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  Sukcesy młodych piłkarzy 

Szanowni Mieszkańcy, 
 

z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu dużo zdrowia, 

spokoju i życzliwości. 
 

Niech czas wiosennego  
odrodzenia obudzi w Państwa  

sercach uczucia nadziei, radości 
i szczęścia. 

 
 

Burmistrz Czaplinka 
Marcin Naruszewicz 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Michał Olejniczak 

  Dworzec na horyzoncie 



 

 

 

Seniorki podczas turnieju 3 ligi kobiet rozgrywanego w Czaplinku  

 

II miejsce Iras Czaplinek w roczniku 2010 

IV miejsce KS Iras Czaplinek w roczniku 2012 

V miejsce KS Iras  Czaplinek w roczniku 2011 

Kadetki po zdobyciu wicemistrzostwa województwa  

zachodniopomorskiego 

Sukcesy KS Iras podczas turnieju piłki nożnej MINI IRAS CUP  

II miejsce KS Iras Czaplinek  w roczniku 2013. 

Sukcesy Klubu Piłki Siatkowej w Czaplinku 

Najmłodsze siatkarki KPS Czaplinek podczas eliminacji  

wojewódzkich w ramach turnieju Kinder + SPORT 2021  

Młodziczki podczas turnieju ligowego w Wałczu  
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II miejsce KS Iras Czaplinek w roczniku 2008 

Obydwie drużyny Irasa wygrały w swoich grupach po dwa mecze i awansowały do najlepszej „czwórki” turnieju. 

W pierwszym półfinale Iras I zmierzył się z Unią Białogard i po dramatycznych rzutach karnych wygrał swoje spotkanie, 

awansując do finału. Natomiast Iras II niestety uległ w swoim meczu z drużyną AP Szczecinek, a następnie w meczu o 3. 

miejsce również nie dał rady zespołowi z Białogardu, zajmując ostatecznie 4 miejsce. 

W meczu finałowym nasi chłopcy z Iras I niestety przegrali z drużyną AP Szczecinek i w końcowej klasyfikacji zajęli 2. 

miejsce. Należy dodać, że zawodnik Michał Borowski z Irasa Czaplinek został najlepszym bramkarzem turnieju. Zarówno 

jemu jak i wszystkim naszym zawodnikom gratulujemy udanych zawodów. 

Podczas ceremonii wręczenia nagród wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, jak również  puchar dla drużyny, 

a także nagrody rzeczowe w postaci piłek, koszulek i toreb sportowych. W trakcie zawodów chłopcy mogli posilić się 

ciepłym obiadem. 

Klasyfikacja końcowa: 

1 miejsce AP Szczecinek 

2 miejsce KS Iras Czaplinek I 

3 miejsce Unia Białogard 

 

Erwin Biegajło - KS Iras Czaplinek 

         Więcej o zmaganiach naszych młodych piłkarzy na stronie 26 

Świetna postawa KS Iras Czaplinek podczas turnieju MINI IRAS CUP w Czaplinku 
W niedzielę 7 marca 2021 r. w Czaplinku odbył się halowy turniej piłki nożnej Mini Iras Cup - rocznik 2010. Czaplinek 

reprezentowały dwa zespoły prowadzone przez trenera Piotra Kibitlewskiego. Do zawodów przystąpiło 8 drużyn, które 

zostały podzielone na dwie grupy. 

Grupa A 

 Iras I Czaplinek 

 AP Szczecinek 

 Junior Kalisz Pomorski 

 AP Drawsko Pomorskie 

Grupa B 

 Iras II Czaplinek 

 Unia Białogard 

 Orzeł Łubowo 

 Pionier Borne Sulinowo 



Rada Miejska 
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Informacja z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku 
 

W dniu 25 lutego 2021 roku o godz.  11
0 0

 odbyła się   XXIX Sesja Rady Miejskiej  w Czaplinku, z 

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

 

Przebieg sesji można było oglądać za pośrednictwem 

transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Czaplinku -  www.czaplinek.pl 

Obrady Sesji prowadził pan Michał Olejniczak – 

przewodniczący Rady Miejskiej  z  sali narad Urzędu 

Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. 

W sesji uczestniczyło 10 radnych, 5 radnych obradowało 

zdalnie (Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, 

Grzegorz Gabryś, Szymon Pastuszek, Władysław 

Wojtowicz). 

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie: 

a. wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 

głosami „za” w obecności 14 radnych. Radny Sebastian Matułojć nie brał udziału w głosowaniu; 

b. wydzierżawienia na okres 9 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 10 głosami „za”, 

przy 3 głosach „przeciwnych” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Marcin Czerniawski, Władysław Wojtowicz) oraz 

1 głosem „wstrzymującym się” (radna Anna Minkiewicz) w obecności 14 radnych; 

c. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 12 

głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Władysław Wojtowicz) w 

obecności 14 radnych; 

d. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 12 głosami 

„za” w obecności 12 radnych. Radni Maciej Bernat oraz Tomasz Marciniak przed głosowaniem projektu uchwały 

opuścili obrady sesji; 

e. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

f. przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2 według właściwości - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

g. przekazania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2 według właściwości - podjęła 12 głosami „za”  w obecności 12 radnych; 

h. przekazania petycji dotyczącej zagrożeń dla zdrowia szczepionek na COVID-19 według właściwości - podjęła 12 

głosami „za” w obecności 12 radnych. 

 

Na wniosek pana Marcina Naruszewicza - burmistrza Czaplinka z porządku obrad wycofano następujące projekty uchwał:  

a. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Czaplineckiego Ośrodka 

Kultury nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Machliny – wycofano 12 głosami 

„za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Grzegorz Gabryś) w obecności 13 radnych. Radny Zdzisław 

Łomaszewicz przed głosowaniem opuścił na chwilę obrady sesji, a radny Szymon Pastuszek opuścił obrady sesji 

na stałe; 



5 

Rada Miejska, Stowarzyszenia 
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b. w sprawie wydzierżawienia na okres od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r. części nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Czaplinek – wycofano 12 głosami „za”  w  obecności 12 radnych.  

 

Na wniosek burmistrza Czaplinka do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu 

Górnym, zadania własnego Gminy Czaplinek dotyczącego prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, którą podjęto 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, 

Michał Olejniczak) oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Władysław Wojtowicz) w obecności 11 radnych.  Radny 

Grzegorz Gabryś opuścił obrady sesji. 

 

Małgorzata Gozdek, kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego   

Otwarte konkursy ofert — wyniki 
 

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 25 lutego 2021 r. zostały ogłoszone wyniki 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., w zakresie: 

 turystka i krajoznawstwo; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.  

Wyniki konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Czaplinku. 

LP. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość przy-
znanych środków 

publicznych 

TURYSTKA I KRAJOZNAWSTWO 

1. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku 

ul. Kochanowskiego 12/11 

78-550 Czaplinek 

Seniorzy na szlakach turystycznych gmi-

ny Czaplinek 

1 040,00 zł 

2. Stowarzyszenie historyczno-kulturalne 

„Tempelburg” 

ul. Leśników 22/7 

78-550 Czaplinek 

Nie śmiecimy – Sprzątamy – Działamy – 

o środowisko dbamy! 

 1 980,00 zł 

3. Stowarzyszenie Zapiecek 

Żelisławie 1a 

78-550 Czaplinek 

Płaskorzeźba ceramiczna atrakcją tury-

styczną Czaplinka. 

1 980,00 zł 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO 

1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie Druk Tomu XV Zeszytów Siemczyńsko-

Henrykowskich 

0,00 zł 

2. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku 

ul. Kochanowskiego 12/11 

78-550 Czaplinek 

Czaplineckie pokolenia „Niepodległej” 1 620,00 zł 
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4. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnym w Czaplinku 
ul. Parkowa 2 
78-550 Czaplinek 

Pierwsze „AS-y” w Czaplinku 0,00 zł 

5. Stowarzyszenie Zapiecek 
Żelisławie 1a 
78-550 Czaplinek 

„Śpiewajmy razem” 3 175,00 zł 

 
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

 

1.   Ludowy Klub Sportowy Lech Czaplinek 
ul. Parkowa 2 
78-550 Czaplinek 

Nie dopalam się! 10 100,00 zł 

2.  Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” 
ul. Wałecka 54a 
78-550 Czaplinek 

Abstynenci są z nami 5 300,00 zł 

3.  Stowarzyszenie Pro Body Fitness 
ul. Kręta 19 
78-550 Czaplinek 

Profilaktyka zdrowia poprzez sport 0,00 zł 

4.  Stowarzyszenie Be Active 
Kołomąt 13/2 
78-550 Czaplinek 

Konne warsztaty profilaktyczne 4 600,00 zł 

Przekaż 1% podatku 

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Gminy Czaplinek uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych za rok 2020. 

Termin składania zeznań PIT upływa z końcem kwietnia. Zachęcamy mieszkańców gminy Czaplinek do przekazania 1 % 

swojego podatku organizacjom pożytku publicznego działającym na rzecz Gminy Czaplinek.   

Poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu Gminy Czaplinek uprawnionych do otrzymania 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych za rok 2020. 

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych za rok 2020 dostępny jest na stronie: 

 

https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/ 

  
KRS 

  

  
Nazwa organizacji 

  

  
Pole - cel szczegółowy 1% 

0000061527 Salezjańskie Stowarzyszenie Wycho-
wania Młodzieży w Pile 

P05 dotyczy Czaplinka S09 dotyczy 
Trzcińca 

0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej 

OSP Czaplinek 
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Zarząd Nieruchomościami Miejskimi 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

0000207446 Kiwanis International Klub Czaplinek   

000247103 Henrykowskie Stowarzyszenie w 
Siemczynie 

  

Wiadomości z prac we wspólnotach mieszkaniowych będących w zarządzie ZNM  

 

Rozpoczął się okres rozliczeniowy we wspólnotach mieszkaniowych.  

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zebrania ogółu właścicieli w celu podjęcia kluczowych planów 

gospodarczych na 2021 r. będą miały inny charakter niż dotychczas. Właściciele wykupionych lokali mieszkalnych będą 

otrzymywali roczne rozliczenia finansowe z realizacji ubiegłorocznych planów gospodarczych. 

Wszelkie plany gospodarcze i uwagi do podejmowanych uchwał wspólnoty mieszkaniowej będą realizowane przez 

system korespondencyjny za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej oraz przez osoby reprezentujące właścicieli tj. 

Zarządy Wspólnot. 

Właściciele po otrzymaniu rozliczenia rocznego będą mogli swoje uwagi i zapytania kierować do Zarządcy telefonicznie 

lub pocztą elektroniczną. 

Zarządy Wspólnot mogą przyjmować wnioski i uwagi do uchwał kierowane przez właścicieli co do zmian bądź planów 

robót w zakresie eksploatacji i remontów w swoich nieruchomościach. 

W wyjątkowych i ważnych sytuacjach będzie możliwość spotkania się z Zarządem Wspólnoty lub oddelegowanym do 

rozmów właścicielem nieruchomości z zachowaniem rygorów sanitarnych i dystansu społecznego.  

Właściciele otrzymają wraz z rozliczeniem rocznym kosztów eksploatacyjnych części wspólnych nieruchomości propozycje 

planów gospodarczych, wysokość planowanych zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych 

nieruchomości, planów remontów części wspólnych, modernizacji w 2021 r.  

Do załączników będzie dołączona karta do głosowania nad Uchwałami Wspólnoty. 

Dużo mieszkań jest niezamieszkiwana ze względów imigracyjnych w kraju i za granicą. Stwarza to dużo problemów w 

kontaktach z właścicielami, którzy często nie informują Zarządcę o swoich działaniach i miejscach pobytu.  

Szczególne problemy stwarzają sytuacje awaryjne spowodowane koniecznością nagłej interwencji ratowniczej np.: pożar, 

zalanie wodą, nieczystościami z kanalizacji itp.  

Właściciele nie ustanawiają pełnomocników-opiekunów swoich pozostawionych lokali mieszkalnych, a ich ustalenie 

zabiera dużo czasu.  

Wpływa to również na sytuację odszkodowawczą nieruchomości i późniejsze opłaty ubezpieczeniowe. Każda wspólnota 

mieszkaniowa będąca w Zarządzie ZNM Sp. z o.o. posiada ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej. 

Pomimo istnienia Ustawy o Własności lokali już od 1994 r. jeszcze wielu właścicieli traktuje budynki, w których wykupili 

mieszkania jak własność Gminy, a nie współwłasność wszystkich właścicieli. Taki brak zapoznania się z podstawowymi 

regułami współwłasności stwarza sporo nieporozumień na tle wnoszenia opłat zaliczek na utrzymanie i funkcjonowanie 

Wspólnoty. 

Podstawowym błędem podczas transakcji nabycia własności lokalu jest brak informacji o tym, że po nabyciu lokalu na 

własność właściciele będą też zobowiązani do wnoszenia opłat na koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych 

nieruchomości. Wielu właścicieli nie poczuwa się do zapłaty za remont dachu bo jego mieszkanie położone jest na 

parterze budynku. „To niech się martwi ten właściciel, który mieszka pod dachem.” Niestety takie błędne interpretacje i  
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brak wiedzy o podstawowych regułach obowiązujących we współwłasności łącznej rodzi wiele konfliktów. 

Jako Zarządca nieruchomości staramy się tłumaczyć takie zależności i łagodzić konflikty pomiędzy właścicielami, aby 

osiągnąć pozytywny rezultat dla utrzymania nieruchomości w dobrym stanie. 

Na dzień dzisiejszy mamy w naszym mieście co najmniej kilka nieruchomości właścicieli, które nie są użytkowane, ani 

wynajmowane. Z uwagi na bardzo restrykcyjne przepisy wynajmowania nieruchomości w obrocie prywatnym, właściciele 

nie wynajmują swoich nieruchomości z obawy przed późniejszymi trudnościami w ich odzyskaniu w przypadku konfliktu 

wynajmujący - najemca.  

Pomimo trudności obecnego czasu są też pozytywne efekty działań właścicieli nieruchomości, którzy przy udziale Zarządcy  

ZNM Sp. z o.o. zrealizowali swoje zamierzenia gospodarcze i remontowe. 

Przykładem mogą być budynki: 

 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałeckiej 11, gdzie przeprowadzono remont dachu i remont klatki 

schodowej,  

 WM Kościuszki 21 - generalny remont dachu,  

 WM Dworcowa 10 - remont dachu,  

 WM Szczecinecka 8 - remont klatki schodowej wraz z budową nowych schodów i monitoringiem,  

 WM Wałecka 1, 3, 5, WM Studzienna 1, WM Dąbrowskiego 2 - wybudowanie nowej wiaty śmietnikowej,  

 WM Długa 28 - budowa nowych schodów drewnianych i metalowych,  

 WM Sikorskiego 35 i 37 - remont klatki schodowej,  

 WM Jagiellońska 2 - wymiana bramy wjazdowej i drzwi na klatce schodowej,  

 WM Moniuszki 34 - ocieplenie ściany frontowej budynku. 

W bieżącym roku trwają przygotowania dokumentacji do kilku nowych inwestycji remontowych wykonywanych przez 

wspólnoty mieszkaniowe. 

WM Kościuszki 21 - generalny remont dachu  

WM Szczecinecka 8 - remont klatki schodowej wraz  
z budową nowych schodów i monitoringiem  WM Dworcowa 10 - remont dachu  

8 
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Wspólnoty na te inwestycje posiadały część środków własnych zgromadzonych na funduszu remontowym, a pozostałą 

część pozyskały z kredytu bankowego.  

Wszystkie procedury przygotowawcze od momentu podjęcia uchwały przez właścicieli były przygotowane przez 

pracowników Spółki łącznie z projektami, pozwoleniami budowlanymi i Konserwatora Zabytków aż do wyboru oferty 

wykonawcy i odbioru końcowego robót. 

Jedną z większych inwestycji  w mieście przeprowadzoną przez wspólnotę mieszkaniową w której Spółka ZNM brała 

czynny udział jako Zarządca przy jej realizacji i finansowym rozliczeniu od początku do zakończenia robót i odbioru jest 

remont budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Rynek 1. 

Obecnie Spółka ZNM posiada umowy na zarządzanie  nieruchomościami z 85-cioma Wspólnotami na terenie Gminy 

Czaplinek. 

W najbliższym czasie w ramach polepszenia kontaktu z właścicielami i najemcami mieszkań, Spółka ZNM wprowadzi 

komputerowy system wglądu do kartoteki mieszkaniowej każdego właściciela i najemcy za pomocą indywidualnego 

kodu dostępu.  

Przy pomocy oprogramowania będzie można: sprawdzić swoją kartotekę płatności, zmiany stawek opłat i opłat 

dodatkowych, zamieszczać ogłoszenia, uchwały właścicieli i inne informacje.   

Ułatwi to znacznie kontakt i przyspieszy przepływ niezbędnych informacji z najemcami lokali mieszkalnych i z 

właścicielami nieruchomości. 

 

Adam Tuchalski, prezes Zarządu Nieruchomościami Miejskimi Sp. z o.o. 

Zarząd Nieruchomościami Miejskimi, Starostwo 

Powiat Drawski w czołówce rankingu 
 
Miło jest nam poinformować, że Powiat Drawski po raz kolejny został wysoko oceniony w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i 

Powiatów organizowanym przez Związek Powiatów Polskich i znalazł się w ścisłej czołówce.  W kategorii powiaty do 60 

tys. mieszkańców zajął drugie miejsce, uzyskując łączną liczbę punktów 49 125.  Dosłownie „o włos” wyprzedził nas 

Powiat Augustowski, który zdobył 51 806 punktów. 

W tegorocznej edycji konkursu Powiat Drawski najwięcej punktów otrzymał za ilość pozyskanych środków finansowych 

pochodzących z funduszy zewnętrzach i krajowych przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę i realizację zadań 

powiatowych, szkolenie kadry, współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządami, promocję rozwiązań z zakresu 

edukacji, kultury i sportu, promocję szlaków rowerowych oraz realizację programów na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Zakres tematyczny podlegający ocenie jury był bardzo obszerny, a tak dobry wynik otrzymaliśmy po spełnieniu aż 51 

kryteriów na 63 możliwe. 

„Jako samorząd powiatowy spełniliśmy większość wytyczonych w zeszłym roku celów. Zajmując w zeszłorocznej edycji 

konkursu trzecie miejsce, obiecaliśmy sobie nie zwalniać tempa i z jeszcze większą starannością pracować na rzecz 

rozwoju regionu i poprawy życia mieszkańców oraz podejmować działania usprawniające funkcjonowanie urzędu” – mówi 

starosta drawski Stanisław Cybula. 

Powiat Drawski w konkursie uczestniczy nieprzerwanie od 2007 roku. W tym okresie zajmował różnie miejsca i tak np.: w 

roku 2007 zajął 29 miejsce, 2010 r. – 13 miejsce, 2012 r., 2013 r. i 2014 r.  – 1 miejsce, a w 2019 r. – 3 miejsce. 

Warto podkreślić, że udział gmin i powiatów w ogólnopolskim rankingu oparty jest na zasadzie bezpłatnego i 

dobrowolnego uczestnictwa samorządów. Eksperci oceniający nadsyłane dokumenty przyznają punkty zgodnie z 

klasyfikacją konkursową i biorą pod uwagę spawy ważne dla rozwoju regionu, szczególnie bliskie jego mieszkańcom.  

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. 

mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach  



Starostwo, fundusze pomocowe 
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powiatu; gminy miejskie i miejsko - wiejskie oraz gminy wiejskie. Konkurs trwa przez cały rok. Samorządy sklasyfikowane 

w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych  w dziesięciu grupach tematycznych 

takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjo-

nowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskie-

go, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i 

sportu, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, 

współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne. 

Władze samorządowe Powiatu Drawskiego serdecznie gratulują wszystkim laureatom tegorocznej edycji rankingu.  

Szczegółowa lista laureatów: 

 http://ranking.zpp.pl/index.php?action=ranking&ctl=ranking%5CMain&id=1 

 

Źródło: Powiat Drawski 

Konwent starosty, burmistrzów i wójta  
 

W poniedziałek 1 marca br. w sali narad Starostwa 

Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbył się Konwent 

Starosty, Burmistrzów i Wójta Powiatu Drawskiego. 

Udział w konwencie wzięli przedstawiciele władz 

samorządowych powiatu - starosta drawski Stanisław 

Cybula, etatowy członek Zarządu Waldemar Włodarczyk, 

sekretarz Powiatu Katarzyna Getka, burmistrz Czaplinka 

Marcin Naruszewicz, burmistrz Drawska Pomorskiego 

Krzysztof Czerwiński, zastępca burmistrza Kalisza 

Pomorskiego Stanisław Samek, burmistrz Złocieńca 

Krzysztof Zacharzewski, wójt Wierzchowa Jan Szewczyk, 

dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Kot, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Agnieszka 

Brzeźniakiewicz. 

Podczas konwentu, uczestnicy omówili następujące tematy: realizacja pilotażowego projektu Centrum Wsparcia 

Doradczego „Strefa Centralna”; realizacja inwestycji drogowych – dróg powiatowych w 2021 roku. Omówiono także 

temat organizacji tegorocznych dożynek powiatowych, które odbędą się w gminie Złocieniec, pod warunkiem, że 

pozwoli na to panująca sytuacja epidemiczna. 

 

Alina Kasprzycka, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 

Program społecznik 
 
 Informujemy, że 1 kwietnia br. ruszy kolejny nabór wniosków na realizacje mikrodotacji oraz Regionalnych Inicjatyw 

Obywatelskich w ramach Programu Społecznik. Swoje projekty można składać w generatorze Witkac na 

www.witkac.pl. Regionalne Inicjatywy Obywatelskie dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł. 

Mikrodotacje dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł . 

Dodatkowo premiowane będą działania związane z ekologią, zdrowym stylem życia, turystyką czy 

edukacją. Wachlarz działań jest w tym przypadku bardzo szeroki i obejmuje w szczególności: 
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 nowe technologie i innowacje; 

 edukację, politykę klimatyczną; 

 inicjatywy oddolne – działania wolontarystyczne; 

 walkę z wykluczeniem społecznym; 

 rozwój osobisty, rozwój postaw przedsiębiorczych; 

 aktywność obywatelską. 

Szczegóły na stronie: 
 
https://spolecznik.karrsa.eu/ 

Fundusze pomocowe 

Współpraca SHK „Tempelburg” i Muzeum w Drawsku Pomorskim 
 

25 lutego 2021 r. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” przekazało Muzeum w Drawsku 

Pomorskim artefakty znalezione podczas organizowanych przez członków stowarzyszenia poszukiwań.  

 

Poszukiwania te możliwe są dzięki uzyskanym zgodom z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

Wszystkie 98 pozycji przeszło weryfikację w WUOZ w 

Koszalinie.  

Na uwagę zasługuje tłok pieczęci z 1692 roku (fotografia 

obok). Eksponaty już wkrótce będzie można zobaczyć na 

specjalnie przygotowanej wystawie w Magazynie Solnym – 

siedzibie muzeum w Drawsku.  

 

Wszystkich poszukiwaczy historii zapraszamy do 

współpracy przy realizowanych przez stowarzyszenie 

projektach. 

 

Mariusz Kapczuk, prezes Stowarzyszenia Historyczno-

Kulturalnego „Tempelburg” 
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Burmistrz Czaplinka ogłasza pisemny przetarg nieograniczony 

na  dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej przy Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku przy  Nabrzeżu 

Drawskim oznaczonej 

nr działki 402  o pow. 0,0508 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek dla której wydział Ksiąg 

Wieczystych w Drawsku Pomorskim prowadzi księgę Wieczystą nr KO1D/00023404/6 

1. okres dzierżawy: 3 lata, 

2. wydzierżawiona nieruchomość ma zostać przeznaczona na prowadzenie małej gastronomi typu FOODTRUCK, 

3.  cena wywoławcza  za dzierżawę wynosi 500,00 zł netto miesięcznie, 

4. do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, 

5. wadium wynosi 200,00 zł, 

6. nieruchomość posiada dostęp do przyłącza energetycznego oraz będzie możliwość podłączenia przyłącza wodno – 

kanalizacyjnego, 

7. nieruchomość jest ogrodzona. 

Otwarcie pisemnych ofert odbędzie się 

 

8 kwietnia 2021 r.  

o godz. 10:00 

 

w sali narad Urzędu Miejskiego. 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł  na konto wydzierżawiającego 

PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego 

najpóźniej w dniu 06 kwietnia 2021 r. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy 

okres, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz 

Wydzierżawiającego.  

Burmistrz Czaplinka zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.  

Osoba biorąca udział w przetargu nie może posiadać zadłużenia wobec Gminy Czaplinek. 

Pisemne oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (pokój 3)  do dnia 6 

kwietnia 2021 r.do godz. 15.00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Przetarg na dzierżawę części nieruchomości 

oznaczonej nr działki 402, obręb ewidencyjny 0003 Czaplinek”. 
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Przetarg 

Pisemna oferta powinna zawierać: 

 imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną lub inny podmiot, 

 datę sporządzenia oferty, 

 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 

 oferowana cenę i sposób jej zapłaty, 

 numer działki, 

 kopie dowodu wniesienia wadium, 

 w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a 

podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, 

 pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku, gdy 

uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za 

wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.  – 

podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę można uiścić w Urzędzie Miejskim pokój nr  8 lub na konto 

bankowe PBS/O Czaplinek 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003. 

 

Szczegółowe informacje: 94 372 62 59, 94 372 62 14     e-mail: nieruchomosci@czaplinek.pl                                                      

 

Edyta Jawdyńska, inspektor ds. obrotu nieruchomościami 
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Bankowcy dla edukacji 

Uwaga na złodziei danych osobowych! Przy okazji szczepienia na COVID-19 nie 

daj się okraść! 

W całym kraju ruszył narodowy program szczepień przeciw 

COVID-19 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia. To czas, 

w którym każdy Polak powinien zwrócić szczególną uwagę 

na bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Takie dane 

jak imię i nazwisko oraz numer PESEL stanowią łakomy 

kąsek dla złodziei i pierwszy krok do wyłudzenia kredytu czy 

pożyczki. Jeśli staniesz się ofiarą wyłudzenia danych, 

możesz uzyskać bezpłatną pomoc w Biurze Informacji 

Kredytowej. 

Uwaga na ujawniony PESEL – niebezpieczeństwo wyłudzenia 

Zestaw informacji, składający się z imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, to cenna informacja dla potencjalnych złodziei 

tożsamości. Cenne dane tożsamości znajdują się nie tylko na naszych dokumentach (paszporcie, dowodzie osobistym, 

prawie jazdy). Są one także w przestrzeni internetowej, w rejestrach, umowach czy dokumentach. O ile o 

bezpieczeństwo tych pierwszych, możemy dbać sami, tak na pozostałe źródła naszych danych, nie zawsze mamy wpływ. 

O problemach ze „szczelnością” miejsc przechowywania danych mówią często media, i z nich dowiadujemy się o 

zagrożeniu kradzieżą lub wyciekiem. 

Lista osób do szczepienia – uwaga na kradzież danych 

Wiele codziennych aktywności może potencjalnie dawać możliwość pozyskania naszych danych osobowych i 

wykorzystania ich w celu wyłudzenia kredytu. Są to choćby zakupy w sieci, załatwianie spraw urzędowych, szukanie 

pracy, czy pobyt na wakacjach. 

Masowa akcja, do jakiej należy zaliczyć szczepienie przeciw SARS-CoV-2, także może rodzić zagrożenie bezpieczeństwa 

naszych danych. Jest to bowiem czas, w którym każdy znajdzie się w sytuacji konieczności potwierdzenia lub przekazania 

swoich danych tożsamości. 

Powszechna akcja szczepień, połączona ze zbieraniem danych osób do zaszczepienia lub już zaszczepionych, wydaje 

się niestety świetną pożywką dla kampanii phishingowych. 

- Prawdopodobnie pojawią się fałszywe e-maile, w których ktoś prosi nas o dane osobowe, rzekomo na potrzeby 

tworzenia list do szczepienia, podczas gdy tak naprawdę będzie zbierał dane osobowe np. do wyłudzeń finansowych. 

Zachowujmy zatem baczną uwagę, od kogo dostajemy korespondencję, z rozwagą podawajmy swoje dane, i nie 

klikajmy pochopnie w linki w wiadomościach e-mail – przestrzega Andrzej Karpiński, szef bezpieczeństwa BIK. 

- Osobnym problemem jest zachowanie elementarnej cyberhigieny w zakresie faktycznego tworzenia, gromadzenia, 

przetwarzania i przesyłania list z osobami do zaszczepienia – takie listy także mogą potencjalnie stać się źródłem 

wycieku danych osobowych. Udostępniając swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, każdy z nas powinien zadać sobie 

pytanie, w jaki sposób dany podmiot zadba o nasze dane. Świadomość tego może zaważyć na bezpieczeństwie nas 

samych. Zwracam uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności dziś nas wszystkich, mając na względzie 

olbrzymią skalę przedsięwzięcia, jaką jest krajowa akcja szczepienia – dodaje Karpiński. 
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Jeśli nie mamy pewności odnośnie zabezpieczeń danej instytucji 

Nasze dane w Internecie, w rejestrach publicznych, na dowodzie osobistym, mogą stać się łupem przestępcy. Gdy trafią w 

ręce oszustów, mogą posłużyć do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, zawarcia umowy z firmą telekomunikacyjną, wynajmu 

samochodu i jego kradzieży, założenia firmy na skradzione dane itp. Potencjalne zagrożenie stanowią również wycieki z 

baz różnych instytucji, wyrzucone dokumenty z danymi klientów.  

Co zrobić, jeśli padło się ofiarą przestępstwa?  

Jeśli utraciliśmy dokumenty tożsamości, to ważna jest jak najszybsza reakcja. W pierwszej kolejności konieczne jest za-

strzeżenie utraconych dokumentów w międzybankowym Systemie Dokumenty Zastrzeżone – można to zrobić w banku 

lub za pośrednictwem BIK. Kolejnym krokiem powinno być zawiadomienie Policji (jeżeli do utraty doszło na skutek prze-

stępstwa). Warto to zrobić nawet w sytuacji, gdy utraciliśmy dokumenty dawno temu, ale dopiero teraz – z tego artykułu 

– się Państwo o Systemie DZ dowiedzieli. 

Jeśli okazało się, że ktoś na nasze dane (w wyniku np. utraty dokumentów lub wycieku danych w Internecie) wyłudził kre-

dyt lub pożyczkę, po zastrzeżeniu dokumentów i zgłoszeniu sprawy na Policji i tak warto zgłosić się do Biura Informacji 

Kredytowej. 

Na czym polega pomoc BIK dla poszkodowanych? 

BIK gwarantuje, że każda osoba, która padła ofiarą wyłudzenia kredytu i ma odpowiednie zaświadczenie z Policji, a zgłosi 

się do BIK, otrzyma darmowy dostęp do informacji m.in. o tym, w jakich instytucjach finansowych doszło do wyłudzeń, na 

jaką kwotę opiewają wyłudzone kredyty lub pożyczki oraz czy dany przypadek wyłudzenia jest jedynym, czy doszło do 

większej liczby nadużyć. Jest to kluczowe dla kolejnych kroków, jakie podejmie pokrzywdzony.  

Informacje o wsparciu oferowanym przez BIK poszkodowani w wyniku wyłudzeń kredytów i pożyczek na ich dane znajdą 

na stronie https://www.bik.pl/wsparcie   

 

Biuro Informacji Kredytowej jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module 

„Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym”. 

 

Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem 

SHK Tempelburg – w trosce o miejsca pamięci 
 

Kilka miesięcy temu, jeden z członków Stowarzyszenia Tempelburg natknął się na artykuł sprzed kilkunastu lat 

informujący o wypadku lotniczym w okolicach Czaplinka. 

Katastrofa ta dotyczyła wojskowego samolotu LIM6 (polska wersja radzieckiego MIGa 17). Zainteresowała nas ta 

historia. Dotychczas znaliśmy kilka podobnych zdarzeń w gminie Czaplinek, które podczas wspólnych działań 

odnaleźliśmy, jednak ten wypadek był dla nas nieznany. Postanowiliśmy dotrzeć do rodziny pilota porucznika Antoniego 

Wicińskiego, jednocześnie rozpoczęliśmy działania mające na celu odnalezienie miejsca katastrofy. Udało nam się to 

dopiero po kilku miesiącach. Wspólnie z rodziną pilota oraz przedstawicielami nadleśnictw złożyliśmy znicze na miejscu 

wypadku. Postanowiliśmy także zaopiekować się tym miejscem, planujemy postawienie tablicy informacyjnej, nowego 

krzyża oraz oznaczenie miejsca. Poniżej przedstawiamy krótką historię pilota który zginął niedaleko naszej miejscowości. 

Na dzień 19 listopada 1971 roku, w 6 PLM-Sz zaplanowano loty nocne na trasach Trzcianka - Sieraków - Janowiec oraz 

Piła - Jastrowie - Piła. Po starcie kilku załóg z lotniska w Pile, o godz.17:32 za sterami samolotu wojskowego LIM-6 (skrót 

od Licencyjny Myśliwiec  - to polska wersja radzieckiego MIGa-17), zasiadł 29-letni porucznik Antoni Wiciński.  
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Wystartował kierując się do wyznaczonej strefy w rejonie Wałcza, aby po uzyskaniu planowanej wysokości przelotowej 

ok. 1200 m, kontynuować swój lot wg wytycznych. To miał być półgodzinny lot treningowy w nocnych warunkach. W 

północnej części strefy lotów, wykonał skręt na kurs północno-wschodni i o godz. 17:47 zniknął z ekranów radiolokatora 

przy ostatniej meldowanej wysokości ok. 500 m. O godzinie 18:01, po 22 minutach od ostatniego meldunku pilota, 

kontroler lotów wezwał go przez radio, jednak nie uzyskał już odpowiedzi. Pomimo kilkudniowej akcji poszukiwawczej, 

samolotu ani pilota nie odnaleziono.  

Na miejsce katastrofy, kilka dni przed Bożym Narodzeniem tj. 

19. grudnia 1971, a więc dokładnie po miesiącu, natrafili 

myśliwi z Koła Łowieckiego ‘’Myśliwiec’’ z Czaplinka. Podczas 

organizowanego polowania i podchodzenia zwierzyny, ujrzeli 

niecodzienny widok: wbity niemal pionowo głęboko w ziemię 

wojskowy samolot. Ciało lotnika znajdowało się we wraku. 

Rozbił się w bagnistym terenie, nie było pożaru, nie było 

dymu, który mógłby wówczas kogoś zaalarmować. 

Żona pilota pani Teresa Wicińska tego dnia, jak zwykle 

czekała z kolacją na męża. Ich dwie malutkie córeczki: 

trzyipółletnia Jola oraz o rok młodsza Basia już spały, gdy 

około godziny 20-stej do ich domu dotarła smutna 

wiadomość, że ich mąż i ojciec nie powrócił do bazy. 

Po kilku dniach do pani Teresy dotarli badający wypadek 

wojskowi prokuratorzy. Pytali czy mąż zostawił w domu m.in. 

list pożegnalny, byli przekonani, że uciekł z kraju i cały i 

zdrowy wylądował gdzieś na „Zachodzie”. Pilota szukały 

polskie ambasady, wojskowa prokuratura i służby specjalne. 

Pani Teresa przytłoczona tragedią, po kilku tygodniach nie 

miała już siły żeby się bronić, walczyć o dobre imię męża i 

odrzucać ciągłe bezpodstawne oskarżenia, tym bardziej, że 

była wówczas w ciąży. Syn urodził się w marcu.  

Teresa Wicińska dała mu na imię Antoni, po ojcu. 

Na historię tego wypadku natrafił jeden z członków 

stowarzyszenia. Postanowiliśmy odnaleźć opisywane miejsce 

i dotrzeć do rodziny pilota. Mieliśmy okazję spotkać się z 

panem Antonim (synem pilota) oraz jego małżonką, 

porozmawiać oraz odwiedzić miejsce katastrofy, w której 

zginął jego ojciec. Słuchając opowieści pana Antoniego 

widzieliśmy jego ogromne wzruszenie pomimo, że od tego 

wydarzenia minęło blisko 50 lat. Miejsce tej katastrofy jest 

praktycznie nieznane. Członkowie stowarzyszenia obejmą je 

swoją opieką. Wierzymy, że historia pilota pozostanie nam 

wszystkim na długo w pamięci. 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 
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Dworzec na horyzoncie (cz. 1) 
 

Tytuł w zasadzie  zdradza temat artykułu, ale mimo to jego treść może Czytelników zaskoczyć, bowiem w miarę czytania 

będą się oni mogli przekonać, w jak niezwykły sposób fakty historyczne z dziejów miejsca zamieszkania potrafią ułożyć 

się w ciąg wydarzeń, w którym życiorys miasta w wyjątkowy sposób splata się z życiorysami mieszkańców. Przekonamy 

się na przykład, że historia czaplineckiego dworca powiązana jest nie tylko z dziejami lokalnego życia gospodarczego czy 

z rozwojem struktury przestrzennej miasta ale także ze zmianami w życiu codziennym mieszkańców, spowodowanymi 

upływem czasu. Artykuł o dworcu ze względu na swą objętość będzie przedstawiany Czytelnikom w częściach. 

 

 Jednym z najważniejszych wydarzeń w XIX-wiecznych 

dziejach Czaplinka było uzyskanie kolejowego połączenia ze 

światem w wyniku  budowy dwutorowej linii kolejowej  

Runowo Pomorskie - Chojnice. Kolej ta oznaczona jest na 

niektórych niemieckich mapach z początku XX stulecia jako 

"Pommersche Central-Bahn" (tzn. Pomorska Kolej 

Centralna). Ciekawa jest historia powstania tej linii. Jej 

budowę rozpoczęło założone w 1870 roku Towarzystwo 

Akcyjne Pomorskiej Kolei Centralnej. Jednak  na skutek 

trudności finansowych Towarzystwo to nie było w stanie 

samodzielnie dokończyć rozpoczętej inwestycji. 

Towarzystwo zostało rozwiązane, a w lipcu 1875 budowa 

linii została przejęta przez państwo. Linia ta weszła w skład 

państwowej sieci  Pruskiej Kolei Wschodniej (Preußische Ostbahn). Ta ważna pod względem strategicznym linia kolejowa 

oddawana była do użytku etapami. 1 grudnia 1877 roku oddano do użytku odcinek Czaplinek - Drawsko Pomorskie, 

natomiast  15 maja 1878 roku otwarto trasę Czaplinek - Szczecinek. Duże rozczarowanie  połączone z  pretensjami 

kierowanymi do miejscowych władz wywołał fakt wybudowania linii kolejowej  w dość dużej  odległości od centrum 

Czaplinka. Odległość od dworca do rynku wynosi około 3 km. W dzisiejszych czasach miasto w sposób wyraźny "zbliżyło 

się" do torów, rozbudowując się wzdłuż ul. Wałeckiej, ul. Dworcowej i ul. Pławieńskiej. Mimo to  spora odległość do 

dworca kolejowego  nadal jest powszechnie uważana za niedogodność charakterystyczną dla Czaplinka. Nie ma się co 

dziwić, gdyż nawet z południowego krańca miasta, odległy o ok. 1,5 km dworzec kolejowy jest ledwo widoczny na 

horyzoncie. Wrażenie odległości dodatkowo potęguje niezabudowana przestrzeń z polami rozciągającymi się między 

miastem, a dworcem. W czasach, w których powstawała  linia kolejowa -  zabudowa miejska Czaplinka nie sięgała tak 

daleko, jak obecnie. Kończyła się w rejonie dzisiejszej ulicy Czarnkowskiego, odległej od dworca o ok. 2,5 km. Wtedy 

odległość do dworca mogła być odbierana jak bardzo poważna uciążliwość.  

Gdy przystąpiono do budowy nowej linii kolejowej z Czaplinka do Jastrowia, budowa ta wzbudziła wśród  ówczesnych 

mieszkańców Czaplinka nadzieję, że wzniesiony zostanie drugi dworzec  w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Tym razem 

władze miejskie czyniły starania o doprowadzenie  torów bliżej miasta. Nie przyniosły jednak one efektu. Oddana do 

użytku w dniu 1 października 1908 roku jednotorowa linia kolejowa  łącząca Czaplinek z Jastrowiem również biegła z dala 

od zabudowy miejskiej. Moim zdaniem, nie ma w tym nic dziwnego. Oczywiste względy topograficzne zadecydowały o 

tym, że w praktyce trudno byłoby sobie wyobrazić wytyczenie tej, biegnącej w kierunku południowym linii, w inny sposób, 

niż to zrobiono. Po kilku latach pojawiła się  kolejna szansa na spełnienie oczekiwań mieszkańców Czaplinka, związana z 

planowaną budową następnej linii kolejowej Czaplinek – Barwice. W 1914 roku zapadły już nawet decyzje o budowie tej  

1. Początek ul. Dworcowej (fot. Zb. Januszaniec, 2013 r.). 
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linii, uwzględniające postulat wybudowania drugiego dworca w pobliżu miasta. Byłoby to możliwe z uwagi na  to, że linia 

kolejowa  siłą rzeczy musiała prowadzić w kierunku północnym, a tym samym zbliżyć się do miasta. Też prawdopodobnie 

nie biegłaby zbyt blisko śródmieścia, gdyż - jak przypuszczam - musiałaby okrążać jezioro Czaplino, ale dworzec obsługujący 

tę linię mógłby być zlokalizowany znacznie bliżej miasta niż ten wybudowany przy Pomorskiej Kolei Centralnej. Wybuch I 

wojny światowej i późniejsze trudności gospodarcze sprawiły jednak, że planów tych nie zrealizowano.  

Wystarczy spojrzeć na mapę zaprezentowaną na ilustracji nr 2,  

by zrozumieć że główną przeszkodą w wytyczeniu  linii 

kolejowej Runowo Pomorskie –  Chojnice bliżej zabudowy 

miejskiej były leżące w sąsiedztwie Czaplinka jeziora.  

Przeprowadzenie torów bliżej miasta byłoby – jak można 

sądzić - rozwiązaniem technicznie możliwym, ale bardzo 

kosztownym. W 1932 roku, ówczesny burmistrz Czaplinka 

Franz Bauers, w swoim  artykule „Die Stadt Tempelburg” 

umieszczonym w miesięczniku „Unser Pommerland” (zeszyt 5) 

zarzucał wcześniejszym władzom miejskim, tym z czasów 

budowy "Pommersche Central-Bahn", że nie doceniły 

znaczenia bliskości kolei dla rozwoju miasta i nie dołożyły 

dostatecznych starań o to, by dworzec kolejowy wybudowano 

w sąsiedztwie zabudowy miejskiej. Podobne zarzuty w 

stosunku do miejscowych władz sformułowane zostały  w książce Lothara Raatza „Tempelburg. Die Geschichte einer 

pommerschen Kleinstadt” z 1983 roku. Pojawiło się tu nawet sformułowanie o małomiasteczkowej mentalności i zarzut 

przedkładania prywatnych interesów nad dobrem społeczności. Chodziło o to, że posiadaczom dobrych gruntów rolnych 

podobno szkoda było oddać te grunty pod linię kolejową.  

Rzeczywiście,  na polach między miastem, a dworcem sporo jest gleb o niezłej - jak na warunki czaplineckie - klasie, jednak 

gdy się spojrzy na mapę i na przebieg dawnej Pomorskiej Kolei Centralnej (dzisiejszej linii kolejowej nr 210), można nabrać 

poważnych wątpliwości, czy te zarzuty miały rzeczywiste uzasadnienie i czy mieszkańcy Czaplinka w ogóle mieli 

jakąkolwiek realną szansę na to, by trasę  kolei Runowo Pomorskie – Chojnice poprowadzono w bezpośrednim sąsiedztwie 

miasta. Biegnąca z zachodu na wschód Pomorska Kolej Centralna była linią kolejową o znaczeniu strategicznym. 

Nieprzypadkowo wybudowano ją jako linię dwutorową. Zaspokajanie lokalnych potrzeb nie było jej głównym zadaniem. 

Linię tę charakteryzują długie proste odcinki, wytyczono ją bowiem z dużą dbałością o to, by biegła możliwie najkrótszą 

trasą. O jej przebiegu w znacznym stopniu decydowały przesmyki między jeziorami. Już od Złocieńca trasa tej linii wyraźnie 

kieruje się w stronę przesmyku między Jeziorem Kaleńskim, a jeziorem Krzemno. Po pokonaniu przesmyku linia ta zatacza 

wymuszony przez ukształtowanie terenu łuk -  jeden z nielicznych tak ostrych łuków na trasie tej strategicznej magistrali 

kolejowej - a następnie prowadzi prosto ku następnemu przesmykowi, między jeziorami: Pławno i Pławskie Małe. Na 

ilustracji nr 3 widzimy linię kolejową pokonującą ten przesmyk.  Aby zbliżyć się do zabudowy miejskiej Czaplinka tory 

musiałyby zatoczyć następny łuk w stronę miasta, a konkretnie - w kierunku przesmyku między jeziorem Młyńskim, a 

jeziorem Czaplino, którędy teoretycznie  można byłoby ewentualnie poprowadzić linię kolejową.  Niewiele by to zmieniało 

w sytuacji Czaplinka. Do dworca, który mógłby wówczas być zlokalizowany, prawdopodobnie, w rejonie zbiegu dzisiejszej 

ul. Dworcowej i Wałeckiej,  nadal dzieliłaby od centrum miasta znaczna odległość, wynosząca prawie 2 kilometry, za to 

strategiczna magistrala utraciłaby na swych walorach wijąc się wśród przeszkód terenowych niczym podrzędna linia o 

lokalnym znaczeniu. 

Aby w sposób istotny zbliżyć kolej do śródmieścia Czaplinka trzeba byłoby poprowadzić tory przez przesmyk między 

jeziorami: Drawsko i Czaplino lub zbudować most nad którymś z tych jezior.  

2. Fragment mapy „TEMPELBURG (CZAPLINEK)”,  

Wyd. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1935,  

strzałką zaznaczono lokalizację czaplineckiej stacji kolejowej. 
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Moim zdaniem, nigdy nie wchodziło w grę także rozwiązanie polegające na wybudowaniu kolejowego mostu nad jeziorem. 

Na całej trasie od Runowa Pomorskiego do Chojnic takiego rozwiązania nie znajdziemy. Nie wchodziło ono w grę nie tylko 

ze względu na koszty. Trasa o strategicznym znaczeniu nie powinna mieć długich mostów. Przy budowie linii Runowo 

Pomorskie – Chojnice chętnie korzystano natomiast z rozwiązań, jakie można osiągnąć w wyniku prac ziemnych. Znaczne 

odcinki tej linii biegną w głębokich wykopach lub po wysokich nasypach. Przesmyki między jeziorami oraz podmokłe doliny 

Pomorska Kolej Centralna pokonywała z reguły po nasypie. Dodam jako ciekawostkę, że prawie wszędzie tam, gdzie 

powstał długi i wysoki nasyp – do dzisiejszego dnia możemy zaobserwować w terenie widoczne ślady wyrobisk, 

powstałych przy pozyskiwaniu ziemi do budowy nasypu. Ślady dawnych wyrobisk znajdujemy także w pobliżu kolejowych 

nasypów w okolicach Czaplinka (np. ślady wyrobisk nad Jeziorem Pławskim Małym oraz wyrobisko przy południowo-

wschodnim brzegu jez. Czaplino).  

 W opracowaniach poświęconych dziejom Czaplinka spotykamy informację, że w roku 1878  zbudowano drogę łączącą 

miasto z dworcem. Jak łatwo się domyślić - chodzi tu o dzisiejszą ulicę Dworcową odbiegającą od szosy wałeckiej w 

kierunku stacji kolejowej. Ulica ta składa się z trzech wyraźnie różniących się odcinków. Długi, prawie 800-metrowej 

długości, prosty, szeroki odcinek wysadzony drzewami (głównie lipami)  prowadzi od szosy wałeckiej aż do rejonu leżącej w 

pobliżu torów starej,  pamiętającej XIX wiek zagrody rolniczej. Z analizy lokalnej sieci drogowej  wynika, że ten odcinek 

ulicy Dworcowej powstał w oparciu o biegnąca tędy dawną drogę do Byszkowa, bowiem  znajdująca się za torami 

dzisiejsza  gruntowa droga prowadząca do Byszkowa leży dokładnie na przedłużeniu tego odcinka ulicy Dworcowej. Ten 

odcinek już przed II wojną światową posiadał nawierzchnię bitumiczną (w postaci kostki bitumicznej), która w latach 

osiemdziesiątych XX wieku została pokryta warstwą asfaltu przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które 

budowało  w tamtym czasie asfaltowe pasy startowe na wojskowym lotnisku w pobliskim Broczynie.  Prawdopodobnie 

położono wówczas na ulicy Dworcowej wysokiej jakości asfalt, taki sam, jaki stosowano przy budowie pasów startowych, 

ponieważ mimo upływu ponad 30 lat, asfaltowa nawierzchnia ulicy Dworcowej wciąż jest w świetnej kondycji. 

Równolegle do głównej jezdni, w miejscu obecnego chodnika biegł niegdyś wąski ciąg komunikacyjny o nawierzchni 

gruntowej. Zapamiętałem z czasów dzieciństwa, że w latach pięćdziesiątych były tu widoczne  pnie po ściętych drzewach, 

dające podstawę do przypuszczenia,  że pierwotnie mogła to być aleja oddzielona od głównej jezdni rzędem drzew. Liczę, 

że może uda się potwierdzić to przypuszczenie starymi fotografiami. Po II wojnie światowej przez długie lata, aż do czasu 

gdy w latach dziewięćdziesiątych  ułożony został znajdujący się tu obecnie chodnik, biegła tędy wąska gruntowa  ścieżka  

Jednak przeprowadzenie linii kolejowej przez wąski przesmyk między tymi jeziorami całkowicie nie wchodziło w grę, gdyż  

wypełniony był on już wówczas przez zabudowę miejską w sposób wykluczający poprowadzenie tędy torów. Współczesny 

wygląd przesmyku prezentuje ilustracja nr 4. 

3. Tory w przesmyku między jeziorami Pławno i Pławskie Małe  

(fot. Zb. Januszaniec, 2012 r.).    

4.  Zabudowa miasta całkowicie wypełnia wąski  przesmyk 

między jeziorami  Drawsko i Czaplino  

(zdjęcie lotnicze Czaplinka z 2001 r.  ze zbiorów UM w Czaplinku).     
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używana przez rowerzystów i przez pieszych 

przemierzających trasę miasto - dworzec. Dodam 

jako ciekawostkę, że przez wiele powojennych lat 

numeracja budynków stojących przy tym odcinku 

dzisiejszej ul. Dworcowej przypisana  była do  ul. 

Wałeckiej. Sprawę nazewnictwa i numeracji posesji 

unormowano tu prawdopodobnie dopiero w latach 

siedemdziesiątych, na co może wskazywać treść  

uchwały Miejskiej Rady Narodowej z 2 czerwca 

1970 roku w sprawie nadania nazw ulic. W uchwale 

tej wymieniona została  m.in. ulica Dworcowa.  

Przy  wspomnianej wcześniej zagrodzie rolniczej 

ulica Dworcowa skręca pod kątem prostym w 

kierunku dworca. Tu zaczyna się drugi, biegnący 

równolegle do torów - znacznie krótszy - liczący około 400 m - i węższy odcinek tej ulicy. Na tym odcinku ulica jest również 

wysadzona drzewami (głównie dębami). Aż do lat osiemdziesiątych – kiedy to  całą ulicę Dworcową  pokryto asfaltem – 

odcinek ten pokryty był regularnym brukiem, natomiast nawierzchnię placu przed dworcem stanowiły „kocie łby”. 

Ciekawostką jest fakt, że przez wiele powojennych lat ten odcinek ulicy Dworcowej  nie miał swojej oficjalnej  nazwy. 

Mieszkańcy stojących tu domów  posługiwali się adresami, w których zamiast nazwy ulicy stosowane było  określenie: 

„Stacja Kolejowa”  oraz  numer budynku nadany przez PKP. Wynikało to stąd, że ten odcinek dzisiejszej ulicy Dworcowej 

nie podlegał  administracji miejskiej, gdyż stanowił własność kolei. Sytuację tę (a także rzucająca się w oczy odmienność 

wyglądu  obu odcinków ulicy) można uznać za  swoistą pamiątką z XIX wieku, z czasów gdy powstawała kolej Runowo 

Pomorskie - Chojnice. Najprawdopodobniej kolej wybudowała wówczas tylko krótką, leżącą na kolejowym terenie 

brukowaną drogę dojazdową do dworca łączącą się z istniejącą starą drogą do Byszkowa, a także dzisiejszą ulicę Kolejową 

czyli brukowaną, biegnącą łukiem przez przejazd drogę, która  połączyła ulicę Dworcową ze znajdującym się za torami 

dalszym ciągiem starej śródpolnej drogi do Byszkowa. Z kolei miasto - jak można sądzić  - wybudowało  dłuższy odcinek 

dzisiejszej ulicy Dworcowej w oparciu o leżący najbliżej miasta  odcinek dawnej drogi do Byszkowa. Przez długie lata, 

mimo posiadania wspólnej nazwy i uporządkowanej numeracji domów -  oba odcinki tej ulicy miały, tak samo jak dawniej, 

dwóch właścicieli: kolej i miasto. Obecnie już cała ulica Dworcowa stanowi własność miasta (Gminy).                                                                                        

 Oprócz dwóch opisanych wyżej odcinków, istnieje jeszcze trzeci odcinek ulicy Dworcowej, biegnący od dworca do ulicy 

Pławieńskiej. Na przeważającej długości jest on stosunkowo szeroki i biegnie bardzo blisko torów. Taki wygląd ulica ta 

uzyskała w tym miejscu w latach osiemdziesiątych, gdy pokryto asfaltem starą brukowaną drogę dojazdową oraz ciągnący 

się wzdłuż niej plac przeładunkowy sąsiadujący z tzw. torami ogólnego użytku. Ten fragment ul. Dworcowej w przeszłości 

także należał do kolei, a mieszkańcy stojących tu dwóch budynków mieszkalnych  również przez wiele powojennych lat 

posługiwali się adresami, w których zamiast nazwy ulicy stosowane było  określenie: „Stacja Kolejowa” z numerem 

budynku nadanym przez PKP.  Miejsce to, aż do lat osiemdziesiątych XX stulecia  często zatłoczone było sprzętem 

transportowym i przeładunkowym. Rzadko zdarzał się dzień, w którym nie odbywałby się tu rozładunek lub załadunek 

wagonów. Dziś ten odcinek  ul. Dworcowej nie kojarzy się już nikomu z pracami przeładunkowymi. W sąsiedztwie dworca 

ulica Dworcowa jest poszerzona przybierając formę niewielkiego placu, na środku którego w przeszłości znajdowała się 

wysepka z wysokim  metalowym słupem z latarnią uliczną. Już tylko starsi mieszkańcy pamiętają widok konnych dorożek 

stojących pod tą latarnią. Ale na ten temat Czytelnicy będą mogli się więcej dowiedzieć z drugiej części artykułu. (cdn.) 

 

Zbigniew Januszaniec 

5. Krajobraz ulicy Dworcowej (fot. Zb. Januszaniec, 2013 r.) 
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Projekt Szkolnego Koła Caritas 
 

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Czaplinku wzięło udział w konkursie na projekt w ramach 

propagowania encykliki Papieża Franciszka „Laudato si’ –  w trosce o wspólny dom”. Projekt pt. „Be(e) Good – z 

owadami za pan brat”  został zakwalifikowany jako jeden z najlepszych w Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. Głównym 

organizatorem konkursu jest Caritas Polska. Konkurs został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4000 zł.  

Koordynatorem Merytorycznym projektu jest nauczycielka religii - pani Agnieszka Kaczmarek. Członkami Zespołu 

Projektowego są panie: Grażyna Latos, Małgorzata Pachciarek, Renata Aleszko, Grażyna Danis, Lidia Kucharska, Jolanta 

Żywicka oraz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas.   

Projekt realizowany jest od 1 marca do 31 maja 2021 r. lecz trwałość podjętej inicjatywy jest oszacowana na ok. 10 lat. 

Celem projektu jest: 

 ochrona, przywracanie i rozszerzanie bioróżnorodności 

naszego terenu,  

 działalność integrująca środowisko szkolne z lokalną 

społecznością, 

 pomoc owadom w rozmnażaniu oraz zimowaniu,  

 zwiększanie populacji lokalnej liczby gatunków ptaków,  

 wzbogacenie wiedzy uczniów oraz mieszkańców 

naszego miasta na temat ptaków i owadów naszego 

regionu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę budzenia w 

każdym z nas ekologicznej wrażliwości, 

 popularyzacja encykliki „Laudato si’- w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii, 

 przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. 

 

Na terenie Szkoły Podstawowej w Czaplinku istnieje problem małej bioróżnorodności form materii 

ożywionej. Problemem jest istnienie dookoła szkoły jałowych trawników, z gatunkami roślin i drzew, które nie mają 

większych walorów przyrodniczych, estetycznych ani edukacyjnych. Wprowadzenie łąki kwietnej zapoczątkuje zwyczaj 

zastępowania trawy miejscami pełnymi życia, kolorów i zapachów. W okolicy szkoły brak jest schronienia dla ptaków, 

małych gryzoni, owadów zapylających czy innych naturalnych wrogów szkodników.  

Rozrastające się osiedla mieszkaniowe w naszym miasteczku  wypierają zwierzęta z ich siedlisk. Brak budek lęgowych, 

karmników, hoteli  dla owadów zmusza je do migracji na inne tereny, zostawiając chmary komarów i innych 

niepożądanych owadów nad naszymi pięknymi plażami. Problemem jest również brak miejsca do relaksu dla uczniów w 

czasie przerw. Stworzenie miejsca odpoczynku na łonie przyrody, przyczyni się do ich wyciszenia i odstresowania. 

Problemem jest także mała wiedza młodzieży na temat ważnego zagadnienia, jakim jest tragedia wymierania 

zapylaczy.  Przeciwdziałając powyższym trudnościom, na terenie Szkoły Podstawowej zostanie zasiana łąka kwietna, 

zostaną zasadzone drzewka owocowe, krzewy i byliny, postawione hotele dla owadów, budki lęgowe, karmniki i 

poidełka dla ptaków. Uczniowie spotkają się z pszczelarzem i leśnikiem, wezmą udział  

w konkursach, loteriach fantowych i lekcjach, które uświadomią im, że są integralną częścią środowiska. Szkolne Koło 

Caritas jako realizator projektu pragnie włączyć uczniów i mieszkańców naszego miasta do inicjowania działań dla dobra 

naszej Matki Ziemi.  

 

Renata Aleszko, opiekun projektu 
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Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej 

 

Tradycją i ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki Szkoły Podstawowej w Czaplinku  jest uroczyste przyjęcie uczniów 

klas I do grona  czytelników. Jest to tak zwane pasowanie na czytelnika, które odbywa się corocznie po zakończeniu I 

semestru nauki szkolnej. Wówczas najmłodsi uczniowie znają już większość literek (niektórzy już czytają dość płynnie) i 

mogą czytać samodzielnie. Celem takiego przedsięwzięcia jest wprowadzenie ich w świat książki i biblioteki oraz  

zachęcenie uczniów do czytania literatury dziecięcej.  

Na przełomie stycznia i lutego, przy zachowaniu reżimu sanitarnego uczniowie klas I (każda klasa osobno) byli zapraszani 

na zajęcia czytelnicze, podczas których zapoznali się z najważniejszymi punktami bibliotecznego regulaminu jak również 

z procedurami dotyczącymi wypożyczania książek w czasie epidemii. Uczestnicząc w zajęciach bibliotecznych mieli 

okazję zobaczyć ile książek na nich czeka. Na zachętę zostały im też pokazane co ciekawsze tytuły dla młodszych dzieci 

oraz całe serie wydawnicze z dużą czcionką i pięknymi ilustracjami. Mali czytelnicy musieli też wykazać się aktywnością i 

zdobytą dotychczas wiedzą. Po wysłuchaniu wiersza Jana Huszczy pt. „Skarga książki” na zasadzie quizu odpowiadali na 

pytanie - o co prosi książka i na dużej makiecie przypinali hasła tworząc „Księgę mądrości”. Były też zagadki dotyczące 

bajkowych postaci, na które padały prawidłowe odpowiedzi. Po zdanym teście ze znajomości wiedzy literackiej wszyscy 

uczniowie złożyli uroczystą przysięgę: „My, uczniowie I klasy, tobie książko przyrzekamy, że szanować cię będziemy, 

krzywdy zrobić Ci nie damy…” i zostali już pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej.  

W prezencie każde dziecko otrzymało pakiet książek ufundowany przez Instytut Książki w ramach realizowanego 

projektu ,,Mała książka – wielki człowiek” skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, którego 

celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Oczywiście następnego dnia zwiększyły się statystyki 

dziennych wypożyczeń i coraz więcej uczniów odwiedza bibliotekę. Główny cel został osiągnięty, a teraz zadaniem 

biblioteki jest utrzymywać i podsycać w uczniach tę aktywność czytelniczą. 

 

Bogusława Fredyk,  nauczyciel bibliotekarz  
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"EkoWalentynki" z przedszkolakami 
 
15 lutego dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku wzięły aktywny udział w 

proekologicznej akcji, która polegała na zebraniu zużytych baterii i przekazaniu ich 

do punktu zbiórki surowców wtórnych.   

Dzieci pokazały, że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem 

miłości nie tylko do nas samych, ale także do naszej planety. Organizatorzy 

„EkoWalentynek”, w zamian za przyniesione baterie podarowali przedszkolakom 

walentynkowe balony. „EkoWalentynki” sprawiły dzieciom ogrom satysfakcji i rado-

ści. 

 

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Konkurs recytatorski „Ulubione wiersze naszych dzieci” 

 

10 marca w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku odbył się konkurs recytatorski pt. ,,Ulubione wiersze naszych dzieci”. 

Recytacja wierszy miała formę prezentacji ulubionego utworu poetyckiego o dowolnej tematyce. Uczestnikami zmagań 

były dzieci z grup ,,Żabki’’ (4-latki) oraz „Zajączki” (5-latki). Głównymi celami konkursu była popularyzacja poezji 

dziecięcej, rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego oraz zachęcanie przedszkolaków do występów na scenie 

przed publicznością. Prezentacje wierszy odbywały się w miłej, radosnej atmosferze pod czujnym okiem pani dyrektor 

Justyny Piętosy oraz jury.  

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się niebywałymi 

zdolnościami recytatorskimi. Po burzliwych obradach jury 

zdecydowało przyznać nagrody równorzędne – każdy był 

bowiem wyjątkowy. Dzieci obdarowane zostały upominkami 

oraz dyplomami. Konkurs dostarczył dzieciom wielu wrażeń i 

przeżyć, a przede wszystkim dobrej zabawy i atrakcyjnych 

nagród. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a 

rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w 

przygotowaniu dzieci do konkursu.  

 
Renata Rylik, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Światowy dzień kota 
 

Światowy Dzień Kota – święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech i Polsce, mające podkreślić znaczenie 

kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go 

straciły, a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los.  

  

Z okazji Światowego Dnia Kota 17 lutego 2021 r. sześciolatki z Przedszkola Publicznego w Czaplinku wzięły udział w 

zbiórce karmy dla kotów „wolno żyjących”, bytujących w pobliżu domu starszej schorowanej Pani Zofii w Szeligowie. 

Pani Zofia jest osobą wiekową, blisko dziewięćdziesięcioletnią. Mieszka w domu wśród łąk i pól, gdzie dom od domu 

dzieli kilkaset metrów. 
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Choć sama ma niewiele, dokarmia kilkanaście kocich 

istnień. Koty na co dzień jedzą to na co stać opiekunkę  - 

suchy chleb namoczony w mleku. Czasem „okraszony” psią 

karmą. Kotki są mizerne. Pomieszkują w stodole, w której 

hula wiatr i różnych innych zakamarkach. Szczególnie zimą 

potrzebują pełnowartościowej karmy.   

To co zebraliśmy pozwoli przynajmniej na pewien czas 

zaspokoić kocie potrzeby. 

Dzieciom i ich Rodzicom składamy ogromne dzięki za zaangażowanie i okazane kotom serce! 

Koty są często podrzucane starszym ludziom, którzy mieszkają z dala od wsi. Oni z dobroci serca opiekują się 

„podrzutkami” najlepiej jak potrafią. Nawet, gdy im samym brakuje na chleb. Nikt im nie pomaga, nikt nie wspiera 

finansowo. Tym bardziej cenna jest powyższa inicjatywa, bo ratuje wiele kocich żyć i wspomaga ich opiekunów. 

 

Iwona Mierzejewska, nauczycielka Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”  
 
W ramach Programu „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

przeprowadzone zostały zajęcia prozdrowotne w zakresie jamy ustnej oraz kształtowanie właściwych nawyków 

dietetycznych. Program realizowany jest przez cały rok przedszkolny.  

W programie wzięły udział grupy przedszkolne „Myszki”, „Liski”, „Ptaszki”, „Żabki”.  

Dzieci rozmawiały o przyborach higienicznych, wyróżniały te, które wiążą się z higieną jamy ustnej, obejrzały film 

edukacyjny „Królik Pampiś uczy dzieci”, śpiewały piosenkę „Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”, wybierały produkty 

żywnościowe, które służą zdrowiu jamy ustnej i zębów, dowiedziały się w jaki sposób dochodzi do choroby zębów – 

próchnicy. Wykonały pracę plastyczną "Przybory do mycia zębów". 

 

Urszula Jeruzalska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Muzeum dinozaurów 
 

Z okazji  Światowego Dnia  Dinozaura 26 lutego br., dzieci z Przedszkola 

Publicznego w Czaplinku wybrały się do Muzeum Dinozaurów, które same 

stworzyły. Poprzez cykl zajęć, związanych z prastarą epoką dinozaurów, 

przedszkolaki przygotowały wystawy tematyczne: archeologia, ludzie 

współcześni – ludzie pierwotni, prehistoryczne gady. Dzieci, będąc także 

organizatorami ekspozycji miały powierzone role: paleontologa, przewodnika, 

kustosza, biletera. Czuły się za te role odpowiedzialne. W muzeum, po okazaniu 

biletów wstępu, na zwiedzających czekało mnóstwo atrakcji i ciekawych zabaw.  

Największe przeżycia i emocje dostarczyło małym odkrywcom wykonanie 

eksperymentu – wulkanu oraz skamielin z odciskami łap oraz kości dinozaurów 

z masy solnej. Muzeum Dinozaurów to zabawa i nauka w jednym. Dzieci nie 

tylko poszerzyły wiedzę na temat świata prehistorycznych gadów, ale przede 

wszystkim wspaniale się bawiły. 

     Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Święto Czaplinka  
 

3 marca dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku to dzień, w którym uczczono Rocznicę Powrotu Polskości na 

Pomorze.  Święto naszego miasta było okazją do rozmów na temat miejsca zamieszkania, znanych uliczek, zabytków i 

miejsc. Grupy przedszkolne  wybrały się na spacery, które pozwoliły dzieciom z bliska przyjrzeć się zakamarkom naszego 

miasteczka. Średniaki na wesoło, z balonikami w rękach oglądały symboliczne miejsca, a  starszaki przyglądając się 

architekturze budynków, przeniosły swoje spostrzeżenia na kartkę papieru, szkicując kościoły i znane miejsca w plenerze.  

Z tych prac powstał album z zabytkami Czaplinka, który został wręczony władzom miasta. Zarówno młodsze jaki starsze 

dzieci wybrały się także na Cmentarz Komunalny, gdzie w ciszy i skupieniu zapalono znicze pod pomnikiem poległych 

żołnierzy.  

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Kącik przyrody jest ważnym elementem dekoracyjnym i 

dydaktycznym w przedszkolu. Dzięki stałym zmianom w kąciku 

dzieci poznają pory roku, walory estetyczne przyrody, 

kształtują postawę opiekuńczą wobec roślin, zwierząt i 

środowiska. Dlatego też grupa „Motylki” z Przedszkola 

Publicznego w Czaplinku założyła swój „Zielony Ogródek” w 

sali. Poprzedzone to zostało doświadczeniami sensorycznymi. 

Dzieci poprzez dotyk i zapach poznały różne podłoża, w jakich 

rosną rośliny. Nasze przedszkolaki wraz ze swoją 

wychowawczynią stworzyły naturalną matę sensoryczną 

złożoną z: kamieni, kory, piasku, ziemi. Przechodziły przez nią 

bosymi stopami, co sprawiło im ogromną radość. Kolejnym 

etapem założenia „Zielonego Ogródka” było przygotowanie 

ziemi w doniczkach i sianie nasion warzyw i kwiatów. 

Codziennie przedszkolaki obserwują przez lupę nasz piękny 

wiosenny kącik przyrodniczy i wspólnie wyciągamy wnioski  

z tych obserwacji. 

 

Monika Granat, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Zielony ogródek w przedszkolu 
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Dzień bez zabawek w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

12 marca dzieci z grupy „Liski” wzięły udział 

w inicjatywie „Dzień bez zabawek”.  

Przedszkolaki przez cały dzień funkcjonowały 

bez tradycyjnie rozumianych zabawek, a ich 

brak zachęcił Liski do samodzielnego 

zagospodarowania sobie wolnego czasu. Do 

ich dyspozycji były zgromadzone wcześniej 

rolki po papierze toaletowym, pudełka 

kartonowe, nieograniczone ilości bibuły, 

kolorowe mazaki, klej, plastelina i wiele 

innych materiałów plastycznych. Bez ingerencji nauczyciela powstały rolkowe ludziki, którym towarzyszyły uśmiechnięte 

buzie z papierowych talerzyków. Własnoręcznie zrobione plastelinowe ludziki dawały dużo radości z zabawy w małych 

grupach. Dużą atrakcją było odbijanie stóp pomalowanych farbą i malowanie palcami na dużym arkuszu papieru przy 

akompaniamencie muzyki klasycznej. Poprzez takie zajęcia dzieci zdobywają sprawność manualną, rozwijają wyobraźnię 

przestrzenną, uczą się organizowania sobie czasu wolnego i samodzielności. Dzieci były tak zaangażowane, że na ten 

jeden dzień zupełnie zapomniały o zabawkach z sali. To był nasz debiut, ale pozytywne reakcje dzieci i uśmiechy na ich 

twarzach skłaniają ku temu, by takie dni organizować w przyszłości częściej. 

 

Karolina Uszakiewicz, wychowawca grupy „Liski” 

Iras Czaplinek wygrał w Szczecinie 
 
W niedzielę 7 marca 2021 r. w Szczecinie odbył się turniej piłki nożnej o Czarny Puchar w roczniku 2013, w którym udział 

wzięła drużyna KS Iras Czaplinek. Młodzi piłkarze z Czaplinka zaprezentowali się świetnie. W ośmiu rozegranych spotka-

niach z udziałem Irasa, siedem zakończyło się zwycięstwem, a tylko jedno remisem. Chłopcy wrócili do Czaplinka bez po-

rażki wygrywając cały turniej. Jedna z dwóch indywidualnych nagród również przypadła zawodnikowi Irasa, a zdobył ją w 

kategorii „najlepszy bramkarz turnieju” Ksawery Pauliński. 

Klub Sportowy Iras Czaplinek reprezentowali: 

 Piet Balvert 

 Szymon Biegajło 

 Antek Łesyk 

 Alan Powierski 

 Mateusz Baczyński 

 Florian Sielatycki 

 Wojciech Pawlik 

 Michał Stępniak 

 Ksawery Pauliński 

 Mikołaj Migielicz 

 Trener Adam Marczak 

Serdecznie gratulujemy! 

 

Erwin Biegajło, członek Zarządu KS Iras 
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III miejsce KS Iras w Olsztynie 
 
W dniach od 5 do 7 marca 2021 r. drużyna Młodzików z rocznika 2009 po opieką trenerską Kuby Łacnego uczestniczyła w 

turnieju Partner Cup 2021 w Olsztynie, organizowanym przez Sportowe Biuro Podróży Aga -Toma. W rozgrywkach 

rywalizowało 12 drużyn w systemie „każdym z każdym”. Nasza drużyna w jedenastu spotkaniach zdobyła 24 punkty, w 

których ośmiokrotnie wygrała i tylko trzy razy zeszła z boiska pokonana. Dało to ostatecznie bardzo dobre trzecie miejsce. 

Najlepszym zawodnikiem KS Iras Czaplinek został Marcin Troczyński, jednakże wyróżniających się zawodników było wielu. 

Turniej odbył się na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. 

KS Iras Czaplinek reprezentowali: 

 Piotr Michalski (BR) 

 Ksawery Kraska (C) 

 Marcin Troczyński 

 Dominika Borowczyk 

 Cyprian Rutkowski 

 Cezary Baran 

 Filip Podstawki 

 Filip Cabaj 

 Jakub Darmoid 

 Szymon Kryczka 

 Dominik Wojtczak 

 Michał Gołdyka 

Serdeczne gratulacje dla całej drużyny i trenera. 

 

Erwin Biegajło, członek Zarządu KS Iras 

Świetna postawa KS Iras Czaplinek w Poznaniu 
 
W sobotę 13 marca 2021 r. młodzi piłkarze KS Iras Czaplinek wzięli udział w turnieju Rabona Cup w Poznaniu. W zawodach 

wzięło udział 12 drużyn, w tym dwie z Czaplinka, które w pierwszym etapie podzielone zostały na trzy grupy. Zespół KS 

Iras Czaplinek I rozegrał świetne zawody wygrywając pięć ze swoich sześciu spotkań. Niestety nie udało się awansować do 

grupy złotej, a zadecydował o tym tylko gorszy bilans bramek. W grupie srebrnej zawodnicy z Czaplinka nie pozostawili już 

nikomu złudzeń wygrywając ją bez porażki, ostatecznie zajmując bardzo wysokie 5. miejsce w całym turnieju, a pierwsze 

w grupie srebrnej. 

Drugi zespół KS Iras Czaplinek zagrał równie ambitnie, choć chłopcy z tej drużyny mieli głównie za zadanie zdobycie 

doświadczenia. Rozgrywane mecze pokazały, że zawodnicy wykazują się dużym zaangażowaniem i wzajemnym 

wsparciem. Mimo, że Iras II zajął ostatecznie ostatnie 12. miejsce, należy pochwalić ten zespół za bardzo wielką ambicję. 

Zespoły biorące udział w turnieju: 

 KS Iras Czaplinek I 

 KS Iras Czaplinek II 

 AP Reissa Poznań 

 AP Pogoń Szczecin 

 Canarinios Skórzewo I 

 AP Reissa Jarocin Pomarańczowi 

 AP Reissa Nowy Tomyśl 

 MKS Przemysław Poznań 

 AP Reissa Konin 

 AP Reissa Jarocin Niebiescy 

 Canarinios Skórzewo II 

 AP Reissa Piła 
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Klasyfikacja końcowa pierwszej ósemki: 

 AP Reissa Jarocin Niebiescy 

 AP Pogoń Szczecin 

 AP Reissa Poznań 

 AP Reissa Piła 

 

KS Iras Czaplinek reprezentowali: 

 Alan Powierski - 5 bramek 

 Wojciech Pawlik -  4 bramki 

 Szymon Biegajło - 3 bramki 

 Antek Łesyk - 7 bramek 

 Piet Balvert - 10 bramek 

 Mateusz Baczyński - 1 bramka 

 Ksawery Pauliński - 3 bramki 

 Bryan Weremko 

 Michał Stępniak 

 Dominik Jędral 

 Szymon Młynarczyk 

 Bartek Winnicki 

 Jan Chrościcki 

Serdecznie dziękujemy naszemu sponsorowi pani Annie Urban, właścicielce Salonu Urody „Essere Bella” z Poznania, która 

ufundowała ciepły posiłek dla całej naszej drużyny. 

 

Erwin Biegajło, członek Zarządu KS Iras 

 KS Iras Czaplinek 

 AP Reissa Konin 

 AP Reissa Nowy Tomyśl  

 Canarinios Skórzewo II 

KPS Czaplinek wicemistrzem województwa zachodniopomorskiego  
w kategorii kadetek 
 

W niedzielę 28 lutego br. w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku odbyło się ostatnie spotkanie ligi wojewódzkiej 

kadetek w sezonie 2020/2021. Naszym przeciwnikiem był zespół UKS SMS Police. Po dobrej grze wygrywamy ten mecz 3:1 

(25:19, 25:19, 19:25, 25:9) i dzięki temu zajmujemy drugie miejsce w tabeli, zapewniając sobie tym samym tytuł 

wicemistrza województwa zachodniopomorskiego w kategorii kadetek. 

To zwycięstwo daje nam również awans do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski, który odbędzie się w marcu br. 

Po wygranym spotkaniu odbyła się okolicznościowa dekoracja, podczas której zostały wręczone naszemu zespołowi 

medale oraz puchar przez pana Tomasza Kławsiucia – wiceprezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej. 

Podsumowując ten sezon w lidze wojewódzkiej należy go określić jako bardzo dobry. Rozegraliśmy w nim 8 spotkań, z 

których wygraliśmy 5, zaś w trzech meczach schodziliśmy pokonani z boiska. W ostatecznym rozrachunku zgromadziliśmy 

na swoim koncie 15 punktów. 

Wyniki KPS Czaplinek w sezonie 2020/2021 ligi wojewódzkiej przedstawiają się następująco: 

1. mecz rozegrany 24 października 2020 r. w Szczecinie 

UKS POMORZANIE POGODNO ORLIKI Szczecin – KPS Czaplinek 3:2 (22:25, 24:26, 25:14, 25:18, 25:5) 

2. mecz rozegrany 21 listopada 2020 r. w Policach 

UKS SMS Police – KPS Czaplinek 0:3 (21:25, 17:25, 20:25) 
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3. mecz rozegrany 4 grudnia 2020 r. w Czaplinku 

KPS Czaplinek – UKS OSIEMNASTKA Szczecin 3:0 (25:16, 

25:12, 25:18) 

4. mecz rozegrany 13 grudnia 2020 r. w Czaplinku 

KPS Czaplinek – UKS POMORZANIE POGODNO ORLIKI 

Szczecin 3:2 (25:16, 20:25, 25:12, 18:25, 15:8) 

5. mecz rozegrany 24 stycznia 2021 r. w Policach 

PSPS SMS Police – KPS Czaplinek 3:0 (25:11, 25:14, 

25:22) 

6. mecz rozegrany 11 lutego 2021 r. w Czaplinku 

KPS Czaplinek – PSPS SMS Police 0:3 (17:25, 13:25, 

12:25) 

7. mecz rozegrany 16 lutego 2021 r. w Szczecinie 

UKS OSIEMNASTKA Szczecin – KPS Czaplinek 0:3 (16:25, 24:26, 9:25) 

8. mecz rozegrany 28 lutego 2021 r. w Czaplinku 

KPS Czaplinek – UKS SMS Police 3:1 (25:19, 25:19, 19:25, 25:9) 

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

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

Babiak, Oliwii Cichaczewskiej, Aleksandry Kaczir, Julii Krasoń, Patrycji Kuzio, Darii i Lidii Michaliszyn, Oliwii Swędzikiewicz, 

Nikoli Uszakiewicz, Mai i Roksany Waszajło oraz Zuzanny Zalewskiej. Każda z Was dołożyła swoją nieocenioną cegiełkę do 

tego sukcesu. 

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 sezonie. 

 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 

Początek roku 2021 w Lechu Czaplinek 

Pandemia koronawirusa i związane z nią wprowadzone obostrzenia dla piłki nożnej amatorskiej, ogłoszone 28 grudnia 

2020 r. uniemożliwiające prowadzenie treningów oraz rozgrywanie meczów sparingowych znacznie utrudniły 

przygotowania drużyny seniorskiej Lecha Czaplinek do rundy wiosennej IV ligi zachodniopomorskiej. Z tytułu ograniczeń 

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej odwołał wszystkie mecze V rundy Pucharu Polski ZZPN zaplanowane na 20 

lutego br. Nowy termin rozegrania spotkań pucharowych został wyznaczony na 31 marca br. na godz. 17:00, a w nim 

zmierzymy się z zespołem Olimpu Złocieniec na ich terenie. 

W okresie od 3 do 17 lutego br. trwało głosowanie w plebiscycie na Piłkarza Roku województwa zachodniopomorskiego 

organizowanym przez portal ligowiec.net, ZZPN, Głos Koszaliński i Głos Szczeciński. Z naszego klubu do tej nagrody został 

nominowany Bartłomiej Babiak, na którego głos można było oddać poprzez portal ligowiec.net oraz przez profil Facebook 

ZZPN. W kategorii IV liga zwyciężył Adrian Nagórski z Vinety Wolin. 

Obostrzenia dla sportu amatorskiego zostały zniesione 12 lutego br., co pozwoliło na rozegranie już w sobotę 13 lutego 

meczu towarzyskiego na euroboisku w Drawsku Pomorskim z Calisią Kalisz Pomorski. To spotkanie niestety przegrywamy 

5:6, a po dwie bramki dla naszej drużyny strzelili Marcin Resiak oraz Damian Gałosz, zaś jedną zdobył Kacper Szpakowski. 

W tym sparingu zagraliśmy w następującym składzie: Rechtziegel, Woźniak, Kibitlewski, Lutyński, Krzemień, Kibitlewski, 

Gałosz, Kowalczyk, Resiak, Babiak, Wasyłyszyn. Na zmiany wchodzili: Drożdż, Krasoń, Sobol, Szpakowski, Stróżyk. Kolejny  
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mecz towarzyski rozegraliśmy w sobotę 6 marca na euroboisku w Złocieńcu z Olimpem Złocieniec, grając w zestawieniu: 

Rechtziegel, Woźniak, Paweł Kibitlewski, Lutyński, Krzemień, Piotr Kibitlewski, Gałosz, Wasyłyszyn, Resiak, Babiak, 

Tomczak. Na zmiany wchodzili: Drożdż, Krasoń, Sobol, Szpakowski, Stróżyk, Kowalczyk. To spotkanie przegrywamy 3:4 po 

bramkach dla naszej drużyny Wiktora Wasyłyszyna, Tomasza Tomczaka oraz Marcina Resiaka. 

W trakcie przerwy zimowej w naszej drużynie nastąpiło kilka zmian kadrowych. Z klubu odeszli: Jakub Kuzio (do Floty 

Świnoujście) oraz Adrian Pacyk (do Polonii Jastrowie), zaś na wypożyczenie do Pioniera 95 Borne Sulinowo udał się Maciej 

Górniak. Do zespołu zaś dołączyli wychowankowie Lecha ostatnio grający w drużynie juniorów starszych MKP Szczecinek: 

obrońca Krystian Sobol oraz bramkarz Jakub Drożdż. Obecna kadra seniorów liczy 23 zawodników i przedstawia się 

następująco: bramkarze: Jarosław Handel, Oskar Rechtziegel, Jakub Drożdż, obrońcy: Maciej Czarnecki, Adam Groździej, 

Paweł Kibitlewski, Mateusz Krasoń, Kacper Lutyński, Bartłomiej Woźniak, Krystian Sobol, pomocnicy: Sławomir Bakiewicz, 

Jakub Bieniecki, Damian Gałosz, Piotr Kibitlewski, Patryk Kowalczyk, Jakub Krzemień, Marcin Resiak, Dawid Sobol, Wiktor 

Wasyłyszyn, napastnicy: Bartłomiej Babiak, Szymon Stróżyk, Kacper Szpakowski, Tomasz Tomczak. 

Pierwsze spotkanie ligowe w rundzie wiosennej IV ligi Lech Czaplinek miał zagrać w sobotę 27 lutego br. z Polonią Płoty, 

które zostało jednak odwołane ze względu na przypadki zakażeń koronawirusem w naszym zespole. Nowy termin 

rozegrania tego meczu został wyznaczony na wtorek 16 marca br. na godz. 17:00. Terminarz spotkań drużyny seniorów na 

rundę wiosenną sezonu 2020/2021 IV ligi zachodniopomorskiej prezentuje się następująco: 

22. kolejka      16.03.2021      Lech Czaplinek – Polonia Płoty                    

23. kolejka      Lech Czaplinek pauzuje w tej kolejce                       

24. kolejka      13.03.2021      Leśnik Manowo – Lech Czaplinek                           

25. kolejka      20.03.2021      Lech Czaplinek – MKP Szczecinek                          

26. kolejka      27.03.2021      Hutnik Szczecin – Lech Czaplinek                           

27. kolejka      03.04.2021      Lech Czaplinek – Intermarche Rega Trzebiatów      

28. kolejka      10.04.2021      Sparta Węgorzyno – Lech Czaplinek                                   

29. kolejka      17.04.2021      Lech Czaplinek – Ina Goleniów                    

30. kolejka      24.04.2021      Olimp Gościno – Lech Czaplinek                             

31. kolejka      01.05.2021      Lech Czaplinek – Darłovia Darłowo                                    

32. kolejka      08.05.2021      Orzeł Wałcz – Lech Czaplinek                      

33. kolejka      15.05.2021      Lech Czaplinek – Błękitni II Stargard           

34. kolejka      19.05.2021      Polski Cukier Kluczevia Stargard – Lech Czaplinek            

35. kolejka      22.05.2021      Lech Czaplinek – Rasel Dygowo      

36. kolejka      29.05.2021      Sokół Karlino – Lech Czaplinek                               

37. kolejka      03.06.2021      Lech Czaplinek – Biali Sądów                      

38. kolejka      06.06.2021      Vineta Wolin – Lech Czaplinek                     

39. kolejka      12.06.2021      Lech Czaplinek – Gryf Kamień Pomorski                

40. kolejka      16.06.2021      Iskierka Szczecin – Lech Czaplinek             

41. kolejka      19.06.2021      Lech Czaplinek – Mechanik Bobolice                      

42. kolejka      26.06.2021      Wieża Postomino – Lech Czaplinek 

Zachęcamy wszystkich naszych kibiców oraz sympatyków do śledzenia profili naszego klubu na portalach: Facebook pod 

adresem https://www.facebook.com/LechCzaplinekk, Instagram pod adresem https://www.instagram.com/

lech_czaplinek/ oraz YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCVSPSUAIxx8xO3Y4FtONIDg. Znajdują 

się na nich m.in. bieżące informacje z życia klubu, zapowiedzi meczy, fotorelacje, skróty ze spotkań ligowych itd. 

 

 Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek 
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Nic samo się nie zrobi i nic samo nie przychodzi… 
 

Do Kluczewa przyjeżdżam wcześnie rano, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, aby spotkać się i porozmawiać z 

gospodynią wsi, sołtyską panią Krystyną Kryczką. W ostatnim czasie wieś została wyróżniona w licznych konkursach i 

grantach, a sama pani Sołtys doceniona za swoją pracę na forum ogólnopolskim. Jesienią 2020 pani Krystyna odebrała w 

Warszawie statuetkę Sołtys Roku 2019. Tytuł ten został przyznany jej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, a 

uzależniony był od wielu czynników, w tym osiągnięć w zakresie animacji kulturalnej mieszkańców, dbałości o przestrzeń 

wsi, pozyskiwania środków oraz mądrego gospodarowania funduszem sołeckim. 

 

Spotykamy się w obszernej świetlicy, gdzie mieszkańcy mają możliwość organizowania spotkań okazjonalnych, dzieci zaś 

przestrzeń do zabawy i twórczych zajęć, realizowanych przez świetliczankę – niezawodną panią Irenę Bylicę. 

Ograniczenia, związane z pandemią spowodowały, że pomieszczenia świetlicy nie są w pełni wykorzystywane, niemniej 

jest to także czas zmian. W dawnym sklepie, przylegającym do kuchni, prowadzony jest remont, w celu przeniesienia 

aktywności dzieci i młodzieży do nowo pozyskanej sali i zwolnienia przestrzeni na scenie. W drugim z remontowanych 

pomieszczeń gospodarna pani Sołtys planuje utworzenie siłowni, której już dawno oczekują mieszkańcy Kluczewa. 

Za ścianą słychać postukiwania, towarzyszące pracom remontowym, a pani Krystyna snuje swoją opowieść o niełatwej i 

odpowiedzialnej roli sołtysa.* 

Gdy w 2015 roku powierzono jej funkcję sołtysa Kluczewa 

miała wiele wątpliwości, czy podoła wszystkim obowiązkom. 

Mieszkańcy oczekiwali zmian na lepsze, sądziła że jest w 

stanie bardzo dużo zrobić, jednak praktyka pokazuje co 

innego. 

Oprócz odwagi i chęci działania na rzecz mieszkańców pani Krystyna potrzebowała przede wszystkim zdobyć wiedzę na 

temat funkcjonowania samorządu lokalnego, instytucji oraz poznać przepisy prawa. Podeszła do sprawy niezwykle 

ambitnie. Korzystała ze szkoleń, poradników i spotkań, dodatkowego doświadczenia nabywała również jako radna Rady 

Miejskiej w Czaplinku. 

Wkładała i nadal wkłada dużo sił i czasu, aby poszerzać swoją wiedzę, nabywać nowe umiejętności. 

Krok po kroku uczyła się „sołtysowania”.  

 

Jednym z głównych walorów Krystyny Kryczki to niezłomność charakteru oraz kreatywność. Pomysłów jej nie brakuje. 

Zawsze ma pod ręką swój „Zeszyt pomysłów”, gdzie na bieżąco notuje to, co wydaje jej się interesujące, to co przyniesie 

korzyść mieszkańcom wsi. 

Pomieszczenia po remoncie 

Remont nowych pomieszczeń 
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Sprawowanie funkcji sołtysa zajmuje dużo czasu, wymaga poświęcenia, ale bez tego ani rusz. 

Podejmując się obowiązków sołtysa zmuszona była wydeptywać ścieżki w urzędach i z dużą determinacją walczyć o lepsze 

Kluczewo. 

 

„Sołtys to lider wiejskiej wspólnoty. Jest jej uszami i oczami, jest osobą, która zawsze powinna być w miejscach, gdzie 

decyduje się o sprawach ważnych dla sołectwa. Musi w porę dowiadywać się o szansach i możliwościach uczestnictwa w 

programach, projektach o możliwościach skorzystania z różnego rodzaju dotacji. To ktoś, kto zauważa potrzeby, stara się 

je zaspokajać, koordynuje realizację projektów i przedsięwzięć.” – mówi gospodyni Kluczewa - „Nic samo się nie zrobi i nic 

samo nie przychodzi, trzeba stale być czujnym i pracować, aby osiągnąć zamierzony cel.”  

 

Odkąd funkcjonuje Fundusz Sołecki wieś może realizować wiele własnych inicjatyw. Wcześniej jedyne środki, które miało 

sołectwo, to te, zarobione podczas festynów, dożynek, jarmarków, otrzymane z nagród oraz praca własna mieszkańców. 

W ciągu pięciu lat udało się wiele zrobić – poprawiono infrastrukturę, zadbano o opuszczone tereny, zorganizowano 

boiska do koszykówki i siatkówki oraz gry w piłkę nożną. Zakupiono urządzenia do zielonej siłowni, wybudowano 

ławostoły, zorganizowano miejsce na ognisko z ławeczkami. 

Zagospodarowany został skwer koło kościoła – stanął na nim witacz w kształcie klucza, autorstwa Edwarda Szatkowskiego, 

posadzono zieleń i kwiaty, postawiono ławostoły. Jest to jedno z miejsc, gdzie latem zatrzymują się turyści, aby chwilę 

odpocząć. 

Sołectwo realizuje swoje inicjatywy według harmonogramu,  w tym znajdują się również wszelkiego rodzaju spotkania 

integracyjne dla dzieci i dorosłych, festyny, jarmarki świąteczne, wigilia sołecka, wycieczki, konkursy, w których sołectwo 

bierze udział, projekty i dożynki. 

„Sołtysowanie” nie byłoby możliwe bez wsparcia mieszkańców. 

Pani Krystyna ma stałą grupę, która inicjuje i pomaga realizować 

działania na rzecz wsi. Jedną z ciekawszych akcji Kluczewian było 

wsparcie proboszcza w zbiórce środków na remont plebanii. 

Dach na budynku gospodarczym wymagał naprawy. Wobec tego 

pani Sołtys wraz z mieszkankami wsi zorganizowały akcję 

charytatywną pn. „Słodka niedziela”. Przez dwa weekendy 

Kluczewianki sprzedawały we wszystkich kościołach parafii 

własnoręcznie upieczone ciasta. Tym sposobem udało się zebrać 

2600 zł, które przeznaczono na remont. 

 

Wspólnym dobrem mieszkańców są nie tylko tereny rekreacyjne 

i świetlica, ale także piękny kamienny neogotycki kościół, 

królujący na wzgórzu w centrum wsi. Kościół wyposażony jest 

nieczynne obecnie organy i zegar. Marzeniem pani Sołtys jest 

przywrócenie ich do użytku. Czy uda się je zrealizować? Miejmy nadzieję, że tak, chociaż nie jest to sprawa prosta, choćby 

ze względu na duże koszty przedsięwzięcia.  

 

Jednym ze sposobów pozyskiwania środków przez sołectwo jest sprzedaż lokalnych wyrobów – zarówno kulinarnych, jak i 

rękodzielniczych. Kluczewo słynie ze swoich przetworów i jest za nie nagradzane. W minionym roku w organizowanym 

przez Powiat Drawski „Mobilnym Festiwalu Słoika” nagodzono kluczewskie: borowiki w zalewie octowej, galaretę i 

nalewkę z płatków róży.  

Wakacyjne animacje, organizowane wraz  

Czaplineckim Ośrodkiem Kultury 
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Pani Sołtys o tradycji kulinarnej wsi, mówi następująco: 

„Mówiono kiedyś, że na wsi liczy się każdy skrawek ziemi, chociażby przydomowy ogródek, czy niewielki sad. Cieszy mnie 

to, że w mojej miejscowości są mieszkańcy, którzy też tak uważają, a z przydomowych ogródków czerpią zdrowe produkty. 

Samowystarczalność była kiedyś atutem wsi, pozwalała przetrwać najcięższe czasy. Dziś może nie jest to konieczne, ale 

zainteresowanie np. dziedzictwem kulinarnym to dobry sposób na relaks, spotkania, czy sąsiedzkie kontakty, rozmowy i 

wymiany przepisów.” 

Na jarmarkach i festynach uwagę przykuwają również 

niezwykłe szydełkowe parasolki, kapelusze, serwety i 

różnego rodzaju ozdoby. Te wyjątkowe przedmioty, będące 

wytworem rąk jednej z mieszkanek, znajdują nabywców 

zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i turystów. 

Oprócz organizacji życia kulturalnego sołtys boryka się 

również z prozą codzienności – własnoręcznie zbiera 

śmieci, opróżnia przepełnione kosze, naprawia szkody, 

wyrządzone przez wandali, dba o plażę wiejską nad 

jeziorem Drawsko.  

„Sołtys jest nie tylko urzędem o wieloletniej tradycji, to 

przede wszystkim funkcja, z którą wiąże się ogromna odpowiedzialność. Musi znać problemy mieszkańców, ich potrzeby i 

oczekiwania. Nabywanie wiedzy, nowe pomysły i moc energii oraz wsparcie społeczności wiążą się z dynamicznymi 

zmianami na polskiej wsi. Dziękuję moim mieszkańcom za pomoc w realizacji wielu pomysłów, za uwagi, słowa krytyki i 

uznania” – podsumowuje spotkanie pani Krystyna. 

 

*Na dzień druku artykułu pomieszczenie po byłym sklepie przeznaczone na świetlicę i siłownię są już wyremontowane i 

częściowo wyposażone w urządzenia do ćwiczeń stacjonarnych, a także w regały i szafy. Pani Sołtys bardzo dziękuje za 

meble i urządzenia, przekazane przez darczyńców. W świetlicy bardzo się one przydadzą i na pewno długo jeszcze posłużą. 

Mieszkańcy z niecierpliwością  czekają na otwarcie i możliwość spotkania z młodzieżą i dziećmi. 

 

Krystyna Kryczka pochodzi z Warniłęgu, od 31 lat mieszka w Kluczewie. Z 

wykształcenia technik ekonomista, szkołę kończyła w Szczecinku. Od 14 lat 

pracuje w zakładzie „Kabel Technik Polska”. Dzięki pracy zmianowej może 

łatwiej wywiązywać się z obowiązków sołtysa i radnej. Jej pasją są kwiaty, 

uprawianie ogrodu, przetwory. Laureatka konkursu „Sołtys Roku 2019”.  

 

Wybrane nagrody i granty w ostatnim czasie:  

 III miejsce i nagroda w wysokości 2.000 zł w konkursie na 

„Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego”, 

 Program „Społecznik” – zakup maszyn do szycia, animacja lokalnej 

społeczności, szycie maseczek, uzupełnienie zielonej siłowni, 

 Program „Działaj Lokalnie”: karmniki i poidła dla ptaków, elementy 

dekoracyjne 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Szydełkowe cuda z Kluczewa 
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Klubu Senior+ w Czaplinku ponownie otwarty 
 

Po czterech miesiącach Klub Senior+ w Czaplinku wznowił swoją działalność. Od 17 lutego seniorzy znowu mogą cieszyć 

się swoją obecnością, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Rekomendacje dotyczące organizacji pracy i prowadzenia 

zajęć dla wszystkich placówek pobytu dziennego, zostały przekazane wojewodom, samorządom oraz prowadzącym 

placówki, przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia. 

Organizacja pracy i zajęć w klubie przebiega trochę inaczej niż dotychczas, ale bezpieczeństwo i zdrowie seniorów jest 

najważniejsze. Mimo obostrzeń seniorzy w miarę możliwości starają się kreatywnie spędzać czas, a gdy tylko pogoda 

pozwoli również aktywnie na świeżym powietrzu podczas spacerów oraz marszów nordic walking. 

Wszyscy mamy ogromną nadzieję że ten trudny czas, z jakim przyszło nam się zmagać od dłuższego czasu, niedługo 

dobiegnie końca i wszystko wróci do normy. 

Marzena Polak, instruktor kulturalno-oświatowy Klubu Senior+ 

„Dzień Czaplinka” 

 

W 76. rocznicę odzyskania ziemi czaplineckiej przez Polskę 

wielu mieszkańców naszej gminy uczciło żołnierzy 

poległych w walkach o wolność poprzez złożenie kwiatów i 

zapalenie zniczy w miejscach pamięci. Wśród delegacji byli 

przedstawiciele władz Gminy i Powiatu, członkowie 

stowarzyszeń, instytucji oraz placówek oświatowych. 

Mieszkańcy Czaplinka odwiedzali zarówno kwaterę 

wojenną na Cmentarzu Komunalnym oraz tablicę 

pamiątkową na ulicy Parkowej. 

W związku ze świętem miasta Gmina Czaplinek przygotowuje materiał filmowy, zawierający wspomnienia pierwszych 

powojennych mieszkańców Czaplinka.  

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Delegacja Gminy Czaplinek 

Czaplineckie projekty dofinansowane w ramach programu EtnoPolska 
 

Miło jest nam poinformować, że Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek 

oraz Czaplinecki Ośrodek Kultury otrzymały dofinansowanie do projektów 

w ramach tegorocznej edycji programu EtnoPolska Narodowego Centrum 

Kultury.  

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% 

więcej niż rok wcześniej!). Wyłoniono 308 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne 

dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych. 

LOT Czaplinek będzie realizował zadanie „Łemkowskie muzykowanie na ziemiach odzyskanych” (kwota dofinansowania 

NCK 10 000 zł) zaś CzOK zaprosi na warsztaty taneczne, zabawkarskie, wikliniarskie oraz ceramiczne, organizowane 

podczas wakacji na terenie naszej gminy (kwota dofinansowania NCK 29 000 zł).  

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez stronę oraz FB Gminy Czaplinek oraz FB Czok. 

              

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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