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Zwrot podatku akcyzowego 

Legendy, gawędy i opowieści z naszych stron 



Z życia przedszkolaków... 

 

 

 

Jasełka Bal Karnawałowy 

Przegląd kolęd 

 Jasełka Dzień Babci i Dziadka 

 Przegląd kolęd 

Zbiórka na rzecz WOŚP Zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt 



W tym roku szkolnym obostrzenia sanitarne nie pozwalają rodzicom i dziadkom najmłodszych mieszkańców gminy 

uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w przedszkolu. Nie znaczy to, że nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. 

Przedszkola tętnią życiem, dzieci przygotowują przedstawienia, biorą udział w różnych konkursach oraz akcjach. 

Dzięki nowoczesnym technologiom rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i przyjaciele przedszkolaków śledzą na bieżąco ich 

dokonania, dopingują i podziwiają sukcesy. Zdjęcia, filmiki, relacje z zajęć i wydarzeń przedszkolnych stały się w obecnym 

czasie normą. 

W niniejszym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego” chcemy przybliżyć wydarzenia ostatnich tygodni, pokazać ile się dzieje 

w przedszkolu, jakie umiejętności zdobywają nasi najmłodsi mieszkańcy, ile wspaniałych inicjatyw zrealizowali nauczyciele 

i wychowawcy. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi i przesłanymi do nas przez nauczycieli 

Przedszkola Publicznego w Czaplinku. Relacje znajdą Państwo na stronach: 13-16. 

Dzień Babci i Dziadka 

Bajkowy Bal Karnawałowy 

 
Karnawał to czas zabawy i balów, także dla najmłodszych. Kolorowe stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka – w takiej 

atmosferze 2 i 4 lutego 2021 r. bawiły się dzieci w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku. Bal Karnawałowy odbył się na 

salach w poszczególnych grupach. Przedszkolaki z dumą prezentowały swoje kreacje, tańczyły przy wesołej muzyce i 

pozowały do sesji zdjęciowej. 

Zabawa dostarczyła dzieciom niezwykłych wrażeń oraz umożliwiła spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. 

Dodatkową atrakcją okazała się „tajemnicza” wizyta gościa – św. Mikołaja, który podarował dzieciom paczki. Dzień, w 

którym odbył się bal w szczególny sposób zapisał się na kartach historii przedszkolnych przygód. Nasi wychowankowie z 

niecierpliwością oczekują na kolejne takie wydarzenie. 

 

Anna Lisiecka, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Informacja z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.  
 

W dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 12
00

 odbyła się XXVIII Sesja  Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesja odbyła się z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania). 

Obrady Sesji prowadził pan Michał Olejniczak – przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w 

Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze Statutem Gminy Czaplinek rada obraduje na sesjach zwoływanych przez 

przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

 

W Sesji uczestniczyło 9 radnych, 6 radnych obradowało zdalnie (Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Marcin 

Czerniawski, Władysław Wojtowicz, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś).  

Najistotniejszą kwestią podczas Sesji, było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2021, 

którą podjęto 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.  

 

Planowane dochody budżetowe zamykają się kwotą 59 149 613,63 zł, wydatki budżetowe to kwota 60 451 397,63 zł.  

 

Ponadto Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  

 

a.  uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021 – 2030 - podjęła 15 głosami „za” w  

obecności 15 radnych; 

b. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 15 głosami „za” 

w obecności 15 radnych. 

 

Na wniosek Burmistrza do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie: 

 

a. przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek 2014-2020 - podjęła 13 głosami „za” oraz 1 

głosem ,,wstrzymującym się’’ (radny Sebastian Matułojć) w obecności 14 radnych. Radny Maciej Bernat przed 

głosowaniem niniejszego projektu uchwały opuścił obrady sesji; 

b. przedłużenia okresu obowiązywania „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Gminy Czaplinek na lata 

2016 - 2020” - podjęła 13 głosami „za” oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (radny Sebastian Matułojć) w obecności 14 

radnych; 

c. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r. - podjęła 13 głosami „za” w obecności 14 radnych. Radna Krystyna 

Kryczka nie brała udziału w głosowaniu; 

d. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - podjęła 14 głosami „za” w 

obecności 14 radnych. 

 

Natomiast na wniosek przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pani Krystyny Kryczki do porządku obrad 

wprowadzono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku - podjęto 11 głosami „za'', przy 2 głosach ,,przeciwnych’’ (radni: 

Wacław Mierzejewski, Michał Olejniczak) w obecności 14 radnych. Radny Zdzisław Łomaszewicz nie brał udziału w 

głosowaniu. Skarga została uznana za bezzasadną.   

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  
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Budżet Obywatelski 2021 
 

4 stycznia 2021 r. rozpoczęła się  III edycja  Budżetu Obywatelskiego w gminie Czaplinek.  Do 12 lutego można było 

zgłaszać inicjatywy i pomysły – zarówno projekty twarde (np. inwestycje), jak i miękkie (imprezy, wydarzenia). 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego wpłynęło pięć projektów.  

Kolejnym etapem realizacji Budżetu Obywatelskiego będzie ocena 

projektów, a następnie podanie do publicznej wiadomości tych 

inicjatyw, które przeszły pozytywnie ocenę i zostały 

zakwalifikowane do głosowania. 

Mieszkańcy będą mogli głosować na projekty od 1 do 23 kwietnia 

2021. 

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego dostępne są na stronie Gminy Czaplinek (czaplinek.pl) w 

zakładce  Budżet Obywatelski 2021. 

 

Jolanta Skonieczna, sekretarz Gminy Czaplinek 

Zapisy do szkoły – rocznik 2015 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku ogłasza zapisy do ewidencji szkolnej dzieci  urodzone w 2015 r.  

Ze względów pandemii zaleca się oby kartę zgłoszenia i kartę "dane osobowe ucznia" pobrać ze strony internetowej 

szkoły:  https://spczaplinek.edupage.org/news/  lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione proszę dostarczyć do sekretariatu 

w godz. od 9:00  do 12:00 lub przesłać na adres mailowy szkoły: sp-czaplinek@wp.pl 

 

Zapisy do ewidencji odbędą się w terminie od 01.03.2021r.do 31.03.2021 r. i są obowiązkowe. 

 

Aleksander Fudała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku 

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian 

 
Burmistrz Czaplinka przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 2010 ze zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 

dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 

za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji: 

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych: 

 zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka, powrót dziecka ze szkoły średniej 

lub wyższej nie kontynuujących nauki, powrót osoby dorosłej czynnej zawodowo z innego miejsca na teren Gminy 

Czaplinek), 
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 sprzedaż nieruchomości, 

 zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością. 

 

Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.  

W budynkach  wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) należy powiadomić administratora,  ile osób mieszka pod danym 

adresem. 

 

Do czasu złożenia nowej deklaracji obowiązuje oplata w dotychczasowej wysokości. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów  

Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert 
 
na realizację zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

prowadzenia świetlicy środowiskowej; ratownictwa i ochrony ludności, w Gminie Czaplinek w 2021 r. 

LP. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość przyzna-
nych środków pu-

blicznych 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Otwórzmy Serca” 

ul. Wałecka 49 

78-550 Czaplinek 

Rehabilitacja, masaż osób niepełnospraw-

nych 

3 700,00 zł 

  Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnym w Czaplinku 

ul. Parkowa 2 

78-550 Czaplinek 

Szkolimy-uczymy-badamy 3 300,00 zł 

  Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” 

ul. Wałecka 54a 

78-550 Czaplinek 

Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełno-

sprawnych z Gminy Czaplinek 

3 000,00 zł 

  Stowarzyszenie Be Active 

Kołomąt 13/2 

78-550 Czaplinek 

Jazda za marchewkę 0,00 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – 
Stowarzyszenie – Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w 
Drawsku Pomorskim 

ul. Piłsudskiego 12 

78-550 Czaplinek 

Radość życia seniorów 2 800,00 zł 

  Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku 

ul. Kochanowskiego  12/11 

78-550 Czaplinek 

Integracja seniorów miasta i gminy Czaplinek 

  

  

  

2 200,00 zł 
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PROWADZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 

  Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania 
Młodzieży 

ul. św. Jana Bosco 
64-920 Piła 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 
dzieci i młodzieży w Oratorium Świętego 
Jana Bosco w Czaplinku 

22 000,00 zł 

RATOWNICTWO I OCHRONY LUDNOŚCI 

  Fundacja Zdrowego Życia 
ul. Kotlarza 6 
40-139 Katowice 

Bezpieczne wakacje nad wodą 0,00 zł 
  

  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Województwa Zachodniopomorskiego 
ul. Mickiewicza 18 
70-383 Szczecin 

Podniesienie bezpieczeństwa wodnego i 
ratownictwa  
w gminie Czaplinek 

10 000,00 zł 

Katarzyna Kibitlewska, inspektor ds. promocji i turystyki 

Rusza budowa kanalizacji do Siemczyna 
 
W dniu 17.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych na 

budowę kanalizacji sanitarnej do Siemczyna.  

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. 

Angowicka 47, 89-600 Chojnice, za kwotę 2 664 703,13 zł brutto. 

Jednocześnie podpisana została umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego wyłonionym w trybie zapytania 

ofertowego o cenę, firmą „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie, za kwotę 53 136,00 zł brutto. 

Dzięki korzystnym dla Gminy Czaplinek rozstrzygnięciom postępowania przetargowego i zapytania ofertowego o ocenę, 

udało się zaoszczędzić w stosunku do wartości kosztorysowej inwestycji 1 016 726,00 zł. Wartość inwestycji była 

szacowana na kwotę 3 734 565,13 zł brutto. 

Inwestycja jest dofinansowana ze środków 

UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

operacji Gminy Czaplinek pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 

Siemczyno – etap I”.  

Na realizację tej inwestycji przyznana została 

dotacja w kwocie 1 999 652,00 zł. Po 

zmniejszeniu wartości inwestycji 

proporcjonalnie będzie musiała ulec 

zmniejszeniu również kwota dotacji, jednak 

nawet wówczas oszczędność na wkładzie 

własnym będzie znaczna.   

 

Umowę podpisują: od lewej: Michał Łaga – Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, Małgorzata Fedorowiat-Nowacka - zastępca burmistrza 

Czaplinka, Piotr Drzycimski prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót 
Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Chojnicach 



 Inwestycje, fundusze pomocowe 
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Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2021-2022. I etap obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z 

Czaplinka do Siemczyna i w Siemczynie o łącznej długości 8,3 km oraz wykonanie 34 przyłączy kanalizacyjnych. 

Jednocześnie Gmina Czaplinek podejmuje czynności w celu pozyskania dofinansowania na II etap kanalizacji miejscowości 

Siemczyno. 

 

Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja 
 

W ramach realizacji projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja", dzięki grantowi otrzymanemu z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 125 036 zł, Gmina Czaplinek zakupiła dla Szkoły 

Podstawowej w Czaplinku, Szkoły Podstawowej w Broczynie i dla Przedszkola Publicznego w Czaplinku środki ochrony 

osobistej oraz sprzęt i środki do utrzymania czystości i dezynfekcji, które zostaną wykorzystane do walki z COVID-19.  

 

Między innymi ze środków pochodzących z grantu zostały zakupione fartuchy ochronne, przyłbice, rękawiczki 

jednorazowe, maseczki, żele i płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, mydło antybakteryjne, ręczniki 

papierowe, dozowniki ścienne do dezynfekcji rąk, wózki do sprzątania, myjki parowe do podłóg i dywanów.  

 

Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - 

Bezpieczna Edukacja" jest 

współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Działania 

7.7 Wdrażanie programów 

wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci z 

niepełnosprawnościami oraz 

zagrożonych niepełnosprawnością 

oraz przedsięwzięć związanych z 

walką i zapobieganiem COVID-19 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 -2020. 

Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
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Zaświadczenia o dochodzie - Program Czyste Powietrze 

 
Informujemy, że zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego, wymagane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0 wydawane są przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku ul. Pławieńska 3. 

Telefon:  94 375 57 45 

http://mgops.czaplinek.ibip.pl/public/ 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

 

 

 

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace or-

ganizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.  

Zaplanowany na rok 2021  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu inte-

raktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:  

 osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych po-

mieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; 

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. 

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z 

powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowied-

niego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:  

 urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, 

 urzędy wojewódzkie, 

urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden 

sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, 

aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.  

 

Chcesz wiedzieć czym jest spis ? Odwiedź stronę internetową:  https://spis.gov.pl/ 

Fundusze pomocowe, Spis Powszechny, Podatki 

Zwrot podatku akcyzowego 

 
Burmistrz Czaplinka informuje , że w terminie od dnia 01 lutego do 01 marca 2021 r. można składać wnioski o zwrot po-

datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołą-

czyć: 

1. faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności 

rolniczej, w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.  

2. załącznik do wniosku, który zawiera dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania, 

 



Podatki 
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3. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła - dokument wydany 

przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie 

dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby 

stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o 

zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki 

przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 200 z późn. zm.), 

4. umowę dzierżawy (w przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków), 

5. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 

ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i 

budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w 

dzierżawie. 

 

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, a pozostali 

współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z 

gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć kserokopię umowy dzierżawy. 

 

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych 

oraz 

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

 

Osoby, które nie wykorzystają całego limitu lub nie złożyły wniosku w okresie zimowym mogą złożyć wniosek w terminie 

od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia, z fakturami za ostatnie pół roku, tj. od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 31 lipca 2021 r. 

Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie: 

1. od 1-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 

2. od 1-29 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

Druki wniosku wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, na stronie internetowej Urzędu, na 

stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Na stronie 

internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

W związku z panującą epidemią prosimy o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: 

- osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Podatków, 

- do skrzynki zamieszczonej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku (prosimy o złożenie dokumentów  w 

zaklejonej kopercie), 

- za pośrednictwem Poczty Polskiej (uwzględniona będzie data nadania wniosku). 

W celu weryfikacji prawidłowości danych prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 8.00-13.00 pod numerem tel. 94 

3726207 wew. 255, 208 lub 207 

 

Dorota Sielatycka-Traczyk, podinspektor ds. księgowości podatkowej 
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Konkurs „Z kredką w świecie finansów” 
 

O finansach, ekonomii i przedsiębiorczości można opowiedzieć na różne sposoby, także artystycznie. Zapraszamy 

uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Z kredką i pędzlem w 

świecie finansów”, realizowanym przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości w ramach 5-lecia Programu Ban-

kowcy dla Edukacji. 

Dowolna technika i różnorodność tematyczna (edukacja finansowa, cyberbezpieczeństwo, edukacja online, oszczędza-

nie, inwestowanie, zarządzanie budżetem, przedsiębiorczość) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (tablety, słuchawki i 

głośniki bezprzewodowe) to wyróżniki konkursu. Laureatami zostaną autorzy trzech najlepszych prac w każdej z trzech 

grup wiekowych: klasy I-IV, klasy V-VIII oraz uczniowie klas szkół ponadpodstawowych. 

Prace konkursowe w formie skanów lub zdjęć w dobrej jakości wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na 

adres bde@wib.org.pl do dnia 26.02.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 marca 2021 r. Szczegóły konkursu 

wraz z regulaminem znajdują się na stronie bde.wib.org.pl/KonkursPlastyczny. 

Zapraszamy do udziału i życzymy artystycznych i finansowych inspiracji! 

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w 
Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut 
Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej 
wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu 
bezgotówkowego. 

Nowy sprzęt w OSP Czaplinek 
 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku wraz z Klubem Sportowym Lech 

realizowała projekt „Na murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy”. Jednym z elementów zadania było 

wyposażenie czaplineckich strażaków w skuter do ratownictwa wodnego. 

 

Rozpatrywane były dwie oferty sprzętu: od firmy „Aries Power Equipment Sp. z o.o.”, proponującej skuter marki Honda 

oraz firmy MOTO 46 Spółka z o.o. w Szczecinie z propozycją dostawy skutera wodnego marki Yamacha. Korzystniejszą 

okazała się oferta firmy MOTO 46, z którą Burmistrz Czaplinka podpisał umowę. 

Wybrana firma okazała się partnerem rzetelnym i oczekiwany skuter marki Yamacha EX Limited przeznaczony do 

ratownictwa wodnego został dostarczony 29 grudnia 2020 

roku. 

Pojazd wodny jest wyposażony w sygnalizację świadcząca o 

jego uprzywilejowaniu, oznakowany w ustalone wcześniej 

opisy świadczące o finansowaniu statku ze środków 

wydatkowanych przez Gminę Czaplinek w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2020, opisy STRAŻ, oraz numery operacyjne 

Straży Pożarnej.  

Skuter wodny z przyczepą podłodziową to koszt 60 tys. 

złotych. 50 tys. zapewniła Gmina Czaplinek, 10 tys. stanowią 

środki własne OSP Czaplinek. 

  
Adam Czernikiewicz, Komendant Gminny OSP Czaplinek 
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Szczepienia przeciw Covid-19 
 

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powszechnych szczepień przeciw COVID-19.  

Pacjenci (w pierwszej kolejności seniorzy) otrzymują elektroniczne skierowania na szczepienie, które dostępne są w syste-

mie IKP (Indywidualne Konto Pacjenta). Do tego systemu mają dostęp nasze przychodnie. 

Zaszczepić się można po uprzednim zarejestrowaniu się w jednej z czaplineckich przychodni. Pracownicy przychodni po 

numerze PESEL weryfikują, czy dany pacjent ma aktywne e-skierowanie. Skierowanie takie będzie aktywne w systemie 

przez 60 dni. W tym czasie pacjenci mogą się rejestrować. 

 

Rejestracja odbywa się: 

Przychodnia Medyk II 

ul. Wałecka 54 A 

78-550 Czaplinek 

 

telefonicznie:  94 375 50 72 

                           500 745 264  

 

 smsem: 500 745 264 

 poprzez skrzynkę podawczą w przychodni 

 osobiście 

Przychodnia Balticmed 

ul. Drahimska 65 A  

(wejście od strony ulicy Parkowej) 

78-550 Czaplinek 

 

telefonicznie:  733 343 654 

W sprawie organizacji transportu osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień, prosimy kontaktować się z 

pracownikami Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu: 94 375 45 80 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 

Szczegóły na temat akcji szczepień dostępne są na stronie: 

 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie 
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Oświata 

Wigilijne zwyczaje w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

 

„Wigilia do przedszkola przyszła cichutko  

i dzieciom kolęda zaśpiewała w serduszko.” 

 

Przedświąteczne dni w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku, to najpiękniejszy czas, w którym wszystko wydaje się 

magiczne. Świąteczne dekoracje sal, mieniące się choinki  i biały obrus na stole, wyznaczyły chwile wspólnego 

przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.   

W  dzień   przedszkolnej  Wigilii  18.12.2020 r.  dzieci  i nauczycielki w  galowych  strojach, wprowadzały  nastrój  

oczekiwania  na  niecodzienne  wydarzenie. Od maluszków do starszaków rozbrzmiewały słowa najpiękniejszych pieśni 

bożonarodzeniowych. 

Każda grupa świętowała na swój sposób. Dzieci nuciły kolędy, przygrywały na instrumentach melodie znanych pastorałek. 

Poznały sceny obrazujące historię Świętej Rodziny i  same odgrywały role pasterzy i Trzech Mędrców. Starszaki z grupy 

„Sowy”, zagrały przedstawienie teatralne pt. ”Boże Narodzenie”. Plejada małych aktorów, których wychowawcą jest pani 

Joanna Brożek, wcieliła się w role gwiazdek i Gwiazdy Betlejemskiej. Po części artystycznej, dzieci przy pięknie 

zastawionym, wigilijnym stole, delektowały się potrawami świątecznymi. 

Wigilia do przedszkola przyszła cichutko i dzieciom kolęda zaśpiewała w serduszko - ku radości i wzruszeniu wszystkich. 

 

Dzieci 5 letnie z grupy „Zajączki” 23 grudnia 2020 r. pod kierunkiem wychowawcy Renaty Rylik i pani Anny Lisieckiej 

przygotowały i przedstawiły Jasełka. Mali aktorzy w pięknych strojach, rozwijając predyspozycje i zdolności aktorskie 

prezentowały się wyjątkowo uroczyście na tle bożonarodzeniowej dekoracji w przedszkolnej sali. Piękna inscenizacja była 

bez wątpienia niezapomnianym wydarzeniem dla przedszkolaków, która wprowadziła wszystkich w świąteczny, ciepły i 

miły nastrój. Po występach dzieci zasiadły przy odświętnie nakrytych stołach do wieczerzy wigilijnej. Jak na wigilię 

przystało, przed posiłkiem podzieliły się opłatkiem 

składając sobie życzenia oraz degustowały wigilijne 

potrawy, a w tle  rozbrzmiewały kolędy. 

Wigilia Bożego Narodzenia, to jeden z najpiękniejszych 

dni w roku, na który czekamy i przeżywamy go uroczyście 

w domach  jak i w naszej  „przedszkolnej  rodzinie”.   

W przedszkolu dzieci poznają  zwyczaje i tradycje 

świąteczne. 

 Kultywowanie  tych tradycji  jest dla przedszkolaków 

szczególnie ważne.  

Kiedyś  one zastąpią nas – dorosłych w  przekazywaniu tej 

tradycji, do której jesteśmy  bardzo  przywiązani i co 

stanowi dla nas  niezaprzeczalną wartość. Takie podniosłe 

chwile  nie tylko utrwalają dzieciom znajomość zwyczajów 

świątecznych, lecz również wzmacniają  relacje 

międzyludzkie.  

 

Joanna Brożek, Renata Rylik,  

nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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,,Razem na święta” - zbiórka karmy 
 
„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, 
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, 
zatacza koło i wraca do nas.” 
F. Edwards 

 

W grudniu Przedszkole Publiczne w Czaplinku  wzięło udział w 

akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej „Razem na Święta”. W ramach tego przedsięwzięcia 

została zorganizowana zbiórka karmy dla bezdomnych psów i 

kotów ze schroniska w Pławnie. Dzieci wraz z rodzicami 

dostarczyły karmę, którą w dniu 23.12.2020 r zawieziono do 

schroniska. Wszystkim Przyjaciołom Zwierząt bardzo dziękujemy 

za udział w akcji i przyłączenie się do pomocy dla podopiecznych schroniska.  

Dziękujemy za niezwykłą hojność i okazane serce! 
 
Ilona Dudkiewicz, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Przytulisko w Pławnie 

Przedszkolny przegląd kolęd i pastorałek 
 

Z okazji zakończenia świątecznego okresu kolędowania w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku odbył się Przedszkolny 

Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wzięły w nim udział trzy grupy pod kierunkiem swoich wychowawczyń: „Zajączki” – 

wychowawczyni Renata Rylik, „Żabki” – wychowawczyni Urszula Jeruzalska, „Ptaszki" – wychowawczyni Jolanta Mazur. 

 

Celem przeglądu było umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności, przełamanie nieśmiałości, a przede 

wszystkim podtrzymywanie tradycji kolędowania. 

Przedszkolaki w kostiumach aniołów, pasterzy, śnieżynek na specjalnie przygotowanej scenie, wspaniale i wzruszająco 

przedstawiły swoje wokalne możliwości, śpiewając kolędy i pastorałki. Pozwoliło nam to znów poczuć magię świąt Bożego 

Narodzenia. 

   

Jolanta Mazur, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Oświata 
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Dzień Babci i Dziadka 

 uroczystych strojach pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Nie zabrakło dziecięcych popisów tanecznych: 

”Poszło dziewczę po ziele”, „Wiewióreczka” czy „Trojak” wzruszyły babcie i dziadków, a także rodziców wspólnie 

oglądających filmy z grup przedszkolnych.Najpiękniejszą częścią okazały się nagrania indywidualnych życzeń. Dzieci 

spontanicznie wyraziły w nich swoje uczucia wdzięczności i miłości do najukochańszych babć i dziadków. Wnuczętom, taka 

forma swobodnych improwizacji przed kamerą, bardzo się podobała. Dzień 21 stycznia okazał się wyjątkowy – pełen 

uśmiechu, radości i dumy. 

 

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Dzień Babci i Dziadka to jedna z 

najważniejszych uroczystości w 

kalendarzu przedszkolnym.  

W tym roku, mimo reżimu 

sanitarnego, dzieci z Przedszkola 

Publicznego w Czaplinku 

przygotowały artystyczne 

prezentacje, które przez łącza 

internetowe dotarły do babć i 

dziadków. Przedszkolaki w  

“Wnuczkowi małemu słów niewiele trzeba, 

on Wam Babciu, Dziadku chce przychylić nieba. 

A chociaż wszystkiego powiedzieć nie umie, 

jego życzenia każdy z Was zrozumie” 

Czyste powietrze wokół nas 
 

Zdrowie dzieci jest dla każdego z nas najważniejsza sprawą. Dbamy o to, 

aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. 

Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest 

najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu. Palenie 

tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych 

przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć 

rozmiar tego zjawiska, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród 

dzieci edukację antytytoniową. 

W związku z tym w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku zrealizowano 

program profilaktyki „Czyste powietrze wokół nas” w grupach dzieci 5 i 6 

letnich. Jest on ukierunkowany na wdrażanie dzieci do podejmowania 

świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec 

zjawiska palenia tytoniu.  

Program składał się z 5 zajęć : 

1. Wycieczka – podczas, której dzieci obserwowały źródło dymu. 

2. Co i dlaczego dymi – dzieci opowiedziały o różnych źródłach dymu,  
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przyczynach wydobywania się dymów. 

3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros – dzieci dowiedziały się o szkodliwości dymu tytoniowego. 

4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy – dzieci dowiedziały się o skutkach palenia tytoniu. 

5. Jak unikać dymu tytoniowego ? – dzieci dowiedziały się w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w 

takiej sytuacji mogą się zachować. 

Zaangażowanie i zainteresowanie dzieci i rodziców jest potwierdzeniem zasadności wprowadzenia wychowania 

antytytoniowego, jako części ważnego aspektu wychowania zdrowotnego.  

Monika Granat, Renata Suska, nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Przedszkolaki wspierają WOŚP 
 

„Cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje na tym nasza dusza” 

 Dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku wiedzą jak ważna jest pomoc potrzebującym, że nawet najmniejszy grosik to 

dar serca, który dla wielu chorych ma znaczenie. Takie akcje rozwijają u dzieci wrażliwość i odpowiedzialność, a przede 

wszystkim przynoszą wiele radości obdarowującym jak i obdarowanym. Dlatego przedszkolaki, jak co roku, postanowiły 

wesprzeć akcję WOŚP i 4 lutego 2021 r.   wzięły udział w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z powodu 

pandemii była to pomoc w nieco innej formie. Panie wybrały się z dziećmi do Czok - u, aby dzieci mogły wrzucić większy 

lub mniejszy „grosik” do puszki, którą udostępniło kierownictwo Czok-u. Przedszkolaki były akcją  bardzo 

podekscytowane. Cieszyły się, że wzięły udział w tym wydarzeniu. Wszystkie dzieci dostały małe serca za swoje wielkie 

prawdziwe „serducha.” 

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Koci Konkurs Recytatorski 
 
17 lutego br. w  Przedszkolu Publicznym w Czaplinku odbył 

się „Koci Konkurs Recytatorski”, którego celem było 

popularyzowanie poezji dziecięcej, prezentowanie 

umiejętności recytatorskich oraz uwrażliwianie na 

potrzeby zwierząt. Tematem przewodnim konkursu były 

koty, które tego dnia obchodziły swoje święto. Do 

konkursu przystąpiło 55 ślicznych kotków,kociaków i 

kocurków  z grup starszaków. Podczas występów na scenie  

dzieci zaprezentowały utwory znanych poetów, były także 

wiersze własnego autorstwa. Wszyscy uczestnicy konkursu 

wykazali się niebywałymi zdolnościami recytatorskimi. 

Zmaganiom przedszkolaków  przyglądała się  wicedyrektor 

przedszkola pani Justyna Piętosa, która stwierdziła, że 

wszystkie występujące dzieci były wyjątkowe w swoich 

rolach. Zdecydowano się więc  przyznać nagrody 

równorzędne. Recytatorzy otrzymali dyplomy, upominki 

oraz słodkie, kocie łakocie. 

 

Joanna Brożek, nauczycielz Przedszkola Publicznego w Czaplinku 



Ślady nieukończonej autostrady.  
 
Wiosną 1934 roku Niemcy zaczęli budowę autostrady, która miała połączyć stolicę III Rzeszy - Berlin, ze znajdującym się na 

wschodnich rubieżach państwa niemieckiego Królewcem (niem. Königsberg). Ta autostrada, zwana dziś potocznie 

„Berlinką” miała przebiegać w niewielkiej odległości od wsi Kluczewo. Tak napisał o tym Krzysztof Reszta w opracowaniu 

poświęconym dziejom Kluczewa, zawartym w wydanej w 2009 roku książce pt. ”Czaplinek 1945-2009. Cz. II Trud 

wrastania”: 

„Tuż przed wojną Niemcy rozpoczęły budowę autostrady Berlin – Królewiec, jeden z odcinków tego szlaku miał przebiegać 

w pobliżu Kluczewa. Nad Zatoką Kluczewską miał być przerzucony most i dalej na północ od wsi, poprzez pola do szosy 

Czaplinek – Połczyn , gdzie tuż przed „Czerwoną Szkołą” (Ośrodek TZN na Brzezince) miał być przerzucony kolejny most i  
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Ciekawostki z Kluczewa 
 

Wieś spalona z powodu zatargu o kilka świń. 

Pierwszy okres dziejów Kluczewa był ściśle związany z historią starostwa drahimskiego. Kluczewo leżało w północnej części 

ziem starostwa, w niewielkiej odległości od granicy z państwem książąt pomorskich. W XVI wieku pogranicze polsko-

pomorskie było areną licznych sporów granicznych wywoływanych zarówno przez możne rody pomorskie jak i przez 

starostów drahimskich. Do najbardziej znanych należał opisywany w różnych publikacjach zatarg z połczyńskimi 

Manteufflami, do którego doszło w 1587 roku. W wydanej w 1985 roku monografii „Czaplinek i starostwo drahimskie”, 

wydarzenie to opisałem w następujący sposób: 

„Jesienią 1587 roku przyczyną krwawego konfliktu zbrojnego stały się świnie, które mieszkańcy Połczyna paśli po stronie 

polskiej w lasach koło wsi Kluczewo.  Na polecenie starosty drahimskiego zabrano kilka sztuk, co spowodowało najazd na 

Kluczewo oddziału dowodzonego przez Manteufflów. Oddział dysponował bronią palną. Doszło do przelewu krwi, wieś 

obrabowano i puszczono z dymem. Starosta zwrócił się wówczas ze skargą do księcia pomorskiego, który nakazał  zwrot 

zrabowanego mienia.” 

W tym miejscu trzeba dodać, że Kluczewo, które obecnie należy do największych wsi gminy Czaplinek, w czasie gdy 

rozgrywały się opisane wyżej wydarzenia była wsią małą z niewielką liczbą mieszkańców. Według informacji zawartej w 

internetowym „Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu” Instytutu Historii Polskiej Akademii 

Nauk, w opisie Kluczewa sporządzonym do celów podatkowych w 1579 roku podano: „9 półśladów, 5 zagród., sołtys, 

karczmarz”.  

1. Fragment powojennej mapy topograficznej (Druk WZK - 
1952 r.).  Strzałka  wskazuje naniesioną na mapę trasę 

nieukończonej autostrady. 

zbudowany węzeł łączący autostradę z szosą, dalej autostrada 

miała prowadzić w kierunku Barwic. Rozpoczęto już wiele prac 

przygotowawczych, zdjęto wierzchnią warstwę ziemi usypując 

charakterystyczne kopce, do dziś widoczne w terenie, ale 

również zaznaczone na mapach. Na wzgórzu nad jeziorem są 

też widoczne w pobliżu kopców betonowe konstrukcje ze 

stalowymi kotwami, być może elementy przyszłego mostu nad 

zatoką. Prace wykonywali robotnicy przymusowi, dla których 

budowano obozy. W Kluczewie były dwa obozy RAB 

(Reichsautobahnlager) i jeden Baugruppe Schlerupp dla 

więźniów narodowości polskiej, rosyjskiej i francuskiej, łącznie 

6 baraków. Ślady jednego z obozów są dziś jeszcze doskonale 

widoczne, w pobliżu drogi do Bolegorzyna, po lewej stronie na 

łące znajdują się trzy betonowe płyty o wymiarach mniej  
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więcej 3 m x 6 m, drugi prawdopodobnie mieścił się na końcu ul. Górnej.” 

W miarę upływu lat ślady nieukończonej autostrady stają się coraz mniej widoczne w terenie, ale w pierwszych latach po 

wojnie były one do tego stopnia czytelne, że linia nieukończonej autostrady biegnąca od Zatoki Kluczewskiej w kierunku 

Barwic naniesiona została na wojskową mapę topograficzną z 1952 roku (Druk WZK – 1952 r.). Fragment tej mapy 

przedstawia fot. nr 1. 

2. Przedwojenna pocztówka z Kluczewa , 
pochodząca prawdopodobnie z lat 20-tych, 

z bocianim gniazdem na kościele. 

Bocianowo 
Kluczewo było przedmiotem mojej zagadki krajoznawczo-historycznej nr 209 opublikowanej 2 marca 2016 roku 

na Drawskich Stronach Internetowych w dziale „Odkrywcy”. W zagadce tej zwróciłem uwagę na oryginalną ciekawostkę 

związaną z kluczewskim kościołem. Oto fragmenty zapisów przedstawiających tę ciekawostkę.  

„Spójrzmy na XIX-wieczny neogotycki kościół w Kluczewie pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Widoczna z daleka wieża 

tego kościoła góruje nad wsią, stanowiąc charakterystyczny element krajobrazu Kluczewa. Świątynia jest usytuowana 

bardzo malowniczo na skraju doliny, której dnem płynie przez wieś wartka struga zasilająca wody jeziora Prosino.”  

„Oryginalną ciekawostką związaną z kluczewskim kościołem jest bocianie gniazdo znajdujące się na wschodnim szczycie 

świątyni. Gniazdo widoczne jest na zdjęciu. Bociany wciąż wracają tu co roku już od bardzo wielu lat. Ze starych zdjęć i 

pocztówek wynika, że już od początku XX wieku chętnie eksponowano sylwetkę kluczewskiego kościoła z bocianim 

gniazdem. Bocianie gniazdo na szczycie kościoła stało się więc pewnego rodzaju wizytówką Kluczewa. Można przypuszczać, 

że nieprzypadkowo po II wojnie światowej przez krótki czas miejscowość ta nosiła nazwę Bocianowo.” 

Bocianie gniazdo na kościele jest dużą rzadkością, nic więc dziwnego, że mogło ono zrobić duże wrażenie na powojennych 

osadnikach przyczyniając się do powstania nazwy Bocianowo. Osadnicy mogli nie wiedzieć, że oprócz niemieckiej nazwy 

wsi Klaushagen od dawna istnieje polska  nazwa Klauszewo, która wkrótce stała się oficjalną nazwą wsi, zmienioną w 

końcu 1947 roku na Kluczewo. Nazwa Bocianowo miała charakter tymczasowy i przetrwała tylko jako ciekawostka z 

pierwszego okresu powojennych dziejów tej wsi. Podobną opinię na temat nazwy Bocianowo wyraził Krzysztof Reszta  

dzieląc się ze mną następującą informacją:  „Przeglądałem protokoły zebrań sołtysów i wójtów od kwietnia 1945 r. i 

nigdzie tej nazwy nie spotkałem. Słyszałem ją, jest powtarzana przez starszych ludzi, zatem mogła to być nazwa 

zwyczajowa, krótkotrwała, która się nie przyjęła.”.                                                                                                                              

Miłośników Kluczewa może zainteresować link do opublikowanej na Drawskich Stronach Internetowych mojej ilustrowanej 

zagadki krajoznawczo-historycznej nr 209 z wieloma ciekawymi informacjami związanymi z tą wsią.  Oto on:  

https://dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/3237-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-209 

Czytelników może zainteresować informacja, że historyczne opracowanie Krzysztofa Reszty poświęcone dziejom Kluczewa 

zawarte jest na str. 192 -235 w wydanej w 2009 roku książce „Czaplinek 1945 – 2009. Cz. II Trud wrastania"  jako rozdział 

zatytułowany "Kluczewo". Rozdział ten oparty jest w dużym stopniu o wydaną w 2008 roku książkę Krzysztofa Reszty pt. 

"Kluczewo. Dzieje wsi". Książka "Czaplinek 1945 – 2009. Cz.  II Trud wrastania" z rozdziałem "Kluczewo"  dostępna jest w 

czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku, a w wersji elektronicznej również na stronie Urzędu Miejskiego w 

Czaplinku w dziale "Publikacje lokalne" (https://www.czaplinek.pl/press) w pozycji "Książki o Czaplinku".  

Na fotografii nr 2 widzimy opublikowaną w tej zagadce pocztówkę pochodzącą 

prawdopodobnie z lat 20-tych XX wieku. Uwiecznione jest na niej m.in. gniazdo 

z bocianem na kościele. Dzięki uprzejmości pasjonata dziejów Kluczewa - 

Krzysztofa Reszty w zagadce nr 209 możemy zobaczyć również jeszcze starsze 

fotografie z bocianim gniazdem na kluczewskim kościele, pochodzące z 

pierwszych lat XX stulecia.  Bocianie gniazdo widzimy także na fot. nr 3 i fot. nr 

4, które zostały wykonane w lutym 2016 roku. Osobiście stwierdziłem, że w 

2020 roku latem w gnieździe tym były bociany. Gniazdują tu więc już ponad 

100 lat! 
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3. XIX-wieczny kościół, 
którego wieża dominuje w 

krajobrazie 
    Kluczewa (fot. 2016 r) 

4. Wschodnia część kluczew-
skiego kościoła. Strzałka 

wskazuje bocianie gniazdo z 
ponad 100-letnią historią 

(fot. 2016 r.)  

Wielosmakowe krówki.  
W Kluczewie produkowane są wielosmakowe cukierki, zwane krówkami, uważane przez wielu smakoszy za najlepsze w 

kraju. Niezwykle barwna jest historia kluczewskich krówek. Oto jej zarys: 

W gospodarce końca XIX w. i pierwszej połowy XX wieku dużą rolę odgrywały lokalne mleczarnie. Jedną z nich była 

mleczarnia w Kluczewie.  Po zakończeniu II wojny światowej mleczarnię tę uruchomiono wkrótce po zajęciu Kluczewa 

przez Polaków. Zakłady pracy związane z produkcją żywności należały w naszym regionie do tych obiektów, które po II 

wojnie światowej były uruchamiane najszybciej, gdyż pozwalały one zaspokajać elementarne potrzeby miejscowej 

ludności. Mleczarnia w Kluczewie działała do końca lat 70-tych. Produkowała z mleka dostarczanego przez okolicznych 

mieszkańców standardowe przetwory mleczne, a także sery twarde m.in. tzw. „Ser Trapistów”. Z końcem lat 70-tych 

mleczarnię zamknięto. W 1983 roku budynek byłej mleczarni przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z Ogartowa, 

uruchamiając w niej rozlewnię wody mineralnej „Pomorzanka”. Od 1983 roku zaczęto tu także produkcję mlecznych 

cukierków krówek. Ich jakość okazała się bardzo wysoka. Krówki stały się główną specjalnością zakładu i szybko zdobyły 

dużą popularność.  W 1990 roku zakład w Kluczewie oddzielił się od RSP Ogartowo tworząc Spółdzielnię Pracy Produkcji 

Spożywczej Kluczewo, produkując nadal soki i krówki mleczne i – do końca lat 90-tych - również wodę mineralną. 

Transformacja gospodarcza sprawiła, że Spółdzielnia Pracy Kluczewo w roku 2001 musiała jednak ogłosić upadłość. Istotną 

okolicznością było to, że Spółdzielnia nie miała problemów ze zbytem swoich wyrobów (głównie krówek), miała natomiast 

problemy z wysokością kosztów.  

To właśnie przede wszystkim produkowane w Kluczewie krówki zadecydowały, że mimo ogłoszenia upadłości zakład nadal 

zatrudniał pracowników i kontynuował produkcję. Likwidator Spółdzielni docenił fakt, że istniał duży popyt na wysokiej 

jakości krówki z Kluczewa. Nie chciał zmarnować pozycji rynkowej zdobytej przez kluczewskie krówki. Aby nie utracić 

zdobytego wcześniej rynku, Spółdzielnia była likwidowana bez przerywania produkcji. Z kosztami poradzono sobie, 

wprowadzając rozwiązania umożliwiające dostosowanie wysokości ponoszonych kosztów do rozmiarów produkcji i 

sprzedaży. Było to bardzo ważne dla istnienia wytwórni, gdyż popyt na krówki – co może wydawać się nam dziwne - 

cechuje wyraźna sezonowość. To na początek wystarczyło dla uratowania zakładu. Po tych wstępnych przemianach można 

było przystąpić do realizowania zadań zasadniczych, zmierzających do rozwijania przedsiębiorstwa i do dalszego 

umacniania jego pozycji rynkowej. Realizacja tych zadań zakończyła się pełnym sukcesem. 

W 2006 roku na bazie dawnej Spółdzielni Pracy Kluczewo powstała spółka z o.o. „Gniewko”. Wytwórnia krówek została 

solidnie doinwestowana i zmodernizowana. W 2008 roku przekształciła się w spółkę jawną „Gniewko Kluczewo”. 

Wprowadzenie do nazwy firmy wyrazu „Kluczewo” nawiązywało do dawnej nazwy spółdzielni i ułatwiało klientom  
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identyfikowanie krówek jako wyrobów z Kluczewa. Był to ukłon w stronę wysokiej pozycji rynkowej zdobytej przez 

kluczewskie krówki w czasie, gdy były one produkowane przez Spółdzielnię Pracy Kluczewo. Krówkami z Kluczewa 

zainteresowani są zarówno odbiorcy krajowi jak i zagraniczni. W asortymencie słodyczy produkowanych przez firmę 

„Gniewko Kluczewo” są nie tylko cukierki krówki, ale według powszechnego przekonania największą furorę robią jednak 

krówki wielosmakowe będące specjalnością tej firmy. Produkuje się tu krówki w 22 różnych smakach. Co najmniej 20 

smaków jest w stałej sprzedaży. Jest to jedyny w kraju, a może nawet w całej Europie, producent krówek o tak wielu 

smakach. Warto podkreślić, że receptury na krówki wielosmakowe są oryginalnym dziełem pracowników kluczewskiej 

firmy.                                                                                                                        

5. Baner z reklamą kluczewskich krówek wielosmakowych (fot. 
2015 r.). 

6. Krówki z Kluczewa. 

Miód Drahimski 
Kluczewo ma szczęście do słodkich przysmaków. Należy do nich „Miód Drahimski” pochodzący z pasieki o tajemniczo 

brzmiącej nazwie „Kószka I”. Przytaczam niżej fragment mojego artykułu pt. „Nasza słodka wizytówka” publikowanego w 

odcinkach od września 2020 roku w „Kurierze Czaplineckim”: 

„W internecie pod hasłem „Miód Drahimski” najłatwiej można znaleźć oferty trzech pasiek. Są one producentami „Miodu 

Drahimskiego”, ale produkują także różne miody pod własną marką. Pasieki te łączy wspólna lokalna marka miodu, przy 

czym każdą z tych pasiek cechuje wyraźna indywidualność. Zacznę od Kluczewa. Działa tu Gospodarstwo Pasieczne 

„Kószka I” Konrada Fujarskiego.  Powołuje się on chętnie na rodzinne tradycje pszczelarskie, co znalazło odzwierciedlenie 

m.in. na używanym logo z napisem „Miody Fujarskich. Wielopokoleniowa tradycja”, a także w nazwie firmy, która 

nawiązuje do założonego przez Krzysztofa Fujarskiego w 1971 roku Gospodarstwa Pasiecznego „Kószka”, znanego też pod 

nazwą „Pasieka Fujarskich”. W tym miejscu warto wyjaśnić, że kószka to kopulasty ul wykonanego z plecionej słomy w 

kształcie przypominający dzwon. W siedzibie Gospodarstwa Pasiecznego w Kluczewie znajduje się firmowy sklep z 

różnymi rodzajami miodów i z takimi produktami pszczelimi jak pyłek kwiatowy i pierzga. Oprócz sprzedaży w firmowym 

sklepie stacjonarnym pasieka prowadzi również sprzedaż wysyłkową na zamówienia składane przez internet. 

Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Prowadzone są tu zajęcia 

edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na tematy związane z pszczelarstwem. Posesja będąca siedzibą 

Gospodarstwa „Kószka I” jest w pełni przystosowana do prowadzenia grupowych zajęć o tematyce pszczelarskiej. Zajęcia 

te z dużym zaangażowaniem prowadzi właściciel pasieki - Konrad Fujarski.  Pasieka ta ma swoją stronę w internecie, a 

ponadto systematycznie wydaje informatory i poradniki prezentujące oferowane produkty. Ciekawostką, która zaskakuje 

osoby odwiedzające siedzibę Gospodarstwa Pasiecznego w Kluczewie jest stojąca w podwórzu wyrzeźbiona z drewna 

duża ława z figurą... pszczoły.” 

Jak wygląda ławka z wyrzeźbioną z drewna pszczołą, możemy zobaczyć na fot. nr  7. Nie może, oczywiście, zabraknąć w 

tym artykule ilustracji dokumentującej wygląd słoików z „Miodem Drahimskim”, który zyskał zasłużone miano słodkiej 

wizytówki Pojezierza Drawskiego. Słoiki z naszym miodem widzimy na fot. nr 8. 
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7. Drewniana ława z figurą pszczoły w pasiece „Kószka I” (fot. 2019 r.) 8. Słoiki z „Miodem Drahimskim”.  
Na etykietach zwraca uwagę unijny znak  
„Chronione Oznaczenie Geograficzne”. 

Wspomniana wyżej, wyrzeźbiona z drewna pszczoła robi wrażenie na oglądających, ale Kluczewo ma jeszcze inną osobli-

wą drewnianą rzeźbę. Jest to wielki klucz o fantazyjnych kształtach, wyrzeźbiony przez znanego czaplineckiego rzeźbiarza 

Edwarda Szatkowskiego. Byłem świadkiem powstawania tej rzeźby. 18 maja 2019 roku przechodziłem w Czaplinku ulicą 

Leśników obok budynku, w którym znajduje się rzeźbiarska pracownia tego artysty. Z pewnym zaskoczeniem zobaczyłem, 

że nasz mistrz dłuta pracuje pod gołym niebem na zewnątrz budynku. Okazało się, że z powodu rozmiarów powstającego 

dzieła prace przy nim nie mogły być prowadzone w pomieszczeniu pracowni. Miało to tę zaletę, że proces powstawania 

rzeźby mógł być obserwowany przez przechodniów. Dowiedziałem się wtedy, że ta rzeźba z dębowego drewna tworzona 

jest na zamówienie Pani Sołtys Kluczewa, a jej kształt nawiązuje do nazwy wsi. Zrobiłem wtedy fotografie dokumentujące 

prace przy rzeźbie. W tym samym dniu zestaw takich fotografii opu-

blikowałem na facebooku na swoim profilu. Fotografia nr 9 jest jedną 

z nich. 

Rzeźbę wykonaną przez mistrza Edwarda ustawiono w centrum Klu-

czewa  na przykościelnym skwerze. Stała się niewątpliwą ozdobą wsi 

i budzi duże zainteresowanie turystów. Gdy przyglądamy się kształ-

tom rzeźby, stwierdzamy, że ma ona charakter osobliwego rebusu z 

zakodowaną nazwą wsi: KLUCZ + EWO. Możemy to sprawdzić na fo-

tografii nr 10, której autorką jest Pani sołtys Kluczewa – Krystyna 

Kryczka. Dębowy klucz stał się charakterystycznym elementem krajo-

brazu tej wsi. Nasuwa się myśl, że okazał się on także symbolicznym 

kluczem do sukcesu, którym było zdobycie przez Panią Krystynę 

Kryczkę zaszczytnego ogólnopolskiego tytułu „Sołtysa Roku 2019”. 

                                                                               Zbigniew Januszaniec 

9. Edward Szatkowski przy tworzeniu rzeźby dla Kluczewa (fot.2019 r.) 

10. Kluczewo. Rzeźba z zakodowaną nazwą wsi.  
(fot. K. Kryczka). 
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Legendy, gawędy i opowieści z naszych stron 
 

W publikacjach  poświęconych naszemu regionowi szczególną rolę odgrywa tematyka historyczna i krajoznawcza.  Jest to 

szczególnie widoczne w wydawnictwach książkowych.  Przykładem mogą być książki naszego wybitnego regionalisty 

Jarosława Leszczełowskiego – mieszkańca wsi Stawno koło Złocieńca. Wiele książek tego autora ma jednak jeszcze inną 

charakterystyczną cechę.  Tak napisał o tym sam autor prezentując na facebooku 21 grudnia 2020 roku swoją nową  

książkę pt. „Wierzchowskie wędrówki w pięciu wymiarach”: „Jest to moja 32 książka i 7 z serii wędrówki w pięciu 

wymiarach, w których przeplata się historia ze starymi legendami i wspaniałą naturą naszego regionu.”  

Czytelników, których zaintrygowało sformułowanie „wędrówki w pięciu wymiarach” z pewnością zainteresuje wyjaśnienie 

podane przez Jarosława Leszczełowskiego we wstępie do jego książki z 2013 roku pt. „Między Drawskiem Pomorskim a 

Złocieńcem czyli wędrówki w pięciu wymiarach”:  

„[…] Książce tej nadałem specyficzną formę tzw. „wędrówek w pięciu wymiarach”, które stanowią  pewien sposób 

opowiadania o historii, połączony z zachętą do odbywania wypraw terenowych. Dlaczego „wędrówki w pięciu 

wymiarach”? Otóż podczas moich wypraw poruszałem się w trzech wymiarach geometrycznych, wybierając mniej lub 

bardziej znane szlaki, drogi, ścieżki, a niekiedy nawet bezdroża.  Podczas takich wędrówek zatrzymywałem się przy 

obiektach, z którymi związane są ciekawe historie lub legendy. Opowiadam je Czytelnikom, zapraszając ich w podróż po 

czwartym wymiarze – czasie (historia), lub w piątym – wymiarze ludzkiej wyobraźni (legendy). [...]” 

Zgodnie z powyższym założeniem, dawne legendy często 

były wplatane przez tego autora do tekstów opracowań, 

których zasadniczą treść stanowiła tematyka historyczna i 

krajoznawcza.   

Legendy służyły temu autorowi nie tylko do uatrakcyjnie-

nia opisów historycznych i krajoznawczych. W twórczości 

Jarosława Leszczełowskiego odnaleźć możemy także książ-

ki ze zbiorami dawnych legend z naszego regionu. Treść 

tych legend wskazuje na ich ludowy rodowód. Na fotogra-

fii nr 1 widzimy dwie takie książki. Obie powstały w wyniku 

współpracy Jarosława Leszczełowskiego ze Starostwem 

Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Pierwszą z nich jest 

okolicznościowe  opracowanie pt. „Piętnastka powiatu 

drawskiego”, wydane w 2014 roku  dla uczczenia  

piętnastolecia naszego powiatu. Jeden z sześciu rozdziałów tej książki nosi tytuł: „Piętnaście legend regionalnych na 

piętnastolecie”. Jak wynika z podanej bibliografii, wszystkie umieszczone w tym rozdziale legendy pochodzą ze źródeł 

niemieckich. Cztery z nich związane są z ziemią czaplinecką. Druga książka widoczna na fotografii nr 1 wydana została w 

2016 roku i nosi tytuł „ W krainie legend Pojezierza Drawskiego”.  

Jest to zbiór 40 legend uporządkowanych w sześciu rozdziałach odpowiadających ówczesnemu podziałowi powiatu na 

sześć gmin. Do rozdziału zatytułowanego „Baśnie i przypowieści dawnej komandorii” trafiło siedem legend związanych z 

ziemią czaplinecką. Wszystkie legendy z tej książki  również pochodzą ze źródeł niemieckich. Ilustracje do niej wykonała 

złocieniecka plastyczka Elżbieta Kordek. Książka ta wydana została w ramach promocji regionu, stąd też teksty legend 

zaprezentowane są w niej w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.  

 Na fotografii nr 2 widzimy 68-stronicowe wydawnictwo „Opowieści drahimskie” z 2018 roku autorstwa Romana Józefa 

Rymara, byłego mieszkańca Czaplinka, mieszkającego od wielu lat w Toronto. Na stronie tytułowej podana jest  

1. Książki Jarosława Leszczełowskiego ze zbiorami  
regionalnych legend 
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rozszerzona wersja tytułu w brzmieniu „Opowieści drahimskie, jeziora tajemnic i inne”.  Wydawnictwo oznaczone jest 

jako „Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione”. Zawiera 14 fantazyjnych opowieści będących wytworem wyobraźni 

autora. Akcja każdej opowieści związana jest z dziejami Czaplinka i okolic. Wydawnictwo jest ilustrowane rysunkami 

autora. We wstępie do tego zbioru krótkich utworów literackich, autor scharakteryzował je w następujący sposób: „[…] Są 

to opowieści. Jest to forma przekazu, która przez moment może przenieść nas do czasu, w którym zdarzenia się dzieją. 

Oczywiście, oparte w dużej mierze na wszelkich możliwych faktach, z dodaniem fabuły, żywą i nieraz szybką akcją, 

pozwalają nam jak w filmie, wtopić się w nastrój tamtej chwili. Opowieści te, przekazują nieraz chwile rozterki 

mieszkańców, ich codzienne zajęcia, zmuszają do zadumy. Innym razem pozwalają się zrelaksować, gdyż są z dużą dozą 

humoru, wesołe. [...]”.  

2. Zbiór fantazyjnych opowieści Romana Józefa Rymara 

Z adnotacji wstawionych przez autora pod poszczególnymi 

tekstami wynika, że aż 7 opowieści zawartych w tym zbiorze 

opublikowane było w latach 2007 – 2009 w „Kurierze 

Czaplineckim”, jedną opowieść w 2012 roku opublikowano w 

czaplineckim czasopiśmie samorządowym „Grajdoł”, a trzy 

umieszczone zostały na stronie internetowej Akcji „Jezioro 

Tajemnic”.  

Warto dodać, jako ciekawostkę, fragmenty autorskiej notki 

biograficznej umieszczonej na ostatniej stronie wydawnictwa 

„Opowieści drahimskie”:  „Roman Józef Rymar – ur. Czaplinek, ul. 

Drahimska 7. […] Obywatel Polski i Kanady. Pisarz, ponad dwieście 

bajek, baśni, opowiadań, dwie powieści oraz szkice do nich, /w 

części tylko opublikowane/, obrazują ciekawe czasy lat ubiegłego 

wieku miasteczka Czaplinek i okolic, polskiej historii, a ponadto 

wiele wierszy i fraszek. Roman J. Rymar to finalista konkursu 

„Bazgroł 2014” pod patronatem małżonki Prezydenta RP, pani 

Anny Komorowskiej i Parlamentu Europejskiego, gdzie napisana 

przez niego bajka o Czaplinku i jeziorze Drawsko, z rysunkiem syna 

Alexandra została wybrana do finału / 30 / z 2650-ciu bajek z 

całego świata. […].” 

3. Publikacje Aliny Karolewicz z legendami i gawędami związanymi  
z ziemią  czaplinecką 

Na fotografii nr 3 widzimy okładki trzech wydawnictw z 

utworami literackimi o charakterze legend bądź gawęd 

związanych tematycznie z ziemią czaplinecką, autorstwa 

Aliny Karolewicz z Czaplinka. Są to trzy zbiory tekstów 

napisanych z dużą dbałością o wysoki poziom 

artystyczny. Niektóre z nich zostały oznaczone przez 

autorkę jako „teksty krasomówcze”. Zacznijmy opis tych 

publikacji od 16-stronicowego wydawnictwa z 2004 

roku pt. „Legendarny Czaplinek”. Wydawcą było 

Collegium Pływackie ze Szczecina, a autorem zdjęcia na 

okładce – pasjonat fotografii, ksiądz z Czaplinka,  

Przemysław Pawelski. Aby zapoznać Czytelników z oryginalnym klimatem tekstów autorstwa Aliny Karolewicz cytuję niżej 
fragmenty wstępu, którym ta autorka opatrzyła swój „Legendarny Czaplinek”: 
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„Wiesz, gdzie jest Czaplinek? Wiesz. Wiesz, jak pięknie jest w Czaplinku? Wiesz. Tyle już było tych opowieści, tyle wypraw, 

żeby je sprawdzić, dotknąć i spróbować, czy są prawdziwe.  Nie zapomnisz już pastelowych kamieniczek, stojących jak 

wystrojone dziewczęta wokół siedemsetletniego rynku. Jezioro Drawsko ma tyle tajemnic, że może nimi obdzielić 

niejednego takiego śmiałka, jak Ty. A Drahim? To dopiero potęga historii i piękna! Nosisz te obrazy w pamięci, malujesz 

kolorami swoich przygód i uśmiechami spotkanych tu ludzi. Wracasz… A ja nie muszę tu wracać. Ja tu mieszkam. […] 

Noszę to miasto w sercu, jak Ty w pamięci, dlatego pozwól, że Ci trochę o nim opowiem. […].” 

Autorka „Legendarnego Czaplinka” jest znana z wielokierunkowej działalności społecznej w dziedzinie kultury. W 2006 

roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. W internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czaplinek 

w opisie laureatów tego tytułu scharakteryzowano ją następująco: „Wieloletni nauczyciel języka polskiego, autorytet dla 

młodzieży - potrafi rozpalić zapał do piękna i sztuki. Zrealizowała wiele własnych innowacji programowych. Kocha ziemię 

czaplinecką.” 

Ta krótka charakterystyka daje tylko bardzo ogólny obraz działalności Aliny Karolewicz. W sposób pełniejszy sylwetkę tej 

działaczki społecznej scharakteryzowała Magdalena Urlich w dniu 26.06.2018 roku na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w związku z uzyskaniem przez Alinę Karolewicz nominacji do tytułu „Kobiety Roku Pomorza Zachodniego”. Oto 

fragmenty tej charakterystyki: 

„[…] Tworzy i włącza się w rożnego rodzaju akcje promujące szeroko pojmowaną kulturę, od wielu lat edukuje młodzież i 

dorosłych, tworzy grupy teatralne, zespoły śpiewacze i taneczne. Zajmuje się odtwórstwem historycznym. Szczególnie 

bliskie jej sercu są wczesne średniowiecze i barok. Współtworzy i reżyseruje imprezy kulturalne w Czaplinku i Siemczynie, 

chętnie też prowadzi warsztaty. Ze znawstwem wykonuje pieśni ludowe i obrzędowe swobodnie operując białym głosem. 

[…] Kocha słowo, jest niezrównaną gawędziarką i konferansjerką.[...]”  

W powyższym cytacie zwraca uwagę wzmianka o Siemczynie. Związana jest ona ze współpracą Aliny Karolewicz z 

Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, które było wydawcą drugiej publikacji widocznej na fotografii nr 3. Jest to 

14-stronicowe wydawnictwo z 2016 roku,  zatytułowane „Legendy Heinrichsdorf”, zawierające dwie legendy ściśle 

związane z siemczyńskim pałacem, opracowane przez Alinę Karolewicz. Ilustracje do tego wydawnictwa wykonał znany 

poznański architekt Radosław Barek. 

Na fotografii nr 3 widzimy również publikację autorstwa Aliny Karolewicz z 2015 roku pt. „Złoty most. Gawędy i legendy o 

ziemi czaplineckiej”. Jest to zbiór 14 legend i gawęd, bogato ilustrowany grafikami wykonanymi przez czaplinecką 

plastyczkę Ewę Tamulewicz oraz fotografiami pochodzącymi ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz czaplineckiej 

Izby Muzealnej. Ta 48-stronicowa publikacja została wydana na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Czaplinek. 

Uważni Czytelnicy „Biuletynu Informacyjnego” wiedzą, że nie są to wszystkie publikacje Aliny Karolewicz. W listopadowym 

wydaniu tego czasopisma nr 9/2020 zaprezentowane zostało kolejne wydawnictwo tej autorki zatytułowane „Opowieści 

jezior i wzgórz”, które ukazało się niedawno w wyniku działań promocyjnych Lokalnej Organizacji Turystycznej Czaplinek. 

Moim głównym zamierzeniem było zaprezentowanie w tym artykule posiadanych w domowej biblioteczce publikacji z 

regionalnymi i lokalnymi legendami, opowieściami oraz gawędami. Okazało się jednak, że stał się on również wyśmienitą 

okazją do przybliżenia Czytelnikom sylwetek autorów tych publikacji, a także pozwolił na refleksję, że powstawanie takich 

publikacji zawdzięczamy głównie aktywności pasjonatów tworzących w atmosferze lokalnego patriotyzmu. 

                                                                                                   

Zbigniew Januszaniec 

Przeprosiny 
 

Redakcja „Biuletynu Informacyjnego” przeprasza Pana Zbigniewa Januszańca za błędy, które pojawiły się w składzie 

jego artykułu pt. "Ciekawostki z Kluczewa" w grudniowym (10/2020) wydaniu czasopisma. 

Prawidłowo złożony artykuł publikujemy na stronach 16-20 niniejszego wydania „Biuletynu”. 
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Kadra Czaplineckiego Ośrodka Kultury 
 

Jednym z moich priorytetów jako osoby zarządzającej 

Czaplineckim Ośrodkiem Kultury jest pozyskiwanie 

profesjonalistów do współpracy, a także podnoszenie 

kompetencji obecnych pracowników naszego ośrodka kultury, 

co pozwoli nam tworzyć projekty o zasięgu ogólnopolskim, a 

nawet międzynarodowym.  

Od początku mojej kadencji udało się zaprosić do współpracy 

wspaniałe, aktywne kobiety - Anetę Groździej, Annę 

Jankowską–Słotwińską, Monikę Kruk-Kobeluk.   

Pion administracyjny, który wymagał reorganizacji, zasiliły 

kompetentne i doświadczone osoby: Iwona Kamińska- Lech 

(księgowa z wieloletnim doświadczeniem) oraz Dorota Litwiniuk (kadrowa posiadające prawnicze wykształcenie). 

Oczywiście całość kadry uzupełnia niezawodna część długoletnich pracowników na czele z Januszem Moskalcem i Heleną 

Dudkiewicz oraz wspaniała kadra instruktorska.  

Pod koniec 2019 roku do zespołu Czaplineckiego Ośrodka Kultury dołączyła również Iwona Furmańczyk. Objęła 

stanowisko specjalisty ds. Izby Muzealnej. Iwona jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku historia, 

specjalizacja archiwistyka. Od wielu lat zajmuje się promocją polskiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego m.in. 

poprzez realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej oraz działalność wydawniczą. Jej aktywność oraz 

przedsięwzięcia zostały dostrzeżone i nagrodzone w prestiżowym konkursie Radiowego Domu Kultury Programu 

Trzeciego Polskiego Radia. Uzyskała tytuł Kulturystki Roku 2015.  

Jakie plany ma Iwona odnośnie Izby Muzealnej w Czaplinku ?  

- Przede wszystkim trzeba zrobić profesjonalną inwentaryzację zasobu Izby zgodnie z wytycznymi Ustawy o ochronie dóbr 

kultury i muzeach. Oprócz gromadzenia i opracowywania obiektów, na pewno warto poszerzyć działalność tej placówki 

m.in. o organizowanie wystaw czasowych, warsztaty, konferencje i współpracę ze stroną niemiecka w aspekcie wspólnego 

dziedzictwa regionu. Myślę, że warto znaleźć dla Izby także nowa siedzibę. Jednocześnie mam świadomość, że ze względu 

na pandemię samorządowe środki publiczne są bardzo ograniczone i będziemy musieli z CzOKiem intensywnie starać się o 

pozyskanie środków zewnętrznych na naszą działalność. Obecnie jesteśmy w trakcie pisania wniosków o dotację ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego" . 

Przed nami wiele wyzwań. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie z mieszkańcami Gminy Czaplinek zrealizować wiele 

inicjatyw kulturalnych i społecznych.  

 

Aleksandra Łuczyńska, dyrektorka Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Czaplinek, Złocieniec i Wierzchowo wspólnie przeciwko przemocy wobec kobiet 
 

14 lutego w Czaplinku kobiety dołączyły do ogólnoświatowej kampanii przeciw przemocy wobec kobiet "One Bilion 

Rising". Elementem wspólnym jest właśnie taniec, ponieważ tańczące kobiety mają "rządzić" swoim ciałem. Kampanię 

zainicjowała Eve Ensler po fali gwałtów w USA w 2011 r. 

W Polsce również wielu wspaniałych ludzi bierze udział w tym wydarzeniu pod nazwą "Nazywam się Miliard". Tegoroczne 

hasło akcji brzmi - Tylko tak oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt”. Dobrą duszą polskiej kampanii jest Joanna 

Piotrowska. 
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Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenie w przestrzeni 

polskiej polityki, nasz  taniec nabiera wielu 

wymiarów... 

Jestem niezwykle dumna, że w tym roku do naszej 

grupy dołączyły wspaniałe kobiety ze Złocieńca i 

Wierzchowa. Wspólnie z nami zakończyły taniec 

niezwykle ważnym zdaniem - "Jedna za Miliard, 

Miliard za jedną!". 

Dziękuję wszystkim za udział, wspólną walkę o prawa 

kobiet! 

Dziękuję Dzidce Harańczyk za przygotowanie choreografii. Dziękuję również Annie Jankowskiej-Słotwińskiej za organizację 

prób. 

 

Aleksandra Łuczyńska, koordynatorka akcji 

Filmy z akcji dostępne są na FB Gminy Czaplinek oraz  

stronie Lokalny Reporter. 

Aukcje internetowe Allegro na rzecz WOŚP zakończone 
 

11 lutego 2021 r. zakończyły się aukcje internetowe Allegro na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prowadzone 

przez Gminę Czaplinek. Licytowane były trzydzieści dwa przedmioty i usługi, które ofiarowane zostały przez darczyńców 

Gminy Czaplinek.  

Łączna kwota jaka zebrana została podczas licytacji to 2 546,77 złotych, która już zasiliła konto Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W tym roku sztab WOŚP przekaże zebrane środki oddziałom dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i 

diagnostyki głowy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za włączenie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są to: 

 

Pani Irena Klas 

Pani Anna Szepietowska 

Pani Izabela Kolczyńska 

Pałac Siemczyno 

Firma Gniewko z Kluczewa 

Bank Spółdzielczy w Czaplinku 

Gospodarstwo Pasieczne „Kószka I” z Kluczewa 

Gospodarstwo Pasieczne "Maja" R.K. z Czarnego Wielkiego 

Straż Miejska w Czaplinku  

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Tempelburg"  

Gmina Czaplinek  

 

Katarzyna Kibitlewska, inspektor ds. promocji i turystyki  
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Świąteczna pomoc dla potrzebujących mieszkańców  gminy Czaplinek 

W tym roku dzięki współpracy sołtysów Gminy Czaplinek przy 

wsparciu Gminnej  Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Czaplinku została przekazana pomoc w postaci 

artykułów spożywczych, skierowanych dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców. 

Dziękujemy za pomocy i zaangażowanie sołtysów gminy Czaplinek, 

którzy wsparli tę akcję i wywołali uśmiech i zadowolenie 

obdarowanych. Środki na sfinansowanie pomocy pochodzą z 

funduszu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Czaplinku, skierowane do rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Członkom komisji  „alkoholowej” serdecznie dziękujemy za to wsparcie. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki komunalnej i samorządów wiejskich 

„Pojezierze Drawskie Piękne i bezpieczne”  
 

Trwa projekt wystawy „Pojezierze Drawskie Piękne i 

bezpieczne”. Pandemia, a w szczególności ograniczenia 

trochę nam pokrzyżowały plany związane z organizacją 

wystaw. Mimo to, wierzymy, że będzie to ciekawe 

wydarzenie. 

W drugiej połowie 2020 roku zaprosiliśmy fotografów i 

fotografików do udziału w projekcie. Na nasz pomysł 

odpowiedziało 54 fotografów, zarówno profesjonalistów jak i 

amatorów. Okazało się, że przesłane prace są piękne, a wybór 

bardzo trudny. Z pośród 270 prac wybraliśmy, naszym 

zdaniem, najlepsze.  

30 najpiękniejszych prac trafiło na wystawę i do albumu. Oprócz tego do albumu trafiło  jeszcze kilka niesamowitych prac. 

Obecnie prace są już gotowe i dzięki uprzejmości burmistrza Drawska Pomorskiego, są ukryte w Magazynie Solnym, 

czekając na możliwość organizacji wernisażu. Gotowe są również albumy, które otrzyma każdy fotograf, którego prace się 

w nim znalazły.   

Wspólnie z wydziałami promocji samorządów, biblioteką w Kaliszu Pomorskim, drawskim Muzeum i Ośrodkiem Kultury w 

Złocieńcu dwukrotnie planowaliśmy terminy cyklu wystaw. Jednak z uwagi na ciągłe ograniczenia terminy te są 

przesuwane.  

Wystawy mają odbyć się w Drawsku Pomorskim, Kaliszu Pomorskim, Złocieńcu i Siemczynie. Czekamy na dalszy rozwój 

sytuacji i chcemy Was zaprosić już teraz do udziału w tych wernisażach. Jednakże o terminach poinformujemy, gdy będą 

pewne.  

W listopadzie wysłaliśmy informację o wyborze zdjęć do fotografów, których zdjęcia zakwalifikowały się do projektu. Dla 

wszystkich pozostałych mamy również dobrą informację. Na koniec projektu udostępniona zostanie wirtualna wystawa, 

gdzie będzie można obejrzeć wszystkie prace, które przeszły kwalifikację techniczną. 
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Autorzy prac, które znalazły się na wystawie lub w albumie: 

Katarzyna Stasiak, Magdalena Lenart, Kamila Budzyńska, Maciej Krauze, Paweł Wolański, Radosław Dominowski, Jacek 

Liszewski, Robert Krawczyk, Bartłomiej Lenart, Henryk Skwirowski, Krzysztof Woźny, Tomasz Bielak, Rafał Kaczor, Marek 

Szczytkowski, Błażej Antonowicz, Jacek Wróblewski, Bartłomiej Bejnarowicz, Jakub Przybyła, Ewelina Berkowska, Monika 

Monkiewicz, Anita Balińska, Zbigniew Bociański, Tadeusz Brożek, Robert Stawicki, Wiesław Burkiewicz, Radosław Orski, 

Piotr Baran, Mirosław Kordos, Milena Hatłas, Izabela Klaudia Nies, Elzbieta Kordek, Beata Białach, Agnieszka Konowaluk-

Wrotniak, Agnieszka Chwastek, Anna Krochmal, Krzysztof Hrynkiewicz, Michał Kuca, Magdalena Głuchowska, Marek 

Liszewski i Jacek Szymonowicz. 

Mamy wielką nadzieję, że spotkamy się ze wszystkimi fotografami podczas wernisaży i osobiście wręczymy im albumy. 

 

Adam Cygan, koordynator projektu 

Jeziora Tajemnic 
 
Przez kilka lat na terenie Powiatu Drawskiego prowadzona była 

akcja Jezioro Tajemnic. Głównym celem akcji było poszukiwanie 

zatopionego w jeziorze Drawsko Ubota. Po zmianie władz 

samorządowych w Powiecie Drawskim w 2019 r. akcja została 

wstrzymana. 

Po dwóch latach przerwy pasjonaci nurkowania i poszukiwań 

wracają z nowym pomysłem na akcję. Tym razem będą to 

działania pod hasłem Jeziora Tajemnic. Jak powiedział nam 

Robert Patrzyński – koordynator działań – nurkowie będą 

przeszukiwali nie tylko jezioro Drawsko, ale również większość 

jezior na Pojezierzu Drawskim. Celem akcji jest promocja 

regionu, ale również poszukiwanie historycznych ciekawostek. Zgodnie z przyjętym planem działania akcje poszukiwawcze 

prowadzone będą raz w miesiącu. Wcześniej organizatorzy będą ogłaszali plan i zapraszali do udziału nurków z wielu 

regionów Polski. 

Artykuł wraz z relacją wideo na stronie Lokalny Reporter.  

 

źródło: www.lokalnyreporter.pl 

Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc 
14 lutego Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne 

„Tempelburg” podpisało umowę z Koszalińską Agencją Roz-

woju Regionalnego SA, dotyczącą zadania dofinansowanego 

w ramach programu „Społecznik na lata 2019-2021 Program 

Marszałkowski”. 

Projektem pod nazwą „Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja Za-

pomnianych Miejsc”, stowarzyszenie rozpocznie cykl działań, 

mających na celu ocalenie od zapomnienia i od całkowitego 

zniszczenia cmentarzy zagubionych wśród pól, łąk i lasów w 

gminie Czaplinek i powiecie drawskim. 
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W działaniach tych członków stowarzyszenia wspierać będzie m.in. młodzież z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego, 

członkowie Stowarzyszenia Bastion Eksploracja Poszukiwania oraz Jeziora Tajemnic . Wsparcia udziela nam jak zwykle 

Zwiadowca Historii. 

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawować będzie LokalnyReporter.pl 

Wiecej o akcji na FB SHK Tempelburg: 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

Dołącz do kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. 
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii 

społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. Na każdego przedszkolaka w 

wieku od 3 do 6 lat czeka bezpłatna Wyprawka Czytelnicza. 

Długie zimowe popołudnia i wieczory to chwile, kiedy nie powinno 

zabraknąć dobrej książki, tej dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się 

do naszej Biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku 

przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana 

przez Instytut Książki.  

O projekcie: 

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo 

”Mała książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 

przedszkolnym tj. do 3 do 6 lat, zarówno te, które dopiero zapisują się do biblioteki, jak i te, które są już czytelnikami. 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi naszą Bibliotekę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w 

niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę 

Małego Czytelnika służącą do zbierania naklejek. 

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 

Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 

czytelnicze zainteresowania.  

Przypominamy, że dziecko do biblioteki może zapisać tylko rodzic (lub inny dorosły opiekun prawny) i jego obecność jest 

konieczna do otrzymania wyprawki. 

 

Wyprawka Czytelnicza: 

 Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy 

dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy 

m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni 

są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj,  
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Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – 

twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat.  

 Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o 

korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice 

dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też 

wiele czytelniczych porad i inspiracji.  

 Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.  

Serdecznie zapraszamy! 

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku  

60 000 e-booków dostępnych za darmo 
 
Miło jest nam poinformować, że od stycznia br. czytelnicy 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku mogą wypożyczać 

książki elektroniczne, wybierając spośród tysięcy tytułów 

dostępnych za darmo i o każdej porze dnia i nocy.  

Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała ograniczenia w 

możliwości odwiedzin w bibliotece i korzystaniu z jej 

tradycyjnych zbiorów, co wpłynęło na zwiększone 

zainteresowanie e-bookami i audiobookami. Odpowiadając 

na zmieniające się potrzeby czytelników, oferujemy w naszej bibliotece bezpłatny dostęp do 60 000 tytułów w ramach 

usługi Legimi.  

Kod do Legimi może otrzymać tylko czytelnik biblioteki. Liczba kodów jest ograniczona! 

    

Zasady korzystania z e-booków Legimi: 

 Możliwość wypożyczania mają wyłącznie posiadacze ważnej karty biblioteki w Czaplinku. W celu uzyskania 

indywidualnego kodu dostępowego należy udać się do biblioteki (z ważną kartą czytelnika). Aktywacja kodu 

następuje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi na stronie https://www.legimi.pl/zachodniopomorskie/. 

Następnie książki wypożyczyć i pobrać można bezpośrednio w aplikacji Legimi. 

 Kod uprawnia do bezpłatnego korzystania z serwisu Legimi do końca danego miesiąca. Jeśli Czytelnik nie aktywuje 

pobranego w Bibliotece kodu do ostatniego dnia miesiąca, kod ten wygasa. 

 Liczba kodów jest ograniczona. W ramach zamówionego przez konsorcjum Bibliotek limitu stron do przeczytania, 

każdy czytelnik wypożyczyć może dowolną liczbę książek. 

 

Wypożyczone e-booki można czytać na urządzeniach z systemami operacyjnymi, dla których dostępna jest aplikacja 

Legimi: iOS (iPhone, iPad), Android (w tym niektóre czytniki e-booków), Windows Phone, Windows 8 i 10. Każdy czytelnik 

może czytać w chmurze jednocześnie na 2 urządzeniach. 

 

Odpowiednie dla siebie tytuły znajdzie każdy – zarówno miłośnik prozy, jak i poezji, wielbiciel literatury 

polskiej i zagranicznej, popularnej i niszowej, faktu oraz naukowej. 

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 
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Rozgrywki kadetek KPS Czaplinek 
 

We wtorek 16 lutego 2021 r. rozegraliśmy w Szczecinie 

kolejny mecz w ramach Ligi Wojewódzkiej Kadetek. 

Naszym rywalem był zespół UKS Osiemnastka Szczecin. 

Pierwszy set wygrywamy 25:16. Do połowy seta drugiej 

partii gramy dobrze i wypracowujemy sobie sporą 

przewagę punktową. W połowie seta w naszą grę wkrada 

się niespodziewany chaos, zaczynamy popełniać błędy, 

rywalki doprowadzają do remisu. Po nerwowej końcówce 

wygrywamy tą partię na przewagi 26:24. W trzecim secie 

wracamy do swojej dobrej gry, zespół ze Szczecina nie jest 

w stanie nam się przeciwstawić w żaden sposób. Pewnie i 

wysoko wygrywamy tą partię 25:9 i cały mecz 3:0. 

Gratulacje dla dziewczyn za zwycięstwo, które sprawia, że już na pewno będziemy co najmniej trzecią drużyną w 

województwie, a to daje nam awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski kadetek. 

 

Łukasz Smoleński, trener KPS Czaplinek 

III Liga Kobiet – KPS Czaplinek 
 
W walentynkową niedzielę 14 lutego 2021 r. w Koszalinie 

rozegrano kolejny turniej w ramach rozgrywek III ligi 

kobiet. Był to ostatni turniej ligowy w tym inauguracyjnym 

sezonie na seniorskich parkietach dla naszego zespołu, 

dlatego też mobilizacja w drużynie była bardzo duża, aby 

zakończyć go zwycięstwami. 

W pierwszym spotkaniu mierzymy się z UKS POMORZANIE 

POGODNO Szczecin. Dzięki bardzo dobrej grze w dwóch 

pierwszych setach obejmujemy prowadzenie w meczu 

2:0.  Trzecia partia nie zaczyna się dla nas dobrze, gdyż 

przegrywamy 0:4, a na domiar złego nasza przyjmująca 

Maja Denis (grając do tej pory bardzo dobrze) doznaje 

kontuzji kciuka, która eliminuje ją z gry w tym oraz następnym meczu. Po dłuższej przerwie w grze zespół ze Szczecina 

odskakuje na kilka punktów. W tym momencie dokonujemy zmian w drużynie, dając chwilę wytchnienia podstawowej 

szóstce. Przegrywamy tego seta, ale w czwartej partii nasza gra znów wygląda jak w dwóch pierwszych setach. Nie 

pozostawiamy złudzeń rywalkom, kto tego dnia jest lepszy i wygrywamy całe spotkanie 3:1. 

W drugim meczu turnieju gramy z zespołem gospodarzy MKS Koszalin. Spotkanie to lepiej zaczęły zawodniczki z Koszalina 

wygrywając wysoko w pierwszej partii. Po zmianie stron dokonujemy zmian na pozycjach, a do podstawowego składu 

wprowadzamy młodziczkę Maję Waszajło (r. 2006). Ruch ten okazał się bardzo dobry, gdyż Maja poziomem gry 

dorównywała przeciwniczkom, które są o kilka lat starsze. Bardzo dobre przyjęcie, obrona i zagrywka wyzwala w 

dziewczynach dodatkowe pokłady energii. Niesamowity doping rezerwowych zawodniczek dodaje animuszu naszym 

zawodniczkom i ostatecznie zwyciężamy 3:1. 
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1. turniej rozegrany 25 października 2020 w Policach: 

KPS Czaplinek – MKS Koszalin 2:3 (15:25, 25:14, 13:25, 25:18, 11:15) 

SMS Police – KPS Czaplinek 3:0 (25:16, 25:14, 25:21) 

2. turniej rozegrany 5 grudnia 2020 w Szczecinie: 

KPS Czaplinek – UKS OPP Powiat Kołobrzeski 1:3 (18:25, 25:20, 24:26, 18:25) 

UKS POMORZANIE POGODNO Szczecin – KPS Czaplinek 3:2 (22:25, 25:23, 19:25, 25:16, 15:9) 

3. turniej rozegrany 30 stycznia 2021 w Czaplinku 

KPS Czaplinek – UKS OPP Powiat Kołobrzeski 0:3 (20:25, 26:28, 22:25) 

KPS Czaplinek  - SMS Police 3:1 (26:24, 22:25, 25:22, 25:20) 

4. turniej rozegrany 14 lutego 2021 w Koszalinie 

KPS Czaplinek – UKS POMORZANIE POGODNO Szczecin 3:1 (25:17, 25:20, 16:25, 25:8) 

MKS Koszalin – KPS Czaplinek 1:3 (25:14, 23:25, 23:25, 19:25) 

Wielkie gratulacje dla całego zespołu za dostarczone emocje, walkę do końca, bardzo dobrą grę, charakter, 

zaangażowanie we wszystkich meczach ligowych oraz wykonaną ciężką pracę na treningach. Brawa dla Justyny Babiak, 

Dominiki Bielawskiej, Oliwii Cichaczewskiej, Mai Denis, Aleksandry Gabryś, Joanny Goworek, Aleksandry Kaczir, Beaty 

Kalki, Patrycji Kuzio, Lidii Michaliszyn, Martyny Oleszkiewicz, Natalii Piaseckiej, Małgorzaty Prymaczek, Julii Rakowskiej, 

Kamili Sawickiej, Wiktorii Sobali, Karoliny Stróżyk, Mai i Roksany Waszajło. Każda z Was dołożyła swoją nieocenioną 

cegiełkę do tego wyniku. 

Podziękowania należą się również trenerom, Krzysztofowi Rosiakowi oraz Szymonowi Dawidowiczowi za poświęcony czas, 

godziny treningów, analizy meczowe, przekazaną wiedzę i doświadczenie, które zaprocentowały bardzo dobrym wynikiem 

w tym inauguracyjnym sezonie III ligi kobiet dla KPS Czaplinek. 

 

Łukasz Smoleński i Krzysztof Rosiak, trenerzy KPS Czaplinek 

 

Więcej o dokonaniach naszych siatkarek na FB KPS Czaplinek 

Podsumowując ten debiutancki sezon 

dla naszego klubu na parkietach 

trzecioligowych należy go ocenić jako 

dobry. Rozegraliśmy w nim 8 spotkań, z 

których wygraliśmy 3, zaś w pięciu 

meczach schodziliśmy pokonani z 

boiska. W ostatecznym rozrachunku 

zgromadziliśmy na swoim koncie 11 

punktów. O tym, jakie miejsce 

zajmiemy z tym dorobkiem w tabeli 

zadecydują wyniki ostatniego turnieju 

ligowego, który zostanie rozegrany w 

ostatni weekend lutego w Kołobrzegu, 

ale już bez udziału naszej drużyny. 

Wyniki KPS Czaplinek w sezonie 

2020/2021 III ligi kobiet przedstawiają 

się następująco: 
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Urząd Stanu Cywilnego - informacja za 2020 r.  
 

W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku sporządzono: 

- 36 aktów małżeństwa (22 cywilnych, 10 konkordatowych, 4 akty umiejscowiono- związki małżeńskie zostały zawarte 

poza granicami kraju).  

- 81 aktów zgonu (osoby, które zmarły na terenie gminy Czaplinek, w tym 6 aktów zgonu umiejscowionych - zgony 

nastąpiły poza granicami kraju), 

- 25 aktów urodzenia ( umiejscowienie aktów - urodzenia nastąpiły poza granicami kraju).  

W bieżących roku Burmistrz Czaplinka wręczył 19 parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez 

Prezydenta RP (w 2019 r. wręczono 12 parom)  oraz złożył życzenia 15 Jubilatom, którzy w tym roku obchodzili 90 i 95 

urodziny.  

Stan ludności na 31grudnia 2020 r. wynosił: 

- teren gminy- 4 605 osób,    (w roku 2019- 4 557 osób) 

- miasto 6 973 osób, ( w roku 2019 -6 937 osób) 

Razem – 11 578 osoby.  

W roku 2019 na terenie naszej gminy mieszkało 11 494 osób. Wzrost w stosunku do 2019 roku o 84 osoby wynika z 

zameldowania obcokrajowców na pobyt czasowy.  

W roku 2020 urodziło się 98 mieszkańców (w roku 2019 urodziło się 93),dzieci urodziły się w szpitalach w Wałczu, 

Drawsku Pomorskim, Szczecinku oraz poza granicami kraju). Zmarło 139 mieszkańców, rok wcześniej zarejestrowano 121 

zgonów, (w tym 58 osób zmarło w szpitalach poza Czaplinkiem, 75 osób zmarło w Czaplinku, 6 osób zmarło poza 

granicami kraju).  

 

Monika Doroba, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku 

Tadeusz Świergosz - wspomnienie 

Urodzony 18.12.1937 roku w Budzyniu. Szkołę Podstawową kończy 

w rodzinnym mieście. W niedalekim Rogoźnie uczęszcza do Liceum 

Pedagogicznego. Pierwsza praca to Szkoła Podstawowa w Pile. W 

latach 1959-1962 kończy zaocznie Studium Nauczycielskie w 

Poznaniu.  

W roku 1963 rozpoczyna pracę w Czaplinku i tym samym wiąże się 

ze szkolnictwem zawodowym na blisko 20 lat. Ten okres aktywności 

zawodowej Tadeusza Świergosza można podzielić na dwa etapy: 

przez 9 lat pełni funkcję kierownika internatu, a przez następnych 

10 pracuje jako dyrektor.   

Kadencja kierownika internatu przyniosła wiele zmian: 

wyremontowano pokoje mieszkalne, toalety, umywalnie, później 

przyszedł czas na wymianę pieców kaflowych na centralne 

ogrzewanie. Zagospodarowano teren wokół internatu.  

W czasie pełnienia funkcji kierownika internatu Tadeusz Świergosz 

kończy studia na WSP w Opolu na wydziale filologiczno – 

historycznym. W roku 1972 roku Wacław Mirowicz  (pierwszy  
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dyrektor w powojennej historii szkoły) po 42 latach pracy pedagogicznej odchodzi na emeryturę. Jego następcą zostaje 

Tadeusz Świergosz.  

Z inicjatywy nowego dyrektora 13 stycznia 1973 r. zawiązano społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej. Na jubileusz 

25-lecia szkoły w 1974 roku sala była już gotowa.  W internacie szkoły następują kolejne modernizacje: dwa budynki 

mieszkalne zostały połączone łącznikiem, a do nich dobudowano stołówkę z pełnym zapleczem kuchennym. Równolegle 

prowadzono prace budowlane, mające na celu połączenie nowej sali gimnastycznej z budynkiem głównym szkoły. 

Rezultatem tych prac był tzw.  łącznik, w którym na piętrze znajdowały się trzy izby lekcyjne, a na parterze pomieszczenia 

biblioteczne i administracyjne. Remont nie ominął także warsztatów szkolnych. W latach 80.  wymagały modernizacji i 

przystosowania do nowych potrzeb (stolarz, ślusarz, kowal, monter podzespołów elektronicznych). 

W roku 1976 powstaje Szkoła Przysposobiająca do Zawodu (pierwsza tego typu placówka w województwie koszalińskim). 

Ponadto ZSZ przyporządkowany zostaje Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych. W wyniku współpracy z Telkom – 

Telcza rozpoczęto kształcenie w zawodzie monter podzespołów elektronicznych, a w roku szkolnym 1978/1979 przyjęto 

pierwszych uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (w zawodzie stolarz). 

W 1976 roku Tadeusz Świergosz kończy studia podyplomowe – Organizacja i Zarządzanie Oświatą. 

4 września 1979 roku z okazji jubileuszu 30–lecia, ZSZ w Czaplinku otrzymał imię Stefana Czarnieckiego oraz sztandar. 

Inicjatorem utworzenia komitetu był ówczesny dyrektor szkoły Tadeusz Świergosz. On także miał największe zasługi w 

przedsięwzięciu nadania szkole imienia. Dodatkowo z okazji jubileuszu i w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju 

oświaty i wychowania szkoła została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

W roku 1982 Tadeusz Świergosz odchodzi na emeryturę. 

W swojej pracy pedagogicznej był wielokrotnie odznaczany medalami m.in.: 

 nagroda I stopnia Ministerstwa Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 

 nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania, 

 odznaki honorowe „za zasługi w rozwoju województwa koszalińskiego”, 

 medalem „zasłużony dla miasta Czaplinka”. 

Tadeusz Świergosz zmarł 13.12.2020 roku w wieku 83 lat. 

W oczach współpracowników i przyjaciół na zawsze pozostanie jako: świetny organizator, wyróżniający się pedagog, 

człowiek wykazujący się wyjątkowymi inicjatywami, nauczyciel z prawdziwą pasją. Dla najbliższych kochający ojciec, 

najwspanialszy dziadek na świecie. 

 

Wioletta Cylkowska, wicedyrektor Zespołu Szkół w Czaplinku 

27 lutego – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych 
 

Z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych, wszystkim członkom 

stowarzyszeń i fundacji działających na terenie gminy Czaplinek składam 

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. 

To dzięki pełnym pasji wolontariuszom i działaczom społecznym, w naszej gminie 

realizowanych jest wiele wartościowych i ciekawych inicjatyw w najróżniejszych 

dziedzinach życia. 

Drodzy Społecznicy, niech pasja, która napędza Was do działania nigdy nie gaśnie, a 

realizacja projektów zawsze przynosi wiele radości i satysfakcję. 

Z wyrazami szacunku 

                                            Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka 





„BIULETYN INFORMACYJNY” ZOSTAŁ WYDRUKOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU, UL. RYNEK 6,  
78-550 CZAPLINEK, www.czaplinek.pl, e-mail: biuletyn@czaplinek.pl, Skład: Magdalena Urlich, tel. 94 375 47 90. DRUK: Przedsiębiorstwo 
Prywatne GRAŻYNA - Waldemar Sopoćko w Połczynie Zdroju ul. Zamkowa 1/1, tel. 502 532 969. NAKŁAD: 1000 egz. EGZEMPLARZE  BEZ-
PŁATNE. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów, opracowywania i adiustacji tekstów oraz zaopatrywania ich własnym tytułem. 
Wydanie elektroniczne dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku: PUBLIKACJE LOKALNE. 


