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Uchwała Nr       /    /2022 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ……………….. 
 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” 
 
Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu 

Drawskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad nadawania tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” Rada Powiatu Drawskiego po rozpoznaniu 
wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka pozytywnie zaopiniowanego przez 
Kapitułę Honorową i Komisje Rady Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje : 

 
§ 1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” 
 

Panu Wiesławowi Romualdowi Krzywickiemu. 
 
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Przewodnicząca Rady 
 
                                                                                   Urszula Ptak 
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U Z A S A D N I E N I E 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka  zgłosiło wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu 
Drawskiego” dla Pana Wiesława Romualda Krzywickiego. Uzasadnieniem tego wniosku jest 
uznanie zasług Pana W. R. Krzywickiego na rzecz Powiatu Drawskiego. Pan W.R. Krzywicki 
od 15 września 1967 r. mieszka w Czaplinku, obejmując kolejne kierownicze stanowiska  
w miejscowym zakładzie KAZEL, później TELCZY.  Jego zasługą jest utrzymanie w okresie 
transformacji miejsc pracy w zakładzie-Telczy, której był wówczas dyrektorem, a także pozyskał 
zagranicznych inwestorów. Dzięki temu w Czaplinku istnieje dzisiaj jeden z największych 
zakładów przemysłowych w województwie zachodniopomorskim – największy pracodawca na 
terenie Gminy Czaplinek i Powiatu Drawskiego. W 2000 r. zainicjował powstanie  
i współorganizował drużynę WOPR w Czaplinku, w której aktywnie działał, w tym uczestnicząc 
w wielu spektakularnych akcjach ratunkowych. Należał do pomysłodawców utworzenia  
i inicjatorów powołania Stowarzyszenia  Przyjaciół Czaplinka, w którym od 2006 r. aktywnie 
działa na niwie samorządowo-społecznej i historycznej. Był inicjatorem powołania lokalnego, 
bezpłatnego miesięcznika Kurier Czaplinecki (w maju br. ukazał się 189 numer), w którego 
pracach redakcyjnych aktywnie bierze udział od jego powstania we wrześniu 2006 r., będąc m.in. 
autorem wielu znaczących publikacji. Zainicjował opracowanie i wydanie 3 tomów książek  
z cyklu „Ocalić od zapomnienia – Czaplinek 1945-2009”, wydanych w 2009 r. i 2010 r., 
aktywnie uczestnicząc w pracach redakcyjnych. Jest autorem ponad 60 biografii zasłużonych 
mieszkańców miasta, gminy i powiatu oraz opracowań części dotyczących przemysłu, służby 
zdrowia, żeglarstwa. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Henrykowskim  
w Siemczynie, za co otrzymał tytuł Honorowego Członka. Przyczynił się do powołania 
wydawnictwa p.n. Zeszyty Siemczyńsko - Henrykowskie. Jest zastępcą redaktora naczelnego  
w tym periodyku i autorem wielu publikacji. Z Jego inicjatywy zorganizowano coroczne badania 
wad rozwojowych postaw dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym na terenie gminy, 
prowadzonych przez naukowców z Politechniki Radomskiej. Organizował we współpracy  
z Gminą Czaplinek i Stowarzyszeniem Henrykowskim konferencję poświęconą aktywizacji 
obszarów popegeerowskich z terenu powiatu oraz zainicjował badania dzieci z tych terenów. 
Zainicjował i współorganizował powstanie Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego. Był inicjatorem 
nadania Ośrodkowi Sportów Wodnych w Czaplinku imienia Antoniego Tołłoczki, wybitnego 
regionalnego działacza żeglarskiego. Był inicjatorem i twórcą wielu różnych prospołecznych 
akcji na terenie miasta i gminy. Za wybitne zasługi na polu gospodarczym i społecznym otrzymał 
15.06.1983 r. Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto posiada wiele innych odznaczeń, m.in.: Medal 
Zasłużony dla Miasta Czaplinka, Złotą Odznakę WOPR oraz Złotą Odznakę 45-lecia WOPR, 
Złotą Odznakę Zasłużonego Pracownika Łączności, Odznakę za Zasługi w Rozwoju 
Województwa Koszalińskiego, Złotą Odznakę Związku Zawodowego Pracowników Łączności, 
Odznakę Honorową SIMP, Odznakę Honorową PCK. 
Zwieńczeniem Jego pracy na rzecz czaplineckiej społeczności było przyznanie decyzją Rady 
Miejskiej 29.12.2016 r. tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”.                                                             
Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 r. pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały  
Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zasad 
nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego 
w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały  
w przedmiotowej sprawie. 
 
Sporządziła : Barbara Kotwica – Naczelnik Wydziału Biura Rady Powiatu. 
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