zaangażowanie i realizacja działań nie by-
łyby możliwe, gdyby nie wsparcie osób o wielkim 
sercu. Chcielibyśmy bardzo podziękować: 

Pani Katarzynie Szlońskiej – Sekretarzowi Gminy 
Czaplinek,

Panu Adamowi Kośmidrowi – Burmistrzowi 
Czaplinka,

Panu Wiesławowi Runowiczowi - Gminna Komi-
sja Profilaktyki,

Pani Wiolettcie Cylkowskiej, Pani Tinie 
Tomkowskiej i Panu Robertowi Patrzyńskiemu  

oraz Pracownikom ZSP Czaplinek
Nasze trudy zostały nagrodzone podczas czapli-

neckiej Gali Wolontariatu, gdzie statuetki otrzymali: 
Ewa Małkowska, Dawid Siwek i Jarosław Tarnow-
ski. Jednakże na laurach nie spoczywamy, nadal się 
rozwijamy i nieustannie szkolimy według naszej 
misji: „Sprawmy wspólnie, aby każdy mniejszy  
i większy obywatel naszej lokalnej społeczności na-
był podstawowe umiejętności ratowania ludzkiego 
życia, tak jak każdy z nas umie czytać i pisać.”

Jarosław	Tarnowski

RESCUE TEAM ZSP Czaplinek

Bandażowanie	w	Broczynie.

I	m.	na	etapie	rejonowym	mistrzostw	w	Szczecinie

W	Łodzi	zajęliśmy	8	miejsce	w	kraju!!!

Spotkanie	debriefingowe	i	rozdanie	gadżetów.

Szkoła	Podstawowa	Barwice.

Ćwiczenia	z	dziećmi	z	Barwic.

Etap	Centralny	Mistrzostw	Pierwszej	Pomocy	PCK.
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Aktywna szkoła

(dokończenie na str. 8)

Stowarzyszenie ,,Aktywna Szkoła” przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Czaplinku  powstało w grudniu 2013 

roku z inicjatywy grupy założycielskiej, którą sta-
nowią Maria Janowicz, Izabela Małkowska i Piotr 
Rylik. Pomysł powołania stowarzyszenia zrodził 
się przy wspólnej organizacji imprezy miejskiej 
– pt.,,Piknik Europejski”, która została zorganizo-
wana przez Radę Rodziców i Grono Pedagogiczne 
ZSP w Czaplinku w czerwcu 2013 roku. 

Inicjatywa powołania stowarzyszenia została 
poparta przez Dyrekcję szkoły, bardzo liczną grupę 
nauczycieli i Radę Rodziców przy ZSP w Czaplin-
ku. Prawnie swą  działalność stowarzyszenie 
rozpoczęło 15 stycznia 2014 roku. Naszym nad-
rzędnym celem jest podejmowanie różnorodnych 
działań  na rzecz rozwoju młodzieży – uczniów ZSP 
w Czaplinku oraz społeczności lokalnej. W krótkim 
okresie swojej działalności, przy wsparciu władz 
miasta, instytucji, osób zaprzyjaźnionych oraz dzię-
ki pozyskanym dotacjom, zrealizowaliśmy wiele 
projektów i przedsięwzięć. 

Już w styczniu 2014 roku zorganizowali-
śmy przy współpracy z ZSP Czaplinek, Centrum 
Edukacji Muzyczno – Językowej ,,ROKO” oraz 
firmą Stalex  - R. Dawidowicz, imprezę pod nazwą 
,,WSPÓLNE KOLĘDOWANIE”, która odbyła się 
na czaplineckim rynku. Pomimo siarczystego mro-
zu mieszkańcy naszej Gminy kolędowali wspólnie 
z młodzieżowym chórem pod kierunkiem pana 
Marka Majczyny. Niepowtarzalnego uroku do-
dały imprezie płonące pochodnie i pyszny gorący 
poczęstunek przygotowany przez uczniów klas 
gastronomicznych.

W maju tego samego roku stowarzyszenie 
współorganizowało festyn ,,Eksplozja Fanta-
zji”, który  ubarwił życie kulturalno-rozrywkowe 
mieszkańców miasta i gminy Czaplinek. Myślą 
przewodnią byli bohaterowie bajek i baśni oraz 
znane postaci filmowych ekranizacji literatury dzie-
cięcej. Były przepiękne księżniczki i wróżki, także 
rycerze i rozbójnicy, postaci z bajek braci Grimm, 
Smerfy, Jaskiniowcy, groźni piraci i wiele innych.  
Impreza była niezwykle radosna i kolorowa, a na 
scenie wystąpili: zespół dziecięcy – KLIF – Stu-
dio Tańca, zespół TOP TOYS ze Złocieńca, zespół 
HIP – HOP - ,, Ludzie z jezior”  i indywidualni 
wokaliści – uczniowie z czaplineckich szkół. Były 
pokazy aerobiku prowadzone przez p. J.  Kuzio, 
wozy strażackie, pokazy ratownictwa, prowadzone 
przez grupę ZDR Rescue pod kierunkiem p. J. Tar-
nowskiego oraz wiele atrakcyjnych, tematycznych 

konkursów, pysznych potraw, ciast i niespodzianek 
dla mieszkańców Gminy w każdym wieku, czyli  od 
malucha do … 100 lat.

Jesienią 2014 r. członkowie stowarzyszenia 
zrealizowali  projekt współfinansowany przez 
Zarząd Powiatu Drawskiego pt. ,,Spotkania 
teatralne”. W ramach projektu uczniowie cza-
plineckiego Liceum  zostali włączeni w sferę 
kultury wysokiej poprzez:  udział w spotkaniach 
teatralnych prowadzonych przez profesjonali-
stów – aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie, 
uczestnictwo w teatralnych warsztatach  twór-
czych, których efektem był opracowany spektakl 
teatralny pt.,,Przyspieszony rozwój” , wystawio-
ny na scenie CZOK  dla rodziców, nauczycieli, 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych  oraz  zainteresowanej społeczności.

Uczestnictwo w projekcie znacząco przyczyniło 
się do rozwoju  zainteresowań twórczych i teatral-
nych  młodych ludzi. To skłoniło nas do kontynuacji 
działań teatralno – twórczych w roku 2015, w ra-
mach kolejnego projektu  pod nazwą ,,IX MUZA”. 

W roku 2015 stowarzyszenie sporządziło łącz-
nie 7 wniosków konkursowych w celu pozyskania 
dotacji na zamierzone działania. Otrzymało wspar-
cie na realizację 3 projektów, 3 zostały odrzucone, 
a 1 projekt – złożony do Fundacji Kronberga -  
oczekuje obecnie  na ocenę. 

Dzięki pozyskanym funduszom oraz niefinan-
sowemu wkładowi pracy członków stowarzyszenia 
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Caritas w Czaplinku

Caritas Parafialna w Czaplinku powstała 
z inicjatywy  księdza Jana Hübnera, ówcze-
snego proboszcza, w sierpniu 1995 roku.

Powstała prawie z niczego, brakowało wszyst-
kiego, przede wszystkim pieniędzy, środka 
lokomocji, a także znajomości rzeczy.

Odziedziczyliśmy jedynie „wikarówkę” - zde-
wastowany, niewielki, szachulcowy budynek 
z czerwonej cegły przy ulicy Moniuszki 1, a w nim 
hałdę zawilgoconych książek (ponad 6 000 volumi-
nów!) na uruchomienie parafialnej biblioteki. I to 
wszystko.

/A. Proniuk, A. Giwojno, M. Janowicz, I. Malkow-
ska/ i osób zaprzyjaźnionych /p. R. Kudyba, M. 
Gańska, B. J Kowalczykowie, H. Chwiałkowska M. 
Moczarska/ w roku 2015 stowarzyszenie pozyskało 
dotacje i zrealizowało projekty:

,,IX MUZA” – projekt współfinansowany przez 
Gminę Czaplinek, zrealizowany w okresie marzec 
– czerwiec 2015 r. Celem projektu było włączenie 
młodzieży ZSP w sferę kultury wysokiej poprzez 
organizację profesjonalnych spotkań z aktorami Te-
atru Polskiego ze Szczecina.

,,I Festiwal Podróżniczy” – projekt współfi-
nansowany przez Gminę Czaplinek. W okresie 
marzec – kwiecień 2015 r. w ramach festiwalu 
zostały przeprowadzone  konkursy plastyczne, 
na prezentację multimedialną, konkurs kulinar-
ny oraz  rozgrywki o tematyce turystycznej dla 

publiczności, odbyły się także spotkania z za-
proszonymi gośćmi – podróżnikami, którzy 
w ciekawy sposób opowiedzieli o swoich wypra-
wach: do Norwegii, Tallina, Ziemi Świętej, po 
ziemi pyrzyckiej oraz Koleją Transsyberyjską. 
Uczestnicy  festiwalu obejrzeli zorganizowane 
wystawy: Pamiątki z podróży, Skały i skamienia-
łości i multimedialna prezentację – Transatlantyki 
uczestniczyli ponadto w degustacji potraw z róż-
nych stron świata.

 ,,SINGING COMPETITION” – projekt 
współfinansowany przez Zarząd Powiatu Draw-
skiego. W ramach realizacji zadania /w maju 
2015 roku/ zorganizowaliśmy konkurs piosenki 
obcojęzycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z powiatu drawskiego, 
wałeckiego i świdwińskiego. Nadrzędnym celem 

działania była popularyzacja języka angielskie-
go i niemieckiego w środowisku młodzieży oraz 
prezentacja talentów wokalno - muzycznych 
uczestników. 

Stowarzyszenie ,,Aktywna Szkoła przy ZSP 
w Czaplinku” jest młodą organizacją pozarządową, 
w swoich szeregach skupia zaledwie 22 członków, 
spośród których większość stanowią nauczyciele 
ZSP w Czaplinku. Nasza działalność oparta jest 
przede wszystkim na pracy społecznej. 

Zapraszamy do wspólnej pracy w kolejnym 
roku wszystkich, którzy pragną aktywizować 
i inspirować młodzież do działania na rzecz 
wszechstronnego rozwoju, a także wspierać 
działalność edukacyjną i kulturalną szkoły.

Izabela	Małkowska
wiceprezes	stowarzyszenia

Pierwszym prezesem był pan Aleksander Grzy-
mała, który z ogromnym sercem i zaangażowaniem 
pracował przez siedem lat.

Po trzech latach zawieszonej działalności, w roku 
2006 wznowiliśmy pracę Caritas Parafialnej. Nowym 
prezesem została pani Alicja Nałęcz. Wraz z paniami: 
Stanisławą Chamarczuk, Kazimierą Spera, Jolantą 
Kulik, Marią Woś, Małgorzatą Pastuszek, Barbarą Ko-
walczyk i Katarzyną Ryba od kilku lat otaczamy pomocą 
najuboższych i najsłabszych. Przeprowadzamy stałe 
oraz doraźne, pojawiające się w razie potrzeby, akcje:

1. wspieramy finansowo dzieci przewlekle cho-
re, realizując recepty,

2. corocznie rozprowadzamy dary żywnościo-
we, z których korzysta około 3000 osób 
(mąka, cukier, makarony, mleko, kasze itp.); 
w roku bieżącym rozprowadzaliśmy jabłka.

3. przygotowujemy paczki żywnościowe 
w okresach przedświątecznych; produkty 
pozyskujemy prowadząc zbiórki w wyznaczo-
nych marketach (Biedronka i Polo Market),

4. rozprowadzamy odzież i pośredniczymy 
w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa do-
mowego i mebli,

5. organizujemy przy pomocy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy kolonie letnie w Kołobrzegu 
do Ośodka Caritas pw. Aniołów Stróżów. 
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(dokończenie na str. 10)

6. w okresie Wszystkich Świętych organizuje-
my kwestę „Zapałka nie ogrzeje”, a zebrane 
pieniądze przekazujemy najbardziej potrzebu-
jącym rodzinom na opał.

W swoich działaniach jesteśmy wpiera-
ni przez wielu ludzi dobrego serca: pracownice 
ośrodka pomocy społecznej, harcerzy ZHR-u, na-
uczycieli, dzieci i młodzież czaplineckich szkół 
(Szkolne Koła Caritas), osoby prywatne. Dzięku-
jemy wszystkim bardzo serdecznie; bez nich nie 
byłoby Caritas w Czaplinku.

Obecnie Caritas tworzy 8 osób, mało, bo pracy 
jest bardzo dużo i myślę, że bylibyśmy w stanie zro-
bić więcej, gdyby nasze szeregi były liczniejsze...

Alicja	Nałęcz,	Prezes	Caritas	w	Czaplinku

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie 

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siem-
czynie (HSS) powołano do życia w 2005 
roku. Naczelnym zadaniem HSS jest 

ratowanie barokowego Pałacu w Siemczynie (Hein-
richsdorf) zbudowanego w latach 1722-1726. Pałac 
jest częścią Zespołu Pałacowo-Folwarcznego wraz 
z zabytkowym parkiem.

Stowarzyszenie liczy 20 członków zwy-
czajnych, 2 honorowych i 1 wspierającego. 

Zarząd:
 – Prezes HSS – Zdzisław Andziak
 – Wiceprezes HSS – Bogdan Andziak

Komisja rewizyjna:
 – Przewodniczący – Grażyna Tomaszewska
 – Członek – Michał Andziak

Główne cele działalności:
1. rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele 

kulturalne historycznych obiektów i zespołów 
zabytkowych wraz z ich otoczeniem,

2. konserwacja obiektów zabytkowych i pielę-
gnacja otaczających je zabytkowych parków 
i ogrodów oraz opieka nad nimi,

3. aktywowanie społeczeństwa, głównie dzieci 
i młodzieży, do działań na rzecz opieki nad za-
bytkami i pomnikami przyrody oraz ochrony 
środowiska,

4. promowanie polskiej kultury i historii na świe-
cie, działalność edukacyjna i dydaktyczna 
w zakresie polskiej, europejskiej i światowej 
kultury, sztuki i tradycji,

5. działalność na rzecz integracji, poznawania 
i poszanowania odrębności kulturowej naro-
dów i grup etnicznych,

6. działania na rzecz aktywizacji kulturowej 
i umocnienia tożsamości regionalnej mieszkań-
ców regionu,

7. reaktywowanie i promowanie rzemiosł 
ginących,

8. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wize-
runku regionu,

9. inicjowanie i współtworzenie produktów tury-
stycznych regionu,

10. podejmowanie działań na rzecz zwiększenia 
i promowania atrakcyjności turystycznej re-
gionu Pomorza Zachodniego ze szczególnym 
uwzględnieniem Pojezierza Drawskiego,

11. działania na rzecz poprawy infrastruktury 
turystycznej,

12. integrowanie środowisk samorządu teryto-
rialnego, gospodarczego i zawodowego oraz 
osób, instytucji i organizacji zainteresowa-
nych rozwojem turystycznym Województwa 
Zachodniopomorskiego,

13. promowanie różnych form wypoczynku, w tym 
rekreacji i sportu,

14. działalność edukacyjna, informacyjna i szko-
leniowa mająca na celu poprawę sytuacji 
społecznej, ekonomicznej i przestrzennej na 
poziomie regionalnym oraz zwiększenie spój-
ności regionu z Unią Europejską,

15. propagowanie i wspieranie innych działalności 
służących wymienionym celom.

Stowarzyszenie organizuje corocznie cy-
kliczne niżej wymienione wydarzenia:
 – Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie w maju 
– zrealizowano 5 edycji, głównie konferencje na 
temat Odnawialnych Źródeł Energii;

 – Henrykowskie Dni w Siemczynie (3-dniowe) – 
zrealizowano 12 edycji;

 – Europejskie Dni Dziedzictwa – zrealizowano 5 edycji.
Wszystkie w/w wydarzenia są bogato do-

kumentowane w wydawanym przez HSS 
periodyku pt.: „Zeszyty Siemczyńsko-Hen-
rykowskie”. Nad Zeszytami czuwa powołane 
przez HSS Kolegium Redakcyjne które obecnie 

Aleja	 Grabowa	 w	 Siemczynie	 -	 Liwia	 i	 Ernest	
w	strojach.

Pałac	Siemczyno	-	Jacek	Wójcicki	uwalnia	gołębie.

Pałac	w	Siemczynie	-	makieta	Z.Andziak,	J.	Wój-
cicki,	B.Andziak	i	gość.

W	Bornem	Sulinowie.

XI	Henrykowskie	Dni	w	Siemczynie	-	ułani.

XII	Henrykowskie	Dni	w	Siemczynie.

XII	Henrykowskie	Dni	w	Siemczynie.
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liczy 12 członków. Dotychczas ukazało się 6 to-
mów periodyku (w przygotowaniu siódmy) oraz 
2 wydania specjalne.  Każde z tych wydań liczy 
od 150 do 220 stron. HSS jako wydawca nadaje 
zeszytom numer ISBN i rozpowszechnia je bez-
płatnie we wszystkich bibliotekach regionu oraz 
w ponad 20 najważniejszych w kraju.

W roku 2015 uchwałą Walnego Zgromadze-
nia Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia 
w Siemczynie powołano do życia zespół tańców 
historycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
tańców barokowych. Zespół liczy 20 osób, ma 
swój dorobek artystyczny poprzez tegoroczne 
występy. Występował on już na Henrykowskich 
Dniach w Siemczynie, Dniach Czaplinka, Eu-
ropejskim Festiwalu Ludzi w Złocieńcu, Eu-
ropejskich Dniach Dziedzictwa w Siemczynie.  

Uczestniczył także w licznych paradach, koncer-
tach i innych wydarzeniach popularyzujących re-
gion Pojezierza Drawskiego i sam Pałac Siemczyno 
poprzez historię i kulturę baroku. 

Członkowie Henrykowskiego Stowarzysze-
nia w Siemczynie przy współpracy miejscowego 
miłośnika historii opracowali Szlak Henrykowski 
wsi Siemczyno uwzględniający bogatą historię 
tego miejsca. 

HSS w ramach bieżących i ciągłych działań:
 – zabezpiecza substancje parku i pałacu jako 
obiektów rejestrowych przed ich pogarszaniem. 
Ciąży na nas obowiązek sprawowania opieki 
nad nimi w sposób szczególny, kontrolowany 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 
w Szczecinie. 

 – współpracuje także z animatorami i jednostkami 
kultury wspomagającymi stowarzyszenie przy 
urządzaniu wystaw w pałacu i folwarku;

Wystawy czasowe w pałacu:
 ● ród von Bredow w Siemczynie w latach 
1907-1945;
 ● mieszkańcy Siemczyna po roku 1945;
 ● miniatury zamków i pałaców Pomorza 
Zachodniego;
 ● Szkoła Podstawowa w Pałacu od 1950 roku;
 ● Zbiory artefaktów p. Cezariusza Starczewskiego;
 ● Wystawa planszowa Muzeum ze Stargardu 
Szczecińskiego;
 ● Wystawa planszowa Zamki, Dwory i Pałace 
Pomorza Zachodniego.

Wystawy czasowe w folwarku:
 ● Malarstwo p. Grażyny Osman;
 ● Malarstwo p. Renaty Łempicka;
 ● Rzeźby Edwarda i Pawła Szatkowskich;
 ● Budownictwo szachulcowe na Pomorzu 
Zachodnim;

Wszystkie wystawy są dostępne dla odwie-
dzających Zespół Pałacowo-Folwarczny.

HSS włącza się czynnie w realizację zadań 
społecznych na rzecz wsi Siemczyno, chociaż-
by w postaci zagospodarowania plaży przy 
Zatoce Henrykowskiej i wykonania slipu dla 
łodzi do tej zatoki.

Ponadto HSS organizuje spektakle teatral-
ne, koncerty, interaktywne warsztaty w pałacu 
i plenerze, prezentuje walory przyrodnicze i hi-
storyczne naszego regionu.

Robert	Dyduła

Moda	pałacowa.

Występy	zespołów	z	Politechniki	Koszalińskiej	oraz	zespołów	ludowych	z	regionu.

X	Henrykowskie	Dni	w	Siemczynie	-	przemarsz	przez	wieś.

XII	Henrykowskie	Dni	w	Siemczynie	-	koncert	Filharmonii	Koszalińskiej	z	Jackiem	Wójcickim.
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Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów w  Czaplinku

(dokończenie na str. 12)

Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów w naszym kraju ukształtował 
się na wieloletnich tradycjach ruchu już 

w okresie międzywojennym. 

W Czaplinku swoją działalność rozpoczął 
w 1980 roku. Pierwszym przewodniczącym Zarzą-
du został Czesław Radoński, a skarbnikiem Czesław 
Grewling. W 1982 roku na Walnym Zgromadzeniu 
powołano Terenowe Koło PZERiI, funkcję prze-
wodniczącego powierzono Stanisławowi Kapuście. 

Praca Koła oparta była na udzielaniu różnych 
form pomocy emerytom, rencistom i inwalidom, jak 
np.: przydział na zamianę mieszkania, talon na pral-
kę, odkurzacz, lodówkę, skierowanie na leczenie 
sanatoryjne, wczasy wypoczynkowe, wydawanie 
zaświadczeń do nabycia 2 biletów ulgowych (rocz-
nie) na przejazd PKP z ważnością na okres 3 lat.

Ze względu na stan zdrowia po 22 latach pra-
cy w Kole Stanisław Kapusta złożył rezygnację 
i 10 lutego 2005 roku wybrano nowy Zarząd 
z przewodniczącym Brunonem Bronkiem. Dzia-
łalność Koła oparto o Statut PZERiI i na ścisłej 
współpracy z organami władzy samorządowej, 
instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
w powiecie, kraju i za granicą. Dzięki tym kontak-
tom podejmowano różne formy działania w celu 
pozyskania środków finansowych na organizację 
czasu wolnego osobom starszym. 
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Klub Seniora

W celu poprawy warunków socjalno – byto-
wych rozprowadzano wśród najuboższych rodzin 
produkty żywnościowe z UE.

Plan pracy Koła zachęcał wszystkich do 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się i cieszą 
nadal  wycieczki turystyczno – krajoznawcze, pik-
niki, wieczorki towarzyskie, grzybobranie, potyczki 
sportowe, spotkania wigilijne.

W listopadzie 2013 roku na zebraniu sprawozdaw-
czo – wyborczym Koła Terenowego PZERiI Brunon 
Bronk złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego. 
Dokonano nowego wyboru Zarządu, w skład którego 
weszli: Marian Sujecki, Genowefa Polak, Henryka 
Rosiak, Bożena Kamińska, Alicja Lis i Henryk Soba-
la. W dalszym ciągu kontynuowana jest działalność 
Koła, a Zarząd przygotowuje wiele atrakcyjnych „le-
ków” na depresję, samotność i optymizm. 

Endorfiny szczęścia czerpiemy z wyjazdów do 
teatru, operetki, kina, na basen, z aktywnych udzia-
łów w tańcach towarzyskich organizowanych przez 
cały rok w naszym Kole i Kołach zaprzyjaźnionych, 
ze spotkań czwartkowych, na których przy kawie, 
ciastkach i żywej muzyce śpiewamy piosenki, rozma-
wiamy z ciekawymi ludźmi, lekarzami, policjantami, 
przedstawicielami władz miasta i działaczami sa-
morządowymi. Ci, którzy obdarzeni są słowiczym 
głosem spotykają się raz w tygodniu na próbach ze-
społu śpiewaczego „MARIANKI”, który uświetnia 
różnorodne uroczystości okolicznościowe. Odnosi 
również sukcesy nie tylko w naszym środowisku. 

W ciągu roku emeryci pogłębiają swoją wiedzę na 
bezpłatnych kursach komputerowych organizowa-
nych przez Bibliotekę Miejską. Dzięki uprzejmości 
Basi Dzienis mają co tydzień mierzone ciśnienie tęt-
nicze, a kilka razy do roku Ryszard Polak wykonuje 
badania poziomu cukru, trójglicerydów i cholesterolu. 

Seniorzy czynnie uczestniczą we wszystkich 
festynach organizowanych przez CZOK i Urząd 
Miejski. Empatyczni i aktywni  włączają się w roz-
wiązywanie problemów ludzi potrzebujących 
pomocy w naszym środowisku.

Jest nas obecnie 260 osób.
Kapituła Wolontariatu przy Urzędzie Miejskim 

w Czaplinku doceniła pracę społeczną seniorów 
i zasłużonych wyróżniła Statuetką „Wolontariusza”:

 ● Bożenę Kamińską
 ● Halinę Kocką
 ● Marię Kozak
 ● Alicję Lis
 ● Genowefę Polak
 ● Jadwigę Uszakiewicz
 ● Wiktora Bojarskiego
 ● Brunona Bronka
 ● Ryszarda Polaka
 ● Mariana Sujeckiego

Uważamy, że źle jest zmarnować młodość, a już 
całkiem głupio zmarnować starość, dlatego chcemy 
żyć aktywnie, radośnie i optymistycznie w atmosfe-
rze godności, szacunku władz i młodego pokolenia. 

Henryka	Rosiak		i		Genowefa	Polak

Klub Seniora powstał w styczniu 2000 r. 
z inicjatywy Burmistrza Czaplinka, pana 
Zenona Rychliczka i kierownika Miejsko 

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani  Anny 
Szepietowskiej.

Funkcje Prezesa Klubu pełni od początku pani 
Krystyna Wójtowicz.

Głównym celem pracy Klubu jest podejmowanie 
działań na rzecz zmotywowania ludzi w wieku emery-
talnym do udziału w życiu publicznym, a także do uak-
tywnienia pod względem umysłowym jak i fizycznym.

Organizując różne spotkania o tematyce kultural-
nej, zdrowotnej i sportowej członkowie Klubu mają na 
uwadze kultywowanie tradycji narodowych i rodzin-
nych, często przekazując swoją wiedzę oraz umiejęt-
ności młodszym pokoleniom. Nawiązują współpracę 
i działania integracyjne z dziećmi i młodzieżą.

Czaplinecki Klub Seniora współpracuje z Koła-
mi Emerytów Rencistów i Inwalidów (Świerczyna, 

Wycieczka	z	Kołem	Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów	nad	morze	Międzyzdroje-	Świnoujście	2015	r.
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Borne Sulinowo, Czaplinek) i także z Seniorami 
z Piły oraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku ze 
Złocieńca. Nieobce im są też kluby z niemieckich 
miast Bad Schwartau i Grimmen. Dzięki widocznej 
pomocy władz Gminy Czaplinek w ramach współ-
pracy organizowane są wyjazdy do w/w miast. Dzię-
ki temu Seniorzy poznają życie, kulturę i tradycję 
sąsiadów zza Odry.

Członkowie Klubu działają na rzecz miasta, bio-
rą udział w przeróżnych uroczystościach miejsko 
– gminnych jak i okolicznych Sołectw. Organizowa-
no spotkania w Siemczynie, Rzepowie, Machlinach 
i Kluczewie. Dzięki takiej integracji życie starszych 
osób mieszkających na wsi znacznie się ożywiło. 
Urządzono np. niezapomnianą „Noc Świętojańską”, 
było wiele wianków, puszczanie ich na wodę, a także 
śpiewy i tańce.

Klub Seniora organizuje także wycieczki krajo-
znawcze, które są szansą na zwiedzanie naszego kra-
ju, poznanie ciekawych ludzi i zobaczenia miejsc, do 
których nigdy w innych okolicznościach nie dotarło-
by się np. „Śladami Jana Pawła II”, „Szlakiem Pia-
stów”, „Kaszuby” itd. Wyjazdy do opery czy teatru 
nie są rzadkością.

Mając na uwadze stan zdrowotny swoich człon-
ków organizujemy:

 – prelekcje z udziałem lekarzy,
 – pokazy przygotowywania zdrowotnej żywności,
 – spacery Nordic Walking,
 – wyjazdy nad morze (Dźwirzyno, Ustronie Morskie) 
na turnusy rekreacyjne,

 – wyjazdy na basen do Świdwina.
Członkowie Klubu Seniora należą do grupy teatral-

nej „YES” działającej przy Czaplineckim Ośrodku 
Kultury. Mogą pochwalić się licznymi wyróżnieniami 
w Przeglądach Działalności Artystycznej Seniorów.

Chcąc uzyskać pieniądze na działalność dla ludzi 
starszych, Czaplinecki Klub Seniora przygotowuje 

projekty do samorządów różnych szczebli, które bar-
dzo często są pozytywnie oceniane i dotowane. W roku 
2015 Klub Seniora otrzymał ze Starostwa Powiato-

wego w Drawsku Pomorskim dotację na realizację 
projektu pn. „Aktywni w każdym wieku”, a z Gminy 
Czaplinek dotację na projekt pn. „ Radosna i aktywna 
jesień życia”.

Jak widać z powyższego opisu szeroki jest wa-
chlarz działalności Klubu Seniora. Dzięki znacznej po-
mocy władz Gminy Czaplinek poczynania Seniorów 
są dość wysoko oceniane i widoczne w środowisku.

Działamy po to, by „Jesień życia była aktywna 
i radosna”.

Krystyna	Wójtowicz

Pikinik	Jesienny,	Ośrodek	Sportów	Wodnych,	wrze-
sień	2015	r.

Piknik	Jesienny,	Ośrodek	Sportów	Wodnych,	wrze-
sień	2015	r.

Seniorskie	Igraszki	Sportowe,	październik	2015	r.

Seniorskie	Igraszki	Sportowe,	październik	2015	r.

Wycieczka	z	Kołem	Emerytów,	Renicstów	i	Inwalidów	nad	morze	Międzyzdroje-Świnoujście	2015	r.

Zajęcia	na	basenie	w	Świdwinie,	kwicień,	wrzesień	
2015	r.

Zajęcia	na	basenie	w	Świdwinie,	kwiecień,	wrzesień	
2015	r.
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Klub Sportowy IRAS  Czaplinek

Właśnie mija  pierwszy rok działalności klubu polegającej na an-
gażowaniu się w rozwój młodego pokolenia poprzez sportowe 
wychowanie dzieci i młodzieży.  

KLUB SPORTOWY IRAS istnieje od 8 sierpnia 2014 r i zrzesza 120 
młodych adeptów piłki nożnej i siatkowej w wieku 7 – 13 lat.

Założeniem i celem działalności Klubu jest propozycja  atrakcyjnej 
oferty  dla  dzieci, konstruktywnych  form zabawy i  spędzania  czasu  
wolnego, promowanie  bezpiecznych  i  zdrowych  zachowań.  

Klub IRAS Czaplinek został utworzony  z myślą o dzieciach i to one 
są jego głównymi członkami. 

Żyjemy w czasach kiedy poprzez zagrożenia cywilizacyjne, wpływ 
mediów  nasze pociechy są szczególnie narażone na przyjmowanie  
nieprawidłowych  wzorców  i  złego modelu  funkcjonowania  
w społeczeństwie. Wpływ mediów powoduje pojawianie się u dzieci 

chęci zaspokajania negatywnych potrzeb wywołanych agresywną 
reklamą, przebywanie  w  nieformalnych  grupach  społecznych,  często  
mających   destruktywny i  demoralizujący   wpływ  na  ich  rozwój.  
Wielkim zagrożeniem jest fakt, że większość dzieci  spędza wiele godzin 
dziennie przed telewizorem czy komputerem.

Czując się zatem odpowiedzialnymi za los dzieci, biorąc  więc pod  
uwagę  znaczenie  wychowawczej  roli  sportu  i  jego wpływ  na  kształ-
towanie  zachowania  dziecka, umożliwiliśmy im  taką właśnie formę 
aktywności, która  sprzyja eliminowaniu   negatywnych  zachowań    
oraz  kształtowaniu  właściwych  postaw  społecznych. 

Naszym najważniejszym zadaniem jest promowanie i rozwijanie pił-
ki nożnej i piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta 
Czaplinka poprzez stwarzanie właściwych warunków do profesjonalne-
go szkolenia sportowego oraz  właściwych postaw fair play na boisku.  
Zatrudniając wykwalifikowanych trenerów umożliwiamy rozwijanie 
uzdolnień, pasji i zainteresowań  oraz odkrywanie i szkolenie talentów 
piłkarskich mogących w przyszłości grać w drużynach zawodowych.  
Dzięki naszej organizacji, poza rozwijaniem sportowych umiejętności,  
dzieci także poprzez sport uczą się systematyczności, pracowitości, 
a także jak sobie radzić z porażką. Poznają mnóstwo nowych ludzi, za-
wiązują  przyjaźnie.  Zwiedzają i poznają nowe zakątki naszego kraju. 

Organizujemy wyjazdy na turnieje, mecze,  a także basen i  obozy 
sportowe. 

Możliwość udziału w turniejach i zawodach w jakich uczestniczyli-
śmy, przyczyniła się do świetnej sportowej zabawy i niezapomnianych 
przeżyć wielu zawodników i zawodniczek.

Wspólnie do tej pory na turnieje i zawody przejechano 12.770 km, 
ogromne podziękowania dla naszego sponsora pana Irka Gackiego.

Wykaz wybranych Turniejów naszych wychowanków  i zajęte 
miejsca:

 ● III miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju Mini Siatkówki dziewcząt o Puchar 
Burmistrza Połczyna Zdroju – 18/19.X.2014 r.;

 ● II miejsce w XV Mikołajkowym Ogólnopolskim Turnieju Mini Siatkówki 
– Złotów 5/6.XII.2014 r.;

 ● III miejsce w IV Ogólnopolskim Turniej Mini Siatkówki AGROFREEZE 
CUP - Czaplinek 17.I.2015 r.;

 ● I miejsce w Turnieju wojewódzkim Mini Siatkówki – Szczecinek 01.III.2015 r.;
 ● II miejsce w III Ogólnopolskim Volleyball Festival - Gryfice 07.III.2015 r.;
 ● III miejsce w Zachodniopomorski Mini Volley Cup – Koszalin – 21.III.2015 r.;
 ● I miejsce w Zachodniopomorski Mini Volley Cup – Kołobrzeg – 18.IV.2015 r.;
 ● I miejsce w Zachodniopomorski Mini Volley Cup – Darłowo – 19.IV.2015 r.;
 ● III miejsce w półfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Cza-
plinek – 21.IV.15 r.;

 ● VI miejsce w Zachodniopomorski Mini Volley Cup – Czaplinek – 26.04.2015 r.;
 ● Vice Mistrzostwo w kat. „4” woj. zachodniopomorskiego – Police 18.V.2015 r.;
 ● III miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju o puchar Prezydenta Miasta Piły 
– 13.06.2015 r.;

 ● XLIV w Mistrzostwach Polski – Kraków 02 – 05.VII.2015 r.
 ● II miejsce w turnieju w Nakle nad Notecią – 07.03.2015 r.
 ● I miejsce turniej w Bydgoszczy -14. 03.2015 r.
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KIWANIS International Klub Czaplinek

(dokończenie na str. 16)

 ● I miejsce– Don BOSCO CUP 2015 – Szczecin- 28-02-2015
 ● I miejsce w 55 Halowym Turnieju Piłki dla dzieci im. Stanisława Figasa pod 
patronatem KOZPN 

 ● I miejsce Turniej Fair Play Cup KKS Polonia Bydgoszcz-20-06-2015 r.
Dodatkowo współpracujemy z Siatkarskim Ośrodkiem Szkol-

nym i UKS „Libero” Wałcz, gdzie trafiają nasze wychowanki, 
które mogą realizować swoją pasję na etapie Gimnazjum. W prze-
ciągu 3 lat, do szkoły sportowej trafiło 7 naszych wychowanek, 
które są wyróżniającymi się zawodniczkami i osiągają bardzo wy-
sokie miejsca na poziomie Mistrzostw Polski oraz grają w kadrze 
woj. zachodniopomorskiego.

Nasi podopieczni mają także możliwość wyjazdów na wyjątkowe 
wydarzenia sportowe jako kibice.  16 czerwca bieżącego roku młodzi 
zawodnicy KS Iras Czaplinek wraz z trenerami wyjechali na mecz re-
prezentacji Polski z Grecją, który odbył się na stadionie PGE ARENA 
GDAŃSK.

Działalność klubu opiera się na uporządkowanym i harmonijnym 
systemie organizacyjnym i sportowym,  zrozumiałym dla wszystkich 
uczestników: zawodników, trenerów, rodziców, władz z jednoczesnym 
otwarciem się na nowych potencjalnych partnerów – dzieci, rodziców, 
trenerów oraz świat biznesu.

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Klub Sportowy zarejestrowany w KRS od 2014-10-28 poprzednio 

działający jako UKS  Iras Czaplinek. 
Skład Zarządu 

 – Buca Dorota Jolanta – Prezes Zarządu
 – Żwirko Elżbieta – Sekretarz 
 – Nawrocki Dariusz Piotr – Członek Zarządu
 – Zduńczyk Justyna – Członek Zarządu
 – Stróżyk Paweł – Członek Zarządu
 – Nowak Józef – Członek Zarządu
 – Rachuta Marcin Jerzy – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 
 – Biegajło Erwin 
 – Sekrecki Marcin 
 – Buca Dominika 

Kadra Trenerska 
 – Bołdysz Krzysztof  – trener rocznika 2003
 – Bałdyga Daniel – trener rocznika 2005
 – Jurewicz Paweł – trener rocznika 2006
 – Kibitlewski Zbigniew – trener rocznika 2007 i młodsi 
 – Roszuk Mieczysław – trener bramkarzy 
 – Rosiak Krzysztof – trener siatkówki 

Nasze motto: „Bez względu na wygraną czy przegraną, zawsze być 
ze swoją drużyną i wierzyć do końca!”

Być może to właśnie tu i teraz, w Czaplinku, powstaje pokolenie 
przyszłych reprezentantów, a także powód do dumy dla rodziców, człon-
ków klubu, mieszkańców naszego  regionu. 
Zainteresowanych zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej: 

http:/ksiras.pl/
Dariusz	Nawrocki

Kiedy w lutym 2004 roku Magdalena 
Mokrogulska otwierała zebranie za-
łożycielskie nowego stowarzyszenia, 

nie mogła przewidzieć z jakimi wielkimi zada-
niami przyjdzie się zmierzyć. To z jej inicjatywy 
powstał KIWANIS INTERNATIONAL KLUB 
CZAPLINEK.

Członkowie, a było ich 21 osób, podjęli wspólną 
decyzję o niesieniu pomocy dzieciom potrzebują-
cym. Początki wcale nie były łatwe. Trzeba było 
przedzierać się przez dżunglę papierową.

Pierwszy zarząd to:

 –Magdalena Mokrogulska  – Prezydent
 –Stanisław Chojecki  – Wiceprezydent
 –Genowefa Polak  – Skarbnik
 –Bożena Lisiecka  – Sekretarz

12 grudnia 2005 r. Kiwanis Klub Czaplinek 
został zarejestrowany jako Organizacja Pożytku 
Publicznego, co pozwoliło na szersze zdobywa-
nie funduszy, a przy tym dało możliwość wsparcia 
większej ilości dzieci.

Dewizą naczelną stowarzyszenia jest „Dziecko 
– bezwzględne pierwszeństwo”.

Cele jakie obrali członkowie to m.in.:
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1. Sprawowanie opieki nad dziećmi chorymi 
i upośledzonymi oraz ich rehabilitacji.

2. Organizacja zbiórek charytatywnych, loterii 
fantowej, spotkań dobroczynnych.

3. Organizacja zawodów sportowych i różnych 
form wypoczynku, w tym dla dzieci specjal-
nej troski.

4. Działanie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie talentów.
6. Poprawa warunków mieszkaniowych potrze-

bujących dzieci.

Obecny skład Zarządu jest następujący:
 – Bożena Lemisz  – Prezydent 
 – Magdalena Mokrogulska  – Wiceprezydent
 – Maciej Zakrzewski  – Skarbnik
 – Iwona Mierzejewska  – Sekretarz
 – Bożena Lisiecka  – Postprezydent

Od początku istnienia Stowarzyszenie wzięło 
pod opiekę dzieci niepełnosprawne. Wspomagało 
je poprzez zakup lekarstw, finansowanie badań 
lub przejazdów na rehabilitację. Dzieci chore, 
objęte opieką otrzymywały w każde święta pacz-
ki od Mikołaja.

Na swoim koncie stowarzyszenie ma zbiórkę 

książek dla szkół z projektu „1 firma – 1 ksiązka” oraz 
zorganizowanie festynów sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci z Czaplinka, a potem z Broczyna, gdzie 
wspólna zabawa i konkursy sportowe wypełniały 
wszystkim czas, a dzieci z wygranymi nagrodami wra-
cały uśmiechnięte do domów. W poprzednich latach 
w okresie świątecznym dzieci ze szkoły w Broczy-
nie i Kluczewie otrzymały niewielkie paczuszki 
świąteczne. Także podopieczni w miarę możliwości 
finansowych co roku otrzymują prezenty na święta.

Największe, ale i najtrudniejsze zadanie 
jakie zostało zrealizowane to po-
moc w wybudowaniu domu dla 
Agnieszki.

Agnieszka urodziła się bez nó-
żek i lewej ręki, a w prawej ma 
tylko trzy palce. Ona i jej czworo 
rodzeństwa są sierotami. Jej starszy 
brat w roku 2002  zachorował na 
białaczkę. Osieroconymi dziećmi 
opiekuje się siostra zmarłej matki – 
Janina Ułaś.

Głównym koordynatorem fi-
nansowym była przejęta losem 
dzieci Skarbnik Klubu Kiwanis 
Genowefa Polak. Założenie było 
takie, że wykonanie tego zadania 
będzie możliwe w oparciu wyłącz-
nie o ofiarność ludzi i instytucji. 
Dzięki niezwykłemu uporowi Pani 
Genowefy udało się je zrealizować. 
Zgodnie z trzema kolejno wyda-
wanymi pozwoleniami MSWiA 
na zbiórkę pieniędzy i darowizn 
rzeczowych na specjalnym koncie 

zgromadzono odpowiednią kwotę, która pozwoliła 
sfinalizować tak ogromne zadanie.

Olbrzymią zasługę miały media – telewizja 
i czasopisma, które dzięki nagłośnieniu wspo-
magały ogólnopolską akcję zbierania funduszy 
na budowę. Te ogromne zmagania trwały 3 lata. 
17 lipca 2008 r. przy udziale wielu znamienitych 
gości uroczyście zostały otworzone drzwi nowego 
domu niepełnosprawnej Agnieszki.

Klub Kiwanis podjął się następnego trudne-
go zadania - pomoc w zorganizowaniu funduszy 
na rozbudowę mieszkania dla chłopca chorego 
na mukowiscydozę. Chociaż droga do uzyskania 

Otwórzmy Serca

Zarząd
Janina Żwirko - Prezes
Zbigniew Śmich - Sekretarz
Edyta Siczek - Skarbnik
Helena Kujawa- Otto - Członek
Małgorzata Trocka - Członek
Członków stałych - 24
Rodzice i opiekunowie - 30
Młodzież wolontariacka - 10
Dorośli wolontariusze - 6
Razem  - 70 osób
Działalność Stowarzyszenia ,,Otwórzmy Serca’’ 

opiera się na pracy społecznej członków oraz ich 
rodziców, opiekunów i wolontariuszy zaangażowa-
nych  w działalności statutowej organizacji.

potrzebnych pozwoleń i projektów była długa, trud-
na i żmudna, to również udało się zrealizować 
powyższy projekt. Dobudowano do istniejące-
go już budynku: jeden dodatkowy pokój, kuchnię 
i łazienkę. Daniel cieszył się lepszymi warunkami 
mieszkaniowymi przez okres dwóch lat.

Stowarzyszenie organizowało wycieczki edu-
kacyjne z projektu „Wnuczek z babcią…”, gdzie 
wspólna zabawa łączyła poznawanie, przygodę 
i nawiązywanie więzi międzypokoleniowych.

Budowanie autorytetu u dzieci i młodzieży, 
przekazywanie tradycji rodzinnych, wspólne prze-
żywanie wspaniałej wycieczki oraz miłe spędzenie 
czasu powoduje u dziecka nawiązywanie bliższych 
więzi rodzinnych.

Nasza organizacja utrzymuje ścisły kontakt ze 

stowarzyszeniem partnerskim w Bad Schwartau. 
Członkowie tamtejszego klubu organizują zbiórki 
odzieży dla naszych dzieci z rodzin ubogich. Podczas 
spotkań następuje wymiana doświadczeń na temat 
działalności charytatywnej w obu krajach. Ważnym 
punktem współpracy polsko-niemieckiej jest corocz-
na wizyta gości z Grimmen, którzy także organizują 
paczki świąteczne dla naszych podopiecznych.

Kiwanis International to wielka międzynaro-
dowa rodzina szczycąca się 90-letnią tradycją. 
Powstała w USA, a jej kluby rozsiane są po całym 
świecie. Przyświeca im jeden cel – pomoc dzieciom 
potrzebującym. Dla każdego chcącego pomagać 
znajdzie się w naszych kręgach miejsce.

Bożena	Lemisz
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Do ich zadań należy wszechstronna pomoc przy 
organizacji imprez kulturalno - integracyjnych, rekre-
acyjno - sportowych oraz wydarzeń, które angażują 
ludzi do pomocy innym w zakresie opieki, rehabili-
tacji i adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie prowadzi całoroczny projekt pn. 
,,Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnospraw-
nych z Gminy Czaplinek’’- do realizacji którego 
zatrudnia specjalistów (umowa zlecenie). Realizuje 
całoroczny projekt o zasięgu powiatowym z zakre-
su ,,Promocji i Organizacji Wolontariatu’’ pn. 
,,INTEGRACJA  międzypokoleniowa młodzieży 
wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, 
bądź zagrożonymi wykluczeniem - ,,PODAJEMY 
POMOCNĄ DŁOŃ’’. W ramach projektu orga-
nizuje coroczne imprezę rekreacjo - sportową pn. 
,,POWIATOWE MISTRZOSTWA OSÓB NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH – marzsz NORDIC 
WALKING”- która jest wspaniałą formą terapii i re-
habilitacji oraz coroczny ,,POWIATOWY ZLOT 
GODNOŚCI’’. Prowadzi punkt wypożyczania 

sprzętu rehabilitacyjnego. Współpracuje z Fundacją  
Aktywnej Rehabilitacji ze Szczecina w zakresie 
prowadzonych warsztatów dla osób na wózkach in-
walidzkich  (w czaplineckiej hali sportowej).

Powyższe zadania realizuje we współpracy 
z organami administracji publicznej, instytucjami 
i placówkami prowadzącymi opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi oraz stowarzyszeniami pro-
wadzącymi podobną działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych w Gminie Czaplinek i w po-
wiecie drawskim. Największym problemem 
Organizacji jest brak wyposażenia zaplecza biu-
rowego w sprzęt biurowy związany z obszarem 
działań młodej organizacji pozarządowej. Fakt 
ten utrudnia wzajemne komunikowanie się ludzi 
we wspólnym działaniu, tworzeniu trwałych wię-
zi i relacji między nimi zwłaszcza z najsłabszymi 
wykluczonymi mieszkańcami Gminy Czaplinek. 
Stowarzyszenie jest członkiem Zachodniopomor-
skiego Forum Organizacji Socjalnych ,,ZaFos’’ 
bierze udział w jego projektach.

Janina	Żwirko
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Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka 

Myśl o stworzeniu stowarzyszenia, zdolnego choć w części, do 
wpływania na zmianę rzeczywistości na początku obecnego 
wieku, nurtowała wiele osób w różnych środowiskach. Za-

czyn przygotował Wiesław Krzywicki. W lutym 2006 r. uformowała się 
grupa inicjatywna w składzie: Bernard Bubacz, Adam Kośmider, Zofia 
Snarska, Andrzej Szwaja i Marian Zalipski, która wystąpiła z apelem do 
najbardziej aktywnych obywateli naszej społeczności o udział w dyskusji 
nad przyszłością miasta i gminy. Skutkiem tego, w dniach 26.03.06 r., 
09.04.06 r. i 04.06.06 r., odbyły się zebrania założycielskie, na których 
powołano do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka. Założycielami 
były 23 osoby. Decyzją Sądu Stowarzyszenie uzyskało osobowość praw-
ną w dniu 01.08.06 r. z następującymi władzami:

Zarząd w składzie:
Adam Kośmider  – prezes
Marcin Kowalski  – wiceprezes
Zbigniew Dudor  – sekretarz
Romuald Czapski  – skarbnik
Andrzej Rosiak  – członek Zarządu
Bogusław Parzuchowski  – członek Zarządu 
Komisja Rewizyjna w składzie:
Maciej Zakrzewski  – przewodniczący
Brunon Bronk  – członek komisji
Ryszard Derbot  – członek komisji
Do naszej organizacji przystąpili mieszkańcy gminy o różnorodnym 

statusie, są wśród nas: emeryci, renciści i osoby pracujące, kombatanci 
i weterani pracy, reprezentanci różnych profesji, ludzie z wielkim doświad-
czeniem w pracy zawodowej, społecznej i samorządowej, są członkowie 
partii politycznych i organizacji pozarządowych, mający różne poglądy 

polityczne i światopoglądowe. Nikomu nie zaglądamy do życiorysów. 
Widzimy tylko ludzi mądrych i rozważnych, z wolą i pasją działania, 
potrafiących dla dobra wspólnego, wznieść się ponad różnice i podziały. 
Przede wszystkim wykorzystujemy olbrzymi potencjał wiedzy, umiejęt-
ności i doświadczenia, jaki tkwi w każdym z naszych członków. Na dzień 
dzisiejszy ważne jest tylko to, co dobrego i pożytecznego, może i chce 
zaoferować naszej społeczności. Łączy nas jeden zasadniczy cel - jest 
nim rozwój Ziemi Czaplineckiej i pomyślność jej mieszkańców. Zada-
nie to spełniamy i będziemy spełniać poprzez realizację zadań zawartych 
w Statucie Stowarzyszenia. Celami Stowarzyszenia, jako organizacji apo-
litycznej, są:

 – dobro i rozwój wspólnoty mieszkańców miasta i gminy Czaplinek, w tym 
obrona słusznych interesów osób, rodzin i grup społecznych;

 – podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz roz-
woju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 – działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości;

 – upowszechnianie wiedzy obywatelskiej i propagowanie postaw obywatel-
skich, a także działań wspomagających budowę oraz rozwój demokracji 
i społeczeństwa obywatelskiego; 

 – upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 – działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;

 – wspieranie działań dotyczących ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego;

 – działanie na rzecz zwiększania przejrzystości i uczciwości życia pu-
blicznego, w tym szczególnie dla swobodnego dostępu do informacji 
publicznej;

 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza sportu masowego 
wśród młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele m.in. poprzez:
 – podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego;
 – uczestnictwo w organizowanych przez organy administracji publicz-
nej i inne podmioty, konkursach ofert na realizacje zadań pożytku 
publicznego;

 – realizację zadań publicznych zleconych do wykonania Stowarzyszeniu 
przez organy administracji publicznej;

 – inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć słu-
żących wspólnemu dobru mieszkańców miasta i gminy Czaplinek, lub 
słusznym interesom jednostek, rodzin i grup społecznych;

 – współdziałanie ze wszystkimi zorganizowanymi środowiskami 

Promocja	książki	o	Czaplinku	30	listopad	2009	r.

Spotkanie	koleżeńskie	14	czerwiec	2010	r.

Spotkanie	z	posłem	S.	Wziątkiem	22	maj	2006	r.

Walne	Zgromadzenie	18	luty	2009	r.

Zebranie	organizacyjne	26	marzec	2006	r.
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SSWM w Trzcińcu

Oddział terenowy w Trzcińcu został 
powołany uchwałą nr 3 na podstawie 
par. 29 art. 1 Statutu SSWM w dniu 

17 kwietnia 2013 r.
Stowarzyszenie prowadzi swoją działal-

ność statutową na rzecz ogółu społeczności ze 
szczególnym uwzględnieniem osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Oddział stowarzyszenia liczy 19 członków.
Zarząd oddziału stanowią:

1. ks. Jacek Grochowski  – prezes
2. ks. Arnold Zimnicki  – wiceprezes
3. Tomasz Sak  – sekretarz
Siedziba oddziału:
Trzciniec 25
78-550m Czaplinek
Zadania realizowane przez terenowy oddział 

SSWM w Trzcińcu:
 –  Pomoc i opieka Byłym Wychowankom Sale-
zjańskiego Ośrodka Wychowawczego będących 

w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 – Gromadzenie bazy danych Byłych Wychowanków 
Salezjańskich.

 – Organizacja III Zjazdu Byłych Wychowanków 
Salezjańskich.

 – Pomoc fundacji p. Zofii Langowskiej „Zielony 
zakątek”. 

 – Zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej.

Tomasz	Sak

mieszkańców miasta i gminy Czaplinek, zain-
teresowanych współpracą;

 – organizowanie spotkań i szkoleń, służących 
rozszerzaniu wiedzy członków i pozostałych 
mieszkańców w dziedzinach ważnych dla 
miasta i gminy Czaplinek;

 – podejmowanie działań na rzecz rozwoju spor-
tu, szczególnie sportu masowego, turystyki 
i krajoznawstwa;

 – organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 – organizowanie imprez, mających na celu upo-
wszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji narodowych;

 – podejmowanie działań na rzecz ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony lokalnego 
dziedzictwa przyrodniczego;

 – wypracowywanie, także z udziałem ekspertów, 
stanowisk w ważnych dla miasta i gminy spra-
wach oraz ich upublicznianie;

 – podejmowanie działań na rzecz integracji 
europejskiej, współpracy, oraz rozwijania kon-
taktów i współpracy z innymi społecznościami 
lokalnymi;

 – wydawanie niezależnego periodyku oraz 

prowadzenie niezależnej, innej działalności 
wydawniczej i publicystycznej;

 – monitorowanie ważnych dziedzin życia mia-
sta i gminy.

Dla osiągnięcia tych celów współpracujemy 
ze wszystkimi zorganizowanymi środowiska-
mi naszej społeczności, zainteresowanymi 
wspólnymi działaniami. Chcemy być ważnym 
i odpowiedzialnym partnerem samorządu. Za-
praszamy do wstępowania w nasze szeregi tych, 
którzy chcą aktywnie i realnie kształtować oraz 
wpływać na naszą gminną rzeczywistość.

Jesteśmy organizacją apolityczną, działającą 
w systemie non	profit, na niwie społecznej i sa-
morządowej, której funkcjonowanie oparte jest 
wyłącznie na pracy społecznej naszych członków. 

Misją Stowarzyszenia jest budowa społeczeń-
stwa obywatelskiego. Społeczeństwa, w którym 
głos obywatela będzie słyszany przede wszystkim. 

Aby mieć odpowiednie narzędzie do realiza-
cji swoich zamierzeń, Stowarzyszenie powołało 
do życia, i w dalszym ciągu wydaje miesięcz-
nik „Kurier Czaplinecki”. 16 stycznia br. odbyła 
się uroczysta gala poświęcona wydaniu 100-go 

numeru miesięcznika. Podczas uroczystości 
wręczono 30 honorowych statuetek w kilku 
kategoriach. Uhonorowano publicystów, dystry-
butorów i reklamodawców. Mamy pewność, że 
pismo na stałe już wpisało się w nasz społeczny 
pejzaż, ponieważ istniała i nadal istnieje społecz-
na potrzeba działania takiej trybuny. 

Staraniem Stowarzyszenia w latach 2009-
2010 wydano trzy książki „Czaplinek 1945 
– 2009”. Tom I o podtytule „Historia powrotu 
do Macierzy”, tom II „Trud wrastania” i tom III 
„Ku społeczeństwu obywatelskiemu”.

Stowarzyszenie liczy dzisiaj 42 osoby. Obec-
ny skład władz Stowarzyszenia przedstawia się 
następująco: p.o. prezesa – Romuald Czapski, 
sekretarz – Bernard Bubacz, skarbnik – Danuta 
Puśledzka, członkowie Zarządu – Ryszard Mar-
cewicz i Zbigniew Dudor. Komisja Rewizyjna 
w składzie: przewodniczący – Maciej Zakrzewski, 
członkowie – Ryszard Derbot i Brunon Bronk.

Zapraszamy do współpracy wszystkich 
mieszkańców, organizacje pozarządowe, spo-
łeczne, związki i partie polityczne.

Romuald	Czapski

Bornem Sulinowie, Czaplinku, Koszalinie. 
Kontynuując działania naszych poprzedników  w dalszym ciągu organizuje-

my zawody, które na stałe wpisały się w działalność Koła:
 – Drużynowe Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza (lipiec)
 – Zawody spławikowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (czerwiec)
 – Spinningowy Turniej Trzech Miast - Festiwal Wędkarski, pod patronatem 
Wiadomości Wędkarskich (czerwiec-wrzesień)

 – Spinningowe Mistrzostwa Koła (maj)
 – Spławikowe Mistrzostwa Koła (maj – czerwie)
 – Spinningowy Puchar Ziemi Czaplineckiej (październik)

W każdej z tych  imprez, w zależności od okresu i warunków pogodowych 
startuje od 20 do 40 zawodników i zawodniczek z okręgu Koszalińskiego. Wy-
jątek stanowią coroczne zawody wędkarskie dla dzieci organizowane z okazji 
Dnia Dziecka, w tych zawodach uczestniczy co roku ponad  100 dzieci z terenu 
naszej Gminy.

Minione dwa lata były okresem bardzo intensywnym w życiu Koła 
PZW w Czaplinku. Członkowie Koła wspólnie z innymi osobami 
wspierającymi nasze działania zorganizowali szereg imprez węd-

karsko edukacyjnych oraz zmodernizowali elementy wyposażenia stanicy przy 
ulicy Jeziornej. Wykonanie tych prac stało się możliwe dzięki sponsorom z te-
renu naszej gminy oraz bardzo dobrej współpracy z Gminą Czaplinek.

Szkółka wędkarska RACZEK działająca pod okiem Pana Mieczysława 
Sobczaka zrzesza w swoich szeregach kilkunastu młodych wędkarzy, którzy 
uczą się sztuki wędkarstwa oraz szacunku dla przyrody i zwierząt. Od dwóch 
sezonów małe raczki biorą udział w licznych zawodach wędkarskich na terenie 
naszego województwa i osiągają bardzo dobre wyniki udowadniając tym sa-
mym,  że ciężka praca i treningi przynoszą wymierne efekty w postaci pucharów 
i medali. Pierwszym znacznym osiągnięciem naszej szkółki było zwycięstwo 
w Olimpiadzie Wędkarskiej okręgu Koszalińskiego w Darłowie w czerwcu 
2014 r., później przyszły  bardzo dobre występy na zawodach w Szczecinku, 

Koło PZW nr 10 w Czaplinku

Montaż	nowej	wiaty	na	terenie	stanicy.

Świdwin	2015.	Olimpiada	Wędkarska	Nasze	„Raczki’’
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Każde dziecko biorące udział 
w zawodach, bez względu na 
ilość złowionych ryb otrzy-
mywało nagrodę  w postaci  
sprzętu wędkarskiego lub innych 
upominków, które udało się za-
kupić dzięki hojności lokalnych 
firm wspomagających nas co 
roku w organizacji tej imprezy. 
Korzystając z okazji pragnę po-
dziękować członkom koła PZW 
Nr 10 w Czaplinku, rodzicom 
oraz wszystkim bezinteresownie 
angażującym się w organizację 

tych zawodów, za wielką radość jaką sprawili naszym małym wędkarzom. 

Poczynając od przyszłego roku i kolejnych zawodów spławikowych dla 
dzieci zamierzamy zmienić oprawę i planujemy  zorganizować festyn węd-
karsko-rodzinny, połączony z innymi ciekawymi  zabawami i atrakcjami dla 
starszych i młodszych gości. 

Kolejnym ciekawym dla nas doświadczeniem była wizyta ekipy telewizyj-
nej, wspólnie z którą nakręcaliśmy materiał dla telewizji pod tytułem BITWA 
WĘDKARSKA. Wątkiem przewodnim była rywalizacja wędkarska pomiędzy 
Czaplinkiem, a Bornem Sulinowem. Zarówno w dyscyplinie spinningowej jak 
i  spławikowej drużyna z Czaplinka zwyciężyła ze swoimi kolegami z Bor-
nego Sulinowa. Jeśli pomysł programu zostanie zaakceptowany zostanie on 
wyemitowany w jednej z publicznych telewizji i nastąpi jego kontynuacja, czy-
li rywalizacja z wędkarzami z innego miasta w Polsce. Przy okazji kręcenia 
materiału mieliśmy przyjemność gościć u nas Mistrzów polskiego wędkarstwa 
Panów: Edmunda Gutkiewicza, Mariusza Getkę oraz Zbyszka Milewskiego, 
których uwagi i wskazówki były dla nas cennym doświadczeniem.

Maciej	Bernat,	Prezes	Koła	PZW	w	Czaplinku

(dokończenie na str. 20)

Darłowo	2014.	Zwycięzcy	olimpiady	wraz	z	instruktorami.

Dzień	Dziecka	2014	r.

Borne	Sulinowo	2014.	Zwycięzcy	Małego	Poligonu	Wędkarskiego.

WOPR w Czaplinku

Drużyna	Czaplinka.	Na	planie	„BITWY	WĘDKARSKIEJ”Spławikowe	mistrzostwa	koła	2015	r.

Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze  
Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie

Drużyna w Czaplinku
„Kto	choć	jedno	życie	ludzkie	uratował	

większym	jest	od	tego,	co	miasto	zbudował”
Wergilusz

Informacja o działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Czaplinku

„...Bez	względu	na	pogodę,	porę	dnia	i	nocy,
przez	okres	całego	roku	pospieszę	z	pomocą

ludziom,	którzy	znaleźli	się	w	niebezpieczeństwie
utraty	życia	na	wodzie...”

Z przysięgi ratownika WOPR

Początki ratownictwa wodnego w Czaplinku.
Początki ratownictwa wodnego w Czaplinku są ściśle związane z po-

czątkami polskiego żeglarstwa w naszym mieście, a więc z osobą Antoniego 
Tołłoczki. Przeszedł on przed wojną wszechstronne wyszkolenie żeglarskie 
w Lidze Morskiej i Kolonialnej, w której przywiązywano dużą wagę do umie-
jętności pływania i niesienia pomocy tonącym. W ramach szkolenia na stopnie 
żeglarskie uczono zasad bezpieczeństwa żeglowania na jachtach oraz udzielania 

pomocy tonącym i osobom poszkodowanym na zdro-
wiu. Bez wiedzy i umiejętności praktycznych 
w tej dziedzinie nie można było zdać egzaminu 
i uzyskać patentu żeglarskiego. Bez paten-
tu, lub choćby karty pływackiej nie można 
było wypożyczyć nawet kajaka. Oprócz 
szkolenia na kursach żeglarskich, szkole-
niem ratowników zajmowało się wtedy 
PCK. Takie szkolenie przeszli, między 
innymi, Marcin Jurewicz, Zbigniew Gon-
czarko, Kazimierz Kramarczyk i Sławomir 
Zasławski. 

W roku 1969 roku grupa wodniaków z Klu-
bu Żeglarskiego PTTK „Kaper” przy Oddziale 
Zamiejscowym ZPE	 „KAZEL” założyła pierwszą 
w Czaplinku drużynę WOPR. Wiesław Krzywicki posiada legitymację nr 64/69 
wystawioną dnia 22 stycznia 1969 roku, a więc zaledwie 3 miesiące po uzy-
skaniu osobowości prawnej przez krajową organizację WOPR. Pierwszym 
kierownikiem drużyny został Józef Serwach. Prawdopodobnie po jego wyjeź-
dzie do Bielska Białej drużyna zaprzestała działalności (brakuje dokumentów 
umożliwiających odtworzenie jej historii). 

Pierwszym ocalałym dokumentem jest protokół z 8 kwietnia 1982 roku, 
z zebrania założycielskiego drużyny WOPR przy Klubie Żeglarskim „OPTY”, 
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działającym przy Za-
kładach Podzespołów 
i Urządzeń Teletechnicz-
nych „Telkom-Telcza”.	
Według zachowanej listy 
obecności drużynę zakła-
dali: Wiesław Krzywicki, 
Aleksander Korzeniowski, 
Ryszard Lisowiec, Andrzej 
Piskozub, Bogusław Jaku-
bowski, Tadeusz Janicki, 
Zdzisław Meszka, Adam 
Kawa i Wiliam Wysocki. 

Kierownikiem drużyny został Bogusław Jakubowski, który był także koman-
dorem Klubu „OPTY”. Drużyna dysponowała 2 motorówkami typu „Mirella”, 
wykonanymi w Zakładach „Polsport” w Chojnicach przez pracowników 
„Telkom-Telczy”	Czesława Balickiego i Mieczysława Kasprzyka. Motorów-
ki posiadły dwudziestokonne silniki radzieckie „Wicher”.	 Siedziba drużyny 
znajdowała się w ostatnim z 3 domków na plaży miejskiej – siedzibie klubu 
„Opty”.	Zachowało się pismo drużyny do Naczelnika Miasta i Gminy z 24 
czerwca 1982 r. o przydział talonów na benzynę (w tym czasie paliwa były 
reglamentowane).

Równolegle z tą drużyną istniała w Czaplinku druga drużyna WOPR. 
Jej działalność związana była z Ochotniczą Rezerwą Milicji Obywatelskiej 
(ORMO). Jej bazą był hangar milicyjny, obok ówczesnej siedziby PGRyb. 
Drużyna posiadała motorówkę „Kameo” silnikiem „Wicher”.	 Ratownicy 
z drużyny często uczestniczyli w wodnych patrolach milicyjnych. 

Transformacja ustrojowa, niszcząc zakłady przemysłowe, spowodowała za-
nik wszelkiej działalności społecznej przez nie wspomaganej. Ponadto władze 
samorządowe uważały, że trzeba likwidować dziedzictwo państwa socjalistycz-
nego, nie sprzyjały jakiejkolwiek działalności społecznej. W 1990 r. zarząd 
miasta i gminy Czaplinek postanowił sprywatyzować domki na plaży i odmówił 
dalszego nieodpłatnego użyczania jednego z nich dla Klubu „Opty”	i drużyny 
WOPR. Ponadto	„Telkom-Telcza”, znajdująca się w złej sytuacji ekonomicznej, 
zaprzestała wspomagać finansowo działalność klubu „Opty” drużyny WOPR. 

Spowodowało to rychłą agonię klubu i drużyny. 
Działalość WOPR w Czaplinku po reaktywacji.

W 2000 r. M. Jurewicz i W. Krzywicki reaktywowali działalność Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Czaplinku - 21.03.2000 r. odbyło 
się, zebranie założycielskie drużyny, z udziałem przedstawicieli Zarządu Woje-
wódzkiego WOPR w Koszalinie. W zebraniu uczestniczyło 10 osób, znanych 
w środowisku z wodniackiego doświadczenia i zaangażowania społecznego: 
Bujnowski Stanisław, Dreger Zbigniew, Grzyb Ireneusz, Jurewicz Marcin, 
Kiryszewski Stanisław, Krzywicki Wiesław, Kujawski Emanuel, Piesta Kazi-
mierz, Solarek Kazimierz, Żurański Tomasz

Siedzibą drużyny stał się nieużytkowany od lat i grożący zawaleniem 
hangar przy ul. Złocienieckiej. Dzięki przyjaznemu nastawieniu ówcze-
snego Burmistrza Czaplinka śp. Zenona Rychliczka wstrzymano decyzję 
o rozbiórce hangaru i użyczono go na pięć lat w nieodpłatne użytkowanie 
drużynie WOPR. Po poprzednikach drużyna „odziedziczyła” 2 stare mo-
torówki „Kasia”z przyczepnymi i równie wiekowymi i zdezelowanymi 
silnikami „Wicher”.	Na działalność statutową drużyna otrzymała z UMiG 
w Czaplinku dotację 2.400 zł. W trakcie roku drużyn otrzymała zarekwiro-
waną kłusownikom łódź „Jadwiga”. 

Wykonano społecznie prace o wartości ok. 12 tys. zł, a w tym: remont hangaru, 
ogrodzenie terenu, elektryczną linię zasilającą, instalację wewnętrzną i oświetlenie 
zewnętrzne, molo i pomost nawodny. Wykonano 82 patrole, 10 akcji ratowniczych 
i obsłużono regaty i imprezy wodne organizowane na jeziorze Drawsko. W trak-
cie roku liczebność drużyny wzrosła do 12 osób, z których 6 miało uprawnienia 

ratownicze, a 7 stopnie sterników motorowodnych i jachtowych.
W 2001 r. drużyna otrzymała z UMiG dotację w wys. 2000 zł, a od władz 

wojewódzkich WOPR nową motorówkę z napędem strumieniowym REJA. 
Tego roku wykonano 80 patroli oraz 6 akcji ratowniczych. Liczebność drużyny 
wzrosła do 15 osób, z których 8 miało uprawnienia ratownicze, a 8 stopnie ster-
ników motorowodnych i jachtowych. 

W 2002 r. Stan drużyny zwiększył się do 19 członków, w tym ratowników 
8 i sterników motorowodnych i jachtowych 9. Wykonano 138 patroli wodnych. 
Kontynuowane były prace remontowe sprzętu, pomieszczeń oraz oznakowa-
ne zostały miejsca niebezpieczne dla żeglugi na jeziorze Drawsko. 31 lipca 
zawarta została umowa pomiędzy Drużyną WOPR w Czaplinku, a Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, w sprawie 
wspomagania działalności krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na te-
renie powiatu drawskiego.

W 2003 r. na początku sezonu turystycznego zdarzył się ciężki wypadek 
w czasie akcji ratowniczej. 3 maja wieczorem koło wyspy Bielawy miały wy-
wrotkę 2 jachty z 9 żeglarzami. W trakcie akcji ratowniczej prowadzonej przez 
Marcina Jurewicza łódź REJA zderzyła się z pływającym pod powierzchnia 
wody pniem i uległa poważnemu uszkodzeniu. Sternik doznał ciężkich obrażeń 
ciała i po kilku dniach przeszedł wielogodzinną operację ratującą życie. Lecz 
jego akcja ratownicza ocaliła zdrowie jeśli nie życie 9 żeglarzy, którym groziła 
hipotermia. Niestety z braku środków finansowych ani sternik, ani łódź nie byli 

ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Utrata zdrowia przez 
M. Jurewicza nie została niczym zrekompensowana, a środki na remont moto-
rówki udało się uzyskać, dopiero po długim „żebraniu”. 

Tego roku drużyna przeprowadziła 130 patroli i 5 akcji ratowniczych. 
Liczba członków zwiększyła się do 26 w tym 8 ratowników i 10 sterników 
motorowodnych i jachtowych.

Także rok 2004 zaczął się dramatycznie. 27 lutego w niedzielę o ratownik 
WOPR Sebastian Jaroszyński przy pomocy Andrzeja Tuziemskiego i Dariusza 
Sujeckiego uratował 3 dziewczynki pod którymi załamał się przybrzeżny, cien-
ki lód. Dwie z nich trzeba było reanimować. Jedna z nich nie wykazywał oznak 
życia. Jednak ich upór i determinacja przywróciły ratowanemu dziecku życie 
po blisko 30 minutach reanimacji! Okazało się, że była ona w głębokiej hipo-
termii, a jej temperatura ciała wynosiła zaledwie 20° C. 

Po tym dramatycznym wydarzeniu WOPR zgłosił szereg wniosków 
pod adresem władz samorządowych, ale zostały one uwzględnione w mi-
nimalnym stopniu. Członek drużyny Wiesław Krzywicki opublikował 
w „Kurierze	Czaplineckim” i miesięczniku „Żagle”	artykuł „Jak	postępo-
wać	gdy	załamie	się	lód.	

W roku 2004 wykonane zostało 126 patroli, w tym 38 patroli własnymi 
motorówkami członków drużyny. Przeprowadzono 6 akcji ratowniczych 

04.08.2015	Zmodernizowana	REJA.

15.08.2015	Marcin	Jurewicz	i	Bogdan	Andziak	w	rejsie	REJĄ.

15.12.2007	r	Wsród	Odznaczonych	Złotą	Odznaką	WOPR	Marcin	Jurewicz.

2006	r	Marcin	Jurewicz	i		Dariusz	Woźniak	w	czasie	akcji	ratowniczej.
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z udziałem 23 osób. Liczba członków drużyny zmalała do 23 osób w tym 7 ra-
towników i 15 sterników motorowodnych i jachtowych.

W 2005 r. drużyna kupiła szybką motorówkę FUN	14 z silnikiem przyczep-
nym Evinnrude 30 kM. Na sfinansowanie zakupu złożyły się środki: 2.500 zł 
dotacji Starostwa Powiatowego, 4.000 zł wpływów ze sprzedaży starych mo-
torówek, 1.500 zł wpływów z realizacji zleceń UMiG i 2.630 zł oszczędności 
z roku poprzedniego Zakupiona została także wciągarka elektryczna i wyko-
nany wózek i torowisko do wciągania nowej łodzi. Liczba członków drużyny 
liczyła 18 osób, z czego 7 miało stopnie ratowników, a 14 patenty sterników mo-

torowodnych i jachtowych. Wykonano 103 patrole wodne i 3 akcje ratownicze. 
W 2006 r. wykonanych zostało 97 patroli i 5 akcji ratowniczych. Wykonano 

szereg ważnych prac, jak dokończenie budowy slipu i wyciągu dla motorówki, 
ustawienie pomostów pływających i wykonanie pomostów drewnianych. Jesie-
nią Starostwo Powiatowe przekazało darowiznę w postaci apteczki plecakowej 
niezbędnej dla właściwego prowadzenia akcji ratowniczych. 

W 2007 r. przybyło 12 nowych członków i w końcu roku drużyna liczyła 
ich 27 z czego 14 miało stopnie ratowników wodnych, a 16 patenty sterników 
motorowodnych i jachtowych. Wykonano 85 patroli wodnych i zabezpiecza-
no wszelkie imprezy wodne na jeziorze Drawsko, w tym zorganizowany przez 
UMiG i przedsiębiorstwa turystyczne Stady	Tour dla dziennikarzy. WOPR-owi 
przypadło zadanie zajęcia się Markiem Halterem redaktorem z miesięcznika 

„Żagle”. Zadanie wypełnione chyba 
dobrze, bo red. Halter opublikował 
w swym miesięczniku 4 obszerne ar-
tykuły o Czaplinku i okolicach pod 
wspólnym tytułem „Perła	 wśród	
jezior”.	

 W 2008 r. drużyna liczyła 26 
członków, z których 15 posiadło 
stopnie ratowników wodnych, a 17 
patenty sterników motorowodnych 
i jachtowych. Pełnili oni 116 dyżurów, 
w czasie których wykonali 116 patroli 
oraz zabezpieczali imprezy wodne or-
ganizowane na jeziorze Drawsko.

W 2009 r. drużyna osiągnęła stan: 
34 członków, z których 11 posiadło 
stopnie ratowników i młodszych ratowników WOPR, 18 patenty sterników 
motorowodnych i jachtowych oraz 3 płetwonurków. 31 maja utonął w jeziorze 
Drawsko młody człowiek, którego zwłok nie odnaleziono. Wypadek ten został 
opisany przez członka drużyny W. Krzywickiego w	„Kurierze	Czaplineckim” 
w artykule „Czy	ten	młody	człowiek	musiał	zginąć?”.	

W sezonie wykonano 136 patroli wodnych i sześć akcji ratowniczych. 
W 2010 r. dzięki otrzymanej ze Starostwa Powiatowego dotacji w kwocie 

8.000 zł oraz dotacjom sponsorów Zbigniewa Bączka i Zbigniewa Dregera, do-
konała drużyna zakupu ratowniczej, hybrydowej łodzi ratowniczej RIB 440, do 
której zamontowano zakupiony poprzedniego roku silnik Yamaha 40 kM. Zbu-
dowany też został hangar na łódź, co umożliwił błyskawiczne rozpoczynanie 
akcji ratowniczej. Całą tą pracę wykonał nieodpłatnie członek drużyny S. Piku-
ła ze swoimi pracownikami. Wykonano 92 patrole wodne oraz uczestniczono 
w 4 akcjach ratowniczych.

 W 2012 r. drużyna liczyła 18 członków z których 7 posiadało stopnie ra-
towników i młodszych ratowników WOPR, 14 sterników motorowodnych 
i jachtowych oraz 3 płetwonurków. Pełnili oni 120 dyżurów, wykonali 109 
patroli wodnych, uczestniczyli w 3 akcjach ratowniczych oraz obsługiwali im-
prezy i regaty na jeziorze Drawsko. W trakcie roku wykonane zostały remonty 
pomostów oraz sprzętu ratowniczego.

15.12.2007	r	Wsród	Odznaczonych	Złotą	Odznaką	WOPR	Wiesław	Krzywicki.

2008	r	Członek	drużyny	Adam	Kośmider	za	sterem	REJI.

2010	r	Marcin	Jurewicz	przy	motorówce	RIB.

21.07.2015	r	Pierwszy	rejs	nowej	motorówki.

21.07.2015	r	przekazanie	kluczyków	od	motorówki	Marcinowi	Jurewiczowi.

Dzień	Dziecka	2007	-	rejs	z	dziećmi.
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bazę ratowniczą, jedyną taką na 
Pojezierzu Drawskim. Dorobiła 
się trzech, w miarę nowoczesnych 
i bezpiecznych motorówek 
ratowniczych. Stopnie ratow-
ników i sterników jachtowych 
uzyskało wielu członków druży-
ny. Przeprowadzonych zostało 
blisko 1624 patroli i 57 akcji ra-
towniczych w czasie których 
uratowano życie wielu osób. Za-
bezpieczane były pod względem 
bezpieczeństwa regaty i imprezy 
wodne organizowane na jeziorze 
Drawsko. Ponadto ostrzegano 
i upominano wodniaków o grożących niebezpieczeństwach. Co roku drużyna 
oznakowywała powyżej 20 miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze. 
Prowadzona była działalność informacyjna i publikowane informacje, pora-
dy i zalecenia dla wodniaków oraz artykuły o tematyce wodniackiej.

 W czasie tych 15 lat działania drużyna otrzymywała dotacje finaso-
we oraz rzeczowe od UMiG w Czaplinku, od Starostwa Powiatowego, od 
członków wspierających i od Zarządu Regionalnego WOPR w Koszalinie. 
Ponadto członkowie drużyny wykonali szereg zleceń i prac społecznych 
o wartości 60 tys. zł.

Była też drużyna współorganizatorem kursów na stopnie ratownicze 
i uprawnienia motorowodne, a także uczestniczyła w odbiorze kąpielisk przed 
sezonem oraz pomagała w obsadzaniu ratowników na kąpieliskach. Członko-
wie drużyny uczestniczyli we władzach Środkowopomorskich Regionalnego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa wodniaków drużyna zgłosiła wiele 
istotnych wniosków w tym zakresie pod adresem władz miasta i gminy, 
powiatu oraz zarządu w Koszalinie. Z inicjatywy drużyny, co roku przed 
sezonem, sprawy bezpieczeństwo osób uprawiających sporty i turystykę 
wodną na akwenach powiatu drawskiego są tematem posiedzeń Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Działalność drużyny jest całkowicie społeczna. Członkowie drużyny pracu-
jący zawodowo nie mają możliwości pełnienia dyżurów i trudno na nich liczyć 
w akcjach ratowniczych. Ciężar ratownictwa spoczywa więc na emerytach - naj-
starszych członkach, którzy niezadługo zakończą swą działalność. Na świecie 
ratownictwo wodne opiera się na zawodowcach, a społecznicy tylko ich wspo-
magają. Kto z młodych ludzi zechce płacić z własnej kieszeni za kursy, poświęcać 
swój czas, ryzykować zdrowiem i ponosić odpowiedzialność zupełnie społecz-
nie? Jedynym „wabikiem” jest możliwość pływania motorówką, ale bardzo 
ograniczona. Nie udały się podejmowane przez drużynę próby zorganizowania 
szkolenia na ratowników absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest profesjonalizacja służby ra-
townictwa wodnego - na wzór krajów zachodnich. W pewnym stopniu tak 
zorganizowany jest WOPR na Mazurach, na Zalewie Zegrzyńskim i w miej-
scowościach nadmorskich - finansowany przez samorządy.

Za swą bardzo dobrą pracę drużyna czaplinecka zawsze uzyskiwała 
wysokie oceny i była uznawana za jedną z najlepszych na terenie regionu 
koszalińskiego. Członkowie drużyny byli odznaczani srebrnymi i złotymi 
odznakami WOPR oraz odznakami z okazji 40-lecia i 45-lecia Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Marcin	Jurewicz

W 2013 r. drużyna liczyła 18 członków w tym 7 ratowników i młodszych 
ratowników WOPR, 13 sterników motorowodnych i jachtowych i 3 płetwo-
nurków. 2 członków drużyny ukończyło kurs ratowników wodnych WOPR, 
a 4 uczestniczyło w kursie udzielania pomocy medycznej. Wykonano wymia-
nę desek na pomostach oraz remont elewacji hangaru oraz rozstawiono boje 
w miejscach niebezpiecznych dla żeglugi.

Członkowie Drużyny pełnili 110 dyżurów, w czasie których wykonali 70 
patroli, trzykrotnie prowadzili akcje ratownicze oraz obsłużyli organizowane na 
jeziorze Drawsko regaty i imprezy wodne.

W 2014 r. stan drużyny w stosunku do poprzedniego roku nie zmienił się. 
2 członków drużyny ukończyło kurs pierwszej pomocy, a 4 uczestniczyło 
w kursie na stopień sternika motorowodnego. Członkowie drużyny pełnili 106 
dyżurów, w czasie których wykonali 80 patroli. Dziesięć razy prowadzono ak-
cje ratownicze, oraz dwa razy holowanie łodzi. Obsłużono organizowane na 
jeziorze Drawsko regaty i inne imprezy, łącznie 6 imprez

 W 2015 roku drużyna nadal liczyła 18 członków którzy pełnili 110 dy-
żurów, uczestniczyli w 3 akcjach ratowniczych i obsłużyli 6 regat i imprez 
wodniackich na jeziorze Drawsko. Jak w poprzednich latach oznakowano miej-
sca niebezpieczne dla żeglugi oraz szereg prac konserwacyjno-remontowych 
bazy i sprzętu.

Po wieloletnich staraniach drużyna otrzymała nową łódź ratowniczą QU-
ICKSIVER z silnikiem YAMAHA 60 kM oraz wykonany został remont 
kapitalny i modernizacja łodzi REJA

Podsumowanie.
 Przez 15 lat swego działania Drużyna WOPR w Czaplinku stworzyła 

2010	r	Nowy	nabytek	motorówka	RIB.

21.07.2015	r	Pierwszy	rejs	nowej	motorówki.
2010	r	Stawianie	hangaru	na	motorówkę.

21.07.2015	r.	Prezes	WOPR	Sławomir	Pikuła	w	przekazuje	motorówkę.	Obok		
matka	chrzestna	Teresa	Kośmider.

Nowa	motorówka	QUICKSILVER	otrzymała	nazwę	CZAPLA.
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samodzielności, współpracy z innymi, mają rów-
nież okazję do przeżycia ciekawych przygód. 

Drużyny biorą też udział w dwu i trzydnio-
wych rajdach polegających na przejściu określonej 
trasy w ciekawej okolicy. Z tematyką rajdu wiąże 
się realizacja wyznaczonych na trasie zadań. Raj-
dy zawsze pozostawiają moc wrażeń. Najbardziej 

oczekiwanym przez wszystkich 
harcerzy wyjazdem jest letni 
obóz. Jest on zwieńczeniem ca-
łorocznej harcerskiej pracy.

Z reguły kadra ZHP pracuje na 
tych obozach społecznie. Wpływa 
to na atrakcyjnie niskie koszty tych 
obozów przy zapewnieniu pełnego 
bezpieczeństwa, zachowania wy-
maganych standardów sanitarnych 
i atrakcyjnym niezapomnianym 
dla dziecka programie. Letnie obo-
zy odbywają się w Stanicy Har-
cerskiej w Machlinach. Oprócz 
systematycznej pracy na zbiór-
kach, na których realizowane są 
różne harcerskie programy, w tym 
również te z zakresu profilaktyki 
alkoholowej i narkotykowej, od-

bywają się biwaki drużyn, rajdy np. Rajd „Szukamy 
wiosny w Zajączkowie”, Rajd Magulon – Manewry 
Techniczno - Obronne, Rajd „Grzybobranie”, Rajd 
Niepodległościowy, Rajd w Poszukiwaniu Zimucha. 
Rajdy te na trwałe związały się z gminą i naszą mło-
dzieżą i znane są nie tylko czaplineckiej młodzieży, 
ale również młodzieży z całego powiatu drawskiego, 
województwa, a nawet Polski. 

Podczas codziennych zajęć realizowane jest wy-
chowanie patriotyczne oraz kultywowanie tradycji 
poprzez uczestnictwo w uroczystościach roczni-
cowych. Podczas obchodów Świąt Narodowych, 
obchodów rocznicowych (np. 3 marca, 8 maja, 
1 września, 17 września, 11 listopada zuchy i har-
cerze pełnią warty honorowe w miejscach pamięci.

Realizujemy również zadania wynikające 

z wychowania duchowego. Harcerze uczestniczą 
w wielu spotkaniach wigilijnych, roznoszą Świateł-
ko Betlejemskie, uczestniczą we mszach świętych 
odprawianych w intencji ojczyzny.

Również inne zadania jak edukacja kulturalna, 
wychowanie artystyczne przynoszą wiele wymier-
nych efektów.

W pracy drużyn dużo uwagi poświęcono reali-
zacji programów

„Małe Ojczyzny”, „Paszport do Europy”, 
„Barwy Przyszłości”, „Jesteśmy solą tej ziemi”. 
Upowszechnianie turystyki, problematyka ekolo-
giczna, służba na rzecz potrzebujących to główne 
realizowane zadania.

Zgodnie z planem pracy, kalendarzem imprez 
hufca, harcerze doskonalą swoją wiedzę i umie-
jętności na powierzonych im odcinkach służby. 
Zgodnie z zadaniami programowymi lansowany jest 
tryb życia w zdrowiu, z dala od nałogów i w zgo-
dzie z naturą. Na pewno jest to zasługa wszystkich 
tych, którzy podejmują tak przecież trudną i odpo-
wiedzialną pracę z młodzieżą. To ich dobrowolna 
służba i ogromne oddanie sprawia, że coraz więcej 
dzieci garnie się do harcerstwa i jego struktura na 
terenie hufca jest ciągle odbudowywana. 

Inicjatywy Hufca znajdują coraz więcej so-
juszników i przyjaciół zarówno w środowiskach 
lokalnych jak i sąsiednich gminach i środowi-
skach. Na szczególną uwagę zasługuje nasza 
współpraca z Jednostką Wojskową w Mirosławcu. 
Dowództwo tej jednostki bardzo życzliwie wspiera 
nasze działania. Sojusznikiem naszych poczynań 
jest także Starostwo Powiatu Drawskiego z Pa-
nem Starostą i Przewodniczącym Rady Powiatu 
na czele. Sojuszników zyskujemy także w gminie 
Czaplinek w osobach Pana Burmistrza, Radnych, 
a także sołtysów wsi, szczególnie Machlin, Siem-
czyna, Sikor, Kluczewa.

Danuta	Łysko

ZHP – Hufiec Czaplinek

Związek Harcerstwa Polskiego jest 
ogólnopolskim patriotycznym stowarzy-
szeniem i prowadzi działalność pożytku 

publicznego. Jest stowarzyszeniem apolitycznym, 
niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii-
ruchów i organizacji o charakterze politycznym. 
Należy do światowej rodziny skautowej zrzeszo-
nej w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego 
WOSM i Światowym Stowarzyszeniu Przewodni-
czek i Skautek WAGGGS.

Misją ZHP jest wychowanie młodego czło-
wieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym 
rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawia-
nie wyzwań.

Dla osiągnięcia swoich celów ZHP zrzesza 
swoich członków w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych. Jednostką naczelną jest Główna 
Kwatera, następnie są Chorągwie, Hufce, Związki 
Drużyn, Szczepy, Drużyny Harcerskie i Gromady 
Zuchowe.

Teren działalności Hufca ZHP Czaplinek to po-
wiat drawski, wałecki, gmina Połczyn Zdrój i gmina 
Świdwin. Komendantem Hufca od 18 lat jest hm. 

Danuta Łysko, zastępcą i skarbnikiem Hufca jest 
hm. Halina Włodarczyk. Według ostatniego spisu 
harcerskiego jest nas 550. W tym w gminie Czapli-
nek jest 138 członków ZHP. Wśród nich są zuchy 
i harcerze, którzy dopiero wstąpili do ZHP ale są 
i tacy, którzy od dawna działają w naszym Związku. 
Harcerze spotykają się na cyklicznych zbiórkach, 
które odbywają się w określonym dniu i o określo-
nej porze przynajmniej raz w miesiącu. To ustala 
sobie każda drużyna i każda gromada zuchowa in-
dywidualnie. Zbiórki odbywają się w harcówce 
w Hufcu, w szkole lub harcówkach środowisko-
wych. Na zbiorkach zuchy i harcerze biorą udział 
w różnych grach harcerskich, śpiewają, pląsają, 
słuchają gawędy drużynowego, majsterkują pełnią 
systematyczną służbę. Im starsza drużyna tym trud-
niejsze zadania.

Zbiórki mogą się też odbywać w terenie. 
Najczęściej mają wtedy formę gry terenowej, 
warsztatów z technik harcerskich (np. poruszania 
się w terenie z mapą i bez mapy), wycieczki pie-
szej. Bardzo atrakcyjną formą pracy harcerskiej 
są biwaki. W trakcie biwaku harcerze uczą się 


