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ROZLICZENIE PROGRAMU WYBORCZEGO 2014  

odczas poprzedniej kampanii wyborczej przedstawiłem Państwu 
bardzo ambitny program wyborczy mojego Komitetu Wyborcze-
go opracowany nie tylko na upływającą kadencję, ale wybiegający  

na przyszłe lata. W kadencji 2014-2018 realizowane były przede wszystkim cele 
i zadania  nakreślone w następujących dokumentach strategicznych: 
1. Strategia Rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2014-2020. 
2. Kontrakt Samorządowy. 
3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek. 
Program zrealizowaliśmy na miarę realiów i możliwości stwa-
rzanych przez rząd, władze wojewódzkie i powiatowe. Został 
on zweryfikowany przez rzeczywistość polityczną i samorzą-
dowo-gospodarczą. W mijającej kadencji zostały zrealizowane 
poniższe zadania. 

1. W zakresie modernizacji i budowy infrastruktury drogowej: 
- we współpracy z GDDKiA zmodernizowane zostały ulice Złocieniecka, Dą-
browskiego, 7 KPP oraz droga Nr 20 przez Siemczyno. 
- we współpracy z ZZDW i przy udziale finansowym gminy przebudowane 
zostały ulice Polna i Szczecinecka, droga 163 Wałcz – Kołobrzeg przez Machli-
ny i Broczyno, droga 177 Czaplinek – Mirosławiec przez Pławno, droga 171 
Czaplinek – Barwice przez Kuszewo; 
- we współpracy ze Starostwem Drawskim i przy udziale finansowym gminy 
przebudowano drogi powiatowe w ulicach: Jeziornej, Leśników, Rzeźnickiej, 
oraz  Kuszewo – Czarne Wielkie i tory kolejowe - Czarne Małe – Łysinin (w budowie); 
- zbudowano drogi w ulicach: Mazurskiej, Brzozowej, Kasztanowej (w budowie) 
i do Niwki, oraz ul. Komunalną (w budowie) w ramach modernizacji oczysz-
czalni ścieków; 
- wyremontowano most na rzece Drawie w Głęboczku; 
- przygotowano projekt budowlany ul. Pięciu Pomostów; 
- przebudowano schody terenowe przy dużym kościele do ul. Leśników, między 
ulicami Moniuszki i Leśników (w budowie), oraz w ul. Wasznika; 
- w ramach budowy zintegrowanego systemu ścieżek pieszo-rowerowych, we 
współpracy z Zarządcą DK Nr 20 powstał 250 m odcinek ścieżki w ul. Złocie-
nieckiej, który połączył wytyczoną trasę w kierunku Siemczyna i przebudowy-
waną ul. Komunalną z ul. Nadbrzeże Drawskie.  
Zbudowano 530 m odcinek trasy pieszo-rowerowej od. ul. Ogrodowej do po-
mnika Papieża wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nadbrzeże Drawskie,  
w tym odnowiono nawierzchnię w części ul. Aptecznej. 
Udrożniono wytyczoną trasę rowerową po nasypie kolejowym od przejazdu  
w Piekarach do Broczyna, oraz trasę wokół ROD przy ul. 7 KPP. Podjęto rozmo-
wy z GDDKiA o/w Szczecinie w sprawie wspólnego sfinansowania części 
ścieżki w pasie drogowym DK nr 20, przy ROD. 
Ustalono stosunki własnościowe działek przyległych do j. Czaplino w celu wyty-
czenia trasy pieszo-rowerowej wokół jeziora. W opracowywanym mpzp dla 
obszaru za j. Czaplino przewidziano ciąg pieszo-rowerowy; 
2. W zakresie infrastruktury komunalnej: 
- Zakład Gospodarki Komunalnej 31.12.17 r. r. został przekształcony w spółkę, 
aby mógł skutecznie funkcjonować na rynku usług komunalnych. W przyszłym 
roku przejmie zarządzanie zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków. W ostatnim 
czasie został doposażony w nowy sprzęt: samochód asenizacyjny, rębak do gałę-
zi, samojezdną zamiatarkę, karawan, cysternę do wody pitnej, ssawę do liści, 
kosiarkę bijnikową, kurtynę wodną. 
- na cmentarzu komunalnym wykonano szereg utwardzonych alei, założono 
lapidarium, wymieniono część ogrodzenia oraz urządzono teren przed cmenta-
rzem. Pod zarząd Spółki przeszły cmentarze wiejskie, gdzie uporządkowano 
administrowanie grobami i samymi cmentarzami, zinwentaryzowano groby pod 
kątem usługi e-cmentarz, i na których wykonano już wiele inwestycji, m.in.: 
doprowadzono wodę i urządzono zdroje, zamontowano nowe bramy, postawio-
no tablice informacyjne; 
- do końca roku powinna zakończyć się modernizacja oczyszczalni ścieków. 
Inwestycja realizowana była przez dwa lata i pochłonęła ponad 15,6 mln zł,  
z czego ok. 50 % stanowi dofinansowanie zewnętrzne. Ponad 7,8 mln zł gmina 
musiała wyłożyć ze środków własnych. Biorąc pod uwagę cel strategiczny, ja-
kim jest m.in. oparcie rozwoju gminy o j. Drawsko, i troska o ochronę środowi-
ska, realizacja tego zadania była niezbędna. Niestety, odbyło się to kosztem nie-
zrealizowania innych, także pilnych inwestycji;  
- zmodernizowano ujęcie wody i system kanalizacyjny w Starym Drawsku; 
- zbudowano sieć wodociągową na odcinku od ul. Pięciu Pomostów do Nowego 
Drawska, oraz w ul. Pławieńskiej; 
- wybudowano przy udziale środków zewnętrznych i częściowej partycypacji 
mieszkańców 39 przydomowych oczyszczalni ścieków;  
- wykonane zostały projekty budowlane na uzbrojenie terenów aktywności biz-
nesowej na lotnisku w Broczynie i w strefie inwestycyjnej przy ul. Pławieńskiej. 
3. W zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej: 
- po przygotowaniu mpzp, opracowano koncepcję budowy kompleksu strzelnic, 
w tym długodystansowej, na lotnisku Broczyno (nie udało się uruchomić procesu  

inwestycyjnego m.in. z uwagi na zamrożenie w MON projektu „Strzelnica  
w każdym powiecie”). Uruchomiono natomiast, poprzez adaptację istniejących 
obwałowań, strzelnicę 25 m i 50 m; 
- przygotowano koncepcje urządzenia terenów rekreacyjnych i zielonych przy 
Strudze Czaplineckiej (za WabiMarketem), w ul. Kościuszki wraz z nadbrzeżem 
j. Czaplino, parkach przy ulicach Zbożowej i Parkowej;  
- w procesie realizacji koncepcji Centrum Sportów Wodnych zbudowano na 
OSW dwa pomosty pływające do cumowania jachtów, gruntownie wyremonto-
wano istniejące pomosty i wiatę rekreacyjną oraz opracowano projekt budowlany 
falochronu, zbudowano nowe ogrodzenie Ośrodka i wyremontowano zaplecze; 
- zakupiono statek wycieczkowy i 4 łodzie Optymist; 
- wybudowano 2 slipy nad j. Drawsko; 
- zbudowano pomosty rekreacyjne w: Sikorach, Żerdnie, Broczynie, Rzepowie, 
na j. Krzemno. Podpisane zostały umowy na dofinansowanie pomostów w: Ma-
chlinach, Głęboczku i Piasecznie. Ich realizacja rozpocznie się na wiosnę przy-
szłego roku;  
- w ramach modernizacji stadionu miejskiego wymieniono część ogrodzenia  
i zamontowano siedziska zamiast dotychczasowych ławek. Zakupiono nowe 
elementy do systemu zraszania płyty stadionu; 
- wzdłuż brzegów j. Czaplino zbudowano ścieżkę zdrowia PZU; 
- z projektów Program Klub zakupiono sprzęt sportowy i sfinansowano wyna-
grodzenia trenerów; 
- poprzez udział w programach Działaj Lokalnie i Społecznik, przy wykorzysta-
niu grantów i mikrodotacji, oraz w ramach funduszu sołeckiego, wybudowano 
na terenie sołectw: 10 nowych placów zabaw, 12 zielonych siłowni, 3 boiska do 
siatkówki plażowej i koszykówki, 14 wiat i altan, 39 ławek i ławostołów, odno-
wiono 2 boiska do piłki nożnej; 
- 27 września dostaliśmy 204 tys. zł dofinansowania do skateparku i inwestycję 
będziemy realizować w przyszłym roku; 
- za działalność na niwie sportowej przedstawiciele Gminy otrzymali prestiżowe 
wyróżnienia „Pasjonat Sportowej Polski” przyznawane przez Klub Sportowej 
Polski pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego: 2015 – Ireneusz Gac-
ki, 2017 – Janusz Ziętkiewicz, 2018 – Adam Kośmider. 
4. W zakresie bezpieczeństwa: 
- przy współfinansowaniu zadań przez Starostwo, przeprowadzono remonty 
remiz strażackich w: Kluczewie, Czarnem Wielkiem, Machlinach. Do końca 
roku zakończony zostanie remont remizy w Trzcińcu. Doposażono Gminne 
Centrum Ratownictwa i jednostki OSP w niezbędny sprzęt, w tym łódź ratowni-
czą dla OSP Kluczewo;  
- wprowadziliśmy dodatkowe służby patrolowe Policji podczas sezonu turystycz-
nego, oraz wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej, w tym na wodzie. 
- zakupiony został nowy samochód dla SM i współfinansowaliśmy zakup nowe-
go radiowozu na potrzeby naszego Komisariatu. Doposażyliśmy Policję w profe-
sjonalny sprzęt: alkomat i wagę do ważenia narkotyków; 
- SM została wyposażona w bezzałogowy system latający (dron), który umożliwi 
skuteczniejszą walkę o ochronę środowiska. Pozwoli na monitorowanie nielegal-
nych wysypisk śmieci, palenia śmieci, a także na kontrolowanie miejsc niebez-
piecznych. 
5. W zakresie oświaty: 
W 2017 r. została przeprowadzona ogólnopolska reforma systemu oświaty, pole-
gająca na wygaszeniu Gimnazjów i wprowadzeniu ośmioklasowej SP. W naszej 
gminie po długich konsultacjach społecznych i rozważeniu różnych wariantów, 
Rada Miejska większością głosów zdecydowała o utworzeniu dwóch SP:  
w budynku przy ul. Wałeckiej 49 i w Broczynie. Zgodnie z umową społeczną,  
w wyniku reformy nikt z nauczycieli i pracowników administracji nie stracił 
pracy. Polepszyły się warunki nauczania w obu SP.  
- sprzęt audiowizualny i pomoce naukowe będące na stanie Gimnazjum trafiły do 
podstawówek. Obie SP wyposażono w szafki dla wszystkich uczniów;  
- SP w Czaplinku otrzymała nowoczesny plac zabaw, zorganizowano klasopra-
cownie fizyczną i chemiczną; 
- w Broczynie przebudowano schody wiodące na piętro i utworzono dodatkową 
salę lekcyjną, wymieniono piec c.o.  
- na budynku byłego Gimnazjum wymieniono poszycie dachowe, okna drewnia-
ne zastępowane są plastikowymi, a w sali gimnastycznej zmieniono system 
ogrzewania, oraz przebudowano schody wejściowe i zamontowano windę dla 
niepełnosprawnych; 
- rozwinęliśmy system opieki przedszkolnej – wszystkie dzieci są nim objęte, 
dzięki funkcjonowaniu i rozwojowi przedszkoli publicznego i niepublicznych.  
W przedszkolach mamy co najmniej 435 miejsc i każdemu dziecku zapewniono 
miejsce. W ramach programu „Radosne Przedszkole” doposażono Przedszkole  
w pomoce dydaktyczne, meble i zorganizowano zajęcia dodatkowe. Zmoderni-
zowano kotłownię, a na budynku w Broczynie wymieniono pokrycie dachowe;  
- przy wykorzystaniu obiektów dawnego Gimnazjum powstał niepubliczny żło-
bek na 30 miejsc; 
- wyremontowano świetlice w Psich Głowach i Ostrorogu, oraz częściowo  
 



 

 

4       <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>           Kurier Czaplinecki - Wydanie specjalne - Październik 2018 

w Prosinku i Czarnem Małem. Podpisano umowę na budowę świetlicy w Bysz-
kowie. 
6. W zakresie działań prospołecznych: 
- zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym utworzyliśmy Klub Senior+, który 
znakomicie funkcjonuje i rozwija się; 
- Koło Terenowe PZERiI otrzymało nową siedzibę po połączeniu trzech sal lek-
cyjnych w budynku byłego Gimnazjum. Lokal spełnia oczekiwania emerytów, 
rencistów i weteranów pracy, służąc wszystkim organizacjom seniorskim; 
- niepełnosprawni zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Otwórzmy serca” otrzymali 
także nową siedzibę, znacznie bardziej funkcjonalną niż poprzednia; 
- na niwie ochrony zdrowia od 10 lat kontynuowany jest program badań wad 
postawy dzieci, od przedszkolaków do młodzieży gimnazjalnej;  
- od lat prowadzimy bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów. Za ak-
tywny udział w Ogólnopolskim Programie Zwalczania Grypy zostaliśmy kolejny 
raz wyróżnieni statuetką i tytułem „Lidera w zakresie profilaktyki grypy”, jeste-
śmy też „Liderem Promocji Profilaktyki Nowotworowej Różowa Wstążka”; 
- otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Gmina przyjazna Seniorom”. 
Działały: Społeczna Rada Sportu, Społeczna Rada Kultury, Społeczna Rada Se-
niorów, oraz Kapituła Odznaczeń. Nie spełniła swoich celów Społeczna Rada 
Młodzieży. 
Organizowane były Gale Wolontariatu, Gale Sportu i Kultury, na których wyróż-
niano zasłużonych wolontariuszy, sportowców, ludzi kultury, działaczy społecz-
nych i sportowych. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, co roku organizowany był Koncert Noworoczny, 
połączony z Balem Seniora dla najstarszych mieszkańców gminy. 
7. Skutecznie realizowano zadania związane z komunikacją społeczną: 
- działała funkcja „Czat z Burmistrzem”, która pozwalała na zadawanie pytań 
podczas comiesięcznych dyżurów. Aby umożliwić częstszy kontakt z mieszkań-
cami wprowadziliśmy funkcję „Zapytaj Burmistrza”, gdzie można zadawać pyta-
nia lub zamieszczać komentarze przez 24 godz. na dobę; 
- działa także system local-spot (https://localspot.pl/home), gdzie można zgła-
szać problemy i uwagi w 15 kategoriach; 
- wszystkie uchwalane nowe i zmieniane mpzp były poddawane konsultacjom 
społecznym. Także duże projekty budowlane, w tym projekt przebudowy Rynku 
był konsultowany z mieszkańcami; 
- nieprzerwanie od ponad 7 lat działa punkt darmowych porad prawnych dla 
wszystkich mieszkańców gminy; 
- Burmistrz uczestniczył we wszystkich zebraniach wiejskich i spotkaniach orga-
nizacji pozarządowych, jeśli był zapraszany (po zmianie władz w ROD  
im. A. Mickiewicza, już niestety, na zebrania nie jest zapraszany).  
8. Pozostałe działania:  
- wykonano remont Ratusza oraz zmodernizowano archiwum i zmieniono wy-
strój USC; 
- powstała nowa strona internetowa Urzędu Miejskiego; 
- wyprodukowano dla TVP film promujący obszary Natura 2000 i walory tury-
styczne gminy Czaplinek z aplikacją na smartfony; 
- podpisana została umowa na modernizację systemu ogrzewania budynku SP, 
Przedszkola i Biblioteki przy ul. Wałeckiej, oraz hali widowiskowo-sportowej  
z wykorzystaniem pomp ciepła, wspartych instalacją fotowoltaiczną i kondensa-
cyjnymi kotłami gazowymi wraz z wymianą sieci grzewczej; 
- amfiteatr otrzymał nowe pokrycie dachowe i nowe ogrodzenie, wyremontowa-
no ławki widowni. W budynku CzOK-u zmodernizowano systemy ogrzewania, 
zainstalowano nowe nagłośnienie i oświetlenie sceniczne; 
- wykonano termomodernizację oraz odnowiono elewację na Ośrodku Zdrowia  
i dachy na budynkach ZGK i ZNM oraz MGOPS; 
- realizowano program termomodernizacji i estetyzacji budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych; 
- powstały nowe produkty regionalne; 
- skutecznie realizowany jest program utylizacji azbestu; 
- Gmina otrzymała następujące wyróżnienia: 
   * wyróżnienie w konkursie „Perły Samorządu 2014”; 
   * wyróżnienie w konkursie „Globalny Format 2016 i 2017”; 
   * byliśmy finalistą konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018”; 
   * otrzymaliśmy certyfikat „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcom”; 
9. Nie udało się zrealizować następujących przedsięwzięć: 
- na skutek zmiany krajowych trendów inwestycyjnych, oraz zmiany koncepcji 
wykorzystania własnych terenów rolniczych, właściciel obszaru objętego projek-
tem „Ostoja Drahimska” (gdzie zaprojektowano wielofunkcyjny ośrodek tury-
styczny), nie przystąpił do jego realizacji; 
- na skutek wprowadzenia w życie niekorzystnych warunków prawnych, wobec 
nieopłacalności ekonomicznej inwestycji, potencjalni inwestorzy nie przystąpili 
do budowy farmy wiatraków i biogazowni; 
- wobec braku zainteresowania innych podmiotów niż Gmina, nie ruszyła kon-
cepcja uruchomienia regularnych rejsów tramwaju wodnego i sieci taksówek 
wodnych; 
- na skutek ograniczeń ustawowych nie udało się urządzić wędkarskiego łowiska 
specjalnego na j. Czaplino. 

 Do porażek tej kadencji należy przede wszystkim zaliczyć brak kon-
struktywnej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pom. 
Zaczęło się od blokowania remontu Ratusza, gdzie Starostwo nie chciało wydać 
pozwolenia na budowę. Dopiero pomoc i interwencja zaprzyjaźnionych Staro-
stów ze Szczecinka i Wałcza oraz Burmistrza Szczecinka, spowodowały wyda-
nie pozwolenia na budowę w ostatniej chwili. Groziła nam utrata dofinansowa-
nia w wysokości prawie 370 tys. zł. 
 W 2015 r. Starostwo chciało wmanewrować Gminę w nieszczęsny po-
mysł sprowadzenia piasku znad morza. Na ten bezsensowny i kosztowny interes 
nie dały się nabrać także samorządy Złocieńca i Kalisza Pom.  
 W 2016 r. Starostwo rozpoczęło, trwającą do dzisiaj, akcję „Jezioro Ta-
jemnic”. Gmina dostała propozycję uczestniczenia w tym przedsięwzięciu, pod 
warunkiem wniesienia wkładu finansowego w wysokości kilkudziesięciu tys. zł. 
Zgodę na uczestnictwo uzależniłem od zalegalizowania akcji pod względem 
prawnym, aby nie narazić się na bezprawne wydawanie publicznych pieniędzy. 
Do tej pory tego nie zrobiono, a nadal podejmowane działania w ramach akcji 
mają znamiona półlegalnych. 
 Przygotowany jeszcze w 2017 r. projekt zadaszenia lodowiska nie do-
czekał się realizacji. Przez cały 2018 r. Starostwo Powiatowe skutecznie bloko-
wało postawienie hali namiotowej w kompleksie sportowym, motywując to 
pokrętnie zapisami mpzp. Od negatywnej decyzji złożone zostało odwołanie do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 Przez prawie cały bieżący rok Starostwo nie przyjęło od Nadleśnictwa 
Czaplinek 70 tys. zł i od Gminy 3 tys. zł na opracowanie projektu budowlanego 
przebudowy ul. Kamiennej. Tracimy w ten sposób okazję na realizację tego 
zadania w najbliższym czasie i dofinansowanie. 
 Nie podjęło Starostwo starań o uregulowanie z Nadleśnictwem Borne 
Sulinowo statusu drogi powiatowej Łysinin-Ostroróg, i nie przystąpiono do 
opracowania projektu budowlanego. 
 Nie powiodły się kilkumiesięczne starania o uruchomienie Zamiejsco-
wego Stanowiska Pracy Wydziału Komunikacji i Transportu. Po długim odwle-
kaniu decyzji, Starostwo ostatecznie odmówiło uruchomienia placówki moty-
wując to względami ekonomicznymi! 
 Wobec braku zainteresowania Starostwa i Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nie zrewitalizowano i nie rozbudowano kompleksu sportowego przy  
ul. Grunwaldzkiej, gdzie mogłyby powstać m.in. korty tenisowe. 
 Fundacja p. Zofii Langowskiej, głównie na skutek obstrukcji ze strony 
Starostwa, nie mogła przez 4 lata, na bazie byłej szkoły w Kluczewie, zrealizo-
wać adaptacji budynku na cele hotelowe z funkcją edukacyjną dla młodzieży 
opuszczającej MOW-y. 
10. Podsumowanie. 

Od 2010 r. (dochody 33,5 mln zł) budżety gminy systematycznie ro-
sną. W 2017 r. zanotowaliśmy rekordowe w historii gminy dochody budżetowe 
– ponad 52 mln zł. A plan na b.r. przewiduje przekroczenie 53 mln zł! Za tym 
idą dochody własne, które za rok 2017 w wysokości ponad 26 mln zł, były także 
rekordowe. Rosną również wydatki, w tym majątkowe, co świadczy o proinwe-
stycyjnych budżetach i rozwoju gminy. Od 2012 r. systematycznie zmniejszali-
śmy deficyt budżetowy, a w 2016 r. uzyskaliśmy nawet nadwyżkę budżetową  
w wysokości prawie 1mln zł, co pozwoliło m.in. na budowę części ścieżki pie-
szo-rowerowej nad j. Drawsko. Jednak modernizacja oczyszczalni ścieków zmu-
siła nas do przejściowego zwiększenia deficytu, co z kolei spowodowało zwięk-
szenie zadłużenia, którego planowana wartość na koniec roku wyniesie  
ok. 24,5 mln zł i będzie stanowić ok. 46% dochodów budżetowych 
(dopuszczalne ustawowo zadłużenie to 60%). Kolejne budżety planowane będą 
z minimalnym deficytem lub z nadwyżką budżetową. 
 Systematycznie zmniejsza się liczba bezrobotnych. W 2015 r. –  
837 osób, w 2017 – 600, lipiec 2018 – 447 (najniższy w historii Gminy wskaź-
nik bezrobocia – 6,1%). Według Powiatowego Biura Pracy, nieustannie potrze-
ba do pracy na terenie gminy ok. 20 osób. 
 Należy stwierdzić, że upływająca kadencja dobrze zapisała się w historii 
naszej gminy. Mimo zasygnalizowanych trudności i przeszkód, większość naj-
ważniejszych zamierzonych przedsięwzięć i inwestycji została zrealizowana. 
Jest to efekt racjonalnego wykorzystania dostępnych środków finansowych  
i skoordynowanych działań organizacyjnych. Stworzone zostały mocne podwa-
liny pod zrównoważony rozwój gminy i dobrze jesteśmy przygotowani do przy-
jęcia środków unijnych z obecnej perspektywy finansowej do roku 2020 i lat 
następnych.  
 W sumie w czasie mijającej kadencji wydaliśmy na inwestycje oraz 
różne projekty zrealizowane i już rozpoczęte 40.464.754 zł, z tego dofinansowa-
nia wyniosły 20.724.266 zł, które stanowią ok. 51 % kosztów. Jest to efekt cięż-
kiej pracy budowanego przez lata silnego, ofiarnego i kompetentnego zespołu, 
jakim są urzędnicy Ratusza i jednostek podległych. 
 Szczegółowe rozliczenie i podsumowanie kadencji zamieszczone zosta-
ło w Biuletynie Informacyjnym UM z września b.r., oraz w formie prezentacji  
w banerze „Podsumowanie kadencji 2014-2018” na głównej stronie UM 
(www.czaplinek.pl).  

Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider  

https://localspot.pl/home


 

 

ZAPLINEK – NIEZWYKŁE MIEJSCE, NIEZWYKLI  
LUDZIE, NIESPOTYKANE POSTAWY PROSPOŁECZ-
NE, UNIKATOWA W SKALI KRAJOWEJ TROSKA 

 O ZDROWIE NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW - refleksje Przyja-
ciół Czaplinka. 
 

Dziecko  –  już  mieszkaniec ,  obywatel  i  już  cz łowiek.  
Nie dopiero  będzie ,  a  już .  […].  
Lata  dz iec ięce  –  to  życie  rzeczywis te ,  n ie  zapowiedź .  

Janusz Korczak 
 
„Hodować więc dziecię we względzie fizycznym albo lekarskim jest to je tak 
pielęgnować i tak prowadzić, ażeby nie tylko życie i zdrowie od wszelkiego 
ochronić szwanku, ale nadto to ostatnie tak zabezpieczyć i utwierdzić, aby przez 
to dobry byt i szczęście człowieka na całe życie zapewnić”. 

Jędrzej Śniadecki 
 
 W 2007 r. odkryliśmy Czaplinek jako wspaniałe miejsce do organizowa-
nia obozów letnich dla studentów kierunku Wychowania Fizycznego Uniwersy-
tetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
Jeziora, lasy, cała przyroda, piękna historia, przyjaźni ludzie – czego chcieć wię-
cej. Po dopięciu formalności związanych z przygotowaniem obozu letniego 
wprost nie mogłem doczekać się przyjazdu do Czaplinka. W czerwcu 2007 r. 
czternastu pracowników naukowo-dydaktycznych ze mną na czele, zawitało do 
Ośrodka Drawtur prowadzonego przez Pana Roberta Rycerskiego, by zrealizo-
wać dwa dziesięciodniowe obozy sportowe dla 342 studentów. Kadra obozowa, 
która niejedno ładne miejsce widziała i wszyscy studenci od pierwszego dnia 
zauroczyli się warunkami realizacji zajęć programowych z: windsurfingu, żeglar-
stwa jachtowego, kajakarstwa, pływania i ratownictwa, turystyki rowerowej  
i pieszej oraz rekreacji ruchowej. Niczego nam nie brakowało i dobre humory 
dopisywały. Chciało się, aby każda chwila trwała jak najdłużej.  
 Wkrótce okazało się jednak, że to dopiero początek pozytywnych wra-
żeń i wiązania się z Czaplinkiem na długie lata, bowiem któregoś popołudnia 
zawitali do mojego domku dwaj uśmiechnięci dziarscy jegomoście ze Stowarzy-
szenia Przyjaciół Czaplinka - Pan Adam Kośmider (jeszcze nie Burmistrz) i Pan 
Wiesław Krzywicki. W oka mgnieniu minęła godzinka, a ja dowiedziałem się 
bardzo dużo o historii tej ziemi i ludziach ją tworzących. Słuchając ich zacząłem 
rozumieć, że są rzadko (niestety!) w przyrodzie występującym gatunkiem spo-
łeczników zakochanych w swojej małej ojczyźnie. 
 I już nie pamiętam z czyjej inicjatywy – mojej czy ich (zresztą mniejsza  
z tym), zaczęliśmy snuć plany co my przyjezdni, moglibyśmy dobrego zrobić dla 
mieszkańców. A że bardzo chcieliśmy czymś się zrewanżować za gościnę  
i codzienną życzliwość zaproponowaliśmy, że możemy zbadać postawę ciała  
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BADANIA DZIECI 

Czaplinek wyprzedził innych - 8 lat bezpłatnego poradnictwa prawnego w Czaplinku  

dzieci i młodzieży czaplineckiej oraz rozwój somatyczny, a jeśli będzie potrzeba 
to będziemy pomagać w poprawie tego aspektu zdrowia najmłodszych miesz-
kańców.  
 Projekt nazwaliśmy „W trosce o zdrowie naszych dzieci” i zaczęliśmy 
wdrażać od 2008 r. Żeby osiągnąć zamierzone cele w tym dużym i społecznie 
pożytecznym projekcie potrzebna jest stała współpraca wielu podmiotów,  
i w Czaplinku taka współpraca kwitnie – dla dobra wspólnego. My zbudowali-
śmy prężny zespół specjalistów z Uniwersytetów: Radomskiego, Kieleckiego  
i Poznańskiego (dr Stanisław Nowak, dr Stanisław Tuzinek, dr Renata Orawiec, 
prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Malinowski). Pan Bur-
mistrz Adam Kośmider i Rada Miejska należycie dbają o stronę organizacyjną. 
Wyśmienicie układa się współpraca w trakcie badań ze wspomagającymi nas 
pracownikami Urzędu Miejskiego z Paniami: Małgorzatą Fedorowiat-
Nowacką, Katarzyną Kibitlewską i Moniką Dorobą na czele, oraz dyrekcją  
i nauczycielami Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Pana Dyrektora Aleksan-
dra Fudały. Współpracy patronują miejscowi lekarze. Duże zasługi w projekcie 
mają Redakcje Kuriera Czaplineckiego oraz Zeszytów Siemczyńsko-
Henrykowskich. Naszym działaniom od lat patronują Panowie Zdzisław i Bog-
dan Andziakowie, użyczając sławetnych murów Pałacu Siemczyńskiego do 
organizacji konferencji naukowych związanych ze zdrowiem. 
 Projekt czaplinecki „W trosce o zdrowie naszych dzieci” jest unikatowy 
w skali ogólnopolskiej. Nie ma drugiego miasta czy nawet miasteczka w Polsce, 
gdzie bada się wszystkie dzieci pod kątem wad postawy ciała, oraz tak dobrze 
organizuje się współpracę środowiskową, aby skutecznie wady korygować  
i stosować profilaktykę. 
 Z radością obserwujemy, że dla rodziców i czaplineckich dzieci badania 
postawy ciała i rozwoju somatycznego są czymś bardzo naturalnym i chętnie 
współpracują w tym zakresie. Uśmiechy dzieci i ich rodziców są bezcenne. 
Można mieć pewność, że gdy te Nasze Czaplineckie Dzieci dorosną – to z ro-
bieniem badań profilaktycznych przez nich nie będzie problemu – co jest prze-
cież ważne nie tylko dla jednostek, ale też dla całego społeczeństwa. 
 Trudno jest w naszym kraju przekonywać władze samorządowe miast, 
miasteczek i gmin do długofalowych projektów, nawet jeśli są społecznie pożą-
dane. Tym bardziej należy chwalić Radę Miejską Czaplinka, a szczególnie Pana 
Burmistrza Adama Kośmidera, że 10 lat temu (przy akceptacji ówczesnej Pani 
Burmistrz Barbary Michalczik) zależało mu na zrobieniu czegoś tak dobrego 
dla najmłodszych Czaplinian i konsekwentnie trwa w realizacji tego pięknego 
przedsięwzięcia – nie oglądając się na projekty centralne.  
 W tym roku tradycyjnie odbyły się badania dzieci i młodzieży w dniach 
10-14.09.2018 r. Wszystkie chętne dzieci zostały za zgodą rodziców przebada-
ne. Utrudnieniem były czasochłonne procedury RODO, jednak i tę trudność 
pokonaliśmy. W dniu 14.10.2018 r. odbędzie się kolejna konferencja naukowo-
metodyczna pod patronatem Pana Burmistrza Adama Kośmidera. Przyjedzie-
my, żeby dzielić się z rodzicami i dziećmi potrzebną wiedzą.  
 Gdy ludzie pytają mnie jak w Czaplinku jest odpowiadam: woda czysta, 
trawa zielona i anioły nisko fruwają. 

Stanisław Nowak 

ilka lat temu nasze Państwo dostrzegło potrzebę ułatwienia społe-
czeństwu udzielenia pomocy w poruszaniu się w gąszczu skompli-
kowanych przepisów prawnych i przeznaczyło pewne środki na  

bezpłatne poradnictwo prawne. Pomoc ta jest skierowana jednak tylko do bar-
dzo ograniczonego kręgu odbiorców. By móc skorzystać z pomocy bezpłatnego 
prawnika trzeba mieć  mniej niż 26 lat lub więcej niż 65, albo korzystać z pomo-
cy społecznej. Z tych względów większość nie może korzystać z tego dobro-
dziejstwa. Dopiero niedawno dostrzegł ten problem obecny Prezydent i zapro-
ponował zmiany ustawowe rozszerzające krąg uprawnionych. Zmiany te wejdą 
w życie od 1 stycznia 2019 r.   
 W Czaplinku to jednak nic nowego. Na pomysł ułatwienia  mieszkań-
com Gminy dostępu do pomocy prawnej wpadł Burmistrz Adam Kośmider, 
jeszcze w trakcie swojej pierwszej kampanii wyborczej. Prowadząc rozmowy  
z mieszkańcami miasta zauważył powtarzający się problem, wielu narzekało na 
brak dostępu do pomocy prawnej. Nawet nie tyle z uwagi na barierę finansową,  
co pewne oddalenie Czaplinka od miejscowości, gdzie swoje siedziby mają 
sądy, dostęp do najprostszych informacji prawnych jest bardzo ograniczony. Dojazd 
do Drawska lub Szczecinka,  gdzie  prawników jest  wielu, zawsze stanowi jakiś  problem. 
 Pomysł ten został wcielony w życie już prawie osiem lat temu i jest 
konsekwentnie realizowany do dziś z bardzo dobrym skutkiem. - „Chciałem, by 
mieszkańcy mogli zwrócić się do prawnika, który pomoże im w sposób profe-
sjonalny i rzeczywiście pochyli się nad ich problemami. Chodziło mi nie tylko  
o to, by dotrzymać obietnicy wyborczej, ale by to wywiązanie się niosło ze sobą 
określoną jakość, stąd mój wybór padł na doświadczonego adwokata. Realizacja 
tego pomysłu od początku okazała się strzałem w dziesiątkę. Wiem, że bardzo 
dużo mieszkańców skorzystało i korzysta z tej formy pomocy. Stosunkowo 
szybko zorientowałem się, że mieszkańcy bardzo pozytywnie wyrażają się 
 

 o jakości pomocy prawnej udzielanej przez doświadczonego adwokata ze 
Szczecinka Pana Tomasza Musiała” - mówi Burmistrz Kośmider. 
 Dziś sytuacja w Czaplinku na polu usług prawnych wygląda zupełnie 
inaczej. Od kilku lat działa Kancelaria Notarialna, swoją filię ma też Kancelaria 
Adwokacka, działa także punkt bezpłatnych porad prawnych finansowany  
z budżetu Państwa. Jednak mieszkańcy Czaplinka i okolic w dalszym ciągu 
chętnie korzystają z porad udzielanych w Urzędzie Miejskim. Z bezpłatnych 
porad prawnych organizowanych przez Gminę Czaplinek, przez cały czas pro-
wadzenia akcji, skorzystało około 350 osób. Mogli uzyskać szybko fachową 
pomoc prawną bez konieczności wyjeżdżania do innych miejscowości. 
 Z jakimi problemami przychodzą mieszkańcy Czaplinka, zapytaliśmy 
adwokata, który porad udziela. - „Właściwie przekrój spraw z jakimi przycho-
dzą mieszkańcy Czaplinka do adwokata, niczym nie różni się od tych z jakimi 
przychodzą mieszkańcy innych niewielkich miejscowości. Dominują sprawy 
związane ze spadkami, rozwodami, alimentami, czy rozgraniczeniem nierucho-
mości. Wiele problemów stwarzają kwestie związane z ustaleniami praw do 
emerytury lub renty. Ale nie tylko. Zdarza mi się też udzielać porad z zakresu 
prawa karnego” – mówi adwokat Tomasz Musiał. 
 Czy bezpłatne poradnictwo prawne będzie w dalszym ciągu prowadzo-
ne, uzależnione jest od decyzji Burmistrza. Adam Kośmider jest przekonany, że 
jego wizja ułatwienia mieszkańcom Czaplinka dostępu do pomocy prawnej 
była słuszna i w dalszym ciągu uważa, że im więcej możliwości skorzystania  
z pomocy prawnika mają mieszkańcy, tym lepiej. Jest to z pewnością jeden  
z przejawów poprawy jakości życia w Naszym Mieście, doceniony wprawdzie 
tylko przez wąską grupę mieszkańców, którzy musieli korzystać z pomocy 
prawnej w ostatnim czasie. 

Redakcja 



 

 

iemy, że w tych wyborach większość z nas będzie głosować na 
konkretnych ludzi, nie biorąc pod uwagę przynależności partyj-
nej. Będziemy chcieli wybrać ludzi uczciwych, takich, którzy  

poświęcili się dla dobra swoich małych ojczyzn. 
 Najbliższe kilka dni będą bardzo gorące. Możemy spodziewać się 
ostrej gry, a nawet fauli. Mam nadzieję, że w Czaplinku wyborcze zmagania 
będą odbywać się w uczciwej atmosferze. Niech pięciu kandydatów na fotel 
burmistrza walczy na programy, a nie na haki i oszczerstwa. I takiej kampanii 
sobie i Państwu życzę. 
 Wszyscy kandydaci prześcigają się w obietnicach przedwyborczych. 
Adam Kośmider przypomina, że jego ugrupowaniem jest Stowarzyszenie 
Przyjaciół Czaplinka. Do głównych sukcesów zalicza pozyskiwanie dla gminy 
środków zewnętrznych. 
 Może warto przypomnieć tezę Machiavellego, że 50 % tego, co się 
dzieje w polityce jest przypadkiem, więc żeby zdobyć i utrzymać władzę, trze-
ba mieć dużo szczęścia. Tego szczęścia życzymy kandydatowi KWW 
„Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka”.  
 Kadencja 2015 – 2018 to spokojna, merytoryczna praca nad rozwojem 
gminy. Obecny samorząd zrealizował szereg inwestycji dzięki pozyskanym 
środkom krajowym i unijnym, zaangażowaniu samorządu, mieszkańców  
i organizacji z terenu gminy. 
 Może nie jest perfekcyjnie, ale dotychczasowe dwie kadencje burmi-
strza można podsumować pozytywnie. Tylko ślepiec nie zauważy ogromnych 
zmian w infrastrukturze gminy. Dostrzeżono również potrzeby emerytów  
i rencistów, oddając im do prowadzenia działalności statutowej dwa lokale. 
 Spory można prowadzić najwyżej w okresie wyborczym, a po nim 
skupić się na wspólnej pracy. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca z Radą 
Miejską, która jest przecież organem uchwałodawczym, dającym przyzwolenie 
na podjęcie działań, a ta różnie się układała. Kilku radnych (5 – 7) bardzo czę-
sto głosowało przeciw dobrym uchwałom. Nie dobro gminy leżało im na sercu, 
lecz pokazanie, że są w opozycji. 
 KWW „Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka” idzie do wyborów sa-
morządowych z hasłem: „Razem Rozwijamy Gminę Czaplinek”. Ten program 
wyborczy obejmuje nie tylko najbliższą kadencję, ale wybiega daleko w przy-
szłość, a tę stanowią cztery cele strategiczne: 
1. Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości. 
2. Wydłużenie sezonu turystycznego. 
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Kampania wyborcza w pełni  3. Stworzenie mechanizmów wsparcia przedsiębiorczości. 
4. Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki 
i sportu. 
 Zasadnicze środki z obowiązującej perspektywy finansowej na lata 2014 
– 2020 spłyną do samorządów dopiero w latach 2019 – 23. Nasza Gmina jest 
dobrze przygotowana do ich przejęcia. Gwarancją tego jest dobre funkcjonowa-
nie Referatu Funduszy Pomocowych, Referatu Inwestycji i Budownictwa oraz 
przygotowane dokumenty: Strategia, Kontrakt Samorządowy i Program Rewita-
lizacji, dotyczący szczególnie obszarów zdegradowanych. 
 Moja propozycja, żeby do programu dopisać zakup pojemników na 
odpady niebezpieczne, jakimi są elektroodpady oraz pojemniki na baterie wysta-
wiane w szkołach, przy gminnych budynkach. Do tych pojemników można 
wrzucać baterie, żarówki, płyty CD, telefony komórkowe, ładowarki, piloty, 
myszki komputerowe. 
 W KWW „Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka” połowę kandydatów 
na radnych stanowią kobiety, bo one wnoszą do polityki kompetencje i pracowi-
tość. Kobiety są pragmatyczne. Interesuje je, jak przeprowadzić kampanię wy-
borczą, jak założyć firmę, skorzystać z dotacji unijnej. Ten program ma po prostu 
służyć ludziom, którzy chcą dobrego życia dla siebie i swoich dzieci. 
Profesor Bartoszewski kilka dni przed śmiercią pewnej kobiecie powiedział: 
„Pamiętaj, uczciwym wszechświat pomaga, rób swoje”. 
Pięć Komitetów Wyborczych zgłosiło kandydatów na Burmistrza Czaplinka. 
 Pan Stanisław Kuczyński – „Można Lepiej”. Hasło ładne. Zawsze moż-
na lepiej, ale można też gorzej. Liczą się konkrety. Nie wystarczy mieć program, 
ale pokazać również sposób jego realizacji. 
 Pan Marcin Naruszewicz: „Człowiek Dialogu”. Można być świetnym 
artystą, utalentowanym człowiekiem, ale czy to wystarczy, żeby kierować gminą? 
 Pan Maciej Nowicki: „Czaplinek z Przyszłością”. 
 Pan Jan Grzymała: „Wykorzystajmy Nasze Możliwości”. 
 „Spadochroniarze” też są chętni, aby zająć fotel Burmistrza. 
Polska inteligencja obok kompleksu wyższości cierpi także na gigantyczny kom-
pleks niższości, więc szuka sposobów, żeby się dowartościować. A pomóc  
w tym może stanowisko burmistrza. Są ludzie, którzy za pomocą mistyfikacji 
chcą osiągnąć cel. Mistyfikacja, zgodnie ze słownikową definicją, to celowe 
wprowadzanie w błąd, udawanie kogoś innego, tworzenie pozorów lub aranżo-
wanie fałszywych sytuacji. Skłonność do tworzenia mistyfikacji może stanowić 
intrygę w celu uzyskania korzyści. Mistyfikacja naturalizuje obywateli alterna-
tywnej rzeczywistości, jest więc dziś instrumentem ideologicznym. Są ludzie 
mistyfikację uprawiający i tacy, którzy w nią wierzą.  
          W  nadchodzącym   wyborczym   szale   szczypty  wdzięku wszystkim   życzymy…  

Brunon Bronk 

LIST DO WYBORCÓW 

łowa wypowiedziane przez wielkiego matematyka i fizyka 
Isaaka Newtona mają ponad 300 lat, a są tak bardzo aktualne... 
Widać to w skali kraju oraz naszej małej ojczyzny - Czaplinka.  

Dialog pomiędzy mieszkańcami naszej gminy i jego władzami daleki jest od 
ideału. Częstokroć zamiast budujących rozmów obserwuje-
my pełne żalu, a nieraz i złości wypowiedzi czaplinecczan, 
zazwyczaj nie mające swego dalszego ciągu, i nie przynoszą-
ce zamierzonego efektu. 
 Osobami, które powinny być głosem społeczności, są 
wybierani przez mieszkańców radni. To oni reprezentują 
wolę i potrzeby obywateli, sygnalizują zaistniałe problemy, 
wyrażają ich potrzeby i nadzieje. 
 Jako przewodniczący czaplineckiego Koła Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów od wielu lat pełnię rolę reprezen-
tanta seniorów z terenu całej gminy Czaplinek. Stały kontakt z władzami mia-
sta, dialog i wspólne szukanie rozwiązań stało się moim chlebem powszednim. 
Jestem niezwykle wyczulony na problemy naszych mieszkańców, w szczegól-
ności (z racji wieku i sprawowanej funkcji) na sprawy emerytów. Nie jest to 
jednak jedyna sfera moich działań. Powołany przeze mnie i prowadzony od 7 
lat zespół muzyczny "Marianki" jest doskonałym przykładem dbania o rozwój 
kulturalny mieszkańców Czaplinka, a trwająca już prawie dwa lata współpraca 
ze świetną animatorką, pokazuje jaki uśpiony dotąd potencjał można obudzić  
w ludziach. Jestem przekonany, że wyłącznie współpraca z doświadczonymi  
i pełnymi entuzjazmu ludźmi może przynieść wymierne efekty. 
 Jako radny zamierzam zabiegać o to, aby mądrzy i doświadczeni oby-
watele naszej gminy byli dopuszczani do głosu, a ich racje rozważane na fo-
rum. Będę zdecydowanie nalegać na to, aby dobre pomysły były jak najszyb-
ciej wprowadzane w życie. 

 Nadal będę w sposób szczególny dbał o ludzi najbardziej potrzebujących 
– emerytów, rencistów i inwalidów, również z terenów wiejskich. Zamierzam 
mobilizować ich do większej aktywności poprzez włączanie w prace PZERiI 
oraz organizując transport, aby wszyscy w równym stopniu mogli uczestniczyć 
w życiu lokalnej społeczności. 
 Jestem osobą bezpośrednio zaangażowaną w rozwój kultury, zatem nie 
pozostanę obojętny na sprawy animacji naszej lokalnej społeczności i z całych sił 
będę wspierał ruch amatorski w Czaplinku, kładąc szczególny nacisk na zatrud-
nianie wysoko wykwalifikowanych instruktorów oraz godne warunki ich pracy. 
Uważam, że proponując mieszkańcom naszego miasta szeroki wybór sekcji 
artystycznych inwestujemy w ich wrażliwość, pobudzamy do aktywności, od-
krywamy w nich pokłady talentów, których nie byli świadomi. I nie chodzi tu  
o talenty artystyczne. Mowa jest o takich umiejętnościach jak: kreatywność, 
optymizm, odpowiedzialność, empatia, komunikatywność i wiele innych. Dzia-
łania takie prowadzą do pobudzenia obywateli, sprawiają, że chcą oni budować, 
a nie psuć i narzekać. 
 Ponadto zamierzam mobilizować władze Gminy do poprawy wizerunku 
naszego miasta - uatrakcyjnienia centrum poprzez współpracę z profesjonalnymi 
artystami i architektami, w wyniku której powstałyby pięknie wpisujące się  
w historyczną zabudowę murale i budynki. Estetyczny, a zarazem unikany  
i niezwykły wygląd naszego miasteczka zwiększyłby atrakcyjność gminy Cza-
plinek, a co za tym idzie przyciągnąłby większą ilość odwiedzających nasze oko-
lice turystów. A wiadomo nie od dziś, że jest to dla nas kluczowa gałąź gospodarki. 
 Chciałbym również pomóc z rozwiązywaniu problemu odpadów na 
terenie naszej gminy i wspólnie z władzami wypracować skuteczny sposób edu-
kacji obywateli w zakresie segregacji śmieci i odpowiedzialności za wygląd 
naszego otoczenia. 
 Wiem, że rola radnego jest służbą dla dobra całej społeczności. Jestem 
gotów być w stałym kontakcie z mieszkańcami, wsłuchiwać się w ich potrzeby, 
ale także nie ignorować proponowanych przez nich rozwiązań. Zamierzam bu-
dować jak najwięcej mostów i burzyć mury nieporozumień, tak, aby mogła po-
wstać wspólna, szeroka przestrzeń komunikacji i konstruktywnego dialogu. 

 
z wyrazami szacunku - Marian Sujecki 

Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. 
Isaac Newton 
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Od Wadowic do Czaplinka  
Papieżu Janie Pawle II, o Jego pontyfikacie napisano wiele za Jego 
życia, oraz chyba jeszcze więcej po Jego śmierci. Ja nie czuję się 
upoważniony do tego, aby pisać o Wielkim Papieżu. Chcę  

natomiast przekazać kilka uwag na temat związków Karola Wojtyły z naszym 
regionem i z Czaplinkiem. Zacznę od tego, że mój śp. ojciec Stanisław Hojdys, 
pochowany w Czaplinku, pochodził z Wadowic i w młodości uczęszczał do tej 
samej szkoły, co Karol Wojtyła tj. do Gimnazjum im. Marcina Wadowity w 
Wadowicach. Była to wówczas szkoła średnia, w której nauka kończyła się ma-
turą. Obydwaj od młodości mieli  zamiłowanie do turystyki. Mój ojciec, jako 
nieco starszy kolega, w grupie kilku gimnazjalistów uczył młodego Karola Woj-
tyłę, zwanego przez kolegów Lolkiem, stawiania pierwszych kroków w górach. 
Pierwszą górą była wznosząca się zaledwie kilka kilometrów od Wadowic, nie-
zbyt zresztą wysoka góra zwana Leskowiec. Tam prowadziły ich pierwsze pie-
sze wycieczki. Było to w tym czasie, kiedy na Leskowcu budowano drewniane 
schronisko. Karol Wojtyła, mój ojciec i grupa ówczesnych gimnazjalistów miała 
zresztą też swój udział w tej budowie, który polegał na tym, że każdy z nich 
zabierał ze sobą na szczyt deskę. Schronisko na Leskowcu do dziś stoi i służy 
turystom, a tablica pamiątkowa na jego ścianie upamiętnia tę okoliczność.  

Po Leskowcu przyszedł czas na dalsze i bardziej ambitne wycieczki  
i prowadziły one młodych turystów do Beskidu Żywieckiego. Następnie przy-
szedł czas na narty. Pierwsze narty w latach trzydziestych w grupie wadowickich 
gimnazjalistów wykonał mój ojciec. Wiązania do nich pochodziły od austriac-
kich nart wojskowych używanych przez strzelców górskich w Alpach w czasie  
I wojny światowej na tzw. „froncie włoskim”. Ojciec zdobył w jakiś sposób 
same tylko wiązania przystosowane do wojskowych butów, narty wyciął z jesio-
nowych desek, czuby wygiął gotując końce desek w kotle z wrzątkiem i wygina-
jąc je na końcach drabiny. Po połączeniu ich z wiązaniami i dorobieniu kijków 
sprzęt był gotowy. Pierwsze zbocza po których zjeżdżał ojciec, to były zbocza 
Leskowca. Jeśli chodzi o umiejętności narciarskie, to ojciec najpierw był samou-
kiem, a następnie w grupie wadowickich gimnazjalistów nieformalnym 
„instruktorem”, którego autorytet był duży, ponieważ posiadał narty. W ten spo-
sób młody gimnazjalista Karol Wojtyła nie tylko nauczył się jeździć na nartach, 
ale polubił ten sport i uprawiał go tak długo, jak długo stan zdrowia Mu pozwolił. 
Narty, o których mowa, ojciec przywiózł ze sobą do Czaplinka w 1945 roku, na 
tych nartach również ja uczyłem się jeździć. Obecnie znajdują się one w czapli-
neckiej Izbie Muzealnej. Innym przedmiotem znajdującym się w Czaplinku 
 

powiązanym z Wadowicami i Karo-
lem Wojtyłą jest pewien obraz. Ob-
raz ten był własnością moich rodzi-
ców i odkąd sięgam pamięcią wisiał 
na ścianie w moim rodzinnym do-
mu. Obraz ten przedstawia kościół 
w Wadowicach, ten sam, z którym 
tak związany był Karol Wojtyła. Na 
bliższym planie przedstawia mur, 
którego już nie ma. Historyczną 
ciekawostką jest fakt, że obraz ten  
w latach dwudziestych XX w. wy-
szedł spod pędzla prof. Jacha, nau-
czyciela wadowickiego gimnazjum, 
który uczył rysunków Karola Woj-
tyłę, oraz mojego ojca.  
 Czy po okresie młodości, 
nauki w gimnazjum osłodzonej 
smakami wadowickich kremówek 
drogi dawnych szkolnych kolegów 
Karola Wojtyły i Stanisława Hojdy-
sa nie zeszły się już nigdy? Otóż 
zeszły się i to właśnie w Czaplinku. 
Szerzej na ten temat pisał „Głos 
Pomorza” Nr 99 z dnia 27-28.04.1991 r. Ale najpierw nad światem przetoczyła 
się wojna. Gimnazjaliści z lat trzydziestych stali się dojrzałymi ludźmi. Tuż po 
wojnie Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie, natomiast mój ojciec, zde-
mobilizowany frontowy oficer, na rozkaz ówczesnych władz wojskowych, jako 
wojskowy osadnik trafił na „ziemie odzyskane”, i tak znalazł się w Czaplinku. 
Ksiądz Karol Wojtyła dowiedział się o tym od brata ojca Jana Hojdysa, pro-
boszcza parafii w Międzybrodziu Żywieckim. Nie tylko odnowił znajomość  
z dawnym szkolnym Kolegą, ale korzystał z jego pomocy w organizowaniu 
spływów kajakowych Drawą. Widać u obydwu kolegów zamiłowanie do tury-
stycznych wędrówek pomimo upływu lat pozostało.  

Czy przypominam sobie Karola Wojtyłę w domu moich rodziców  
w Czaplinku przy ulicy Długiej 29? Spływy kajakowe (prawdopodobnie 3 lub 
4), odbyły się w latach pięćdziesiątych. Byłem wówczas małym dzieckiem. 
Osoby ks. Karola Wojtyły nie pamiętam, choć wiem, że u nas był. Przypomi-
nam sobie natomiast jako odległe wspomnienie z dzieciństwa taką sytuację, że 
w szopie na naszym podwórku było kilka kajaków, które mój ojciec z wielką 
starannością remontował, choć nigdy nie świadczył usług szkutniczych dla 
innych. To musiało być właśnie wtedy…   

Jerzy Hojdys  

Być radnym… 

„Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody, należy spróbować i tej.” 

Józef Piłsudski  

ierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na  względzie dobro  

mojej gminy i jej mieszkańców”.  
To jedne z pierwszych, ale jakże ważnych słów 
wypowiadanych publicznie przez nowo wybra-
nych radnych na pierwszej uroczystej sesji w 
Urzędzie Miejskim. Dla jednych to początek i no-
we doświadczenie w życiu, dla innych kontynua-
cja tego, co zaczęło się kilka lat wcześniej. Nie 
istnieje przepis na bycie idealnym radnym, myślę, 
że należy po prostu być sobą, mówić prawdę i nie 
udawać kogoś kim się nie jest  
i nigdy nie było. Należy pamiętać dzięki komu 
jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Radny powinien być 

rzetelny i bezstronny, a co za tym idzie transparentny dla swoich wy-
borców oraz mieszkańców miejscowości, w której swój mandat otrzy-
mał. Niedopuszczalne jest przekraczanie kompetencji w celu osiągania 
korzyści materialnych lub osobistych. Powszechnie wiadomo, że nie da 
się działać w pojedynkę, trzeba nauczyć się być częścią drużyny, i co 
najważniejsze, należy nauczyć się współpracy i sztuki kompromisu, 
która proszę mi wierzyć, nie jest łatwa. Do zadań radnego należy 
uczestniczenie w obradach sesji i posiedzeniach komisji RM, których 
jest się członkiem.  
 Podsumowując, radny reprezentuje interesy mieszkańców a nie 
urzędników, a te nierzadko są bardzo odmienne. W swojej pracy należy  
 

uzmysłowić sobie, że kierujemy się dobrem wspólnoty samorządowej, 
jaką stanowią mieszkańcy całej Gminy, a nie tylko i wyłącznie wybor-
cy ze swojego okręgu. Następnym dość ważnym elementem jest to, że 
stajemy się osobami publicznymi, należy liczyć się z obserwacją, oce-
ną, a często krytyką. Musimy zdawać sobie sprawę, że każde nasze 
działanie lub decyzja będą powszechnie oceniane, bądź komentowane 
w taki lub inny sposób, nie zawsze pozytywny lub nam odpowiadają-
cy. Bardzo mylne i zdradliwe bywa myślenie, niektórych nowo wy-
branych przedstawicieli do Rady Miejskiej, że wiedzą wszystko i tyl-
ko oni mają rację. Niestety, prawda bywa brutalna i brak nawet pod-
stawowych informacji na tematy dotyczące ekonomi, budownictwa 
oraz obowiązującego prawa powodują, że zaczynają oni gubić się w 
gąszczu tych wszystkich przepisów i zapisów. Sam przyznaję, że po-
trzebowałem ok. 2 lat, żeby przyswoić sobie podstawowe zasady, któ-
re z biegiem czasu pozwoliły mi na swobodniejsze poruszanie się w 
sferze naszego lokalnego samorządu.  
 Bywały dni lepsze i gorsze, ale nigdy, nawet przez moment, 
nie żałowałem tego, że mogłem brać udział w rozwoju naszej Gminy, 
a co za tym idzie mogłem z pełną świadomością współdecydować  
o przyszłości naszego Miasta. Zbliżają się kolejne wybory samorządo-
we. Frekwencja w nich ma znaczący wpływ na to, co będzie się działo 
w naszej Gminie przez następne 5 lat. Minione dwie kadencje pokaza-
ły, że mimo wszystko można zrealizować założone wcześniej inwe-
stycje i działania. Niektóre szybciej inne wolniej, ale przy dobrej 
współpracy i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych można 
osiągnąć wiele. Największą  satysfakcją dla każdego radnego jest 
świadomość, że udało się pomóc komuś, kto zwrócił się do nas ze 
swoim problemem. Zachęcam Państwa do wzięcia czynnego udziału 
w zbliżających się wyborach po to, by mieć świadomość swoich wy-
borów, a co za tym idzie, znaczący wpływ na to, co nas czeka w nie-
dalekiej przyszłości.  

Maciej  Bernat  

2 października na budynku ul. Długa 29 została odsłonięta  
pamiątkowa tablica poświęcona pamięci św. papieża Jana Pawła II 

oraz Edyty i Stanisława Hojdysów. 
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DEKLARACJA WYBORCZA 2018     

rzedstawiamy Państwu Deklarację Wyborczą, opracowaną 
przez Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Przyjaciół 
Czaplinka wspólnie z kandydatami na  radnych  z  jego  nadania.  

Ten program wyborczy obejmuje nie tylko najbliższą kadencję, ale wybiega 
daleko w przyszłość. Za podstawę jego opracowania służyły przede wszystkim:  
- potrzeba kontynuowania rozpoczętych już działań i projektów w różnych  
  dziedzinach naszego życia społecznego i gospodarczego;  
- kolejne wyzwania stojące przed Gminą, nakreślone w Strategii Rozwoju Gmi-
ny Czaplinek na lata 2014-20; 
- rozwojowe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w Kontrakcie Samorzą-
dowym; 
- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek; 
- wnioski mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i  kandy-
datów na radnych z KWW SPCz.     

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZAPLINEK NA LATA 2014-
2020 przewiduje następującą Misję Gminy:  
„Czaplinek – atrakcyjne centrum turystyczne nad jez. Drawsko z bogatym 
dziedzictwem kulturowo-historycznym. Tu kwitnie przedsiębiorczość i roz-
wija się przemysł nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. Jakość życia jest 
na wysokim poziomie, z dobrą infrastrukturą, różnorodną ofertą kultural-
ną, rozrywkową, sportową i rekreacyjną”. 
Taką wizję i obraz naszej Gminy po roku 2020 pozwoli osiągnąć dalsza systema-
tyczna realizacja w najbliższej kadencji założonych 4 celów strategicznych: 
1. Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości. 
2. Wydłużanie sezonu turystycznego. 
3. Stworzenie mechanizmów wsparcia przedsiębiorczości. 
4. Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki 
i sportu.       

Dotychczasowe założenia Strategii i ich realizacja w ciągu upływającej 
kadencji dobrze służyły dalszemu rozwojowi naszej Gminy. Dlatego na początku 
2019 r. zostanie ona rozwinięta i dostosowana do zapowiadanych większych, 
realnych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Doniosłą rolę w życiu społecznym i gospodarczym gminy miały i mają 
programy unijne. Zasadnicze środki z obowiązującej perspektywy finansowej na 
lata 2014-2020 spłyną do samorządów dopiero w latach 2019-23. Nasza Gmina 
jest dobrze przygotowana do ich przyjęcia. Gwarancją tego jest dobre funkcjono-
wanie Referatu Funduszy Pomocowych, Referatu Inwestycji i Budownictwa 
oraz przygotowane dokumenty: Strategia, Kontrakt Samorządowy i Program 
Rewitalizacji.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek powstał w 2017 r.  
w celu zdefiniowania merytorycznych i organizacyjno-finansowych założeń do 
przeprowadzenia procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Program 
przede wszystkim zapewnia podstawy do ubiegania się o dofinansowania ze-
wnętrzne do inwestycji związanych z odbudową i remontem centrum Czaplinka, 
oraz lotniska w Broczynie z przyległymi wsiami (Broczyno, Trzciniec, Kamien-
na Góra).  

Stały wzrost budżetu i dochodów własnych, w połączeniu ze skutecz-
nym pozyskiwaniem środków zewnętrznych, pozwoli na realizację potrzeb 
mieszkańców, oraz celów i zadań zawartych w Strategii, Kontrakcie Samorządo-
wym i Programie Rewitalizacji, takich m.in. jak:  
- dalsza rozbudowa promenady nad j. Drawsko (alternatywnie kolejny wspólny 
projekt z niemiecką gminą Marlow), w tym zagospodarowanie plaży miejskiej, 
oraz dalej budowa ul. Pięciu Pomostów; 
- rewitalizacja zabytkowego centrum Czaplinka, w tym: zagospodarowanie ulic: 
Rynek, Moniuszki, Sikorskiego, Jagiellońska, Słoneczna, przebudowa dróg ko-
munikujących centrum miasta z nadbrzeżem j. Drawsko (ulice: Apteczna, Górna, 
Ogrodowa) w oparciu o zapisy Programu Rewitalizacji i opracowane projekty 
budowlane; 
- dalsza rozbudowa zintegrowanego systemu ścieżek pieszo-rowerowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą (wokół jezior Drawsko i Czaplino, wokół ogrodów 
działkowych, po nasypie kolejowym od przejazdu kolejowego w Piekarach,  
w kierunku Broczyna, i dalej do Machlin, sieć ścieżek w mieście z bezpiecznym 
dojazdem dzieci do szkół); 
- rozbudowa wodnej sieci komunikacyjnej na j. Drawsko w oparciu o taksówki  
i tramwaje wodne we współpracy z Ośrodkami Wypoczynkowymi; 
- budowa Centrum Sportów Wodnych i Ratownictwa Wodnego w oparciu  
o obecną bazę drużyny WOPR i Ośrodek Sportów Wodnych, w tym: odbudowa 
pomostu WOPR i budowa falochronu na OSW; 
- budowa pomostu z altaną w miejsce zdemontowanego tzw. „pomostu  
żelaznego”; 
- rozbudowa i budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym: tor wioślar-
ski na j. Czaplino, skatepark, kompleks sportowy na terenie Zespołu Szkół  
 

Ponadgimnazjalnych, modernizacja stadionu miejskiego, wyciąg narciarski  
i trasa zjazdowa przy ul. Jesionowej, tor cartingowy obok lotniska w Broczynie; 
- urządzenie terenów wypoczynku, sportu i rekreacji wzdłuż Strugi Czaplinec-
kiej i w ul. Kościuszki; 
- budowa pomostów w Machlinach, Piasecznie i Głęboczku, oraz budowa kolej-
nych pomostów rekreacyjnych i zagospodarowanie miejsc wykorzystywanych 
do kąpieli (miasto, Ostroróg, Nowe Drawsko, Byszkowo,  
  Psie Głowy, Łąka, wyspa Bielawa); 
- podjęcie dalszych starań o urządzenie wędkarskiego łowiska specjalnego na  
j. Czaplino w oparciu o Stanicę Wędkarską PZW dla celów turystyki wędkar-
skiej. Budowa nowych stanowisk wędkarskich, w tym dla niepełnosprawnych, 
oraz przygotowanie miejsc cumowania dla łodzi wędkarskich; 
- wykreowanie nowej atrakcji turystycznej na bazie odkrytych w rejonie Pławna 
kamiennych kręgów z okresu kultury Gotów sprzed ok. 2 tys. lat; 
- rewitalizacja parków miejskich (były cmentarz, teren przyległy do LO i amfite-
atru, plac za WabiMarketem, tereny zielone wzdłuż Nadbrzeża Drawskiego, 
wybrzeże j. Czaplino od strony ul. Żuławskiej), oraz utworzenie Geoparku 
wspólnie z gminą Połczyn Zdrój; 
- we współpracy z GDDKiA dalsza modernizacja drogi krajowej nr 20, w tym  
w granicach Siemczyna; 
- we współpracy z ZZDW przebudowa i modernizacja w 2019 r. drogi 163 na 
odcinku Piekary – Połczyn Zdr., ze ścieżką pieszo-rowerową w granicach mia-
sta, oraz w 2020 r. drogi 177 na odcinku Pławno - Czaplinek; 
- we współpracy ze Starostwem przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 
Łysinin – Ostroróg i ul. Kamiennej;  
- remont i przebudowa ulic: Gdańskiej, Chrobrego, Żuławskiej, Pomorskiej, 
Ceglanej, Wasznika;  
- zakończenie budowy ulic i chodników na Osiedlu Wiejska (ul. Jarzębinowa, 
Jesionowa); 
- budowa sieci ulic i chodników na Osiedlu Kwiatowym; 
- opracowanie koncepcji i realizacja sieci komunikacyjnej na nowym Osiedlu 
Niwka; 
- budowa dróg gminnych: od drogi powiatowej 1282Z do Prosina, droga do 
plaży w Sikorach, droga do Karsna, drogi w Głęboczku; 
- remont wewnętrznych ulic w: Kluczewie, Sikorach, Broczynie, Machlinach, 
Starym Drawsku, Siemczynie, Pławnie oraz centrum Czarnego Małego; 
- dalsza estetyzacja i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, bu-
dynków komunalnych, spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych; 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicz-
nej (oczyszczalnia ścieków, byłe Gimnazjum, Przedszkole), w tym modernizacja 
źródła ciepła dla budynków SP i hali widowiskowo-sportowej. Przystąpimy do 
rządowych programów wspierających termomodernizację, ochronę powietrza  
i odnawialne źródła energii; 
- w porozumieniu z Polskimi Sieciami Gazowniczymi rozbudowa sieci gazow-
niczej na terenie miasta i gminy, szczególnie na kierunku Siemczyno i Stare 
Drawsko; 
- budowa strażnicy dla OSP Siemczyno, dokończenie remontów remiz  
w Broczynie i Machlinach, oraz sukcesywne doposażanie w sprzęt wszystkich 
jednostek OSP; 
- zbudowanie miasteczka ruchu drogowego po uruchomieniu programów umoż-
liwiających dofinansowanie takich inwestycji; 
- modernizacja bazy kulturalnej, w tym: CzOK-u i amfiteatru; 
- przejęcie Wikarówki na cele turystyczne i archiwalno-muzealne; 
- budowa świetlicy w Byszkowie, oraz generalne remonty świetlic w Pławnie, 
Czarnem Małem, Prosinku, Drahimku, Łysininie, Trzcińcu; 
- realizacja przygotowanego projektu kameralnego „Kina za Rogiem” dla 30 
osób na terenie dawnego Gimnazjum, po ogłoszeniu naboru przez MKiDN; 
- w porozumieniu z Zespołem Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwem Cza-
plinek budowa wieży widokowej na Spyczynej Górze; 
- we współpracy z ZPK budowa tarasu widokowego w parku za dworcem PKS  
i dalsza rozbudowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Drawskiego Par-
ku Krajobrazowego; 
- planowanie kolejnych działań związanych z ograniczeniem populacji kormora-
na, m.in. konferencji nt. wpływu kormorana na zdrowie ludzi i zwierząt; 
- we współpracy z Wodami Polskimi budowa urządzeń wodnych małej retencji 
(bystrza) na rzece Drawie, w celu zapewnienia stabilnego poziomu wody  
w j. Drawsko;  
- modernizacja ujęć i stacji wodociągowych w Czaplinku (ul. Akacjowa), Czar-
nem Wielkiem, Czarnem Małem; 
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do Kołomątu (firma Orsko Foods); 
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej i lotniska w Broczy-
nie poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanału  
 

KWW Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka  
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technologicznego, przyłącza energetycznego i budowę dróg wewnętrznych  
z oświetleniem; 
- budowa kompleksu strzelnic z obiektami towarzyszącymi na lotnisku Broczyno. 
Od 25 m do 1000 yardów (z perspektywą do 1500 m), m.in. poprzez udział  
w programie MON „Strzelnica w każdym powiecie”; 
- zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków i budowa PSZOK, oraz dalsza 
rozbudowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy; 
- skanalizowanie kierunku Siemczyno i Broczyno; 
- doposażenie ZGK w nowoczesny sprzęt do obsługi i utrzymania obiektów spor-
towych, turystycznych i rekreacyjnych;  
- ponowne podjęcie rozmów ze spółką PKP i przejęcie budynku dworca kolejo-
wego, oraz zagospodarowanie dworca PKS na potrzeby młodzieży; 
- otwarcie, we współpracy z nowymi władzami Starostwa, Zamiejscowego Sta-
nowiska Pracy Wydziału Komunikacji i Transportu. 

Po dwuletnich dobrych doświadczeniach z funduszem sołeckim, w tym 
roku opracowaliśmy i zakończyliśmy procedury związane z budżetem obywatel-
skim, i w 2019 r. będziemy realizować zadania inwestycyjne wyłonione po kon-
sultacjach z mieszkańcami Czaplinka. Ten kierunek i sposób aktywizacji społecz-
nej mieszkańców miasta i wsi utrzymamy i rozwiniemy w kolejnych budżetach. 
 Kontynuowane będą prace planistyczne nad aktualizacją miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: za j. Czaplino, Siem-
czyno, Niwka, Żelisławie, w Czaplinku, oraz Studium dla całego obszaru Gminy, 
którego zapisy uniemożliwią w przyszłości lokowanie inwestycji mogących za-
grażać ludziom i środowisku. 

Będziemy kontynuować rozpoczęty proces aktywizacji sportowej  
i rekreacyjnej całej społeczności, od przedszkolaków do emerytów. Powstaną 
kolejne, nowe obiekty sportowe, rekreacyjne i place zabaw. Celowi temu służyć 
będą także wprowadzone i sprawdzone już, cykliczne imprezy kulturalne, sporto-
we i rekreacyjne, o charakterze lokalnym i regionalnym.  

Przyspieszymy trwającą już akcję odwracania miasta do jeziora po-
przez: rozwijanie istniejących imprez związanych z wodą, rozbudowę infrastruk-
tury nawodnej i towarzyszącej, szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie, 
zwłaszcza w szkołach, sportów wodnych i zajęć na wodzie. 

W dalszym ciągu będziemy poprawiać jakość i warunki życia na ob-
szarach wiejskich. Powstaną kolejne place zabaw, boiska i urządzenia do 
 

uprawiania sportu i rekreacji, pomosty i urządzone plaże. Przeznaczymy dodat-
kowe środki na remonty dróg wiejskich i śródpolnych, oraz na remonty świetlic, 
a także na zajęcia świetlicowe dla dzieci. Zwiększymy ryczałty dla sołtysów. 
 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, po dobrych do-
świadczeniach z uruchomieniem Klubu Seniora, na bazie byłej SP w Kluczewie 
utworzymy Dom Pomocy Społecznej, a na terenie miasta Dom Dziennego Poby-
tu dla osób starszych. 

Nadal będziemy systematycznie rozbudowywać monitoring miejski, 
aby docelowo pokryć nim wszystkie miejsca niebezpieczne i wrażliwe na de-
strukcję. 

Udoskonalimy współpracę ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, szcze-
gólnie na niwie poprawy estetyki i modernizacji budynków poprzez dofinanso-
wanie zadań w tej dziedzinie z budżetu gminy, opracowywanie wspólnych pro-
jektów i pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Ściągniemy inwestorów na tereny przeznaczone pod budownictwo 
wielorodzinne. Ponownie przeanalizujemy warunki uczestnictwa Gminy w rzą-
dowym projekcie Mieszkanie +. Budynek po byłej SP w Machlinach przebudu-
jemy na cele mieszkalne. 

Nadal zagwarantujemy działkowcom ich dotychczasowy status i stan 
posiadania oraz wsparcie organizacyjne i materialne.  
 Nawiążemy efektywną współpracę z nowymi radnymi Sejmiku naszego 
województwa i parlamentarzystami wszystkich opcji politycznych. Współpraca 
ze Starostwem nabierze przyjaznego i skuteczniejszego wymiaru.  
 Tylko zespół proponowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplin-
ka, wchodząc do Rady Miejskiej, będzie gwarantem realizacji tego progra-
mu, bo to ci kandydaci go przygotowali. Tylko ten zespół z obecnym burmi-
strzem na czele mają już odpowiednie doświadczenie, i wiedzą jak ten pro-
gram urzeczywistniać. Konsekwentnie zrealizujemy założenia przyjętych 
dokumentów strategicznych. Przyświeca nam hasło: 
                    RAZEM ROZWIJAMY GMINĘ CZAPLINEK! 
Jeżeli uważasz przedstawione powyżej propozycje za realne i dobre dla roz-
woju gminy Czaplinek – głosuj na kandydatów KWW SPCz!  

 
Komitet Wyborczy Wyborców 
Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka 
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Wywiad z Burmistrzem Czaplinka 

K.Cz.: Panie Burmistrzu! Jaka była dla naszej Gminy  kadencja 2014-2018? 
A.K.: Na pewno była dobra, mimo pewnych niesprzyjających okoliczno-
ści. Gmina osiągnęła kilka wskaźników  świadczących  o  stałym rozwoju. 

    Przede wszystkim systematycznie rośnie budżet gminy. W tej kadencji po raz 
pierwszy w historii gminy przekroczył magiczną granicę 50 mln. W 2017 r. 
osiągnął rekordową wysokość, przekraczając 52 mln zł. Stale rosną dochody 
własne gminy, osiągając w 2017 r. rekordowy poziom 26 mln zł, co jest m.in. 
wynikiem znakomitej i skutecznej pracy Referatu Podatków. 
Systematycznie spada bezrobocie, którego wskaźnik za lipiec b.r. wynosił 6,1% 
(rok temu 8.0%). Jest to rekordowo niski procent, najniższy w historii gminy, 
przy średniej powiatu 7,0%. Od lat w tej statystyce przodujemy w regionie. Co 
miesiąc nasi miejscowi pracodawcy poszukują do pracy od kilku do kilkunastu 
osób. Największe zakłady pracy zatrudniają wielu pracowników z ościennych 
gmin. Wydaje się, że w Czaplinku nie mają pracy tylko ci, którzy jej nie szukają. 
Zwiększają się co roku wpływy z podatku PIT i CIT, mimo stosunkowo niskich 
stawek podatkowych, utrzymywanych na niezmiennym poziomie. Rosną do-
chody indywidualne mieszkańców i firm. 
W czasie mijającej kadencji wydaliśmy na różne działania, a przede wszystkim 
na zadania inwestycyjne ponad 40,4 mln zł, w tym pozyskane środki zewnętrzne 
to ponad 20,7 mln zł, mimo, iż nie zostały jeszcze w pełni uruchomione progra-
my unijne.  
Na spodziewany napływ środków unijnych jesteśmy dobrze przygotowani. Ma-
my gotowe projekty budowlane na zadania inwestycyjne w zakresie drogownic-
twa, kanalizacji, wodociągów, przebudowy Rynku i deptaka, rozbudowy obiek-
tów sportowych i mieszkalnictwa. Opracowanie projektów kosztowało ponad 
790 tys. zł. Natomiast wartość kosztorysowa powyższych zadań wynosi ponad 
30,6 mln zł. Już dzisiaj jesteśmy gotowi na realizację zadań inwestycyjnych na 
taką skalę!  
K.Cz.: Jakie to były niesprzyjające okoliczności? 
A.K.: Na pewno był to niezadowalający poziom współpracy ze Starostwem 
Powiatowym. Złożyło się na to blokowanie remontu Ratusza, zablokowanie 
budowy hali namiotowej nad lodowiskiem, odmowa uruchomienia w Czaplinku 
zamiejscowego Wydziału Komunikacji, czy opieszałość w realizacji powiato-
wych drogowych projektów budowlanych. 
Na wizerunku burmistrza zaważyła także próba wmanewrowania mnie  
w „aferę” Megafermy, wykreowanej i rozdmuchanej bezpodstawnie prawie dwa 
lata temu przez Lobelię, przy wsparciu Starosty.  
Teraz próbuje się bezczelnie w podobny sposób obarczyć mnie odpowiedzialno-
ścią za budowane maszty telefonii komórkowej. 
Reforma systemu oświaty doprowadziła do wielu podziałów w naszej społecz-
ności. Moim zadaniem było przeprowadzić zmiany jak najmniejszym kosztem 
społecznym. I to się udało, przy poparciu większości radnych.  
K.Cz.: Malkontenci zarzucają Panu słabe zrealizowanie Deklaracji Wyborczej  
z 2014 r. 
A.K.: Ja nie wymyśliłem Programu na cele kampanii wyborczej. Powstał on 
jako zaplanowany rozwój i wynikał ze zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców 
i gminy. Mój Program wyborczy oparty był i jest na dokumentach strategicz-
nych, sięgających poza jedną kadencję, dlatego zadania inwestycyjne też sięgają 
poza obecną kadencję. Strategia została opracowana na lata 2014-20 i będzie 
aktualizowana na lata następne, Kontrakt Samorządowy i Program Rewitalizacji 
obejmują unijną perspektywę finansową do roku 2020 i kilkuletni okres następ-
ny. Mimo naszej gotowości do przyjęcia środków unijnych, nie spłynęły one do 
nas w wystarczającej wysokości. Nastąpi to dopiero w przyszłych latach. 
K.Cz.: W Internecie można wyczytać, że pod sukcesami tej kadencji podpisują się 
także Pańscy przeciwnicy.  
A.K.: Zaiste, często w dziejach bywało, że w blasku sukcesu chcieli się ogrzać 
nawet przeciwnicy danego przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Powsta-
ło nawet powiedzenie, że: żaba podstawia nogę do podkucia. Teraz też mamy 
takie sytuacje. Kto występuje w roli żaby łatwo sprawdzić w Internecie.  
K.Cz.: Kandydatów na nowego burmistrza mamy czterech, jak Pan ich ocenia? 
A.K.: Nie chciałbym nikogo dyskredytować, ale bez wątpienia kandydat na 
burmistrza powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i moralne 
do sprawowania tak odpowiedzialnej funkcji. Doświadczenie samorządowe  
i doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi mają tutaj kluczowe znacze-
nie. Kandydat na burmistrza, aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje, powinien 
przejść dość długą ścieżkę przygotowującą do czekających go zadań. Najpierw 
należałoby podziałać w organizacjach pozarządowych, w szczególności jako 
wolontariusz, następnie wykazać się jako szef zarządu osiedla lub jako sołtys. 
Następnie popracować jako radny, aby zgłębić problematykę samorządową, 
zapoznać się z podstawami funkcjonowania samorządu gminnego na wszystkich 
płaszczyznach. Po takim kilkuletnim przygotowaniu, można mówić o kandyda-
cie na burmistrza. 
U nas niestety takie ścieżki nie funkcjonują. Pokazały to wszystkie z dotychcza-
sowych kampanii wyborczych, gdzie do rywalizacji o fotel w Ratuszu stawali  
 

kandydaci, którzy nie mieli pojęcia o zadaniach, jakie musi wykonywać bur-
mistrz. Nie mieli doświadczeń zawodowych w kierowaniu zespołami ludzkimi, 
nie mieli żadnych sukcesów w pracy społecznej, lub nie sprawdzili się na do-
tychczas zajmowanych stanowiskach. Samorządu gminnego i losu prawie  
12 tys. mieszkańców nie można powierzać dyletantom i ludziom, którzy nie 
mają żadnego doświadczenia samorządowego, a jedynie parcie do władzy. 
K.Cz.: W tej kampanii wyborczej w zasadzie tylko KWW SPCz przedstawia 
kompleksowy program wyborczy. 
A.K.: Nasz program wyborczy sięga nie tylko najbliższej kadencji, ale wybiega 
daleko w przyszłość. Ja nie jestem kuglarzem, ani zaklinaczem rzeczywistości, 
tylko realistą. Przedstawiam zamierzenia i cele możliwe do wykonania na bazie 
dotychczasowych doświadczeń własnych i zespołu urzędników. Natomiast 
programy moich rywali opierają się na doraźnych emocjach i pobożnych życze-
niach. Jeśli jest w nich element realizmu, to wypływa on z powielania zadań, 
które my zaplanowaliśmy dużo wcześniej, lub już realizowanych. 
Bardzo pożyteczne są spotkania wyborcze. Wiele zgłaszanych pomysłów oraz 
potrzeb zostanie uwzględnionych w naszym programie i najbliższym projekcie 
budżetu na 2019 r. 
K. Cz.: W Nr 301 Głosu Drawska z dnia 29 grudnia 2017 r. ukazał się wywiad 
ze Starostą Drawskim, gdzie pytano Go o uczestnictwo w najbliższych wybo-
rach samorządowych. Stwierdził wówczas, że „start w wyborach to nie jest 
kwestia chęci, lecz oczekiwań społecznych”. Co Pan na to? 
A. K.: Można takie stwierdzenie odczytać jak czekanie na mesjasza i odnowi-
ciela. Pytanie tylko, dlaczego i z jakich powodów zbawiciel jest potrzebny? 
Tego nikt nie określił! Czy rzeczywiście mieszkańcy gminy Czaplinek na tako-
wego czekają? 
K. Cz.: W Internecie można przeczytać, że takie oczekiwania są! 
A. K.: W Internecie funkcjonują różne grupy wzajemnej adoracji, które nakrę-
cają się we własnym gronie, do którego nie każdy ma dostęp – osoby niewy-
godne wyklucza się z grona znajomych, zamiast podjąć merytoryczną dyskusję. 
Zapewne jest też taka grupa, która wybiera sobie burmistrza lub starostę. Przy-
kładem mogą być różnego rodzaju głosowania internetowe. Kto ma więcej 
determinacji i cierpliwości, ten wygrywa z sondażach, co w żaden sposób nie 
przekłada się na rzeczywistą popularność, czy zwłaszcza na kompetencje. 
K.Cz.: Obserwatorzy naszej lokalnej sceny politycznej mówią, że S. Kuczyński 
wystawił mocny zespół kandydatów na radnych? 
A.K.: Pan S. Kuczyński przygarnął wszystkich radnych, którzy w mijającej 
kadencji na forum RM byli moimi przeciwnikami, nazwiska można przeczytać 
na plakatach wyborczych. Ich „moc” i kompetencje biorą się z tego, że negowa-
li z definicji wszystkie moje posunięcia, dla zasady, bez wdawania się w uzasad-
nianie swoich decyzji, bądź wypowiedzi. Podobna sytuacja była w poprzedniej 
kadencji, i tu trzeba zauważyć, że żaden z ówczesnych moich przeciwników nie 
znalazł się w obecnej RM. Wyborcy zweryfikowali ich negatywnie. Mam na-
dzieję, że tym razem też tak będzie. 
Oparł się Pan Stanisław także na tych, którzy systematycznie opluwali mnie na 
forum Internetu. Mamy więc do czynienia z totalną negacją minionych 4 lat. 
Zresztą sama nazwa komitetu wyborczego „Można lepiej” mówi sama za siebie. 
K.Cz.: A czy rzeczywiście można było lepiej? 
A.K.: Oczywiście, zawsze można inaczej lub lepiej. Tylko że, autorzy i wy-
znawcy tego hasła nie podają, co można było zrobić lepiej lub inaczej.  
Na pewno lepiej i systematycznie należało pokazywać i promować przedsię-
wzięcia realizowane przez nas w trakcie kadencji. Sztuka promocji, a szczegól-
nie autopromocji były niestety, moimi słabymi stronami. 
W naszym UM, odmiennie od Starostwa, Referat Promocji zajmował się wy-
łącznie promocją gminy, a nie osoby Burmistrza. Ani ja, ani urzędnicy nie prze-
chodziliśmy szkolenia z PR na koszt podatnika. Nie ogłaszaliśmy za pomocą 
fanfar i fotek dokonań Burmistrza, nie były dokumentowane codzienne czynno-
ści. Pokazywaliśmy natomiast najważniejsze faktyczne osiągnięcia, to co razem 
budowaliśmy! 
K.Cz.: Wśród haseł wyborczych konkurencji można usłyszeć zapowiedzi uru-
chomienia w budynku Gimnazjum nowej SP? 
A.K.: Tylko jedna podstawówka w mieście, była jedną z moich propozycji,  
a wolą większości Radnych stała się prawem. Należy zatem przyjąć, że za ta-
kim modelem funkcjonowania oświaty była zdecydowana większość miesz-
kańców, zwłaszcza, że podczas konsultacji społecznych nie było merytorycz-
nych argumentów za innymi rozwiązaniami. 
Uruchomienie drugiej SP może jednocześnie oznaczać: likwidację żłobka, wy-
rzucenie emerytów i harcerzy z ich siedzib, rezygnację z uruchomienia kameral-
nego kina, to koniec marzeń o szkole Montessori, przedszkolu specjalnym, czy 
zamiejscowym Wydziale Komunikacji.  
Wiąże się także z zupełnie niepotrzebnym, znaczącym zwiększeniem nakładów 
na oświatę. 
K.Cz.: Jeden z kandydatów mówi też o likwidacji, czy zmianie formuły funkcjo-
nowania CzOK-u. 
A.K.: Jeśli powodem takich zamiarów jest dotychczasowe kiepskie funkcjono-
wanie tej instytucji, to należałoby zmienić zarządzającego. Ja natomiast widzę  
w tym zamiarze inny powód. Dyrektorów i kadry, z różnych względów, jest  
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dość trudno wymienić. Najlepszym sposobem jest zmiana formuły funkcjono-
wania, bo przy jej wprowadzeniu wszyscy automatycznie tracą pracę. Nabór 
kierownika i pracowników odbywa się od nowa. Można zgodnie z prawem 
jednych pozbyć się, a drugich, nawet znajomych królika, przyjąć do pracy. Tak 
dzieli się po wyborach partyjne łupy. 
Podobnie z tworzeniem nowych bytów administracyjnych (etatów), zgłodniali 
posad kolesie przecież czekają, za pomoc w kampanii wyborczej trzeba się  
odpłacić! 
K.Cz.: Podobno start pana Marcina Naruszewicza na burmistrza Czaplinka 
wymyślił Pan? 
AK.: Wierutna bzdura. Była to suwerenna, aczkolwiek dla mnie wielce zaskaku-
jąca, decyzja Pana Dyrektora. Zwolennicy spiskowej teorii dziejów zapewne 
wymyślą jeszcze nie jedną sensację. 
K.Cz.: A jak skomentować start Pana zastępcy w wyborach do powiatu? 
A.K.: Jak pisałem w rozliczeniu Deklaracji Wyborczej 2014, wielu rzeczy nie 
udało się zrealizować na skutek mało efektywnej współpracy ze Starostwem. 
Stąd zadanie, jakie otrzymał Zbigniew Dudor – wygrać wybory i dostać się do 
Zarządu Powiatu, aby pilnować tam interesów gminy Czaplinek. Na tym polu 
kolejna kadencja nie może być zmarnowana.  
K.Cz.: Zadeklarował Pan, że nie należy do partii politycznej, czy to prawda? Czy 
Pańscy kandydaci do RM także nie mają konotacji partyjnych? 
A.K.: W wyborach w 2010 i 2014 deklarowałem przynależność do SLD. Dzi-
siaj nie posiadam legitymacji partyjnej. Jednocześnie pozostaję przy swoich 
niezmiennie lewicowych poglądach, których na pewno nie zmienię.  
Nikt z moich kandydatów na radnych także nie należy do żadnej partii politycz-
nej, chociaż każdy z nich ma własne poglądy i sympatie polityczne związane  
z: PSL, SLD, PiS i inne. Dla mnie nie mają znaczenia przekonania, światopoglą-
dy, przynależność do jakiejkolwiek partii, czy wyznawane przez moich kandy-
datów na radnych ideologie. Liczą się tylko kompetencje i oblicze moralne,  
a jednoczy nas wola działania dla dobra naszej małej ojczyzny, jaką jest Ziemia  
Czaplinecka. 
K.Cz.: Cztery lata temu zapowiadał Pan, że nie będzie ubiegał się o trzecią ka-
dencję, a teraz jednak Pan startuje! 
A.K.: W rzeczy samej tak deklarowałem. Ale dzisiaj są dwa powody, dla któ-
rych musiałem zmienić ówczesną decyzję. Po pierwsze, nie widzę  
 

wśród kontrkandydatów nikogo, komu mógłbym z czystym sumieniem przeka-
zać odpowiedzialność za los gminy i jej prawie 12 tys. mieszkańców. I nie ma  
w tym żadnej megalomanii. O tym, jakich przymiotów należałoby oczekiwać od 
przyszłego burmistrza, mówiłem nieco wcześniej. Po drugie - Gmina rozwija się 
dobrze, można nawet powiedzieć, że jesteśmy rozpędzeni. Przez ostanie 4 lata 
bardzo dobrze przygotowaliśmy się do przyjęcia środków zewnętrznych, na 
razie było ich mniej niż oczekiwaliśmy, chociaż pozyskaliśmy ponad 20 mln zł! 
W najbliższej kadencji środki unijne spłyną do wszystkich samorządów w dużo 
większej ilości. Każdy następny burmistrz będzie mógł powiedzieć, że to jego 
zasługa, i wypiąć pierś po ordery. Tymczasem, będzie to wynik ciężkiej i wytę-
żonej pracy całego dotychczasowego zespołu. Dlatego nie chcę oddać pola  
walkowerem. 
K.Cz.: Dziękujemy za rozmowę, życzymy spokojnej, merytorycznej kampanii  
i trzymamy kciuki za mądry wybór mieszkańców gminy. 



 

 


