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Inwestycje w sołectwach Gminy Czaplinek 

„Chata Biesiadna” sołectwo Żelisławie  – program: „Granty Sołeckie 2019” Plac sportowo – rekreacyjny w Broczynie – program: „Społecznik 2019”  

 
Kompostownie w Ostrorogu – program: „Mikrodotacje 2020”  

Wiata na placu integracyjnym przy jeziorze Sołeckim w Machlinach  
– program: „Granty Sołeckie 2019” 

 Zadaszone ławostoły w Żelisławiu – program: „Granty Sołeckie 2020” „Chłopska Chata” w Siemczynie – program: „Granty Sołeckie 2020”  

Lapidarium w Siemczynie – program: „Społecznik 2020” 
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Pomost rekreacyjny przy placu integracyjnym w Żelisławiu – program: „Społecznik 2019” 

Drodzy mieszkańcy Gminy Czaplinek, 
  
mijający rok był dla nas wszystkich rokiem niepewności i obaw. Pandemia wymusiła wprowadzenie nowych zasad życia 

społecznego. Był to okres odizolowania, braku możliwości spotkań z bliskimi, ciężkich traumatycznych przeżyć związanych 

ze stratą najbliższych, trudnego przechodzenia COVID-19. Pomimo wszystkich tych przeciwności losu Gmina Czaplinek 

nieprzerwanie realizowała zaplanowane zadania budżetowe i inwestycyjne mające na celu polepszenie życia 

mieszkańców. Urzeczywistnienie tych zadań nie byłoby możliwe  bez merytorycznego wsparcia pracowników Urzędu 

Miasta, jednostek pomocniczych, urzędów wyższego szczebla, radnych Rady Miejskiej podejmujących kluczowe decyzje 

dotyczące spraw budżetowych oraz wyboru inwestycji przeznaczonych do realizacji. Podziękowania składam również 

sołtysom zabiegającym o rozwój swoich terenów z funduszu sołeckiego oraz stowarzyszeniom wykorzystującym swój 

potencjał do zmieniania przestrzeni publicznej wokół nas. Pozytywnie oceniam również przygotowane w fazie 

projektowej  inwestycje - kadencji poprzedniego włodarza, dzięki czemu możliwa jest ich realizacja obecnie. Wszystkim, 

którym rozwój naszej gminy leży na sercu składam gorące podziękowania.  

W listopadzie 2018 r objąłem urząd burmistrza Czaplinka z zadłużeniem Gminy wynoszącym 23 mln 590 tys. 019,00 zł. 

przy wykonanych dochodach  wynoszących 55 mln 817 tys. 263,77 zł. Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów 

wyniosło 42,26 % . Na koniec 2020 r. zadłużenie wynosiło 21 mln 574 tys. 0,19 zł przy wykonanych dochodach 

wynoszących 63 mln 0,94 tys. 138,50 zł. Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 34,19 %. Jest mi miło 

poinformować Państwa, że dług Gminy Czaplinek zmalał o 2 mln 16 tys. zł, t.j. o 8,07 % 

 

Oświata: Jedną z pierwszych spraw, które musiałem rozwiązać zaraz po objęciu przeze mnie urzędu, było uratowanie 

przed zamknięciem placówki oświatowej budynku (byłego gimnazjum) przy ul. Słonecznej. Likwidacja tego obiektu 

spowodowałaby wprowadzenie dwuzmianowej nauki w szkole podstawowej przy ul. Wałeckiej ze względu na zwiększoną 

ilość uczniów. Uczniowie z terenów wiejskich byliby w domu po godzinie osiemnastej, co miałoby negatywny wpływ na  
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ich rozwój.  W budynku tym obecnie trwa wymiana okien 

mająca na celu zmniejszenie utraty  ciepła.  Z programu 

Polska Cyfrowa  zakupiono do Szkoły Podstawowej w 

Czaplinku i Broczynie 72 laptopy na potrzeby nauki zdalnej. Z 

funduszu  Małych Projektów programu Interreg VA z 

partnerską gminą Marlow zrealizowano wyposażenie sali 

lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Czaplinku do 

prowadzenia wideokonferencji (w tym serwer, 25 

komputerów typu all in one z kamerkami, monitor interaktywny, biurka i krzesła. 

 

Od początku mojej kadencji do czerwca 2021 zrealizowano, bądź są w trakcie realizacji następujące inwestycje na terenie 

naszej gminy:  

Remont sceny  amfiteatru – inwestycja miała na celu przebudowę spróchniałej konstrukcji nie nadającej się do użytku 

na trwałą z kostki betonowej. Przebudowa widowni (wymiana schodów).  

Dzięki staraniom ZGK - spółki z o. o. 

wyremontowano fontannę na Rynku 

Miejskim w Czaplinku.    

 Inwestycje drogowe: - przebudowa 

drogi wewnętrznej do jez. Komorze 

w Sikorach, przebudowa ulicy 

Chrobrego w Czaplinku wraz z siecią 

kanalizacji deszczowej  

z dofinansowania  programu 

„Fundusz dróg samorządowych”, 

przebudowa ul. Gdańskiej wraz z 

siecią kanalizacji deszczowej, 

również z dofinansowania programu 

„Fundusz dróg samorządowych” – 

termin zakończenia – połowa lipca 2021 r.  Wspólnie z Nadleśnictwem Czaplinek wyremontowano drogę na odcinku 600 

metrów bieżących z miejscowości Stare Gonne do Prosinka. 
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Inwestycje wodno - kanalizacyjne:  pod 

koniec maja 2020 r.  podpisałem umowę  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 r. na budowę 

kanalizacji sanitarnej do Siemczyna. Kwota 

przyznanej dotacji ze środków UE wynosi  

1 mln 999 tys. 652,00 zł. W imieniu 

marszałka w tej sprawie gościłem panią 

Annę Bańkowską – członkinię Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

Z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała dofinansowanie również na II etap skanalizowania drugiej 

części Siemczyna. Wykonano projekt budowlany sieci wodociągowej do miejscowości Trzciniec, Byszkowo i Kamienna 

Góra. Inwestycja jest priorytetowa ze względu na pogarszającą się jakość wody. Obecnie trwa przebudowa ujęcia i stacji 

uzdatniania wody w Czarnem Wielkiem. Doprowadzono sieć wodociągową z Machlin do Kosina oraz uzbrojono w sieć 

wodociągową  działki budowlane w Piasecznie. 

Z firmą Energa podpisałem umowę na wymianę 1385 punktów świetlnych z sodowych na oprawy ledowe w Gminie 

Czaplinek – termin rozpoczęcia lipiec – sierpień 2021 r. 

5 



6 

Podsumowanie połowy kadencji 

Biuletyn Informacyjny czerwiec 2021 

Infrastruktura turystyczna: 

6 sierpnia 2019 r. w Szczecinie miało miejsce uroczyste podpisanie  umowy na budowę infrastruktury nad jeziorem 

Drawsko -  „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”, którego liderem jest Lokalna 

Organizacja Turystyczna „Wokół Drawy” .  

W ramach tego projektu powstał falochron przy Ośrodku Sportów Wodnych.  



Z dofinansowania Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

podpisałem umowę wykonania  

kolejnego odcinka ścieżki pieszo-

rowerowej na nadbrzeżu jeziora 

Drawsko w Czaplinku od pomnika 

Papieża do parku przy amfiteatrze. 

Ponadto w ramach programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 zostanie wykonany 

montaż nowego (mocniejszego) 

oświetlenia  i ścianki 

wspinaczkowej w hali 

7 

Biuletyn Informacyjny czerwiec 2021 

Podsumowanie połowy kadencji 

Powstał pomost z altaną widokową na jezioro Drawsko. 

Niebawem zaczną się prace budowlane slipu z najazdem i chodnikami przy stanicy WOPR. 

Infrastruktura sportowa: 

 

W czerwcu ubiegłego roku wykonano renowację boiska 

głównego na stadionie miejskim poprzez nawożenie  

i zabiegi pielęgnacyjne murawy, natomiast z inicjatywy 

mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz 

sponsorów wykonano instalację zautomatyzowanego 

systemu nawadniania boiska. 

W celu polepszenia warunków korzystania z Ośrodka Sportów Wodnych zakupiono kontenery sanitarne z wc  

i prysznicami. Doprowadzono kanalizację w celu uregulowania sprawy zrzutu nieczystości płynnych z łódek. 
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Z inicjatywy radnego 

Marcina Czerniawskiego  

i Macieja Słomki w  ramach 

Lokalnych Inicjatyw 

Społecznych powstało 

boisko streetball  między ul. 

Jeziorną a nadbrzeżem 

jeziora Drawsko. 

Kultura 

Czaplinecki Ośrodek Kultury zakupił samochód dostawczy z windą, wyremontował pomieszczenia w  budynku CzOK oraz 

zrewitalizował przylegający teren. Pomimo pandemii zorganizował wiele wydarzeń artystycznych. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Dla OSP w Czaplinku zakupiono z dofinansowaniem zewnętrznym  nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy.  

W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono skuter wodny do patroli na akwenach.   
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Ekologia – Czyste Powietrze 

23.08.2019 r. nastąpiło podpisanie umowy na poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne 

na terenie gminy Czaplinek.  W ramach programu osoby prywatne mogą starać się o dofinansowanie do wymiany starych 

pieców na nowe. 

Zakup przez ZGK nowej śmieciarki do segregacji śmieci. 

Fundusz Sołecki 

Z funduszu sołeckiego z inicjatywy sołtysów przy wsparciu  merytorycznym pracowników urzędu powstały: 

„Chata Biesiadna” sołectwo Żelisławie  – program: „Granty Sołeckie 2019”, plac sportowo – rekreacyjny w Broczynie – 

program: Społecznik 2019, wiata na placu integracyjnym przy jeziorze Sołeckim w Machlinach – program: „Granty 

Sołeckie 2019”, pomost rekreacyjny przy placu integracyjnym w Żelisławiu – program: „Społecznik 2019, „Chłopska 

Chata” w Siemczynie – program: „Granty Sołeckie 2020, zadaszone ławostoły w Żelisławiu – program: „Granty Sołeckie 

2020, kompostownie w Ostrorogu – program: Mikrodotacje 2020, Lapidarium w Siemczynie – program: Społecznik 2020. 

(fotografie w galerii na stronie 2) 

 

Powyższe inwestycje możliwe były do zrealizowania dzięki determinacji wszystkich zaangażowanych. 

Pragnę jeszcze raz podziękować za okazane zaufanie oraz przychylne ustosunkowanie się do realizowanej przeze mnie 

wizji budowania Gminy Czaplinek, jako miejsca przyjaznego prowadzeniu działalności rolniczej, turystycznej oraz 

inwestycyjnej w poszanowaniu wartości przyrodniczych naszego regionu. 

 

Z poważaniem  

Marcin Naruszewicz 

Informacja z XXXII Sesji Rady Miejskiej 

 
27 maja 2021 roku o godz. 11

00
 odbyła się XXXII 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 7 radnych, 5 radnych obradowało zdalnie (Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Marcin 

Czerniawski, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś).  Nieobecni radni: Ewa Sobczak, Sebastian Matułojć, Maciej Bernat.    



Biuro Rady, Inwestycje 
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Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  

a. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

Statutu Gminy Czaplinek - podjęła 11 głosami „za”  

w obecności 12 radnych. Radny Michał Olejniczak nie 

brał udział w głosowaniu; 

b. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 12 

głosami „za” w obecności 12 radnych; 

c. wydzierżawienia na okres pięciu lat 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. wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 8 głosami 

„za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (radna Krystyna Kryczka) oraz 2 głosach ,,wstrzymujących się’’ (radni: Anna 

Kucharczyk, Wacław Mierzejewski) w obecności 11 radnych. Radny Grzegorz Gabryś opuścił obrady sesji przed 

głosowaniem; 

f. określenia Regulaminu Kąpieliska nad jeziorem Czaplino w Czaplinku - podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 

radnych; 

g.    określenia Regulaminu Kąpieliska nad jeziorem Drawsko przy ulicy Drahimskiej w Czaplinku - podjęła 11 głosami „za” 

w obecności 11 radnych. 

 

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

- określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego - podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 radnych;  

- zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (radny 

Michał Olejniczak) w obecności 11 radnych; 

- zmiany uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad 

korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – teren byłego wojskowego lotniska w miejscowości 

Broczyno - podjęła 8 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” (radni: Krystyna Kryczka, Anna Kucharczyk, 

Szymon Pastuszek) w obecności 11 radnych.  

Podczas Sesji radni zapoznali się z prezentacją multimedialną pod nazwą „Przygotowanie do sezonu turystycznego 

Gminy Czaplinek w 2021 r.”, którą przedstawił i omówił burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz.  

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami do działek budowlanych  

w m. Piaseczno  
 

9 czerwca 2021 r. zostały zakończone prace związane z budową sieci wodociągowej wraz przyłączami do działek 

budowlanych w m. Piaseczno. Wykonawcą robót była firma HYDROTECHNIKA Krzysztofa Pyszki ze Złotowa. Wartość 

robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 162 000,00 zł. Zadanie obejmowało uzbrojenie w sieć  
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Inwestycje 

wodociągową 17 działek budowlano-rekreacyjnych wraz  

z przyłączami do każdej z nich, które następnie będą 

zbywane na rzecz inwestorów w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

 

 

Marek Młynarczyk,  

kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do OSW przy ul. Nadbrzeże Drawskie 

24 maja 2021 r., po przeprowadzonych negocjacjach, podpisana została umowa z wykonawcą ww. zadania tj. 

„HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka” ze Złotowa na kwotę 148 000,00 zł brutto z terminem wykonania do 30 czerwca 

2021 r. Plac budowy został przekazany dla wykonawcy w dniu 31.05.2021 r. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 

kanalizacji sanitarnej na terenie OSW wraz ze studnią kanalizacyjną, zadaniem której będzie odbiór ścieków z jachtów, 

przyłączem do przyległej nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, przebudową istniejącej 

przepompowni ścieków oraz odcinkiem przyłącza kanalizacyjnego przez teren stanicy wędkarskiej do studni 

kanalizacyjnej na kolektorze grawitacyjnym w ul. Jeziornej w Czaplinku. 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 

 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż nadbrzeża jeziora Drawsko w Czaplinku  

 

15 czerwca 2021 r. podpisana została umowa z firmą DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz na 

wykonanie drugiego etapu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż nadbrzeża jeziora Drawsko w Czaplinku za kwotę  

535 911,00 zł. 

W ramach zadania przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej o długości 520 mb  

i szerokości 3,5 mb, miejsc wypoczynku wraz z ławkami i koszami na śmieci, altany drewnianej, drenażu korytkowego  

z uzbrojeniem oraz przebudowę istniejących przepustów rurowych. Zamawiający uwzględniając rozpoczynający się sezon 

turystyczny podjął decyzję o rozpoczęciu robót budowlanych od 17.08.2021 r. Termin zakończenia robót przewiduje się 

do 15 listopada 2021 r. 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 

Podpisanie umowy 

Burmistrz Czaplinka z przedstawicielami wykonawcy 

(Kazimierz Domaracki i Kamila Idec) oraz inspektorem  

nadzoru inwestorskiego Michałem Łagą 
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Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian 

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

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

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

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

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

za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji: 

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych: 

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

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

teren Gminy Czaplinek), 

 sprzedaż nieruchomości, 

 zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością. 

 

Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.  

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

danym adresem. 

 

Do czasu złożenia nowej deklaracji obowiązuje oplata w dotychczasowej wysokości. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów  

Wiadomości z prac we Wspólnotach mieszkaniowych będących w Zarządzie ZNM 

Sp. z o.o.  w Czaplinku 
 

Kontynuując temat zarządu w dużych i małych wspólnotach mieszkaniowych przedstawiamy zasady ich formalnego  

i prawnego funkcjonowania. 

Definicja ustawowa wspólnoty mieszkaniowej (art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali): „ogół 

właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota 

mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana”. 

Definicja ustawowa wspólnoty mieszkaniowej jako jedyne kryterium przynależności do wspólnoty mieszkaniowej 

wyróżnia prawo własności do lokalu lub lokali w danej nieruchomości. 

O powstaniu wspólnoty decyduje moment wyodrębnienia pierwszego lokalu, czyli powstania nieruchomości lokalowej 

na nieruchomości gruntowej. 

Formalne powstanie wspólnoty mieszkaniowej nie musi oznaczać, że wspólnota funkcjonuje. Faktyczne zawiązanie 

wspólnoty mieszkaniowej następuję w chwili ustanowienia reprezentacji właścicieli lokali, a więc z chwilą powierzenia 

zarządu nieruchomością wspólną lub wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej. 

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali, a więc mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, a także 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli są właścicielami w określonej nieruchomości. 

Ustawodawca nie przyznaje wspólnocie mieszkaniowej osobowości prawnej, jednak wyraźnie przyznaje jej zdolność do 

czynności prawnych: wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania , ale nie „ we własnym 

imieniu”, a więc nie dla siebie, ale dla ogółu właścicieli lokali. 

Zarząd Nieruchomościami Miejskimi 
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Drahimska 52, remont elewacji                                 

Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. 

Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymać swój lokal w należytym stanie, 

przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, 

korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać  z nimi w ochronie 

wspólnego dobra. 

 

Przedstawiamy kolejne inwestycje remontowe Wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych. 

Zarząd Nieruchomościami Miejskimi 

Broczyno 90, remont dachu 

Rzeczna 9, remont dachu i elewacja  

Broczyno 89, remont dachu  

Kluczewo 20, remont elewacji. W tym budynku Spółka wyremontowała  

pomieszczenia, z których powstały cztery mieszkania komunalne 

Sikorskiego 37, remont drzwi  

i remont klatki schodowej  
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Zarząd Nieruchomościami Miejskimi, MGOPS 

W przygotowaniu jest dokumentacja  na remont elewacji budynków Wspólnot mieszkaniowych przy ul. Sikorskiego 35  

i 37. Właściciele właśnie zakończyli inwestycję polegającą na remoncie klatek schodowych. Teraz mogą pochwalić się  

czystością i porządkiem. 

W przyszłości odświeżone elewacje budynków z pewnością poprawią ogólny wizerunek Rynku miejskiego. Poniżej 

fotografie budynków przed remontem. 

Budynek WMN Sikorskiego 35  Budynek WMN Sikorskiego 37  

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

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych  

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021 / 2022 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świad-

czeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane:  

- od dnia 1 lipca danego roku w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, 

- od dnia 1 sierpnia danego roku w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną – papierową. 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymagany-

mi dokumentami: 

 - do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 

dnia 30 listopada, 

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących 

świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. 

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługu-

jących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z dokumentami: 

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących 

za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, 

- od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku, 

- od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

 
14 



15 

Biuletyn Informacyjny czerwiec 2021 

MGOPS 

oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku, 

- od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku, 

- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 

następnego roku. 

 

Karolina Szczepanowska, inspektor ds. świadczeń dla rodziny i funduszu alimentacyjnego 

Dodatki mieszkaniowe od 1 lipca 2021  
 

Ustawą z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która została ogłoszona  

4 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), wprowadzono wiele zmian  w ustawie  z 2 1 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn.zm.).  

I. O dodatek mieszkaniowy będą mogli ubiegać się: 

1) najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujący w tych lokalach; 

2) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 

(własnościowe lub lokatorskie), 

3) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom 

samodzielnych lokali mieszkalnych, 

4) inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego 

zajmowaniem, 

5) osoby, zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem 

lokalu socjalnego. 

II. Dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał: 

1) w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego; 

2) może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust.1. 

III. Dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwał osobom przebywającym w: 

a) domu pomocy społecznej, 

b) młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

c) schronisku dla nieletnich, 

d) zakładzie poprawczym, 

e) zakładzie karnym, 

f) szkole, w tym w szkole wojskowej 

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.    

IV. Kryterium: 

Dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego 

przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na  jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie  

przekroczy w gospodarstwie: 

1) jednoosobowym – 40%   2 066,99 zł 

2) wieloosobowym – 30%   1 550,24 zł 

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu złożenia wniosku – obecnie wynosi –  

5 167,47 zł (kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu  
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Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020r. poz. 53, 252,568,1222 i 1578). 

V. Dochód. 

Za dochód będzie uważać się  dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz. 111.). Dochodem będzie przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 

przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Nie będzie uwzględniać się dochodu osoby, która przebywa w: domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej. 

VI. Powierzchnia. 

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać dla: 

 1 osoby  –  35 m2 

       2 osób   –  40 m2 

       3 osób   –  45 m2 

       4 osób   –  55 m2 

       5 osób   –  65 m2 

      6 osób   –  70 m2,  a w  przypadku gdy w mieszkaniu jest większa liczba osób, dla każdej kolejnej zwiększa się 

normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. 

Dodatek przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa nie przekracza powierzchni normatywnej      o więcej niż 30% albo 50% 

pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej.  

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna 

poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania  

w oddzielnym pokoju. Normatywną  powierzchnię powiększy się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.  

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,  

o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426, 568 i 875). 

VII. Wysokość dodatku mieszkaniowego. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną 

powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegająca się  

o dodatek mieszkaniowy w wysokości: 

- 15% dochodów gospodarstwa domowego -  w gospodarstwie jednoosobowym, 

- 12% dochodów gospodarstwa domowego -  w gospodarstwie 2-4-osobowym, 

- 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym  i większym. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na 

normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal 

mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. 

Dodatku mieszkaniowego nie będzie można przyznać, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.  

VIII. Wydatki. 

Wydatkami, które będą przyjmowane do obliczenia dodatku są: 

1) czynsz, 

1a) koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r.                                                                               

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 
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2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne  

w spółdzielni mieszkaniowej, 

3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, 

4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, 

5) inne niż wymienione wyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, 

6) opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe 

7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. 

IX. Ryczałt. 

Jeżeli lokal nie będzie wyposażony w instalację: 

a)  doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania – za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup 

opału będzie się uznawać się równowartość 5 kWh energii elektrycznej na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej, 

b) ciepłej wody - za  wydatek  stanowiący  podstawę  obliczania  ryczałtu  na zakup opału będzie się uznawać je 

równowartość 20 kWh energii elektrycznej na każdego członka gospodarstwa domowego, lub 

c) gazu przewodowego - za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału będzie się uznawać 

równowartość 10 kWh energii elektrycznej w  jednoosobowym gospodarstwie domowym  oraz równowartość 2 kWh na 

każdą dodatkową osobę  

W celu obliczenia wysokości ryczałtu, stosować się będzie się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na 

podstawie art. 23 ust.2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne  (Dz.U. z 2021r. poz. 716) 

powiększoną o podatek od towarów i usług. 

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2021 średnia cena energii elektrycznej wynosi 0,5374 zł/

kWh bez podatku akcyzowego i VAT natomiast z VAT-em 0,6610 zł/kWh.  

Od 1 lipca 2021r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który będzie można 

pobrać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie  mgops.czaplinek.ibip.pl.   

 

Maria Kuzio, inspektor ds. pomocy mieszkaniowej i KDR 

Karta Dużej Rodziny 

9 czerwca 2021 r. po wprowadzeniu nowelizacji w ustawie z dnia  

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wszystkie aktywne Karty Dużej 

Rodziny w formie tradycyjnej uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, 

że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. 

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie 

tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją  

w aplikacji mObywatel. (Aplikacja mObywatel jest bezpłatna i może  

z niej skorzystać każdy, kto jest pełnoletni i ma: ważny dowód osobisty, 

Profil Zaufany, smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 6.0 (lub nowszej) lub z systemem iOS 12 (lub wyższej) 

wyposażony w Bluetooth i aparat fotograficzny, połączenie z internetem). 

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). 

Aplikacja mKDR  zostanie  zamknięta z końcem czerwca 2021 r.  

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych. 

 

Maria Kuzio, inspektor. ds. pomocy mieszkaniowej i KDR 
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Wiosna w Klubie Senior+ 

 
W kwietniu Szkolne Koło Caritas zorganizowało konkurs literacki  LAUDATO SI’, 

którego zadaniem było ułożenie wiersza o tematyce ekologicznej. Celem akcji było 

zwrócenie uwagi na rosnący problem zanieczyszczania naszej planety. Seniorzy  

podeszli do konkursu z ogromnym zaangażowaniem. Wspólnymi siłami  ułożyli wiersz 

pt. „Nasza Ziemia”,  który zdobył wyróżnienie oraz nagrodę. 

19 maja seniorzy wybrali się na długi spacer, którego głównym celem były zbiory 

mlecza, które następnie zostały przerobione na pyszny miodzik. Efekty końcowe 

wynagrodziły trud włożony w pracę. Herbatka z miodzikiem smakuje wyśmienicie. 

9 czerwca w Klubie Senior+ zostały wznowione długo wyczekiwane ćwiczenia  

z fizjoterapeutą. Po tak długiej przerwie seniorzy stopniowo pobudzali swoje 

organizmy do aktywności fizycznej. Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia  

w każdy poniedziałek i czwartek na godzinę 10
00

. 

11 czerwca Klub Senior+ wybrał się z wizytą do zaprzyjaźnionego klubu z Bornego 

Sulinowa. Spotkanie odbyło się przy grillu, muzyce i rosyjskich piosenkach, nad pięknym jeziorem Pile. Wspólne spotkania 

zawsze są dobrą okazją do wzajemnej współpracy, budowania nowych więzi oraz wymianą zdobytych doświadczeń. 

 

Marzena Polak, instruktor kulturalno-oświatowy Klubu Senior+ 

Dzień mamy i taty 
 

„Za każdym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic, który uwierzył w nie pierwszy.” (Matthew Jacobson) 

 

W tak pięknym dniu, jakim jest Dzień Mamy i Taty dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały swoim rodzicom programy 

artystyczne. Dzieci bardzo się starały, aby wierszem i piosenką podziękować rodzicom za miłość, cierpliwość i troskę. 

Chodź rodzice nie mogli zobaczyć tych występów na żywo, zostały one nagrane i wysłane w formie elektronicznej. 

 

Anita Michalska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Pasowanie na Przedszkolaka 

28 maja 2021 w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku odbyło się uroczyste pasowanie na Przedszkolaka. Wzięły w nim udział 

dzieci z grup „Myszki” i „Liski” oraz zaproszeni goście: dyrekcja przedszkola, burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz, 

panie reprezentujące Radę Rodziców - Alicja Sapińska i Aleksandra Pawlik. Nagranie uroczystości obejrzeli rodzice, którzy ze 

względu na obostrzenia pandemiczne nie mogli odwiedzić nas osobiście.  

W części artystycznej nasi milusińscy zaprezentowali swoje umiejętności, śpiewając piosenki, tańcząc oraz recytując krótkie 

wierszyki. Po złożeniu obietnicy pozostania dzielnym i zawsze uśmiechniętym przedszkolakiem nastąpił długo wyczekiwany 

moment: Burmistrz Czaplinka pasował dzieci dużą kolorową kredką serdecznie im gratulując. Każdy maluch otrzymał na 

pamiątkę tego dnia drobny upominek; były również prezenty ufundowane przez miłych gości.  

Dzień ten był pełen pozytywnych emocji, nowych niespodziewanych przeżyć. Stał się początkiem kilkuletniej podróży,  

w której udział wezmą nie tylko dzieci, ale również ich rodzice i wszyscy pracownicy naszego przedszkola. 

 

Karolina Uszakiewicz, wychowawca grupy „Liski”  

Grupa „Liski” Grupa „Myszki” 

Dzień z przyrodą 
     
17 czerwca 2021 roku przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

uczestniczyły w pikniku przyrodniczym zorganizowanym przez RDOŚ w Szczecinie  

i Nadleśnictwo Czaplinek. 

W parku przy ulicy Wałeckiej przygotowane były stoiska tematyczne. Niespodziankom 

nie było końca. Każde  stoisko oferowało inną aktywność i niosło inny przekaz w 

zakresie ochrony środowiska.   

Dzieci pod okiem pań z Nadleśnictwa Czaplinek budowały proste domki dla owadów. 

Aktywnie współdziałając, poznały łańcuch zależności i wzajemnych powiązań w 

świecie przyrody – od roślin, poprzez owady, ptaki, gady, aż do ssaków. 

„Łąka” i jej walory - stanowisko dotyczyło świata roślin. Dziewczynki z surowców 

naturalnych – liści, kwiatów, traw tworzyły fantazyjne portrety pt.„Ekologiczne fryzura 

dla pań”. Chłopcy skupili się na tworzeniu plakatu pt. „Błękitna Planeta na łące”.  

Ogromne wrażenie na dzieciach wywarło spotkanie z sokolnikiem i jego 
podopiecznymi – sokołem, jastrzębiem i sówką „Bąblem”, podczas którego dzieci  
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wysłuchały ciekawostek z życia ptaków, mogły je dotknąć  

i pogłaskać, a nawet „przybić piątkę”. 

Wielką atrakcją „Dnia z Przyrodą” były zwierzęta naturalnej 

wielkości - wilk i bóbr. Preparowane zwierzęta zachwyciły 

dzieci – mogły je pogłaskać, przytulić się do nich, obejrzeć ich 

zęby. 

Fantastyczną przygodę w otoczeniu naturalnej zieleni zwień-

czyła loteria fantowa – dzieci otrzymały gadżety, które same 

sobie wylosowały – maskotki, breloczki, kolorowanki, gwizdki, linijki oraz baloniki. 

Dziękujemy RDOŚ w Szczecinie i Nadleśnictwu Czaplinek za tak profesjonalnie i ciekawie przygotowane spotkanie. 

 
Iwona Mierzejewska, nauczyciel Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

„Wszystkie dzieci nasze są…” 

Dzień Dziecka w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 
 

Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który 

czekają młodsze i starsze przedszkolaki. Mając na uwadze, 

że szczególnie w tym dniu dzieci powinny być 

uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszystkim zależy, aby 

był on pełen atrakcji, wyjątkowy i długo wspominany.  

W tym roku, w naszym przedszkolu jego obchody 

rozpoczęliśmy już 31 maja, a dzięki sprzyjającej pogodzie 

mogliśmy zorganizować go na placu przedszkolnym  

z udziałem wychowanków z wszystkich grup wiekowych. 

Dzięki uprzejmości pracowników CzoK oraz wychowanek 

czaplineckiego MOW-u dzieci mogły skorzystać z takich 

atrakcji jak: wata cukrowa, zamki dmuchane, gofry, tańce 

oraz zabawy z ulubionymi postaciami z bajek. W imieniu 

dyrekcji oraz pracowników przedszkola składamy serdeczne 

podziękowania za zorganizowanie tak świetnej zabawy.  

 

1 czerwca zorganizowana została dyskoteka oraz zabawy  

w bańkach mydlanych. Tego dnia przedszkolaki otrzymały 

również prezenty z okazji ich święta. Natomiast 2 czerwca 

zawitał do naszego przedszkola lodobus, który częstował 

dzieci pysznymi lodami.  

 

Mamy nadzieję, że te dni  nasze przedszkolaki zapamiętają 

jako radosne i pełne miłych wrażeń. 

 

Monika Granat, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Spotkanie z panią Edytą Kędzierską 
 
W piątek 11 czerwca mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole czołową trenerkę nordic walking PFNW / INWA w Polsce, 

mistrzynię Chorwacji NW na 5 km w 2019 roku, laureatkę prestiżowej nagrody w środowisku NW za technikę – Nordicus  

w 2017 roku panią Edytę Kędzierską. 

Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII wraz z nauczycielami. 

Na wstępie pani Zyta Jurczyszyn przywitała serdecznie gościa oraz 

wszystkich przybyłych na spotkanie. Powiedziała kilka słów o pani Edycie. 

Przypomniała czymo jest Nordic Walking oraz podczas rozmowy z uczniami 

na temat życiowych pasji nawiązała do hobby gościa, którym jest NW. 

Następnie pani Edyta zachęcała uczestników do „chodzenia na kijach”. 

Według naszego gościa podstawą uprawiania NW są prawidłowe kije oraz 

wygodne buty. Zaprezentowała z czego zbudowane jest kij (rękojeść, trzon, 

ostra końcówka, rękawiczka). Zwróciła również uwagę na to, że kij 

powinien być dostosowany do wzrostu użytkownika. W kolejnym etapie 

rozmowy, zademonstrowała prawidłową technikę NW. 

Na zakończenie eventu Pani Edyta zrobiła pamiątkowe zdjęcie  

z uczestnikami spotkania. 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony naszego gościa na Facebook: 

EKG Edyta Kędzierska Gym. 

  

Ewa Kłoss 

Liga Niezwykłych Umysłów 

W roku szkolnym 2020/21 uczniowie Szkoły Podstawowej w Czaplinku wraz  

z nauczycielami informatyki przez cały rok szkolny uczestniczyli w projekcie Liga 

Niezwykłych Umysłów. Związany był on z nauką programowania w kilku 

najbardziej popularnych językach - Python, SQL i C++. Nagrodzona Złotym 

Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC 2020 innowacyjna 

platforma LNU to narzędzie wspomagające naukę programowania indywidualną  

i w grupach. Korzysta z niej już ponad 600 szkół w całej Polsce. Ponadto LNU to 

program nauczania praktycznego podejścia do programowania, skierowany do 

młodych ludzi. Zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość rozwijania w skuteczny i 

przyjemny sposób pasji w tych dziedzinach. Rozwija też zdolność kreatywnego 

oraz analitycznego myślenia. 

Miło nam poinformować, że uczniowi klasy 6 d, Adamowi Rogowskiemu udało się 

ukończyć kurs SQL i Adam jako jedyny uczeń naszej szkoły przystąpił do egzaminu 

certyfikacyjnego. Egzamin zakończył się sukcesem. Gratulujemy Adamowi 

zdobycia pożądanych na obecnym rynku umiejętności. SQL to kluczowy język 

programowania baz danych, stworzony przez firmę IBM. Praktycznie każda aplikacja korzystająca z baz 

danych wykorzystuje ten język programowania. 

Dziękujemy za wsparcie finansowe udzielone przez Gminę Czaplinek. 

 

Ewa Lemisz – Suska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku  

Więcej o projekcie na stronie: 

www.lnu.org.pl 
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Zakończenie projektu Laudato Si’ – Be (e) Good 
17 czerwca br, odbyło się uroczyste zakończenie projektu ekologicznego Laudato Si – Be (e) Good – z owadami za pan brat 

i jednocześnie uroczyste otwarcie łąki kwietnej przy budynku Szkoły Podstawowej na ulicy Słonecznej 27 z udziałem 

zaproszonych gości. 

Nasz projekt Be( e ) Good – z owadami za pan brat trwał od 1 marca do 31 maja 2021 roku. Głównym tematem była 

popularyzacja encykliki  Laudato Si – w trosce o wspólny dom i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii oraz 

podniesienie świadomości ekologicznej członków naszej społeczności. Bezpośrednio projekt dotyczył ochrony, przywracaniu 

i rozszerzaniu bioróżnorodności naszego terenu, pomocy w rozmnażaniu oraz zimowaniu owadów, zwiększeniu populacji 

lokalnej liczby gatunków ptaków.  

Rozwiązując zidentyfikowany przez nas problem ekologiczny założyliśmy przy szkole łąkę kwietną, na której 

umiejscowiliśmy hotele dla zapylaczy, budki lęgowe, karmniki i poidełka dla ptaków. Zasadziliśmy drzewka i krzewy 

owocowe, truskawki oraz przeróżne byliny. Przy naszej łące postawiliśmy tablicę informacyjną na temat owadów i ptaków 

zamieszkujących nasz teren. Na tablicy umieściliśmy również informacje na temat miododajnych roślin. Wolontariusze 

naszego projektu udali się do pobliskiej pasieki pana Konrada Fujarskiego, aby zapoznać się z życiem pszczelej rodziny oraz 

uświadomić sobie niesamowity porządek tego mikrokosmosu i lepiej zrozumieć po co istnieją najważniejsze owady na 

świecie.  

Spotkaliśmy się z pracownikami Lasów Państwowych, aby zwiększyć świadomość ogromnego znaczenia (gospodarczego, 

społecznego i przyrodniczego) lasów i parków. Zorganizowaliśmy wiele konkursów np. plastyczny, literacki, muzyczny, na 

najpiękniejszą prezentację multimedialną dla naszych kolegów ze szkoły, dla przedszkolaków i seniorów z naszego 

miasteczka. Wszystkie konkursy miały na celu pogłębienie naszej świadomości na temat ochrony środowiska. Wydaliśmy 

kalendarz ze zwycięskimi pracami plastycznymi pt. „12 miesięcy dla naszej Matki Ziemi”. Na zakończenie projektu Laudato 

Si’ zorganizowaliśmy loterię fantową dla naszych młodszych kolegów i koleżanek, w celu propagowania encykliki papieża 

Franciszka.  

Szkolne Koło Caritas składa podziękowania wszystkim zaangażowanym rodzicom, którzy pomagali w przygotowaniu  

i wykonaniu łąki kwietnej oraz sponsorom, którzy wspomogli nas w organizacji projektu.  

Dziękujemy : 

- Panu Zenonowi Błaszczykowi,  

- Pani Ewie Lemisz–Susce, 

- Panu Krzysztofowi Czapidze, 

- Panu Rafałowi Kaczmarkowi, 

- Panu Danielowi Pachciarkowi, 

- Panu Markowi Aleszko, 

- Panu Romanowi Gęsickiemu, 

- Pani Agnieszce Siedlak z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
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- Panu Wiesławowi Giwojno, 

- Caritas Czaplinek, 

- Nadleśnictwu Czaplinek, 

Największą pracę wykonali jednak nasi wolontariusze. 

Dziękujemy: Oli Rojewskiej, Amelii Biernat, Oliwii Susce, Ewie Ważnej, Natalii Polak, Mikołajowi Michałowskiemu, Kacprowi 

Leszczńskiemu, Dominikowi Leszczyńskiemu,  Ignacemu Łątkowskiemu, Jakubowi Czapidze, Łukaszowi Aleszko, Michałowi 

Kaczmarkowi.  

Mamy nadzieję, że uświadomiliśmy naszej społeczności, że boże stworzenie to „nasi młodsi bracia w wierze”, którym 

należny jest szacunek i miłość. Nasze działania, które podjęliśmy, wyraziły przede wszystkim miłość. Bo jeśli kochamy, 

musimy działać, w trosce o naszą „Matkę Ziemię” i o siebie nawzajem. 

 

Renata Aleszko, Agnieszka Kaczmarek, Grażyna Danis, Małgorzata Pachciarek, Grażyna Latos, Jolanta Żywicka i Lidia Kucharska  

Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

Wizyta w Hubertówce - Zofiówce 

W ramach projektu ekologicznego Laudato Si’ – Be(e) good – 

z owadami za pan brat 16 czerwca br. wolontariusze 

Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej 

w Czaplinku gościli w Hubertówce – Zofiówce. 

 Pod czujnym okiem pań Joanny i Beaty z Nadleśnictwa 

Czaplinek uczniowie mieli okazję zabawić się w leśne 

podchody i rozwiązać  ekologiczne zadania. Wizyta w lesie 

była okazją do zgłębienia wiedzy uczniów o gatunkach 

otaczających nas roślin i żyjących w pobliżu zwierząt. Nawet odwiedził nas lis, który ukradł torbę z kiełbaskami. Dzieci  

i młodzież z różnych klas integrowały się ze sobą, co jest niezwykle ważne w ostatnich czasach, ciekawie spędzili czas przy 

ognisku, a także sprawdzili swoją sprawność fizyczną w zmaganiach o najdłuższy skok w dal.  

Renata Aleszko, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

Ognisko Integracyjne klas ósmych 
17 czerwca 2021 roku uczniowie klas ósmych Szkoły 

Podstawowej w Czaplinku wzięli udział w ognisku integracyjnym, 

które odbyło się na terenie Ośrodka Sportów Wodnych. 

Młodzież, po długim czasie izolacji, miała okazję do spędzenia 

kilku godzin poza budynkiem szkoły. Czas upłynął na luźnych 

rozmowach i odbudowywaniu wzajemnych relacji. Nauczyciele 

wychowania fizycznego zorganizowali dla uczniów zespołowe gry 

rywalizacyjne, którym towarzyszyło mnóstwo zabawnych 

sytuacji. Po wysiłku fizycznym młodzież posiliła się kiełbaskami z ogniska, nie zabrakło również odrobiny słodyczy. Uczniowie 

wzięli również udział w konkursie międzyklasowym, podczas którego wyszukiwali i  śpiewali piosenki zawierające słowo 

"klucz".  Przyszli absolwenci z własnej inicjatywy zatańczyli "belgijkę" wprawiając swoim występem w osłupienie grono 

pedagogiczne.  Spotkanie uczniów klas ósmych przy wspólnym ognisku było możliwe między innymi dzięki wsparciu 

finansowemu Gminy Czaplinek oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej. 

 

Magdalena Śniatała, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 
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Dworzec na horyzoncie (cz.4) 
 

Poprzednie trzy części artykułu o czaplineckiej stacji kolejowej zdominowane były przez tematykę historyczną. 

Informacje zawarte w części czwartej, już ostatniej, związane są zarówno z  historią, jak i z dniem dzisiejszym naszej 

stacji. 

 

Przez wiele powojennych lat w głównej części dworca na parterze znajdowała się poczekalnia, kasy biletowe, pomieszczenia 

dyżurnego ruchu, biuro zawiadowcy stacji, pomieszczenia ekspedycji towarowej i schronisko dla pracowników. Na piętrze 

znajdowały się kolejowe mieszkania służbowe. Mieszkał tu m.in. zawiadowca stacji. Mieszkania na piętrze oraz w części 

parteru są nadal, nie mają już one jednak dawnego charakteru służbowego. W części magazynowo-spedycyjnej z rampami, 

w której mieściła się przez pewien czas placówka PSK, obecnie znajduje się hurtownia odzieży używanej. Dziś dworzec nie 

odgrywa większej roli w życiu miasta. 

  

Obszar czaplineckiej stacji kolejowej ograniczony jest dwoma przejazdami strzeżonymi z rogatkami. Na wschodnim krańcu 

terenu stacji znajduje się przejazd z drogą prowadzącą do Byszkowa.  Droga ta tylko na krótkim odcinku - do rejonu firmy 

RIMASTER – ma nawierzchnię asfaltową, a dalej jest drogą gruntową z odcinkami brukowanymi kamieniem polnym. Przy 

przejeździe znajduje się budynek nastawni oznakowany symbolem Cp, w którym pełni służbę dyżurny ruchu. Na zachodnim 

krańcu terenu stacji znajduje się drugi przejazd, na którym z torami krzyżuje się ul. Pławieńska (będąca odcinkiem szosy nr 

177 wiodącej do Mirosława). Przy przejeździe znajduje się nastawnia nieoznakowana żadnym symbolem, która aktualnie 

pozostaje bez obsługi. W przeszłości nastawnia ta oznaczona była symbolem Cp-1. Obecnie oba przejazdy obsługiwane są 

przez dyżurnego ruchu pełniącego służbę w nastawni Cp znajdującej się na wschodnim krańcu stacyjnego terenu. 

 

Dworzec kolejowy w Czaplinku był przedmiotem zagadki krajoznawczo-historycznej mojego autorstwa nr 

135 opublikowanej 29 stycznia 2014 roku na Drawskich Stronach Internetowych.  

(Link: https://www.dsi.net.pl/archiwum-dzialu-odkrywcy/item/641-zabawa-gdzie-to-jest-zagadka-nr-135 ). 

W opisach fotografii ilustrujących tę zagadkę przedstawiłem szereg ciekawostek związanych z dziejami  

czaplineckiej stacji kolejowej. Oto jeden z tych opisów: 

„Po przemianach, które dotknęły kolej po 1989 roku byliśmy świadkami stopniowej degradacji wielu składników mienia 

kolejowego w całym kraju. Z krajobrazu czaplineckiej stacji - o czym nie wszyscy wiedzą - znikł ciekawy około 100-letni , ale 

wciąż sprawny zabytek techniki, a mianowicie obrotnica do parowozów z napędem ręcznym. Obrotnica została 

zdemontowana i prawdopodobnie przeznaczona na złom. Obrotnica znajdowała się w zachodniej części stacji przy budynku 

dawnej parowozowni. Mechanizm obrotnicy był tak skonstruowany, że do jej obracania wystarczała siła rąk jednego 

człowieka (nawet dziecka, o czym się osobiście przekonałem). Był to bez wątpienia interesujący i godny zachowania zabytek 

techniki kolejowej. Obrotnica przestała być w praktyce potrzebna do funkcjonowania stacji, ale to nie usprawiedliwia faktu 

jej zniszczenia. Cechą zabytków jest właśnie to, że powinny być chronione, mimo że straciły praktyczne zastosowanie. 

Żelaznych zbroi rycerskich też już nikt raczej nie nosi, ale mimo to na pewno nikt ich nie oddaje na złom.” 

 

A oto inny, pochodzący z tej samej zagadki, fragment opisu zmian, które zaszły na czaplineckiej stacji:  

„Do obsługi pasażerów służyły aż 3 perony połączone podziemnym przejściem. Po II wojnie światowej linia kolejowa 

Czaplinek - Jastrowie została rozebrana, a szyny – według relacji wielu osób – zostały wywiezione do ZSRR. Rozebranie linii 

kolejowej do Jastrowia sprawiło, że przestał być potrzebny peron nr 3. W związku z tym już dość dawno (przypuszczalnie  

w latach 60-tych) została zlikwidowana częśćpodziemnego przejścia wiodącego do nieużywanego peronu trzeciego. 

Zlikwidowano na peronie nr 3 wiatę nad schodami, przykryto otwór nad schodami, i zamurowano część tunelu  
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przekształcając go w magazyn. W dalszym ciągu pozostawiono czynne podziemne przejście łączące peron 1 z peronem 2. Ale 

do czasu. Po 1998 roku zostało zlikwidowane także to przejście. Stare wiaty, zamiast naprawić, zdemontowano i 

przeznaczono na złom. Otwory nad schodami przykryto płytami betonowymi.”. Wygląd peronów z płytami zakrywającymi 

otwory nad wejściami do nieczynnego podziemnego przejścia dokumentuje fot. nr 1 pochodząca z internetowego serwisu 

„bazakolejowa.pl”.  

Fotografia, którą prezentuję jako ilustrację nr 2 była 

umieszczona w zagadce z następującym komentarzem: „Na tym 

zdjęciu – mimo warstwy śniegu – widzimy, ze na dworcowym 

peronie nr 1 leżą betonowe płyty. Zasłaniają one otwór będący 

pamiątką po nieczynnym podziemnym przejściu łączącym 

perony czaplineckiej stacji kolejowej. Tunel pod torami nadal 

istnieje , ale wejścia do tunelu zamaskowano betonowymi 

płytami. Wiaty, które znajdowały się w przeszłości nad 

schodami wiodącymi do podziemnego przejścia, kolej 

zezłomowała. Nie wszyscy wiedzą, że jedna z tych wiat 

zachowała się do dnia dzisiejszego prawie w całości na 

składnicy złomu. Gdzie? Oczywiście w Czaplinku.”  

W zagadce umieszczone zostały również zdjęcia wiaty, którą wypatrzyłem na składnicy złomu. Jedno z tych zdjęć zostało 

opatrzone następującym komentarzem:  

„Stara wiata znad schodów do nieczynnego podziemnego przejścia łączącego perony czaplineckiej stacji trafiła do skupu 

złomu firmy AUTO – BIAŁACH przy ulicy Pławieńskiej w Czaplinku. Dzięki temu, że firma ta - na tym samym składowisku przy 

ul. Pławieńskiej - prowadzi również sprzedaż opału, kolejowa wiata nie została pocięta, lecz służy jako zadaszenie nad 

towarami wrażliwymi na wpływ warunków atmosferycznych np. nad miałem węglowym. Można powiedzieć, że znajduje się 

tu mały kawałek czaplineckiej stacji.” 

5 marca 2021 roku, a więc po upływie 7 lat od opublikowania informacji o odkryciu zachowanej wiaty peronowej, ponownie 

odwiedziłem plac składowy firmy AUTO-BIAŁACH. Okazało się, że wiata nadal istnieje. Widzimy ją na fot. nr 3. Pełni tu 

podwójną funkcję. Jej jedna połowa służy jako zwykłe zadaszenie nad przechowywanymi towarami, natomiast z drugiej 

połowy urządzono wyposażony w drzwi magazynek  towarów wymagających przechowywania pod zamknięciem. Taki 

sposób wykorzystywania wiaty pozwala ocenić, że ten specyficzny fragment dawnej kolejowej infrastruktury może 

przetrwać jeszcze długie lata W kwietniu 2013 roku pożar strawił mieszkanie znajdujące się w na I piętrze dworca nad 

poczekalnią. W płomieniach zginął mieszkający tu mężczyzna. W wyniku pożaru uszkodzeniu uległa m.in. część stropu nad 

świeżo odmalowaną poczekalnią i nad korytarzem. Widzimy to na fot. nr 4. Mijały tygodnie i miesiące, a kolej wciąż nie 

podejmowała prac remontowych mających na celu usunięcie skutków pożaru, mimo monitów czaplineckich władz miejskich.  

1. Perony z płytami przykrywającymi wejścia do nieczynnego tunelu 

(źródło: https://www.bazakolejowa.pl, fot. „octanq”, lipiec 2015 r.) 

2. Zaśnieżone płyty na peronie 1 nad wejściem do nieczynnego 

tunelu (fot.  Zb. Januszaniec, styczeń 2014 r.) 
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4. Dworcowy sufit zniszczony przez pożar,  
(fot. Zb. Januszaniec, styczeń 2014 r.) 

 
5. Wygląd dworca od strony torów w grudniu 2013 r.  

(fot. Zb. Januszaniec) 

Dołączyłem się do tych monitów poszerzając  opublikowaną na Drawskich Stronach Internetowych zagadkę nr 135  

o tematykę związaną ze staraniami o przyśpieszenie  remontu dworca.  Zagadka nabrała przez to wyraźnego charakteru 

interwencyjnego. Niezależnie od szkód spowodowanych przez pożar, w 2013 roku wygląd budynku dworca pozostawiał 

wiele do życzenia. Widzimy to na fotografii nr 5.                                                                                                                                                       

3. Zezłomowana wiatapełniąca niegdyś funkcję  zadaszenia nad 
wejściem do tunelu łączącego perony służy obecnie do celów 

magazynowych w firmie AUTO-BIAŁACH  
(fot. Zb. Januszaniec, marzec 2021 r.) 

W 2014 roku usunięto zniszczenia spowodowane przez pożar. Zakres rozpoczętych w IV kwartale prac remontowych 

obejmował nie tylko usunięcie skutków pożaru, lecz również odnowienie elewacji dworca i przyległego budynku 

magazynowego. Remont zakończono w 2015 roku. Dzięki temu, że podczas tego remontu odnowione zostały elewacje – 

budynek dworca znacznie zyskał na wyglądzie, co możemy zobaczyć na załączonej fotografii nr 6. Tu dodam, że dworcowy 

budynek  posiadał pierwotnie elewację z czerwonej cegły. Tynkowaną elewację otrzymał dopiero po II wojnie światowej, 

prawdopodobnie w latach 60-tych lub 70-tych. 

W 2017 roku rozpoczęto modernizację linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek - Runowo Pomorskie. Wykonawcą prac 

jest przedsiębiorstwo NDI SA z Sopotu. W 2019 roku zrealizowano I etap tej inwestycji, która w sposób radykalny zmieniła 

wygląd i sposób funkcjonowania czaplineckiej stacji kolejowej, Przebieg prac remontowych dokumentują fotografie  

z kwietnia 2019 roku nr 7, nr 8 i nr 9. Budynek dworca został praktycznie wyłączony z bezpośredniej obsługi pasażerów. 

Mogą oni co najwyżej wejść do tego budynku przez drzwi od strony przydworcowego placu, by schronić się w holu przed 

chłodem czy przed opadami. Wyjście z dworca w stronę torów jest jednak już  nieczynne, gdyż zlikwidowany został 

przydworcowy peron boczny z jedną krawędzią peronową, czyli dawny peron nr 1. Do obsługi pasażerów urządzono nowy  
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wysoki peron  wyspowy zlokalizowany w przeważającej części na przedłużeniu w kierunku zachodnim dawnego peronu nr 2. 

Wschodnia część dawnego peronu nr 2 została zlikwidowana.  

 

W ten sposób rejon obsługi pasażerów został oddalony od dworcowego budynku. Po dokonanej przebudowie czaplineckiej 

stacji kolejowej ma ona charakter przystanku kolejowego z jednym peronem wyposażonym w ławki, oświetlenie, gablotę  

z rozkładem jazdy i dwie małe wiaty przystankowe. Wygląd czaplineckiej stacji przedstawiają załączone fotografie z marca 

2021 roku. Podczas przebudowy stacji zostały ostatecznie usunięte pozostałości po dawnych podziemnych przejściach. 

Zostały zasypane. Zlikwidowano również tor sąsiadujący z zachodnim odcinkiem ul. Dworcowej, który służył w przeszłości do 

prac przeładunkowych. Zburzono dawną dużą rampę, która znajdowała się przy zachodnim krańcu ul. Dworcowej w pobliżu 

przejazdu kolejowego  i  zniwelowano teren, na którym się znajdowała rampa. W stosunkowo krótkim czasie wygląd stacji 

bardzo się zmienił, co  widzimy na fotografiach nr 10 i nr 11. Po dokonanych zmianach do budynku dworcowego coraz 

bardziej zaczęło pasować określenie „były dworzec”. W marcu 2021 roku budynek ten - będący nadal własnością PKP – 

oprócz mieszkań miał również kilka zlokalizowanych na parterze  pomieszczeń oczekujących na zagospodarowanie. Jest 

bardzo wymowne to, że już w końcu 2014 roku podczas odnawiania elewacji usunięto z frontowej ściany dworca tablicę  

z napisem DWORZEC  PKP, natomiast podczas przeprowadzanych w ostatnich  kilku latach prac związanych z modernizacją 

linii kolejowej 210 usunięto z dworcowego budynku tablicę z napisem CZAPLINEK. Dodam jako ciekawostkę, że w przeszłości 

na stacji znajdowały się trzy zegary: na ścianie od strony przydworcowego placu, na przybudówce od strony torów oraz na 

betonowym słupie stojącym na peronie 2. Już na zdjęciach z 2015 roku widoczny jest słup bez peronowego zegara, 

natomiast dwa pozostałe zegary nadal istnieją i wciąż wskazują czas przypominając o dawnej funkcji dworcowego budynku.  

6. Wygląd dworca od strony przydworcowego placu w styczniu 
2016 r. (fot. Zb. Januszaniec) 

7. Prace modernizacyjne na stacji kolejowej, widok w kierunku 
zachodnim,  (fot. Zb. Januszaniec,  kwiecień 2019 r.) 

8. Prace modernizacyjne na stacji kolejowej, widok w kierunku 
wschodnim, (fot. Zb. Januszaniec, kwiecień 2019 r.) 

9. Prace modernizacyjne na stacji kolejowej. Na fotografii widać, 
że jeden tor linii 210 jest już zmodernizowany,  

(fot. Zb.Januszaniec, kwiecień 2019 r.) 
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W czasie, gdy piszę ten tekst, modernizacja linii kolejowej 210 

wciąż jeszcze trwa. Jej efektem, poza zmianą 

zagospodarowania stacji kolejowych znajdujących się przy tej 

linii, ma być zdecydowana poprawa stanu technicznego 

torów, umożliwiająca zwiększenie prędkości jazdy pociągów,  

a także modernizacja urządzeń sterowania ruchem i 

przejazdów kolejowo – drogowych, mająca na celu 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Na załączonych 

fotografiach z marca 2021 roku widzimy, że w rejonie stacji 

kolejowej Czaplinek tory są już zmodernizowane. Baczny 

obserwator zwróci uwagę na brak widocznych połączeń 

między szynami. Szyny są spawane. Można też zauważyć, że 

tradycyjne semafory kształtowe zostały zastąpione 

nowoczesnymi semaforami świetlnymi. W marcu 2021 roku 

prowadzone były jeszcze prace modernizacyjne na innych odcinkach i dlatego na czaplineckiej stacji pasażerowie mogli być 

zaskoczeni widokiem zgromadzonych tu wielkich zwałów kruszywa przeznaczonego do podsypywania podkładów podczas 

modernizacji torów. Zwały kruszywa leżącego obok torów widzimy na fotografii nr 12.  

Na zakończenie artykułu przypomnę Czytelnikom ciekawe wydarzenie związane z czaplineckim dworcem. W końcu lat 

osiemdziesiątych w Czaplinku kręcone były niektóre sceny do amerykańskiego filmu poświęconego losom żydowskiej 

rodziny w czasach nazistowskich. Na czaplineckiej stacji nagrywano scenę  przedstawiającą zatłoczony peron i odjeżdżający 

pociąg, z okien którego machały rączkami dzieci. Do potrzeb filmu dworzec został odpowiednio przygotowany m.in. przez 

zastąpienie polskich napisów napisami w języku niemieckim. W filmie tym, oprócz czaplineckiego dworca, uwieczniony 

został m.in. fragment ulicy Długiej z budynkiem Długa 26 (stary dom z charakterystycznymi kamiennymi schodami 

 i z metalową barierką kowalskiej roboty). Niektórzy mieszkańcy Czaplinka wystąpili w tym filmie jako statyści. Garderoba 

dla statystów z ubiorami z epoki (w tym z mundurami niemieckich żołnierzy) znajdowała się  w CzOK-u. Wzmiankę o tym 

filmie umieściłem w swym przewodniku "Spacerkiem po Czaplinku" w opisie trasy II "Rynek – Drahimska". 

W taki, dość nietypowy sposób kończę czteroczęściową opowieść o dziejach czaplineckiego „dworca na horyzoncie”.

(Koniec) 

    Zbigniew Januszaniec 
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10. Stacja kolejowa po modernizacji, widok w kierunku zachodnim 
(fot. Zb. Januszaniec, marzec 2021 r.) 

11. Stacja kolejowa po modernizacji, widok w kierunku 
wschodnim (fot. Zb. Januszaniec, marzec 2021 r.) 

12. Czaplinecka stacja jest już po modernizacji, ale obok torów 
leżą zwały  kruszywa przeznaczone do trwających jeszcze prac 

modernizacyjnych  na innych odcinkach linii 210,  
(fot. Zb. Januszaniec, marzec 2021 r.) 
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Miarą dojrzałości społecznej jest aktywność obywateli 

9 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 

podpisaliśmy umowę w ramach Programu Społecznik na lata 

2019-2021. W jej podpisaniu udział wzięli marszałek /członkini 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pani Anna 

Bańkowska, pani Natalia Wegner prezes (Koszalińska Agencja 

Rozwoju Regionalnego), sekretarz Powiatu Drawskiego pani 

Katarzyna Getka oraz starosta drawski pan Stanisław Cybula. 

Stowarzyszenie Tempelburg reprezentowali Paweł Nowakowski 

oraz Mariusz Kapczuk. 

Umowa ta dotyczy projektu „Ławeczka Pamięci – Rewitalizacja 

Zapomnianych Miejsc”, przy realizacji którego wspomogą nas 

m.in. Stowarzyszenie Bastion z Kostrzyna, Stowarzyszenie Markisch Friedland z Mirosławca oraz Bractwo Rycerzy 

Bezimiennych z Wałcza. Realizację projektu planujemy na przełomie sierpnia i września. 

W ramach tego zadania, poprzez rewitalizację zaniedbanych cmentarzy, zadbamy o przywrócenie pamięci o byłych 

mieszkańcach tych ziem. Jest to już druga edycja naszego projektu. Pierwszą nie tak dawno zrealizowaliśmy w miejscowości 

Miłkowo w gminie Czaplinek. Chcemy, aby był to projekt cykliczny, który przyczyni się do ocalenie od zapomnienia i od 

całkowitego zniszczenia cmentarzy zagubionych wśród łąk , pól i lasów. Tytułowa "ławeczka pamięci’’, zamontowana przy 

każdym porządkowanym przez nas miejscu, będzie dla wędrowców miejscem odpoczynku i zadumy nad przemijającym 

czasem.  

Zapraszamy do wspólnych działań. 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK TEMPELBURG 

Bezpieczniej na jeziorze Drawsko 
 

Ze względu na rozpoczynający się pełnym pędem sezon 

turystyczny, a w ślad za nim wzmożony ruch żeglarski, oraz 

sympatyków innych dziedzin sportów wodnych, czaplineccy 

strażacy w czerwcową sobotę, odbyli szkolenie z zakresu 

ratownictwa wodnego. 

Przy użyciu zakupionego w ramach Budżetu Obywatelskiego 

2020, skutera wodnego „Yamacha”, w połączeniu z zakupioną 

platformą ratowniczą, sfinansowaną przez Kabel Technik Polska 

w Czaplinku, szkolenie przeprowadziło WOPR Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

W zajęciach doskonalących uczestniczyło siedmiu strażaków posiadających już wcześniej zdobyte uprawnienia 

dopuszczające do posługiwania się sprzętem motorowodnym, w tym skuterami wodnymi. 

Kilku godzinny instruktaż teoretyczny, podparty zajęciami praktycznymi, przekazanymi przez fachową ekipę instruktorów 

WOPR-u, to cenna ratownicza wiedza, a z pewnością kilka dodatkowych treningów, pozwoli strażakom osiągnąć oczekiwane 

umiejętności.  

Adam Czernikiewicz, komendant gminny OSP w Czaplinku 
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Aplikacja „Ratunek” 
 

Zbliża się sezon wakacyjny, dlatego oprócz miłego spędzania czasu warto pomyśleć o bezpieczeństwie, które jest bardzo 

ważne.  

Zachęcamy Państwa do zainstalowania w swoich telefonach darmowej aplikacji pn. „Ratunek”. Aplikacja służy głównie 

szybkiemu reagowaniu na zdarzenia nad wodą i w górach poprzez powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych.  

Aplikacja w trakcie zgłoszenia zdarzenia podaje dokładną lokalizację osoby dzwoniącej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 

ratownicy Ochotniczych Służb Ratowniczych GOPR, TOPR, WOPR, MOPR będą wiedzieć gdzie udać się z pomocą.  

Dodatkowo w aplikacji można wypełnić Książeczkę Medyczną, podając swoje dane, grupę krwi oraz informacje o swoim 

stanie zdrowia. Nie jest to obowiązkowe. Dane te zostaną przekazane ratownikom wyłącznie w trakcie wezwania pomocy 

i znacznie usprawnią procedurę zgłoszenia wypadku. 

Aplikacja do pobrania w Sklep Play. 

 

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

Spotkanie burmistrza ze służbami zapewniającymi bezpieczeństwo na obszarach 
wodnych 
17 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyło się spotkanie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, przedstawiciel WOPR 

Województwa Zachodniopomorskiego Remigiusz Farynik, z-ca komendanta Komisariatu Policji w Czaplinku Radosław 

Januszkiewicz, Gminny Komendant OSP Czaplinek Adam Czernikiewicz, Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku Krzysztof 

Leśniowski. Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnych działań w zakresie polepszenia bezpieczeństwa na wodach 

na terenie Gminy Czaplinek. 

Podczas spotkania omówiono m.in. możliwość wspólnych patroli Policji, Straży Miejskiej, WOPR-u oraz OSP Czaplinek w 

zakresie przestrzegania regulaminu korzystania z jeziora Drawsko oraz stan sprzętowy oraz stan osobowy poszczególnych 

służb. Rozmawiano również o doskonaleniu 8-osobowej ekipy strażaków do ratownictwa wodnego, szkoleniach 

dotyczących bezpieczeństwa na wodzie prowadzonych przez WOPR WZ dla szkół podstawowych w ramach projektu 

Gminy Czaplinek. Pierwsze patrole Policji na jeziorze Drawsko odbyły się 19 czerwca 2021 r., kolejne terminy wspólnych 

patroli zostaną ustalone do końca czerwca. 

 

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

W naszej gminie zrealizujesz bon turystyczny 

Jeśli planują Państwo rodzinny wyjazd do Gminy Czaplinek, warto 

sprawdzić, które obiekty świadczą usługi w ramach bonu 

turystycznego. 

Wchodząc w wyszukiwarkę Podmiotów Akceptujących Bony na 

stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow, należy wybrać miejscowość, do której chcemy się wybrać. 

W ten sposób uzyskamy listę obiektów które realizują bon turystyczny. 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z obiektami na terenie naszej gminy, które świadczą usługi w ramach bonu, 

jednocześnie zapraszamy do Czaplinka. 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  
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Wyremontowane pomosty na plażach w Czaplinku 

Informujemy, że od połowy czerwca można korzystać z wyremontowanych pomostów, które zostały rozstawione na plaży 

miejskiej nad jeziorem Drawsko oraz na plaży nad jeziorem Czaplino. Pomost nad jeziorem Czaplino został w całości 

odnowiony, natomiast zakres prac wykonanych na pomoście nad jeziorem Drawsko obejmował wyremontowanie 11 

przęseł oraz dodatkowych prac polegających na sprawdzaniu szczelności wszystkich przęseł pomostu. Niestety przęsła 

pomostu, które tylko częściowo remontowane były w 2017 r. okazały się w znacznym stopniu nieszczelne, dlatego 

wymagały zwiększenia nakładów finansowych oraz wydłużenia terminu realizacji zadania. Dodatkowo wymiany wymagały 

deski poszycia pomostu w przypadku obu pomostów. Nad jeziorem Czaplino wymieniono 6 desek, 

natomiast nad jeziorem Drawsko wymiany wymagało aż 80 desek.  

Zachęcamy zatem do spacerów w otoczeniu czaplineckich, pięknych jezior. Jednocześnie informujemy, że 

od 26 czerwca 2021 r. kąpieliska rozpoczną funkcjonowanie i będą zabezpieczane przez ratowników 

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego. Warto wiedzieć, że codzienne parametry pogodowe oraz 

czystość wody w polskich kąpieliskach znaleźć można w wakacyjnym serwisie GIS dla kąpielisk na stronie sk.gis.gov.pl/ 

Informujemy również, że w tym roku zasady korzystania z kąpielisk w dobie pandemii COVID-19 nie zmieniły się  

w stosunku do roku poprzedniego.  

 

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

Wyremontowany pomost na jeziorze Czaplino Wyremontowany pomost na jeziorze Drawsko 

Wakacje 2021 
 
Sezon letni zaczyna się, a turyści coraz chętniej zaglądają w nasze okolice.  W poprzednim sezonie pandemia 

pokrzyżowała plany wszystkim właścicielom atrakcji turystycznych oraz turystom, więc sezon zaczął się z opóźnieniem.  

W tym roku każdy oczekiwał na szybkie otwarcie i upragniony wypoczynek przy pięknej pogodzie. W długi czerwcowy 

weekend turyści chętnie odwiedzili gminę Czaplinek i skorzystali z dostępnych atrakcji. Pomimo, iż obostrzenia nadal 

trwają, wszyscy zgodnie przestrzegają ich zasad. Również obiekty turystyczne stosują się do tych wytycznych. 

Obiekty i atrakcje turystyczne w pełni przygotowują się do wakacyjnego otwarcia. Niektóre 

obiekty już są otwarte i gotowe do przyjęcia gości.  Wakacje 2021 zapowiadają się bardzo dobrze, turyści spragnieni są 

odpoczynku, w pełni otwarte są obiekty, a pogoda wskazuje na piękne, słoneczne dni. 

 



Turystyka 

32 

Biuletyn Informacyjny czerwiec 2021 

W Centrum Informacji Turystycznej  można skorzystać z darmowych materiałów 

promocyjnych, w których znajdują się informacje o obiektach oraz atrakcjach 

Czaplinka i okolic. Można skorzystać także z pomocy pracownika, który udzieli 

wyczerpujących informacji. 

Centrum Informacji Turystycznej znajduje się przy ul. Rynek 1 (koło Żabki)  

i w sezonie działa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00,  

w soboty w godz. 10:00 – 16:00, w niedziele w godz. 10:00 – 14:00. Pracownicy IT 

obsługują gości w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim  

i hiszpańskim. 

 

Wszystkie propozycje ofert atrakcji lub obiektów znajdują się na 

stronie www.czaplinek.pl w zakładce e-turystyka. Można znaleźć 

tam informacje na temat: bazy noclegowej, gastronomii, atrakcji 

turystycznych, możliwościach aktywnego wypoczynku oraz 

produktach regionalnych. 

 

Jak co roku turyści chętnie poznają historię Czaplinka i zwiedzają różne zakątki Pojezierza Drawskiego: Kościół parafialny 

pw. Św. Trójcy, ruiny zamku Drahim w Starym Drawsku, a także Palac Siemczyno i stanowisko archeologiczne Kamienne 

Kręgi Gotów. Oprócz wspaniałej historii naszego regionu, możemy skorzystać z takich atrakcji jak: Sławogród, gdzie można 

przenieść się w czasie do średniowiecznych fortyfikacji; w Otwartym Zabytku znajdziemy kolekcję miniatur zabytków 

ryglowych z terenu pojezierza; Kuźnia ceramiczna w Siemczynie oferuje warsztaty z technikami lepienia ręcznego i na kole  

garncarskim; Żelisławski Zapiecek prowadzi zajęcia ceramiki, tkactwa czy pieczenia szczodraków.  W Parku Linowym 

„Linolandia” do dyspozycji gości są 3 trasy o różnym stopniu trudności.  Jezioro Drawsko zaś to ogrom możliwości spędzenia 

aktywnie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Kajaki, żeglarstwo, nurkowanie, wędkarstwo i wiele innych atrakcji. 

Zapraszamy! 

 

Katarzyna Łącka, Technikum Obsługi Turystycznej w Czaplinku 

Nowa rzeźba Edwarda Szatkowskiego 

Na czaplineckim deptaku od niedawna można podziwiać najnowszą rzeźbę 

autorstwa Pana Edwarda Szatkowskiego. Duża kompozycja rzeźb „Łódź Rybacka” 

została zlecona czaplineckiemu artyście jesienią 2020 roku. Zakres prac obejmował 

nie tylko wykonanie poszczególnych elementów (postaci rybaków, łódź, fale, sieci  

i wiosło) i ich konserwację, ale również posadowienia rzeźby w przestrzeni 

publicznej. Aby praca Pana Edwarda mogła długie lata cieszyć oczy mieszkańców  

i turystów kompozycja została zamocowana na metalowych kotwach, dzięki 

którym nie tylko lepiej się prezentuje, ale również nie jest narażona na 

podmywanie wodą. 

Wielkie podziękowania kierujemy w stronę Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Czaplinku, który przygotował miejsce pod rzeźbę, a także zadbał o to, aby była 

estetycznie wyeksponowana. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Dzień Dziecka 
Organizacja tegorocznego Dnia Dziecka ze względu na zmieniające się przepisy covidowe nie była łatwa. Ponieważ naszym 

celem było zapewnienie atrakcji dla wszystkich dzieci z Gminy Czaplinek, postanowiliśmy zorganizować spotkania w kilku 

miejscach dla mniej licznych grup.  

Od samego początku współorganizacji inicjatywy podjął się zespół Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, 

który otrzymał na ten cel dotację z GKPiRPA. Zarówno wychowawczynie/wychowawcy  jak i wychowanki dołożyły 

wszelkich starań, aby na twarzach dzieci nie zabrakło uśmiechu.  

Już 30 maja pojawiliśmy się wspólnie w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku z dmuchanymi zamkami, maskotkami, 

malowaniem twarzy, słodkimi przekąskami i lemoniadą. Kolejnego ranka czekaliśmy natomiast  na Rynku na dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Czaplinku. 

MOW zapewnił słodkie upominki dla każdej klasy, zaprosił również do współpracy niezawodną grupę Rescue Team oraz 

Nadleśnictwo w Czaplinku. Leśnicy zachwycili nas profesjonalnym przygotowaniem stoiska. Nie zabrakło zagadek 

przyrodniczych, ciekawych zabaw, żywych ptaków oraz upominków.  

Do godziny 17:00 na Rynku odbyły się już animacje dla wszystkich chętnych.  

W kolejnych dniach do wspólnej zabawy zaprosiliśmy dzieci  z Niepublicznego Przedszkola „Edukacja”, Żłobka  

i Przedszkola „Bajkowo” , ZPET Bobrowo, Przedszkola Sióstr Salezjanek oraz przedszkola i szkoły w Broczynie. 

Nie tylko dzieci z przedszkoli i szkół mogły liczyć na zabawę.  

Czaplinecki Ośrodek Kultury  odwiedził bowiem kilka wsi: Kołomąt, Rzepowo, Byszkowo. To oczywiście nie koniec naszych 

podróży, bowiem, tak jak w roku ubiegłym, w okresie wakacyjnym wybieramy się do wielu sołectw.  

 

zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury  

Bardzo Młoda Kultura 

Program Bardzo Młoda Kultura w województwie zachodniopomorskim nabiera rozpędu. Czaplinecki Ośrodek Kultury 

rozstrzygnął  konkurs na inicjatywy dla dzieci i młodzieży. Niektóre projekty już się odbywają na terenie całego 

województwa. Czas na warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli, którzy chcą podnieść kompetencje edukacyjno-

kulturowe. 12 czerwca w Ośrodku Kultury w Mirosławcu (partner CzOK-u) odbyło się szkolenie "Ebru - malowanie na 

wodzie", które przeprowadziła bydgoska artystka i edukatorka Agata Zajdel-Banach.   

Wodne obrazy pochłonęły uczestniczki warsztatów bez reszty. Powstały niezwykłe kompozycje, z każdą kolejną próba 

piękniejsze. Udało się również tę technikę zastosować do zafarbowania bawełnianej torby. W miłej atmosferze  
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powstawały też plany wykorzystania nowych umiejętności w czasie pracy z dziećmi. 

Kolejne warsztaty już 3-4 lipca, tym razem w siedzibie kolejnego partnera CzOK  

w Goleniowskim Domu Kultury. Zapraszamy na spotkanie z Dawidem Czajkowkim - 

plakacistą, uznanym w Polsce i świece grafikiem, który w czasie szkolenia "UWAGA!" 

pokaże, w jaki sposób tworzyć informację wizualną, w jaki sposób te umiejętności 

wykorzystać do pracy z młodymi ludźmi. Informacje na naszej stronie 

bmkzachodniopomorskie.pl FB programu. 

 
Marta Gosecka, koordynatorka merytoryczna programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. 
Zachodniopomorskie 

Łemkowskie muzykowanie na Ziemiach Odzyskanych 

Duet „Zoriuszka” oraz Zespół Muzyki dawnej „Huskarl” zaprasza 

na koncerty muzyki łemkowskiej realizowane w ramach projektu 

Lokalnej Organizacji Turystycznej Czaplinek „Łemkowskie 

muzykowanie na Ziemiach Odzyskanych”, dofinansowanego ze 

środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 

ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 

2021”. 

W ramach zadania odbędą się Otwarte Warsztaty pieśni 

łemkowskich w Czaplinku (3 lipca 2021, godz. 16:00 Czaplinecki 

Ośrodek Kultury) oraz trzy koncerty pieśni łemkowskich:  

w Czaplinku (4 lipca 2021, godz. 17:00 Czaplinecki Ośrodek 

Kultury), Białym Borze (30 lipca 2021) oraz Wałczu (13 

sierpnia 2021) w woj. zachodniopomorskim, gdzie mieszkają 

przesiedleńcy z Akcji „Wisła” oraz ich potomkowie. 

Celem zadania jest popularyzacja języka i kultury muzycznej 

dawnych Łemków wśród współczesnego pokolenia ich potomków żyjących obecnie na Pomorzu Zachodnim. 

Dzięki tej inicjatywie lokalne społeczności pochodzenia łemkowskiego utrwalą zanikające już poczucie tożsamości swoich 

mniejszości narodowych poprzez żywy kontakt z pieśniami wykonywanymi przez młodych wokalistów i instrumentalistów 

mieszkających w ich regionie. 

Osoby zaangażowane w realizację zadania: 

Alina Karolewicz (Duet "Zoriuszka") – zajmuje się muzyką ludową od 20 lat, prowadziła młodzieżowe zespoły wokalne  

i teatralne koncertujące w całej Polsce i nagrywające płyty, znawczyni historii regionu Pomorza Zachodniego ze szczególnym 

uwzględnieniem problemu powojennych przesiedleń i „repatriacji”. Odpowiedzialna za merytoryczną część projektu oraz 

konferansjerkę podczas koncertów. 

Magdalena Urlich (Duet "Zoriuszka") – od dziecka zajmuje się wykonywaniem pieśni łemkowskich, wokalistka, 

instrumentalistka. Inicjatorka i koordynatorka wielu wydarzeń kulturalnych. Odpowiedzialna za logistykę i techniczne 

kwestie projektu. 

Mikołaj Woźniak (Zespół "Huskarl") – wokalista i multiinstrumentalista specjalizujący się w muzyce dawnej i folkowej, 

twórca internetowego cyklu audycji „Felieton dudziarza” w ramach programu „Kultura w sieci” w 2020 r. Odpowiedzialny za 

merytoryczną część projektu w zakresie aranżacji oraz konferansjerkę podczas koncertów. 

Magdalena Urlich, inspektor ds. Informacji turystycznej i marketingu 
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Czaplinecki Tydzień Organowy 
 

Gmina Czaplinek, Czaplinecki Ośrodek Kultury oraz Parafia 

pw. Trójcy Św. mają zaszczyt zaprosić na Tydzień Organowy, 

który odbędzie się od 17 do 22 sierpnia 2021. 

Jesienią 2020 roku, dzięki staraniom pani Aliny Karolewicz, 

do Czaplinka przyjechali dwaj organiści z Gniezna – panowie 

Hubert Szreder (muzyk, organista Katedry Gnieźnieńskiej, 

wykładowca w szkołach muzycznych, mentor młodych 

organistów) oraz Krystian Klej (muzyk, kompozytor muzyki 

organowej, organizator festiwalu organowego w Gnieźnie, 

organista parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie), 

aby przetestować znajdujące się „Małym Kościółku” XIX-wieczne organu marki Sauer.  

Muzycy zachwycili się romantycznym brzmieniem zabytkowego instrumentu oraz akustyką świątyni. Zgodnie uznali, że 

organy są w świetnym stanie i doskonale nadają się na kameralne koncerty. 

Udało się uzgodnić termin i warunki pobytu artystów w Czaplinku, dzięki czemu w  sierpniu w naszym miasteczku odbędą 

się codzienne wieczorne koncerty w Kościele pw. Trójcy Świętej. Będzie to świetna okazja, aby nie tylko posłuchać naszych 

organów, ale także zapoznać się kompozycjami na ten instrument, również tymi współczesnymi. 

Szczegółowy program festiwalu już wkrótce udostępnimy na stronie Gminy Czaplinek: 

www.czaplinek.pl 

 
Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

III Piknik Średniowieczny w Czaplinku 

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” oraz Gmina Czaplinek zapraszają na III Piknik Średniowieczny, który 

odbędzie się 14 sierpnia 2021 na terenie wokół Kościoła pw. Trójcy Świętej w Czaplinku oraz skwerze pomiędzy ulicami  

Moniuszki i Leśników. 

Wzorem lat ubiegłych będzie to możliwość lepiej poznać historię naszego miasta oraz założycieli Tempelburga – zakon 

templariuszy. 

 

W programie przewidziano: 

- barwny korowód odtwórców, 

- obóz rzemieślników i możliwość skorzystania z warsztatów rękodzielniczych, 

- koncert muzyki średniowiecznej, 

- zwiedzanie Kościoła pw. Trójcy Świętej, 

- pokaz walk średniowiecznych, 

- prelekcje historyczne, 

- gry i zabawy dla dzieci, 

- jarmark wyrobów rękodzielniczych. 

 

Impreza otrzymała dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Dary rzeczowe z Marlow 

W piątek 28 maja br. Burmistrz naszego miasta partnerskiego Marlow 

pan Norbert Schöler dostarczył po raz kolejny  dary rzeczowe. Tym 

razem jest to sprzęt medyczny oraz odzież dla dzieci. Sprzęt medyczny 

został przekazany do Szpitala Powiatowego w  Drawsku Pomorskim. 

Szpital otrzymał:  3 inkubatory, 3 ciepłe łóżka oraz lampę do 

fototerapii noworodków. Sprzęt jest używany i pochodzi z Kliniki w 

Rostoku. W Niemczech przeszedł przegląd techniczny i posiada 

certyfikaty potwierdzające jego sprawność techniczną. Pozyskany 

sprzęt, będzie służył najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu. 

Sprzęt miał do nas trafić już w październiku 2020 r. Z uwagi na Covid 

nie było możliwości dostarczenia darów wcześniej. Sprzęt w imieniu 

szpitala odebrała pani Marzena Dzieża – dyrektor szpitala. Natomiast 

odzież dla dzieci została przekazana do MGOPS w Czaplinku. 

Transport darów został sfinansowany przez prywatną firmę z Marlow.  

Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz serdecznie podziękował 

Burmistrzowi Marlow oraz wszystkim Darczyńcom za otrzymane 

wsparcie.  

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, zastępca burmistrza Czaplinka 

Podróżnik Robert „Robb”  Maciąg w czaplineckiej Bibliotece 

8 czerwca br. czaplinecką Bibliotekę odwiedził Robert „Robb” 

Maciąg, podróżnik, fotograf z zamiłowania, pedagog  

i dziennikarz, laureat wielu nagród na festiwalach 

podróżniczych, autor artykułów i książek o podróżach. P. R. 

Maciąg napisał m.in. „Rowerem przez Chiny, Wietnam i 

Kambodżę”, „Rowerem w stronę Indii”, „Podręcznik przygody 

rowerowej”, „Tysiąc szklanek herbaty” (otrzymał za nią 

nagrodę Traveler przyznawaną przez miesięcznik National 

Geographic) oraz „TukTuk Cinema”. W swojej twórczości ma 

również książkę dla dzieci pt. „Wielka ucieczka Wawelskiego 

Smoka”. Książka ta była motywem przewodnim spotkania  

w naszej bibliotece zorganizowanego dla uczniów klasy piątej 

ze szkoły podstawowej. Mamy w niej do czynienia  

z alternatywną wersją legendy o smoku wawelskim, zgodnie z którą mieszkający pod Wawelem smok posądzany o różne 

podłości postanowił uciec z Krakowa do kraju, gdzie szanuje się smoki i obdarza czcią. Aby się tam dostać, musiał 

przemierzyć pół Europy i Azję. W swojej wędrówce dotarł do Stambułu, gdzie trafił na Wielki Bazar, a potem przez Morze 

Czarne dostaje się do byłego Imperium Perskiego.  

Przemierza pustynie, oazy, skalne wioski, wędruje Jedwabnym Szlakiem i w końcu dociera do Chin. Podczas swojej podróży 

poznaje nowe smaki, zapachy, język mandaryński, różne grupy etniczne i zwiedza Wielki Mur. Tam dowiaduje się o istnieniu  
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czterech wielkich smoków, które uratowały Chiny przed zagładą. Postanawia zamieszkać w Kitaju, ponieważ jest to miejsce, 

w którym ludzie kochają smoki.  

W trakcie spotkania uczniowie, dzięki przygotowanej przez gościa prezentacji ze zdjęciami z jego podróży, mieli okazję 

zapoznać się z historią Turcji, dawnej Persji i Chin oraz z pamiątkami z podróży, jak chińskie kapelusze czy perskie dywany. 

Autor przedstawił świat pełen barw, pięknych miejsc i niezwykle przyjaznych ludzi. Rozbudził wśród młodych słuchaczy 

ciekawość świata oraz zachęcił do podróżowania.  

Książkę z autografem podróżnika znajdziecie w naszej wypożyczalni. Zapraszamy! 

Spotkanie zostało sfinansowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Drawsku Pomorskim w ramach dotacji 

powiatowej.  

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

Szanowni Państwo, 
przypominamy godziny otwarcia Biblioteki: 

 poniedziałek  10:00 – 18:00   

 wtorek              10:00 – 18:00 

 środa               10:00 – 18:00 

 czwartek              10:00 – 18:00 

 piątek   10:00 – 18:00 

 sobota   nieczynne 

 

Co miesiąc dla naszych czytelników mamy do rozdania 13 darmowych kodów dostępu do Legimi. Platforma Legimi 

umożliwia korzystanie z ponad 60 000 ebooków, wśród nich z najświeższych nowości wydawniczych. Polecamy i życzymy 

miłego czytania.   

 

Hanna Rymar, st. bibliotekarz  

Kolarskie zmagania na szosie i w terenie 

Sezon kolarski trwa w najlepsze. Czaplinecki Mistrz Jan Dymecki co tydzień startuje w kolejnych wyścigach, mierząc się  

z trudnościami na szosie i w terenie oraz z nieprzewidzianymi wypadkami. 

 

30 maja br. nasz kolarz wystartował w wyścigu Debrzno 188. 

Był to wyścig szosowy na dystansie 82 km wzdłuż drogi 188 – 

stąd jego nazwa. Wszyscy zawodnicy (około 130 osób) 

startowało razem. Duży tłok spowodował kraksę już na samym 

starcie. Pan Jan, pomimo, że w niej nie uczestniczył, stracił czas 

i w rezultacie nie udało się już dogonić czołówki wyścigu, ani 

osiągnąć dobrych rezultatów w lotnych premiach. Na metę 

dotarł  jako piaty zawodnik w kategorii M6. Średnia prędkość, 

jaką osiągnął na trasie wyniosła 39 km/h. Czaplinecki Mistrz 

docenił organizatorów za przygotowanie i zabezpieczenie 

wyścigu. 
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6 czerwca br. odbyły się Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym na torze samochodowym  

w Przeźmierowie. Dystans do przebycia wynosił 62 km, średnia prędkość osiągnięta przez Jana Dymeckiego to 40,1 km/h.  

W wyścigu brali udział zarówno licencjonowani zawodnicy, jak i ci bez licencji. Nasz kolarz zakończył wyścig z pewnym 

niedosytem i wymienił trzy rzeczy, które stanęły na przeszkodzie w zdobyciu miejsca na podium: pewność siebie, zbyt duża 

kalkulacja i brak złości sportowej. Podsumowując te zawody, pan Jan stwierdził, że walczyć trzeba na trasie, a nie na finiszu. 

13 czerwca br. Jan Dymecki wziął udział w VII Maratonie MTB o Puchar Burmistrza Strzelec Krajeńskich. Zdaniem naszego 

Mistrza, wyścig był świetnie zorganizowany, a trasa dobrze oznaczona.  

Pan Jan wystartował na dystansie MEGA wraz z 44 innymi zawodnikami. Dobrze rozpoczął wyścig, wytrzymał 

najmocniejszych zawodników i wszedł w pierwszą piętnastkę. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Na ósmym kilometrze 

oderwała się manetka od zmiany biegów. Awaria spowolniła naszego zawodnika, a zmiany biegów były utrudnione. 

Pomimo tego czaplinecki Mistrz dotarł na metę szczęśliwie, zajmując pierwsze miejsce w kategorii M6 oraz 28 w klasyfikacji 

OPEN. 

Serdecznie gratulujemy wyników i uporu, życzymy wiele szczęścia w kolejnych startach.  

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Aplikacja Dobry Sygnał 

Gmina Czaplinek podjęła współpracę  

z Fundacją Nauka dla Środowiska z Koszalina 

w celu realizacji projektu pn. Region 

Dobrego Wsparcia.  

W ramach projektu Gmina zadeklarowała 

uczestnictwo w dwóch formach współpracy: dostępu dla mieszkańców 

do aplikacji „SOS Dobry Sygnał – Dobre Wsparcie” oraz opaski 

Smartchwatch dla seniorów, czyli mobilnego urządzenia mierzącego 

puls i ciśnienie nadgarstkowe, z przyciskami SOS. 

Opaski w najbliższym czasie trafią do seniorów z terenu gminy 

Czaplinek, natomiast aplikację Dobry Sygnał – Dobre Wsparcie już 

teraz można pobrać ze sklepu Google Play (działa tylko na systemie 

Android). 

Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne i niesie wiele korzyści w zakresie 

bezpieczeństwa dla osób z niej korzystających. Wciskając przycisk SOS 

w aplikacji, wiadomość z lokalizacją wysyłana jest do 6 wskazanych 

osób, które błyskawicznie otrzymują wiadomość tekstową o potrzebie 

pomocy wraz z lokalizacją osoby potrzebującej pomocy. Do pierwszej 

osoby wykonywane jest połączenie telefoniczne. Każdy samodzielnie 

w pobranej aplikacji może zdefiniować 6 osób, które będzie chciał 

zaalarmować. 

Zachęcamy do pobrania aplikacji dla siebie oraz pomocy w jej instalacji 

osobom starszym ze swojego otoczenia. 

 

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