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Światowy Dzień Ziemi w Czaplinku 

 

Sprzątanie brzegu jeziora Drawsko 

Sprzątanie brzegu jeziora Drawsko 

Przedszkolaki podczas akcji w parku przy ulicy Wałeckiej 

Nowy żywopłot przy ulicy Jeziornej 

Sprzątanie lasu w okolicach jezior Krzemno i Kaleńskie - akcja młodzieży z klasy technik organizacji turystyki ZS w Czaplinku 
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Mieszkańcy  Czaplinka podczas akcji sprzątania  brzegu jeziora Drawsko 

22 kwietnia br. wielu wspaniałych ludzi przyłączyło się do akcji sprzątania z okazji Światowego Dnia Ziemi.  

Brzeg jeziora Drawsko sprzątali inicjatorzy akcji - pracownicy Czaplineckiego Ośrodka Kultury oraz burmistrz Czaplinka 

Marcin Naruszewicz, prezes ZGK Marian Rutowicz, członkowie Klubu Seniora wraz z instruktorką Marzeną Polak i 

czaplineccy wolontariusze. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy, przedszkolaki z grup Sowy, Orlęta i Sokoły pod okiem swoich nauczycielek porządkowały 

teren parku przy ulicy Wałeckiej, zaś uczniowie czaplineckiego Technikum  w zawodzie technik organizacji turystyki ruszyli 

na pomoc jeziorom lobeliowym i zbierali odpady nad brzegami jezior Krzemno i Kaleńskie. Ekipa młodzieży w składzie: 

Oliwia Małys, Adam Groździej, Łukasz Urkiel, Kasia Łącka, Beata Ptaszek, Maksym Kunert, Pola Bujnowska, Cezary Lipiński, 

Jakub Harańczyk wraz z opiekunką panią Martą Gańską zebrała ponad 70 kg śmieci oraz zlokalizowała odpady 

wielkogabarytowe, takie jak opony i części samochodowe. 

Ponadto mieszkańcy Osiedla nr 1 w Czaplinku wraz z przewodniczącym, panem Bernardem Bienieckim uzupełnili żywopłot 

przy ulicy Jeziornej o 500 nowych sadzonek. 

Wszystkim mieszkańcom, którzy uczcili Dzień Ziemi poprzez akcje proekologiczne, jak i tym, którzy na co dzień sprzątają 

swoje otoczenie z „nie swoich” śmieci, serdecznie dziękujemy.  

Pamiętajmy, że w lesie, nad jeziorem, jesteśmy gośćmi. W czasie wypoczynku nad jeziorem czy w lesie zabierajmy ze sobą 

nasze śmieci, zachowujmy się cicho, dbajmy o krzewy i drzewa, pozwólmy roślinom rosnąć w ich naturalnym środowisku. 

Los naszej małej zielonej ojczyzny jest w naszych rękach. Naszym ekologicznym działaniem możemy zmieniać 

przyzwyczajenia i dawać przykład innym. 

 

Tekst: Aleksandra Łuczyńska - dyrektorka Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Marta Gańska - nauczycielka w ZS w Czaplinku 

Redakcja: Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu  

Światowy Dzień Ziemi w Czaplinku 



Rada Miejska 
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Informacja z XXX Sesji Rady Miejskiej  
 

W dniu 25 marca 2021 roku o godz. 11
00

 odbyła 

się XXX Sesja  Rady Miejskiej w Czaplinku, 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 5 radnych, 7 radnych 

obradowało zdalnie (Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Marcin Czerniawski, Wacław Mierzejewski, Władysław 

Wojtowicz, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś).  

Nieobecni radni: Anna Kucharczyk, Sebastian Matułojć, Tomasz Marciniak.  

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  

 

a. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Czaplinek na lata 2021 – 2025 - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

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

c. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” 

w obecności 12 radnych; 

d. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” 

w obecności 12 radnych; 

e. przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Czaplinek w 2021 roku’’ - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

f. zmiany uchwały Nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czaplinek - podjęła 11 głosami „za”, przy 1 

głosie ,,przeciwnym’’ (radny Michał Olejniczak) w obecności 12 radnych; 

g. zmiany uchwały Nr XXII/193/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 2 lipca 2020 r., w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 

terenu gminy Czaplinek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (radny 

Michał Olejniczak) w obecności 12 radnych. 

 

Rada Miejska 1 głosem ,,za’’ (radny Szymon Pastuszek), przy 4 głosach ,,przeciwnych’’ (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, 

Maciej Bernat, Grzegorz Gabryś, Michał Olejniczak) oraz 7 głosach ,,wstrzymujących się’’ (radni: Krystyna Kryczka, Anna 

Minkiewicz, Ewa Sobczak, Marcin Czerniawski, Władysław Wojtowicz, Zdzisław Łomaszewicz, Wacław Mierzejewski) nie 

podjęła uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek.  
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Rada Miejska,  Inwestycje 

Biuletyn Informacyjny kwiecień 2021 

Na wniosek burmistrza Marcina Naruszewicza do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie: 

a. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Drawskiego w roku 2021 - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych; 

b. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych. 

Na wniosek Burmistrza Czaplinka z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

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

Natomiast na wniosek radnej Ewy Sobczak do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie zwolnienia z 

opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 

rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Czaplinek i zwrotu tej opłaty - podjęto 12 

głosami „za'' w obecności 12 radnych.  

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Na całej ulicy Moniuszki wymienione zostały stare oprawy sodowe o mocy 70 W na nowe oprawy ledowe o mocy 50 W. 

Oprócz lepszej jakości światła mamy oszczędność w zużyciu energii i mniejszą awaryjność źródeł światła. Wymiany 

dokonała  firma Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot w całości na swój koszt. 

 

Mieczysław Smyk, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Nowe oświetlenie na ulicy Moniuszki 

W miejscowości Stare Drawsko został wymieniony stary zużyty  kontener WC  na nowy  - ocieplany o lepszym standardzie, 

który służył będzie w zbliżającym się sezonie turystycznym. 

 

Mieczysław Smyk, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Nowa  toaleta na parkingu w Starym Drawsku 
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Inwestycje, Ochrona Środowiska 
Biuletyn Informacyjny kwiecień 2021 

Przebudowa drogi w ulicy Gdańskiej w Czaplinku 
 

22 marca 2021 r. rozpoczęte zostały prace związane z 

przebudową drogi w ulicy Gdańskiej w Czaplinku przez 

wykonawcę tj. Zakład Budowlano-Transportowy Janusza 

Klekota z Wałcza za kwotę 815 529,55 zł brutto, z terminem 

wykonania do 19.07.2021 r. 

Wykonawca robót skupia się na pracach związanych z 

przebudową sieci deszczowej na całej długości ulicy wraz z 

przyłączami do granicy każdej nieruchomości zakończonej 

studnią kanalizacji deszczowej. Użytkownicy mediów 

zlokalizowanych w pasie drogowym po dokonaniu oceny 

stanu technicznego zdecydowali o przebudowie sieci gazowej 

i wodociągowej oraz w części sieci elektroenergetycznej. Ten 

stan rzeczy będzie skutkował znacznymi utrudnieniami w 

organizacji robót poszczególnych branż przez wykonawcę 

oraz w codziennej egzystencji przez właścicieli 

nieruchomości. Wykonawca planuje rozpocząć roboty 

drogowe z dniem 17.05.2021 r., zatem powolne ustąpienie 

utrudnień będzie można dostrzec dopiero w I dekadzie 

czerwca br. 

 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy miasta i gminy 

Czaplinek mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie 

selektywnie zebrane odpady komunalne. 

  

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Leśników 3 (przy Strudze Czaplineckiej) tel. 094 375 50 13 czynny od poniedziałku do 

piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00, oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00. 

 

W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady komunalne: 

 papier; 

 tworzywa sztuczne; 

 szkło opakowaniowe; 

 odpady zielone; 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe; 

 zużyte opony. 
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Biuletyn Informacyjny kwiecień 2021 

Ochrona Środowiska 

Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko i wyłącznie od 

osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Czaplinek. 

PSZOK nie przyjmuje odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli pochodzą z 

działalności gospodarczych w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami . 

W naszej gminie niestety cały czas dochodzi do porzucania śmieci w lasach, na łąkach, nieużytkach, plażach lub w innych 

publicznych miejscach. Na dzikie wysypiska, trafiają elektrośmieci, odpady komunalne i budowlane. 

Dlatego Burmistrz Czaplinka apeluje do wszystkich mieszkańców naszej gminy o korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych oraz niezaśmiecanie środowiska. 

 

Anna Kwacz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej i samorządów wiejskich 

Toaleta to nie śmietnik 
 

W ostatnim czasie ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. obserwuje coraz 

częstsze występowanie niedrożności kolektorów sanitarnych. 

Pojawiają się również liczne zgłoszenia niedrożnych przyłączy 

kanalizacyjnych. W związku z tym przypominamy, iż sieć 

kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby 

przyjmować ścieki z domów, czyli nieczystości sanitarne i papier 

toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko 

sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku. Wrzucane 

odpady powodują zatykanie się rur uniemożliwiając swobodny 

przepływ ścieków, co w konsekwencji może doprowadzić do cofnięcia się nieczystości i poważnych awarii powodujących 

zalanie budynków, ogrodów. Ponadto wrzucane odpady utrudniają proces oczyszczania ścieków, co przekłada się na 

koszty eksploatacyjne oczyszczalni oraz cenę ścieków. Dodatkowo udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych często generuje 

dodatkowe koszty.  

Apelujemy do mieszkańców, aby nie traktować kanalizacji jak śmietnik. 

 

Co znajduje się w kanalizacji, a nie powinno: 

 Materiały budowlane, farby, gruz, popiół, kostki brukowe, cegły itp.  

 Żywność stała, resztki jedzenia, zepsute jedzenie, fusy kawy lub herbaty  

 Igły, strzykawki, opakowania po igłach, bandaże, plastry, lekarstwa (tabletki, proszki, syropy)  

 Artykuły higieniczne tj.: chusteczki nawilżane, pieluchy, podpaski, patyczki kosmetyczne, waciki, płatki 

kosmetyczne  

 Torebki foliowe  

 Niedopałki papierosów  

 Chemikalia  

 Gazety, tektura  

 Tłuszcz, oleje (tłuszcz spożywczy)  

 Zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki  

 Żwirek z kuwety kota lub wiórki z klatki gryzonia domowego  

 Ziemia z doniczek  

Małgorzata Żaczek, kierownik wydziału wodociągów i  kanalizacji  



 Zarząd Nieruchomościami Miejskimi 

Biuletyn Informacyjny kwiecień 2021 
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Wiadomości z prac we Wspólnotach mieszkaniowych będących w zarządzie ZNM 

Sp. z o.o. w Czaplinku  
 

Właściciele nieruchomości w Wspólnotach mieszkaniowych ze zrozumieniem i pozytywnym nastawieniem przyjęli 

korespondencyjny sposób głosowania nad uchwałami w ramach przyjęcia rocznych planów gospodarczych. 

Każdy w swobodny sposób bez presji pozostałych właścicieli obecnych na zbiorowych zebraniach może spokojnie 

zagłosować, wyrazić swoją opinię, wyszczególnić potrzeby, które chciałby, aby Wspólnota realizowała z funduszu 

remontowego. 

Pomimo kryzysowej sytuacji właściciele niektórych Wspólnot będą wykonywać remonty w nieruchomościach z funduszu 

remontowego lub będą posiłkować się kredytem bankowym. 

Pracownicy Spółki przygotowują niezbędne dokumenty i poszukują wykonawców robót budowlanych. 

 

Dotychczasowe małe wspólnoty na dużych zasadach - nowe realia funkcjonowania 

Od 1 stycznia 2020 r. zaszły istotne zmiany prawne dla funkcjonowania dotychczasowych małych wspólnot 

mieszkaniowych. W rezultacie wprowadzonych zmian już niewielkie obiekty popularnej zabudowy domów pierwotnie 

jednorodzinnych, gdzie następnie wyodrębniono cztery lokale funkcjonować będzie na takich samych zasadach prawnych, 

jak duże wspólnoty mieszkaniowe. 

Wiąże się to z dużym nakładem pracy i zmianami we wszystkich działach zarządzania również rozliczeniem i księgowaniem 

finansowych. 

Ustawodawca zauważył problemy, jakie często w praktyce sprawowało zarządzanie nieruchomością, w której było mniej 

niż siedem lokali. 

W rezultacie tych zmian zasady gospodarowania nieruchomościami wspólnymi wielolokalowymi, w których jest co 

najmniej cztery lokale uległy daleko idącym zmianom. 

W Polskim systemie prawnym wyróżnia się dwa podstawowe akty normatywne w zakresie zarządzania nieruchomościami 

stanowiącymi współwłasność: Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

 

Przedstawiamy kolejne inwestycje remontowe Wspólnot mieszkaniowych, które są lub były w zarządzie ZNM Sp. o. o. 

w Czaplinku. 

ul. Długa 6 przybudówka z dociepleniem ścian i fundamentu  ul. Rynek 2 elewacja i nowe pokrycie dachu  
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Zarząd Nieruchomościami Miejskimi, USC 

ul. Czarnkowskiego 6 elewacja  

z docieplenie, remont klatek schodowych, 

system zbiorczej TV  

ul. Wałecka 55 elewacja z dociepleniem, 

brama wjazdowa na posesję, wcześniej 

pokrycie dachu i remont kominów  

ul. Wałecka 41 elewacja z dociepleniem, 

pokrycie dachu, remont klatki schodowej, 

ogrodzenie i trawniki  

Adam Tuchalski, prezes ZNM Sp. z o o. w Czaplinku  

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie są nagrodą dla osób, 

które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku 

małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 

r.  o orderach i odznaczeniach, t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 136). Aby 

zainicjować procedurę nadania tego odznaczenia, należy w 

Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce 

zameldowania małżonków złożyć pisemny wniosek  

potwierdzający wolę wszczęcia procedury o nadanie medali. 

Wniosek mogą złożyć małżonkowie, bądź członkowie najbliższej 

rodziny.  

Szczególnie zapraszamy do złożenia wniosków małżonków, 

którzy zawarli związek małżeński w 1971 roku. Zapraszamy 

również małżonków, którzy zawarli związek małżeński w latach 

wcześniejszych i do tej pory nie występowali o przyznanie tego 

medalu.  

Wręczenia odznak Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą 

dokonać jedynie określone ustawowo osoby (tj.: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, 

wojewodowie) oraz zastępcy tych osób (art. 2 ust. 3, art. 33 ust. 2 ww. ustawy), a także: marszałek województwa, 

starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 33 ust. 2a ww. ustawy). 

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z nadawaniem odznaczeń państwowych są: Ustawa z 

dnia 16 października 1992 r. o orderach  i odznaczeniach (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 136) oraz Rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz 

wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.). 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku Małgorzatą 

Fedorowiat-Nowacką, pokój nr 1, e-mail: usc@czaplinek.pl, kontakt telefoniczny 94 37 26 238.  

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku 



Komunikaty, Bankowcy dla edukacji 
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Biuletyn Informacyjny kwiecień 2021 

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Czaplinka z dnia 7 kwietnia 2021 r. ogłoszono wyniki otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej wspólnot i społeczności lokal-

nych - wybór operatora projektu (regrantingu) w 2021 r. na terenie gminy Czaplinek. 

Umowę na kwotę 7 000,00 zł zawarto ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wa-

łeckim” na „Organizację konkursu grantowego Działaj Lokalnie”. 

W ramach zadania zostanie zorganizowany konkurs grantowy na projekty wspierające współpracę mieszkańców na 

rzecz dobra wspólnego. Konkurs dedykowany będzie również zadaniom dotyczącym przeciwdziałaniu Covid-19. 

 

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

Wyniki otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu - regrantingu 

„Siłą jest dialog” – bezpłatne mediacje dla mieszkańców gminy Czaplinek  
 

Informujemy, że w ramach podpisanej przez Burmistrza 

Czaplinka deklaracji poparcia, Gmina Czaplinek przystąpiła 

do projektu realizowanego przez Fundację Mediatio pn.: 

„Siłą jest dialog”.  

Patronat nad projektem objął Burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz. 

Celem projektu jest bezpłatna możliwość skorzystania z 

mediacji oraz spotkań informacyjnych dla 

zainteresowanych mieszkańców. Dodatkowo z pomocy 

będą mogły skorzystać rodziny, przedsiębiorcy oraz 

instytucje.  

Mediacja ma być skutecznym sposobem na złagodzenie i 

jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych konfliktów 

i sporów. Dodatkowo możliwość korzystania z narzędzi 

online daje szybki i bezpieczny sposób dla rozwiązania 

sporu czy konfliktu.  

Więcej informacji można uzyskać pod numerami 

telefonów: 515 332 140, 721 782 222 oraz na stronie 

www.mediatio.pl 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

Czy edukacja finansowa jest nam potrzebna? Przecież wiemy skąd biorą się pieniądze, potrafimy korzystać z kart 

płatniczych, mamy konto w banku i elektroniczny dostęp do niego. Wydaje nam się, że nie jesteśmy szczególne 

rozrzutni i jakoś wystarcza nam pieniędzy na najważniejsze potrzeby. Czy potrzebujemy wiedzieć coś więcej? 

Do roku 2008, większość ludzi, ale także instytucji na całym świecie żyła właśnie w takim przekonaniu. Jednak globalny  

Edukacja Finansowa - współczesna szczepionka na przyszłe kryzysy gospodarcze 
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kryzys gospodarczy, pokazał światu, że oprócz wzmocnienia nadzoru nad rynkami finansowymi, konieczna jest także 

szeroko rozumiana edukacja finansowa, w której udział będą mieli wszyscy uczestnicy rynku: zarówno instytucje 

publiczne i finansowe, ale także instytucje pozarządowe i samorządy. Musieliśmy  nauczyć się znaczenia słowa ryzyko i 

zrozumieć, że nie można zadłużać się bez końca i jednym kredytem spłacać kolejnego…. Ale czy na pewno wszystko już 

wiemy? Czy kolejne kryzysy nam nie grożą? Czy potrafimy podejmować właściwe decyzje finansowe i odpowiedzialnie 

planować swoją przyszłość? Czy odpowiednio zabezpieczamy swoje pieniądze? Czy posiadamy odpowiednią odporność? 

 

Nowe wyzwania 
Kryzysy mają to do siebie, że powracają, choć nie zawsze w tej samej formie. Jednak nie tylko one są wyzwaniem. 

Codziennie podejmujemy istotne decyzje finansowe, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Podpisujemy np. umowę z 

firmą telekomunikacyjną na wysoki abonament, bo akurat jest promocja na najnowszy model smartfona, nie zawsze 

zastanawiając się, że będzie on obciążał nasz domowy budżet w długiej perspektywie. Inwestujemy pieniądze w fundusz, 

który obiecuje 10-procentowy zwrot z inwestycji. Czy w sytuacji, gdy w banku oprocentowanie rachunków jest 

praktycznie zerowe nie powinna zapalić nam się czerwona lampka? Nie myślimy o oszczędzaniu na emeryturę, pomimo, 

że ciągłe zmiany w systemie emerytalnym oraz niekorzystna demografia nie dają nam szans nie tylko na emeryturę pod 

palmami, ale w skrajnej sytuacji także pod własnym dachem. Nie zabezpieczamy także odpowiednio swoich kont 

bankowych wobec rosnącej liczby ataków cybernetycznych, które podczas pandemii, wyjątkowo nabrały na sile. 

Pandemia COVID-19 pokazała nam ponadto, jak kruche są podstawy naszej pewności finansowej. Wiele małych firm 

musiało zamknąć swoją działalność, wiele osób straciło pracę,  a wiele instytucji stało się celem ataków hakerskich, 

ponieważ przestępcy wykorzystują każdy kryzys, aby żerować na naszej chęci znalezienia łatwych odpowiedzi na trudne 

pytania, na naszym braku obycia z technologiami cyfrowymi, a także zmęczeniu i stresie. 

 

Czy Polacy znają się na finansach? 
Jak wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”, przeprowadzonego w marcu br. na zlecenie 

Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW, w porównaniu do 2020 r., nieznacznie spadł odsetek osób 

oceniających swoją wiedzę finansową jako „raczej małą” lub „bardzo małą”. Niestety, wzrósł za to poziom negatywnej 

samooceny w tym obszarze wśród młodych Polaków. Jednocześnie, 3 na 4 Polaków oczekuje zdecydowanie przewodniej 

roli szkoły i nauczycieli w przekazywaniu wiedzy ekonomicznej. Blisko połowa z badanych wskazuje na konieczność 

wspierania tego procesu ze strony rodziców, mediów, pracowników sektora finansowego i instytucji państwowych. 

Ostatni rok intensywniejszej aktywności w cyberprzestrzeni umocnił także czołową pozycję wiedzy z 

obszaru cyberbezpieczeństwa jako tej, która zdaniem Polaków wymaga największego uzupełnienia.  

Więcej: https://bde.wib.org.pl/polacy-zaczynaja-coraz-uwazniej-czytac-umowy-przed-podpisaniem-i-

chca-wiedziec-wiecej-o-inwestowaniu/  

 

Jak wygląda dzisiejsza edukacja finansowa 
Edukacja finansowa, rozumiana też szerzej jako edukacja ekonomiczna, cybernetyczna i z zakresu przedsiębiorczości jest 

nam dziś potrzebna jak nigdy dotąd. Wciąż nie ma wyczekiwanej Narodowej Strategii Edukacji Finansowej, do stworzenia 

której Polska zobowiązała się jako członek Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2012 roku, jednak 

różnego rodzaju instytucje realizują działania edukacyjne na własną rękę. Znaczną rolę odgrywa tu sektor finansowy, 

który w Polsce jest inicjatorem największych programów edukacyjnych i przy wsparciu wielu organizacji, ale także 

samorządów realizuje od kilku lat projekty, które docierają w każdy niemal zakątek Polski. 

– W ciągu ostatniego roku większość Polaków zdecydowaną część swojego życia musiała przenieść do sieci. Praca zdalna, 

bankowość i zakupy online czy edukacja na odległość stały się naszą codziennością. W parze z tak dużą i zróżnicowaną  



Bankowcy dla edukacji 
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aktywnością muszą iść odpowiednia świadomość i edukacja cyfrowa – swoista szczepionka na przyszłe kryzysy 

gospodarcze. Jednocześnie, warto aby w te wszystkie działania edukacyjne – również w obszarze finansów czy zasad 

funkcjonowania gospodarki – było zaangażowanych jak najwięcej podmiotów i środowisk – zarówno publicznych, 

prywatnych, jak i pozarządowych. Tylko w ten sposób będziemy w stanie sprostać tym wyzwaniom gospodarczym i 

cywilizacyjnym, które przed nami w najbliższych latach. Szczególną rolę w tych działaniach odgrywają polskie samorządy, 

bez zaangażowania których trudno wyobrazić sobie skuteczną edukację w polskich szkołach  – powiedział Prezes 

Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek. 

Program Bankowcy dla Edukacji, którego inicjatorem jest Związek Banków Polskich, a organizatorem Fundacja 

Warszawski Instytut Bankowości, który skierowany jest do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, w ciągu 5 lat osiągnął 

niespotykany na skalę europejską zasięg. Nie udałoby się to bez wsparcia dziesiątek organizacji i instytucji, które 

rozumiejąc szczególną rolę edukacji finansowej z punktu widzenia jednostki, ale także ogółu społeczeństwa i interesu 

narodowego, wsparły projekt czy to finansowo, czy włączając się podmiotowo w różnego rodzaju przedsięwzięcia. 

Oprócz blisko 200 instytucji rynku finansowego jest to chociażby ponad 7 tys. szkół i uczelni oraz 400 jednostek 

samorządu terytorialnego, które dzięki aktywnej współpracy umożliwiły dotarcie z edukacją do młodzieży i studentów, 

ale także seniorów. Niebagatelną rolę odgrywają media, także samorządowe, w których ukazało się blisko 5 tys. 

publikacji, z czego ponad 1500 trafiło do społeczności lokalnych za pośrednictwem stron urzędów, bibliotek, centrów 

kultury czy gazetek gminnych. W ciągu 5 lat ponad 1000 wolontariuszy przeszkoliło 2 miliony uczniów, studentów i 

seniorów oraz 17 tys. nauczycieli, przeprowadzając 81 tysięcy lekcji i wykładów. Z okazji 5-lecia Programu Bankowcy dla 

Edukacji, podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, przyznane zostały wyróżnienia dla najbardziej 

aktywnych i zaangażowanych instytucji, wolontariuszy, pracowników naukowych oraz samorządów. Program 

realizowany jest dzięki dużemu wsparciu parterów generalnych jakimi są Biuro Informacji Kredytowej i Krajowa Izba 

Rozliczeniowa. Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować na ręce Pana Burmistrza Marcina Naruszewicza, za 

wspieranie wspólnych działań edukacyjnych na terenie gminy Czaplinek, gdyż najważniejsze jest edukowanie lokalnie, 

blisko ludzi. 

Czy to dużo? Na pewno tak. Jednak wciąż wiele jest do zrobienia. Edukację musimy traktować jako proces, w którym 

uczestniczymy na przestrzeni całego naszego życia, ponieważ świat wokół nas nieustannie się zmienia i musimy 

dostosowywać się do nowych warunków oraz stawiać czoła nowym wyzwaniom i radzić sobie z zagrożeniami. A 

odpowiednia wiedza ekonomiczna i postawa przedsiębiorcza to przyszły rozwój i bezpieczeństwo finansowe nie tylko 

obywatela i budżetu Państwa ale również stabilność finansowa dla polskich samorządów, zaspokajających podstawowe 

potrzeby każdego z nas. 

I nikt nie powinien zadawać już pytania: „Czy edukacja finansowa jest potrzebna?” 

Relacja z tegorocznego Kongresu, podczas którego szeroko omawiane były kwestie związane z edukacją finansową 

dostępna jest na stronie: www.kef.edu.pl 

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.  

Dowiedz się więcej na www.bde.wib.org.pl 
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Oświata, Historia 

Pierwszy Dzień Wiosny 
19 marca 2021 r. dzieci z Przedszkola Publicznego w 

Czaplinku świętowały uroczyście pożegnanie zimy. 

Śpiewając  wiosenne piosenki, barwnym pochodem,  

przedszkolaki dumnie niosły do ogrodu 

przedszkolnego własnoręcznie wykonany symbol 

zimy - kukłę Marzannę. Następnie, w towarzystwie 

opiekunów głośno skandowano i spalono wytwory 

pracy. Zimowa aura tego dnia ostatni  raz wszystkich 

zaskoczyła, bowiem otuliła okolicę śnieżnobiałym 

puchem. Jednak od tej chwili wszyscy z radością 

witali wiosnę, z nadzieją na cieplejsze dni. 

 Tak też się stało, bowiem dnia 22 marca 2021 r. 

niespodziewanie,  dzieci za oknem przywitała kwieciście ubrana Pani Wiosna, która sypała kwiatkami i wesoło do nich 

machała. Dzieci nie mogły doczekać się spotkania z nią, więc wyruszyły szybko na plac przedszkolny. Tam radośnie 

śpiewano piosenki i wykrzykiwano wiosenne hasła na powitanie nowej pory roku - Wiosny. Ponadto, aby podkreślić 

charakter tego dnia, przedszkolaki przyszły ubrane odświętnie, bo na zielono. Każda grupa miała możliwość 

zaprezentowania swoich umiejętności podczas śpiewu i recytacji wierszy dla Pani Wiosny. Wspólne pląsy, zabawa 

taneczna oraz sesja zdjęciowa z „kolorowym gościem” okazały się  niezwykłą atrakcją dla dzieci. Cieszymy się, że 

uroczystość Powitania Wiosny dostarczyła tak wielu radosnych wrażeń i niespodzianek. 

 

Anna Lisiecka, nauczyciel Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Ławeczka pamięci 
24 kwietnia br. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” przeprowadziło 

prace porządkowe na cmentarzu w Miłkowie w ramach projektu ''Ławeczka Pamięci - 

Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc'' - „Społecznik na lata 2019-2021 Program 

Marszałkowski”. 

Projektem tym Stowarzyszenie rozpoczęło 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. 

Tytułowa "ławeczka pamięci’’, zamontowana będzie przy każdym porządkowanym przez 

nas miejscu, będzie dla wędrowców miejscem odpoczynku i zadumy nad przemijającym czasem. 

Do Miłkowa wróciliśmy po ponad dwóch latach. Czas tutaj zrobił swoje, dlatego tak ważna była dla nas kontynuacja 

wcześniejszych działań, pielęgnowanie pamięci o byłych mieszkańcach oraz opieka nad miejscem, w którym spoczęli. 

Działania rozpoczęliśmy od prelekcji na temat historii wsi Milkow/Miłkowo, której początki sięgają XIV w. i panujących 

wówczas na tych terenach templariuszy i joannitów. Po rozdysponowaniu zadań ruszyliśmy do pracy. Podzieleni na kilka 

grup przystąpiliśmy do oczyszczania terenu, zbierania śmieci, wycinki zarośli i krzaków, wykonania 

ścieżek spacerowych, inwentaryzacji pozostałych nagrobków, montażu tytułowej ławeczki, 

sadzenia kwiatów i krzewów. Po zakończeniu prac, każdy wolontariusz otrzymał pamiątkowy 

dyplom oraz kilka gadżetów ufundowanych przez 

Zwiadowcę Historii oraz Stowarzyszenie Tempelburg. 
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W działaniach wspierała nas m.in. młodzież z Salezjańskiego 

Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, członkowie 

Stowarzyszenia Bastion Eksploracja Poszukiwania członkowie 

Stowarzyszenia Tempelburg. 

Na miejscu byli także przedstawiciele Harcerskiego Osrodka 

Wodnego Uraz i Asgraf oraz wolontariusze z powiatu 

drawskiego i nie tylko. Specjalne podziękowania dla Pana 

Witolda Zieniewicza. Jak zawsze, gdy historia i pasja idą w 

parze, mogliśmy liczyć na Zwiadowcę Historii  

oraz Sklep Zwiadowca Historii. 

W trakcie prowadzonych prac, odwiedził nas m.in. 

burmistrza Czaplinka Marcin Naruszewicz, który był pod 

wrażeniem naszego zaangażowania w przywracaniu 

zapomnianej historii tego miejsca. Patronat medialny nad akcją sprawował Lokalny Reporter, który już wkrótce zamieści 

relację z tego wydarzenia. 

Serdecznie dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna – wykonaliście kawał dobrej roboty! 

Będąc w okolicach Czaplinka, zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca - naprawdę warto. 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

Oczyszczona ścieżka 
Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz  

i prezes SHK „Tempelburg” Mariusz Kapczuk 

Ławeczka pamięci 
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Dworzec na horyzoncie (cz. 2) 
 

Pierwsza część artykułu poświęcona była głównie najstarszym dziejom czaplineckiej stacji kolejowej i nietypowemu 

życiorysowi ulicy Dworcowej. W drugiej części przyjrzymy się życiu mieszkańców tej ulicy oraz historii  komunikacji na 

trasie miasto – dworzec. 

 

Dworzec kolejowy oraz grupa pobliskich zabudowań ma charakter specyficznego osiedla mocno związanego z koleją. W 

znajdujących się w pobliżu dworca budynkach mieszkały przeważnie rodziny kolejarskie. Również całe pierwsze piętro 

dworcowego budynku zawsze pełniło funkcje mieszkalne. Znajdowały się tu mieszkania służbowe kolejarzy, w tym 

zawiadowcy stacji i dyżurnego ruchu. Było to wynikiem często spotykanej w przeszłości praktyki zapewniania pracownikom 

mieszkań w pobliżu miejsca pracy. Według przeprowadzonego rozeznania, tylko w jednym budynku mieszkalnym w 

sąsiedztwie dworca w okresie powojennym nie było żadnej rodziny kolejarskiej. Jest to budynek Dworcowa 6, który aż do 

początku lat 60-tych był opuszczony i częściowo zrujnowany. Jest pewnego rodzaju ciekawostką, że w przybudówce 

zdewastowanego budynku przez pewien czas działał mały sklepik prowadzony przez żonę jednego z kolejarzy. Po 

dokonanej przez miasto odbudowie polegającej praktycznie na wzniesieniu nowego domu od podstaw, na przełomie 1963 

i 1964 wprowadziły się do niego 4 rodziny niezwiązane z koleją. 

Wśród mieszkańców sąsiadującej ze stacją kolejową częścią ulicy Dworcowej, na przestrzeni kilkudziesięciu powojennych 

lat można było zaobserwować funkcjonowanie więzi sąsiedzkich charakterystycznych dla odrębnej jednostki osadniczej. 

Decydowała zapewne o tym przede wszystkim znaczna odległość od miasta oraz to samo źródło utrzymania dużej części 

mieszkańców, którym była praca na kolei. Znaczenie tego drugiego czynnika z czasem zdecydowanie zmalało w związku z 

procesem starzenia się mieszkańców, a także z powodu radykalnego zmniejszenia się liczby pracowników kolei i 

stopniowej utraty przez znajdujące się tu lokale mieszkalne statusu kolejowych mieszkań służbowych. Charakterystyczną 

cechą osiedla sąsiadującego ze stacją jest to, że na obu jego krańcach zlokalizowane są zagrody rolnicze. Przez wiele 

powojennych lat kolejarskie rodziny oraz mieszkających w pobliżu stacji rolników łączyły więzi znacznie silniejsze niż 

zwykłe układy sąsiedzkie. W gospodarstwach  zaopatrywano się w nabiał i różne płody rolne. Korzystano z pomocy 

rolników przy uprawie ogrodów oraz działek rolnych, które przysługiwały w przeszłości kolejarzom. Dorabiano u rolników 

w okresie żniw i wykopków ziemniaków. Związki łączące tę małą społeczność zamieszkującą rejon stacji kolejowej na 

przestrzeni lat uległy radykalnej ewolucji, ale wydaje się, że wciąż dostrzec można u osób wchodzących w skład tej 

społeczności specyficzny sentyment do swego miejsca zamieszkania oddalonego od centrum miasta. 

Już chyba tylko starsi mieszkańcy pamiętają, że przez szereg powojennych lat w pobliżu dworca (a przez pewien czas 

nawet w dworcowym pomieszczeniu przystosowanym do pełnienia funkcji bufetu) czynny był wspomniany już wcześniej 

mały sklep spożywczy, a później GS-owski kiosk ustawiony na placu naprzeciw dworca. Do dyspozycji mieszkańców było 

też kilka pomp stojących w obrębie poszczególnych posesji. Jedna ogólnie dostępna pompa stała na skraju 

przydworcowego placu. Prawdopodobnie w latach 70-tych pompy zostały zastąpione instalacją wodociągową z użyciem 

hydroforu. Wzniesiony wówczas budynek hydroforni znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przydworcowego placu. 

Hydrofornia jest jednak nieczynna, bo  doprowadzony został tu wodociąg miejski. 

Mimo stopniowej  rozbudowy miasta w kierunku torów, duża odległość od dworca wciąż  potęgowana jest wizualnie przez 

otwartą przestrzeń pól rozpościerającą się między zabudowaniami miejskimi a stacją kolejową. W przeszłości odległość ta 

robiła jeszcze większe wrażenie. Nawet jeszcze w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, gdy miejska 

zabudowa parzystej strony ul. Wałeckiej kończyła się przy zbiegu z  ul. Poznańską, przed każdym, kto podążał ulicą 

Wałecką w stronę stacji kolejowej, już od ulicy Poznańskiej rozpościerał się rozległy widok z polami i z pasmem 

przydrożnych drzew, wyznaczających przebieg drogi prowadzącej do odległego, niknącego na linii horyzontu dworca, 

natomiast podróżni, którzy wysiedli z pociągu na czaplineckim dworcu ze zdziwieniem stwierdzali, że z dworca miasto było  

15 
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właściwie niewidoczne, jeśli nie liczyć rysujących się daleko na horyzoncie sylwetek kilku dachów,  komina tartacznego i 

POM-owskiego masztu antenowego. Wrażenia wielkiej odległości  nie było w stanie  pomniejszyć kilka pojedynczych 

zabudowań, stojących wówczas przy trasie między miastem a dworcem. Obecnie, od strony stacji widać nieco więcej 

Czaplinka, niż w przeszłości. W oddali widoczne są bloki osiedli mieszkaniowych wzniesionych w południowej części 

miasta. Widzimy to na fotografii nr 1. 

1. Miasto na horyzoncie widziane z rejonu dworca  

(fot. Zb. Januszaniec, 2013 r.) 

2. Omnibus Emila Blauerta na tle dworca kolejowego  

wg pocztówki z 1912 r. (źródło: „Czaplinek na starej fotografii”,  

wyd. UMiG w Czaplinku) 

Po wybudowaniu kolei od razu pojawił się problem komunikacji z odległą stacją.  Zachowała się wzmianka o omnibusie 

konnym Emila Blauerta kursującym między miastem a dworcem w pierwszym okresie istnienia kolei oraz pocztówka z 

1912 roku przedstawiająca silnikowy omnibus tego samego przewoźnika na tle budynku czaplineckiego dworca. 

Pocztówkę tę widzimy na ilustracji nr 2. Według danych zawartych w książce adresowej z 1933 roku Emil Blauert był 

również właścicielem dworcowej gospody działającej pod nazwą  „Bahnhofswirtschaft”. Reklamę tej gospody (z 

nazwiskiem w wersji Blauelt) znajdujemy również w turystycznym prospekcie z końca lat 20-tych. Według tej reklamy w 

ofercie „Bahnhofswirtschaft” były posiłki i napoje, pokoje gościnne, a nawet garaże oraz samochodowe akcesoria i 

materiały eksploatacyjne. W obu wymienionych wyżej źródłach podany został adres w brzmieniu „Bahnhof” (= dworzec). 

Gdzie znajdowała się ta gospoda? Dane adresowe mogłyby wskazywać, że była to po prostu dworcowa restauracja 

mieszcząca się w budynku dworca. Dworzec miał pomieszczenie przystosowane do pełnienia takiej funkcji. Zastanawia 

jednak szeroka oferta usług z noclegami i z garażami do dyspozycji gości. Zakres oferty pozwala skierować poszukiwania 

siedziby gospody do zabudowań posesji znajdującej się naprzeciw dworca (obecny adres: ul. Dworcowa 4). A może 

właściciel „Bahnhofswirtschaft” prowadził działalność gospodarczą w obu tych miejscach? W pierwszych latach po 1945 

roku pasażerska komunikacja między miastem a dworcem stała pod znakiem konnych dorożek. Dorożki te kształtem 

przypominały nieco westernowe wozy osadników  - dzięki rozpiętym na pałąkach plandekom chroniącym pasażerów przed 

deszczem i wiatrem. Wyposażone były w drewniane ławki mieszczące w przybliżeniu ok. 30  osób. Dorożki te nazywane 

były przez mieszkańców "dyliżansami" lub po prostu "budami". Na trasie  Rynek - dworzec  do 1959 roku kursowały 

przeważnie dwie dorożki choć był taki okres, gdy trasę tę obsługiwały aż trzy "dyliżanse". Dorożki woziły pasażerów do 

każdego pociągu osobowego. W pamięci mieszkańców Czaplinka pozostały nazwiska ówczesnych  czaplineckich 

dorożkarzy: Urkiel, Zubko i Przegaliński. Podróżni przybywający do Czaplinka po wyjściu z dworca zastawali przeważnie taki 

oto niezwykły widok: dorożki ustawione prawie pod samymi drzwiami dworcowego budynku; do jednej z nich zaprasza 

wąsaty dorożkarz - Pan Zubko , do drugiej – żona Pana Przegalińskiego, Pani Maria,  pełniąca rolę konduktorki. Od 1959 

roku kursowała już tylko jedna dorożka - ta widoczna na fotografii nr 3, przechowywanej w czaplineckiej Izbie Muzealnej.  

Jest to dorożka Adama Przegalińskiego. W kursach na dworzec prawie zawsze towarzyszyła mu jego żona Maria 

pobierająca opłaty za przejazd pomagając w ten sposób mężowi, który pracował jako dorożkarz, mimo że miał  
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5. 1960 r. Autobus szczecineckiego MPGK obsługujący trasę  

miasto – dworzec (fot. ze  zbiorów Izby Muzealnej w Czaplinku) 

amputowaną jedną nogę.  

3. Dorożkarz Adam Przegaliński i jego żona Maria jako  

konduktorka (fot. ze zbiorów Izby Muzealnej w Czaplinku). 

Dorożka Adama Przegalińskiego kursowała najdłużej, bo aż do 

26 lipca 1962 roku. W tym właśnie dniu 77-letni Pan 

Przegaliński zmarł przy dworcu, czekając w dorożce na 

przybycie pociągu. Na ten sam pociąg czekał wówczas także 

autobus. 

Ostatni okres kursowania dorożki Adama Przegalińskiego nie 

należał do łatwych. Pojawiła się bowiem poważna 

konkurencja zwiastująca koniec ery  konnych dorożek. W 

październiku 1959 roku tymczasową  komunikację 

samochodową łączącą miasto z dworcem uruchomił 

czaplinecki POM. Przeznaczono do tego celu jeden z 

samochodów technicznych. Na  zdjęciu nr 4 (źródło: 

„Państwowy Ośrodek Maszynowy”, red. Józef Komorowski, 

[w:] „Czaplinek 1945 – 2009. Cz.II. Trud wrastania”, Czaplinek 

2009, str. 156), widzimy stojący na Rynku POM-owski 

samochód z napisem: POGOTOWIE TECHNICZNE, pełniący 

przejściowo rolę autobusu. 

Z kolei od 1 listopada  1960 roku do stałej obsługi tej trasy 

skierowano autobus Zakładu Komunikacji Miejskiej  

wchodzącego w skład szczecineckiego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  (MPKG ). Odtąd 

samotnej dorożce było coraz trudniej zdobyć pasażerów. 

Latem transportowano nią nieraz z dworca do miasta kajaki, 

przywożone koleją przez turystów bądź też wypożyczone od 

tutejszego PTTK przez uczestników spływów Drawą i 

zwracane do Czaplinka transportem kolejowym. 

Nowo utworzona linia autobusowa  obsługiwała 4-

kilometrową trasę łączącą dworzec z ulicą Drahimską. W 

zbiorach czaplineckiej Izby Muzealnej znajduje się zdjęcie z 

1960 roku przedstawiające autobus, który obsługiwał trasę: 

miasto – dworzec. Autobus sfotografowany został na Rynku, 

w miejscu, w którym zwykle parkował ( fot. nr 5). 

Był okres, w którym  kursujące na stację autobusy oprócz 

pasażerów przewoziły również pocztę nadawaną i odbieraną z 

kolejowych ambulansów pocztowych. Worki z listami oraz 

paczki układane były na siedzeniach w wyznaczonej części 

autobusu.  Regularna komunikacja autobusowa  między  

miastem a dworcem, oparta o tabor ze Szczecinka  

4. POM-owski samochód techniczny utrzymujący tymczasową 

komunikację na trasie miasto - dworzec w latach 1959 - 1960 

(źródło: „Czaplinek 1945-2009. Cz. II. Trud wrastania”,  

Czaplinek 2009). 

funkcjonowała aż do 1990 roku mimo kilku istotnych zmian organizacyjnych, które objęły w kolejnych latach szczecinecką 

komunikację miejską. MPGK w Szczecinku przekształcone zostało z czasem w PPGKiM (Powiatowe Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) natomiast od 1978 roku szczecinecka komunikacja miejska weszła w skład   



 Mimo zlikwidowania komunikacji miejskiej, przed dworcem dziś 

także systematycznie zatrzymują się autobusy. Od 2006 roku w 

dniach nauki szkolnej zatrzymują się tu autobusy firmy „IRAS” 

Ireneusza Gackiego dowożące dzieci z Pławna i z Psich Głów do 

czaplineckiej Szkoły Podstawowej i przedszkola. Kursowanie 

tych autobusów dostosowane jest przede wszystkim do potrzeb 

szkoły, ale według informacji otrzymanej z czaplineckiego 

Urzędu Miejskiego, co najmniej od 2009 roku umowa z 

przewoźnikiem przewiduje, że podczas kursów szkolnych  

kierowca może zabierać również pasażerów niebędących 

uczniami. Według informacji z tego samego źródła, w latach 

2002 do 2006 przewóz dzieci szkolnych był realizowany przez  

firmę „Transbus” Stanisława Woronia oraz przez PKS i autobusy wówczas, jak można sądzić, również zatrzymywały się 

przy dworcu. W 2019 roku utworzona została linia autobusowa Drawsko Pomorskie - Czaplinek Dworzec Kolejowy 

obsługiwana przez PKS Złocieniec. Linia ta zapewnia komunikację ze stolicą powiatu, a przy okazji komunikację na trasie 

miasto – dworzec. Trudno byłoby w przypadku takiej linii przyjazdy autobusów na przystanek przy dworcu oraz ich 

odjazdy z tego przystanku w pełni zsynchronizować z komunikacją kolejową. Przy układaniu rozkładu jazdy autobusów 

obsługujących połączenie z Drawskiem Pomorskim brano jednak z pewnością pod uwagę rozkład jazdy PKP, gdyż część 

autobusów tej linii jest wyraźnie skomunikowana  z pociągami zatrzymującymi się w Czaplinku. 

Mimo, że miasto rozbudowało się w kierunku południowym, do stacji kolejowej jest  w dalszym ciągu daleko, więc nie 

można wykluczyć, że  kiedyś w przyszłości  komunikacja miejska w Czaplinku  powiązana z rozkładem jazdy pociągów 

zostanie przywrócona . Na wszelki wypadek zapiszmy miejsca, w których znajdowały się przystanki autobusowe w 

ostatnim okresie funkcjonowania czaplineckiej komunikacji: dwa przystanki przy ul. Drahimskiej (przy zbiegu z ul. Parkową 

i przy skrzyżowaniu z ul. Wąską ), jeden przystanek przy ul. Długiej (przy pawilonie handlowym "Biedronka"), trzy 

przystanki przy ul. Wałeckiej (przy boisku szkoły zawodowej, przy zbiegu z ul. Kościuszki i w pobliżu zbiegu z ul. 

Słowackiego). Cdn. 

   Zbigniew Januszaniec 
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zarządzanego  z Koszalina Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Pierwszymi kierowcami obsługującymi 

otwartą w 1960 roku czaplinecką linię autobusową byli: Władysław Stenyk i Józef Subocz. Władysław Stenyk jeździł na 

trasie miasto - dworzec  przez 30 lat  tzn. aż do 1990 roku. Do tego samego roku, przez 22 lata jeździł na tej trasie inny 

długoletni kierowca - Józef Wilczek. 

Po wycofaniu z Czaplinka w  1990 roku szczecineckiego autobusu, regularną komunikację z dworcem do roku 2004 

utrzymywali czaplineccy przewoźnicy, kolejno: Stanisław Sekrecki, Andrzej Bogusz oraz firma przewozowa "IRAS" 

Ireneusza Gackiego. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły drastyczny spadek liczby pasażerów, co spowodowało,  że jeszcze 

tylko pierwszy z tych przewoźników - Stanisław Sekrecki - jeździł na dworzec typowym autobusem, następni przewoźnicy 

używali już tylko mikrobusów. Jednak mimo zmiany środków transportu, a także mimo dotowania tej komunikacji przez 

miasto,  problemy z rentownością  przewozów sprawiły, ze od 2005 roku Czaplinek nie ma już regularnej komunikacji z 

dworcem. O likwidacji czaplineckiej komunikacji miejskiej przesądził zdecydowany spadek kolejowych przewozów 

pasażerskich oraz rozwój motoryzacji indywidualnej. Obecnie większość pasażerów przywożona jest na dworzec i z 

dworca prywatnymi samochodami osobowymi. W ostatnich latach przed odjazdem pociągów pasażerskich na placu przed 

dworcem często można było zobaczyć zaparkowane samochody, które przywiozły odjeżdżających podróżnych lub 

oczekują na gości (fot. nr 6). Podróżnych przewozi przeważnie ktoś z rodziny lub ktoś znajomy. Czasem jest to taksówka. 

Bywają jednak również przypadki, że na stacji w  Czaplinku nikt do pociągu nie wsiada ani tu nie wysiada. 

6. 2015 r. Prywatne samochody czekające przed dworcem 

na przyjazd pociągu. (fot. Zb. Januszaniec) 
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27 wniosków wpłynęło do CzOK-u  
 

Po raz kolejny mamy okazję poczuć dumę, bowiem Czaplinecki Ośrodek Kultury jako 

operator programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 zachodniopomorskie już po raz 

trzeci ogłosił konkurs grantowy na realizację inicjatyw dla dzieci i młodzieży z 

województwa zachodniopomorskiego, na który przeznaczył 60 tys. zł.  

Przypominamy, że Bardzo Młoda Kultura to program Narodowego Centrum Kultury, 

którego celem jest stworzenie sieci instytucji oraz ludzi kultury i oświaty. Współpraca 

pomiędzy tymi obszarami ma zapewnić rozwój edukacji kulturowej. W każdym 

województwie wybrany jest Operator programu. W województwie 

zachodniopomorskim jest nim właśnie Czaplinecki Ośrodek Kultury. Nauczyciele i 

animatorzy kultury spotykają się na organizowanych przez nas warsztatach i szkoleniach, by następnie realizować 

twórcze inicjatywy.  

Ważnym aspektem programu jest również uświadomienia znaczenia edukacji kulturowej, zwłaszcza w kręgach 

odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczno-kulturalną. 

Program jest finansowany przez Narodowe Centrum Kultury, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

naszych partnerów: Goleniowski Dom Kultury, Dom Kultury w Mirosławcu, Złocieniecki Dom Kultury, Gminny Ośrodek 

Kultury w Ustroniu Morskim, Fundację "Akademia Edukacyjna".  

Program (więc i Czaplinecki Ośrodek Kultury) z roku na rok jest coraz bardziej rozpoznawalny. Nasz dom kultury staje się 

zatem ważnym ośrodkiem działań z zakresu edukacji kulturowej. Mamy nadzieję, że uda się w przyszłości podtrzymać 

sieć kontaktów i sprawić, że Czaplinek będzie nadal ważnym miejscem na mapie kulturalnych działań w naszym 

województwie.  

W tym roku na nasz konkurs wpłynęło 27 zgłoszeń z następujących miejsc: Szczecin, Goleniów, Lipiany, Mirosławiec, 

Darłowo, Gmina Złocieniec, Gmina Kalisz Pomorski, Maszewo, Gmina Czaplinek, Czaplinek, Pyrzyce, Ustronie Morskie, 

Bierzwnik, Chojna, Wałcz, Szczecinek, Połczyn- Zdrój, Sołectwo Nastazin, Golczewo.  

Już wkrótce ogłosimy wyniki! Tymczasem dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej 

współpracy.  

 

Aleksandra Łuczyńska, dyrektorka Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Marta Gosecka, koordynatorka merytoryczna programu BMK  

Działania Gminy Czaplinek przed sezonem turystycznym 

Gmina Czaplinek rozpoczęła działania zmierzające do przygotowania miejsc rekreacji i wypoczynku oraz do zapewnienia 

bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżającego się sezonu turystycznego.  

Już w marcu br. podpisano umowę na remont dwóch pomostów pływających na kąpieliskach nad jeziorem Drawsko i 

jeziorem Czaplino. Pomost nad jeziorem Czaplino zostanie w całości oczyszczony i pomalowany. Natomiast nad jeziorem 

Drawsko w całości zostanie wyremontowanych 11 przęseł oraz sprawdzana będzie szczelność wszystkich elementów, a 

w przypadku jej braku również będą naprawiane. Dodatkowo zostaną wymienione uszkodzone deski oraz mocowania 

łączące poszczególne przęsła w jedną całość. Prace remontowe powinny zakończyć się do 10 czerwca br. Umowę 

podpisano z firmą Usługi Spawalnicze Matwelding na kwotę 38 134,00 zł.  

W kwietniu podpisano umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa 

Zachodniopomorskiego na oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko. Oznakowanych 

zostanie 27 punktów na jeziorze, prowadzone będą również regularne kontrole oznakowanych miejsc. Bojki oraz  
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pozostałe materiały niezbędne do wykonania oznakowania zakupione 

zostały przez Gminę Czaplinek. Łączny koszt wykonania tego zadania to 

kwota 9 768,00 zł.  

Kolejnym krokiem zmierzającym do zapewnienia przyjemnych chwil 

spędzanych w Czaplinku jest podpisanie umowy na wykonywanie prac 

porządkowych w okresie turystycznym na wyspie Bielawie. Prace 

związane ze sprzątaniem wyspy rozpoczęły się 26 kwietnia i potrwają aż 

do końca września 2021 r.  

Jednym z ważnych działań na trenie gminy jest przygotowanie miejsc 

rekreacji turystycznej do wypoczynku. W marcu zlustrowano teren 

gminy, w wyniku czego przygotowano zestawienie prac remontowych i 

odświeżających całą infrastrukturę. Wyłoniono wykonawcę, z którym 

podpisano umowę na kwotę 13 053,99 zł. Firma Usługowo-Handlowa ze 

Szczecinka będzie miała za zadanie wykonanie prac remontowych w 18 

punktach na terenie całej gminy. Impregnacja małej infrastruktury, 

wykonanie nowych koszy na odpady, wymiana uszkodzonych 

elementów altan i ławostołów, itp. powinna zakończyć się w połowie 

czerwca 2021 r.  

W ramach prac związanych z infrastrukturą na bieżąco odnawiane i remontowane są uszkodzenia małej infrastruktury. W 

tym sezonie wykonano nowy stół, zniszczony pod altaną przy Nadbrzeżu Drawskim oraz zlecono naprawę wyrwanego 

zadaszonego ławostołu na parkingu przy ulicy Złocienieckiej. Zaplanowano również wymianę ławek na plaży nad  jeziorem 

Czaplino.  

13 kwietnia ogłoszono zapytanie ofertowe na obsługę ratowniczą kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas 

regat. Na ww. zapytanie w terminie nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na zbyt krótki czas na powtórzenie zapytania 

ofertowego Gmina Czaplinek podejmie negocjacje z potencjalnym wykonawcą, tak aby już 26 czerwca zapewnić obecność 

ratowników WOPR na czaplineckich kąpieliskach.  

O kolejnych pracach związanych z przygotowaniem gminy do sezonu turystycznego będziemy na 

bieżąco informować na stronie internetowej www.czaplinek.pl oraz w kolejnym wydaniu Biuletynu 

Informacyjnego.  

 

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

Pomost nad jeziorem Czaplino 

Stolik z ławeczką nad jeziorem Komorze Altana nad jeziorem Drawsko 
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Terminarz zawodów i imprez wędkarskich okręgu PZW w Koszalinie w 2021 roku 

            

LP. NAZWA IMPREZY DATA MIEJSCE ORGANIZATOR UWAGI 

                                         ZAWODY SPŁAWIKOWE   

            

1. MISTRZOSTWA KOŁA 13. VI J. BYSZKOWO KOŁO NR 10 W CZAPLINKU otwarte 

            

                               ZAWODY SPINNGOWE Z ŁODZI   

            

1. 
IV SPINNINGOWE MISTRZO-
STWA POJEZIERZA DRAW-
SKIEGO 

2. V J. DŁUSKO 
KLUB WĘDKARSKI DYWIZJON /

KOŁO NR 10 W CZAPLINKU 
otwarte 

            

Nowa rzeźba Edwarda Szatkowskiego 

 

Od wielu lat Gmina Czaplinek współpracuje z 

artystą rzeźbiarzem Panem Edwardem 

Szatkowskim. Wiele jego prac znajduje się w 

przestrzeni publicznej miasta oraz sołectw. Na 

granicach gminy stoją rzeźbione „witacze”, 

nad jeziorem Drawsko intryguje Wodnik, na 

Rynku witają turystów Rybak i Dobrogost. 

Rzeźby czaplineckiego Mistrza cieszą oko w 

Łące, Siemczynie, Kluczewie, Czarnem Małem, 

Czarnem Wielkiem, Sikorach i wielu innych 

miejscach. 

Bardzo się cieszymy, że w bieżącym sezonie 

turystycznym do istniejących dzieł dołączy 

nowe – grupa rzeźb, składająca się z łodzi rybackiej na falach i postaci dwóch bajkowych rybaków, ciągnących sieć. Cała 

kompozycja, wykonana z drewna topolowego zostanie posadowiona na czaplineckim deptaku, naprzeciw Baru „Cafe 

Trocki”. 

Mamy nadzieję, że Łódź Rybacka stanie się kolejną atrakcją na terenie gminy Czaplinek i, jak pozostałe rzeźby Pana 

Edwarda Szatkowskiego, znajdzie swoich wiernych fanów. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Nowo powstająca rzeźba Pana Edwarda Szatkowskiego 
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                             ZAWODY GRUNTOWE / FEEDEROWE   

            

1. GRUNTOWE ZAWODY WĘDKARSKIE 1.VIII J. DŁUSKO 
KLUB WĘDKARSKI DYWIZJON /

KOŁO NR 10 W CZAPLINKU 
otwarte 

2. NOCNE ZAWODY GRUNTOWE PARAMI VIII J. DŁUSKO 
KLUB WĘDKARSKI DYWIZJON /

KOŁO NR 10 W CZAPLINKU 
otwarte 

                                  ZAWODY SPINNING Z BRZEGU   

            

1. 
PUCHAR ZIEMI CZAPLINECKIEJ - SPINNING Z 
BRZEGU 

3.IX 
J.BYSZKOWO-

BROCZYNO 
KOŁO NR 10 W CZAPLINKU otwarte 

            

              ZAWODY GRUNT / SPŁAWIK / SPINNING Z BRZEGU 

            

1. 

ZAWODY DRUŻYNOWE O PUCHAR 
BURMISTRZA CZAPLINKA MAX 13 
DRUŻYN 

25. VII J.BYSZKOWO KOŁO NR 10 W CZAPLINKU otwarte 

2. OSTATNIA RYBA 3 DYSC 24. X J. BYSZKOWO KOŁO NR 10 W CZAPLINKU otwarte 

            

            

                   ZAWODY TOWARZYSZĄCE - SPINING Z ŁODZI   

            

            

1. 
TURNIEJ III MIAST - FESTIWAL 
WĘDKARSKI 

16.V - 

SZCZECINECKA LOKALNA 

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA W 

SZCZECINKU / POWIAT DRAWSKI 

otwarte 

2. 
TURNIEJ III MIAST - SZCZECINECKI 
JESIOTR 

27.VI - 

SZCZECINECKA LOKALNA 

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA W 

SZCZECINKU / POWIAT DRAWSKI 

otwarte 

3. 
TURNIEJ III MIAST - WĘDKARSKI 
POLIGON - BORNE SULINOWO 

4.IX - 

SZCZECINECKA LOKALNA 

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA W 

SZCZECINKU / POWIAT DRAWSKI 

otwarte 

Organizatorzy informują, że terminy podanych spotkań mogą ulec zmianie więcej informacji na stronach internetowych: 

fb PZW Czaplinek Koło nr 10, ZDR FISHING. 

Małgorzata Komorowska, sekretarz Koła PZW nr 10 w Czaplinku 
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