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Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 

Wieści z Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Praca Julii Granat. Pierwsze miejsce  w konkursie plastycznym  „Moje miasto bez samochodu”, kategoria 8-11 lat 
 



Noemi Mazurek 1. miejsce Laura Tabisz 1. miejsce 

Emilia Zborowska 1. miejsce 

Kornelia Stróżyk 2. miejsce Martyna Bobowska 2. miejsce 

Amelia Kubiak 3. miejsce       Maja Kowalczyk 3. miejsce 

Adela Nowak 2. miejsce 

Milosz Wiśniewski  3. miejsce 

Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie „Moje miasto bez samochodu”. Kategoria 5 - 7 lat 

Anna Rodriguez -  wyróżnienie Amelia Hawro - wyróżnienie 

Antonina Hałuszczyk -  wyróżnienie Błażej Sobala -  wyróżnienie Elena Grzyb -  wyróżnienie 

  Pozostałe prace znajdą Państwo na stronie 31. Tekst alternatywny opisujący ilustracje znajduje się na stronie 27 
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W związku z obowiązującą Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych z dnia 4 kwietnia 2019, poz. 848, Gmina Czaplinek wciela w życie szereg udogodnień dla osób o 

specjalnych potrzebach. 

 

Zmiany dotyczą zarówno strony internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku www.czaplinek.pl , strony Gminy 

na facebooku, kanału YouTube „Czaplinek Przystań na dłużej”, jak i „Biuletynu Informacyjnego” Urzędu 

Miejskiego. 

 

Chcemy, aby nasze czasopismo, wydawane również w formie elektronicznej, było dostępne dla szerokiego 

grona odbiorów, w tym niewidzących  i słabo widzących. 

 

Jest to również ukłon w stronę naszych seniorów, którzy często, ze względu na osłabiony wzrok nie radzą sobie 

z przeczytaniem treści pisanych zbyt małą czcionką. 

 

Dlatego, począwszy od tego numeru, „Biuletyn Informacyjny” otrzymuje odrobinę inną formę graficzną. 

Zamieszczane w czasopiśmie artykuły będą miały odpowiedni do wymogów typ i rozmiar czcionki oraz 

łatwiejsze w czytaniu równanie tekstu do lewej strony, podpisy pod ilustracjami będą kontrastowe, zaś same 

ilustracje otrzymają opis, tzw. tekst alternatywny. 

 

Życzymy miłej lektury! 

 

Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 

Tekst alternatywny: cztery ikony ilustrujące dostępność dla osób z dysfunkcjami: słuchową, wzrokową i 
intelektualną 

Szanowni mieszkańcy, 



Rada Miejska 
Biuletyn Informacyjny październik 2020 
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Informacja z 24. Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku 

W dniu 24 września 2020 roku o godz. 8 odbyła się 24. Sesja  Rady Miejskiej w Czaplinku, zwołana w trybie art. 

20 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym. Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania). 

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

w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. 

W Sesji uczestniczyło 15 radnych, 2 radnych obradowało zdalnie (Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś).  

Na Sesji Rada Miejska w Czaplinku podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r., 

15 głosami „za” w obecności 15 radnych.   

 

Radni Rady Miejskiej uchwałę podjęli w związku z potrzebą zwiększenia wydatków na realizację następujących 

zadań:  

1. Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie – zwiększenie wydatków o 

480 000,00 zł. Wykonanie tego zadania jest konieczne z uwagi na stan techniczny ujęcia i stacji, której 

odbiorcami są miejscowości Czarne Wielkie, Stare Gonne, Kuszewo, Sikory, kolonia Żerdno i kolonia Czarne 

Wielkie. 

2. Gminie Czaplinek przyznane zostało dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu 

Współpracy Interreg V A Meklemburgia — Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska na realizację projektu 

partnerskiego z Miastem Marlow pn. „.Relacje na odległość - Czaplinek i Marlow pokonują dystans”. 

Realizacja projektu jest zaplanowana od 15.09.2020 r. do 31.12.2020 r. W ramach projektu zostanie 

zakupiony sprzęt tj. serwer, 25 komputerów wyposażonych w kamery i spiętych w jedną sieć z odpowiednim 

oprogramowaniem, monitor interaktywny oraz 25 kompletów biurek i krzeseł. Wartość projektu: 170 000,00 zł. 

Dofinansowanie UE: 143 822,86 zł. Wkład własny: 26 177,14 zł. 

 

Tekst: Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Informacja z 25. Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku 

W Sesji uczestniczyło 8 radnych, 4 radnych 

obradowało zdalnie (Aleksandra Ławrukiewicz, 

Anna Minkiewicz, Władysław Wojtowicz, Szymon 

Pastuszek). Nieobecni radni: Marcin Czerniawski, 

Maciej Bernat, Tomasz Marciniak.Podczas Sesji 

radni zapoznali się z prezentacją multimedialną 

pod nazwą „Podsumowanie sezonu turystycznego 

w Gminie Czaplinek w 2020 roku”, którą 

przedstawił i omówił burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz.  

Tekst alternatywny: obrady 25. Sesji Rady 
Miejskiej 

W dniu 15 października 2020 roku o godz. 11 odbyła się 25. Sesja  Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesja odbyła 

się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowa-

nia).Obrady Sesji prowadził pan Michał Olejniczak – przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miej-

skiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.  
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Rada Miejska 
Biuletyn Informacyjny październik 2020 

Ponadto Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  
 

a. zniesienia statusu pomnika przyrody – podjęła 11 głosami „za” w obecności 12 radnych. Radny Michał 

Olejniczak nie brał udziału w głosowaniu, 

b. zmiany uchwały Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia 

poborów od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia 

inkasentów, terminów płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – podjęła 12 głosami „za” w 

obecności 12 radnych, 

c. wysokości stawek podatku od nieruchomości – podjęła 6 głosami „za” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, 

Anna Minkiewicz, Zdzisław Łomaszewicz, Sebastian Matułojć, Michał Olejniczak, Władysław Wojtowicz), 

przy 5 głosach ,,przeciwnych’’ oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się’’ (radna Anna Kucharczyk), 

d. zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Czaplinka – podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych, 

e. nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Czaplinek’’. Burmistrz Czaplinka złożył wniosek o nadanie tytułu 

Pomorskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Świdwinie. Wniosek o nadanie tytułu został pozytywnie oceniony 

przez Kapitułę na posiedzeniu w dniu 24 września 2020 r. – podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych, 

f. nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Czaplinek’’. Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka złożyło wniosek o 

nadanie tytułu Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,Lech’’ w Czaplinku. Wniosek o nadanie tytułu został 

pozytywnie oceniony przez Kapitułę na posiedzeniu w dniu 24 września 2020 r. – podjęła 12 głosami „za” w 

obecności 12 radnych, 

g. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czaplinek – podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych; 

h. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czaplinek – podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych; 

i. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 12 głosami 

„za” w obecności 12 radnych; 

j. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła  12 głosami 

„za” w obecności 12 radnych; 

k. wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 12 

głosami „za” w obecności 12 radnych; 

l. wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła12 

głosami „za” w obecności 12 radnych; 

m. wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła12 głosami 

„za” w obecności 12 radnych; 

n. wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 11 głosami 

„za” w obecności 12 radnych. Radny Grzegorz Gabryś nie brał udziału w głosowaniu; 

o. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r. – podjęła 11 głosami ,,za’’ oraz 1 głosie ,,wstrzymującym 

się’’ (radny Grzegorz Gabryś) w obecności 12 radnych; 

p. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020 – 2029 – podjęła 10 głosami ,,za’’ w 

obecności 11 radnych. Radny Grzegorz Gabryś nie brał udziału w głosowaniu. Natomiast radny Sebastian 

Matułojć opuścił obrady sesji; 

q. nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Czaplinek’’. Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka złożyło wniosek o 

nadanie pośmiertnie tytułu panu Norbertowi Heibowi. Wniosek o nadanie tytułu został pozytywnie oceniony 

przez Kapitułę na posiedzeniu w dniu 2 października 2020 r. – podjęła 11 głosami ,,za’’ w obecności 11 

radnych. 
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Rada Miejska, Budżet Obywatelski 

Biuletyn Informacyjny październik 2020 

Na wniosek Burmistrza do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru, 

wielkości i granic Aglomeracji Czaplinek - podjęto 10 głosami „za'', przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’ (radny 

Szymon Pastuszek) w obecności 11 radnych.  

 

Tekst: Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Pomimo wszelkich ograniczeń związanych z pandemią COVID – 19 oraz mniejszymi możliwościami 

promowania zarówno Budżetu Obywatelskiego jak i konkretnych projektów przez samych autorów,  został 

wyłoniony zwycięzca  tegorocznej  edycji Budżetu Obywatelskiego. Zwyciężył projekt : „Na murawie  i na plaży 

bezpieczeństwo nam się marzy”, otrzymując największą ilość głosów – 335.  Wyniki głosowania na 

zakwalifikowane projekty  zamieszczone są w zakładce Budżet Obywatelski 2020.  

 

Wszystkim autorom  zgłoszonych projektów składam serdeczne podziękowania za podejmowanie inicjatyw 

społecznych, które przyczyniają się do rozwoju naszej Małej Ojczyzny.  Moje podziękowania kieruję również w 

stronę mieszkańców, którzy oddając swój głos pokazali, że inicjatywy oddolne są ważne i potrzebne. 

 

Tekst: burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz  

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 

Wyniki głosowania na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Czaplinek na 2020 rok 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrażania Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek na 2020 rok, 

głosowanie mieszkańców nad projektami odbywało się w terminie od 10 września 2020 r. do 28 września 2020 

roku w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Czaplinek (www.czaplinek.pl) lub w wersji 

papierowej w punkcie do głosowania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku. 

Ogólnie w głosowaniu za pośrednictwem formularza papierowego głos oddało 35 osób, w tym 0 głosów 

nieważnych. 

W głosowaniu w formie elektronicznej oddano 429 głosów, z których 12 było nieważnych. Na następnej stronie 

prezentujemy szczegółowe wyniki głosowania.  
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Budżet Obywatelski 

Tabela przedstawia wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 

  
  
Tytuł projektu 

  
  

 Skrócony opis zadania  

  
  
Szacunkowy 
koszt projektu 

  
 Liczba oddanych głosów 

 

 
Formularze 
papierowe  

 

 
Formularze 

internetowe 

 
Razem 

Na murawie i na 

plaży 

bezpieczeństwo 

nam się marzy 

Dzięki współpracy trzech lokalnych 

organizacji (KS IRAS, LECH 

CZAPLINEK, OSP CZAPLINEK) 

zostaną zrealizowane dwa zadania: 

podniesienie jakości i estetyki 

stadionu miejskiego instalując 

zautomatyzowany system 

nawadniania oraz poprawimy 

bezpieczeństwo poprzez zakup 

skutera wodnego dla jednostki OSP, 

która jest jedyną okoliczną służbą 

gotową do działań na terenie 

akwenów wodnych w naszej gminie. 

  
  

60.000 zł 

(system 

nawadniania) 

  

  

50.000 zł 

(zakup skutera 

wodnego) 

  

Łącznie 

110 000zł 

32 303 335 

Modernizacja 

placu zabaw na 

Osiedlu ul. 

Wałecka 

Osiedle na którym zaplanowano 

modernizację placu zabaw jest 

zamieszkałe przez rodziny 

wielopokoleniowe. Projekt skierowany 

jest do dzieci w wieku przedszkolnym 

i szkolnym. Utworzenie 

ogólnodostępnego placu zabaw 

pozwoli zaspokoić potrzeby ruchowe 

dzieci. 

  

52.700 zł 2 44 46 

Pro Body Track 

Run 

Projekt Pro Body Track Run to 

zrodzony z pasji do biegów 

przeszkodowych tor treningowy. Ma 

być to miejsce, które docelowo 

będzie jednym z największych 

parków przeszkodowych w 

województwie zachodniopomorskim, 

a może w Polsce. Założeniem jest 

zadbanie w pierwszej kolejności o 

aktywność fizyczna mieszkańców i 

promocję Gminy Czaplinek. 

 

60.973 zł 1 70 71 

Biuletyn Informacyjny październik 2020 

Burmistrz Czaplinka wydał Zarządzenie w sprawie skierowania wybranych w głosowaniu projektów, wskazując 

referaty Urzędu Miejskiego w Czaplinku lub jednostki organizacyjne gminy Czaplinek odpowiedzialne za ich 

realizację. 

Tekst: Jolanta Skonieczna, sekretarz Gminy Czaplinek 



 Jubileusze 
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Biuletyn Informacyjny październik 2020 

50 lat razem 
 

Październik był wyjątkowym miesiącem dla wielu par małżeńskich z naszej gminy. Sześć par obchodziło 

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz zastępca 

burmistrza Czaplinka Małgorzata Fedorowiat-Nowacka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy dokonali dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

 

Medale wręczono następującym parom małżeńskim: 

 3 października  2020 r. Państwu Henryce i Tadeuszowi Nagórskim, Państwu Lucji i Jerzemu 

Uszakiewiczom oraz Państwu Jadwidze i Michałowi Uszakiewiczom,  

 10 października 2020 r. Państwu Helenie i Adamowi Kozłowskim oraz Państwu Halinie i 

Antoniemu Klasiom 

 17 października 2020 r. Państwu Kazimierze i Zbigniewowi Salamonom. 

 

Złote gody oznaczają pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest z pewnością powodem 

do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. Określenie „złote” dla tej rocznicy nie jest przypadkowe. To 

bardzo szlachetna nazwa, która symbolizuje wysoką wartość, jaką osiąga pięćdziesięcioletnie małżeństwo.  

 

Szanownym Jubilatom za wspólnie spędzone 50 lat składamy jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i  wyrazy 

najwyższego uznania. Niech przyszłe długie lata życia małżeńskiego upływają Wam w zdrowiu i szczęściu.  

 

Tekst: Monika Doroba, zastępca  kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku 

Państwo Jadwiga i Michał Uszakiewiczowie Państwo Lucja i Jerzy Uszakiewiczowie 



Jubileusze, Bankowcy dla edukacji 

Biuletyn Informacyjny październik 2020 

Państwo Henryka i Tadeusz Nagórscy Państwo Helena i Adam Kozłowscy 

Państwo Halina i Antoni Klasiowie Państwo Kazimiera i Zbigniew Salamonowie 

Karta płatnicza bezpieczniejsza od gotówki 
 

 

Kiedy zgubimy gotówkę lub ktoś nam ją ukradnie, to na pewno ponosimy stratę finansową. Kiedy z naszego 

portfela zniknie karta płatnicza, to nie musi to oznaczać straty naszych pieniędzy. Aby kod PIN mógł być 

skuteczną obroną przed kradzieżą musimy przestrzegać kilku zasad.  

 

Kod PIN możemy znać tylko my. Nie możemy go podawać innej nawet bliskiej osobie. To oznacza, że nie 

powinniśmy nikomu dawać naszej karty po to, aby wypłacił dla nas pieniądze z bankomatu lub zrobił zakupy.  

 

Kod PIN musimy pamiętać. Nie powinniśmy go nigdzie zapisywać. Jeśli jednak to zrobimy  musi być to 

absolutnie bezpieczne miejsce, a cyfry kodu powinny być tak zapisane, aby nikt postronny nie mógł się 

domyślić, co one oznaczają.  

Przestępca, który będzie miał naszą kartę może jednak próbować złamać nasz kod PIN. Jeśli wybierzemy łatwą 

do zapamiętania kombinację cyfr np. 1234 lub 1111, albo rok naszego urodzenia to taki PIN nie będzie równie 

bezpieczny jak kod, do którego wybierzemy przypadkowe cyfry.  

Nikt nie powinien zobaczyć, jaki kod PIN wpisujemy na klawiaturze bankomatu, albo na terminalu w sklepie czy 

w restauracji. Dlatego kiedy wpisujemy PIN na klawiaturze powinniśmy tę klawiaturę zasłaniać drugą ręką.  

 

Należy pilnować karty  

Aby mieć dostęp do naszych pieniędzy przestępca musi naszą kartę ukraść lub skopiować. Dlatego nigdy nie 

możemy tracić jej z oczu. W restauracji nie dajemy kelnerowi naszej karty, aby użył jej gdzieś na zapleczu, a  
9 



Bankowcy dla edukacji, Seniorzy 
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stojąc przy ladzie sklepowej nie możemy pozwolić, aby osoba przyjmująca płatność kartą choćby na moment 

trzymała ją w niewidocznym dla nas miejscu.  

 
Ustaw limity  

Transakcje na kwoty poniżej 100 złotych przy użyciu kart, umożliwiają dokonywanie płatności metodą 

zbliżeniową, czyli bez podawania kodu PIN. Jednak dla naszego bezpieczeństwa można ustawić limity, dzięki 

którym kolejna próba dokonania transakcji zbliżeniowej na kwotę niższą od 100 złotych będzie jednak 

wymagała podania kodu PIN.  

 

Stracisz kartę – natychmiast ją zastrzeż 

Posiadacz karty z możliwością dokonywania płatności zbliżeniowych, tak jak posiadacz karty płatniczej bez tej 

możliwości, powinien ją natychmiast zastrzec w momencie, kiedy zorientuje się, że ją zgubił lub mu ją 

ukradziono. Karty płatnicze można zastrzec w oddziale banku, telefonując na infolinię banku, albo dzwoniąc 

pod ogólnopolski numer (+48) 828 828 828.  

 

Jeśli potrzebujesz gotówki - skorzystaj z bankomatu, ale pamiętaj:  

 Sprawdź czy wejście na kartę nie posiada żadnych dodatkowych nakładek  

 Wpisując kod PIN zasłoń klawiaturę ręką  

 Wybierz bankomat znajdujący się pod nadzorem kamer, ochrony lub w oddziale banku  

 Jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenia zrezygnuj z transakcji  

 

Szybko, wygodnie, bezpiecznie – Warto Bezgotówkowo! 

Biuletyn Informacyjny październik 2020 

Tekst alternatywny: logotyp kampanii „Warto 
bezgotówkowo” 

„Warto Bezgotówkowo” to kampania informacyjna organizowana przez Warszawski Instytut Bankowości we 

współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa i Fundacją KIR na rzecz rozwoju cyfryzacji CYBERIUM. Jej ce-

lem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej płatno-

ści bezgotówkowych. Więcej informacji: WartoBezgotowkowo.pl 

 Lato w Klubie Senior+ 
          
Tegoroczne lato seniorzy przywitali wspólnym spotkaniem przy ognisku. Piękna, ciepła aura sprzyjała zabawie 

na świeżym powietrzu. Było gwarno, serdecznie i bardzo smacznie. 

 

Lipiec zapraszał do lasu na jagody. Seniorzy wybrali się na leśną wycieczkę, która obfitowała w spore zbiory. 

Ciasta z jagodami oraz pierogi królowały na stole, a dżemy zasiliły klubową spiżarnię. 

Sezonowe warzywa i owoce odgrywały główną rolę tego lata w kuchni seniora. Soki ze świeżych działkowych 

owoców i warzyw, placki oraz pasztety, to wszystko powstało pod czujnym okiem seniorek. 

23 lipca miało miejsce kolejne spotkanie integracyjne z Klubem Senior + z Bornego Sulinowa. 

Odbyło się ono przy ognisku, zorganizowanym nad jeziorem w Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku. Kluby 

już od dłuższego czasu utrzymują kontakty i spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. 
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Seniorzy, odwiedzając klub i podczas różnych wypraw pamiętają że zachowanie zasad bezpieczeństwa w 

czasie epidemii jest bardzo ważne. Stosowanie zasady DDM (dezynfekcja, dystans i maseczki) może uchronić 

nas i naszych bliskich. 

 

Tekst: Marzena Polak, instruktor kulturalno-oświatowy Klubu Senior+  

We wrześniu wspólnie  z zaprzyjaźnionym klubem z 

Bornego Sulinowa, seniorzy wybrali się na wycieczkę 

do Torunia. Zwiedzając Starówkę, przewodnik 

opowiadał niezwykłe historie miejscowych zabytków. 

Odbyły się również warsztaty piernikarskie oraz 

pokaz rycerski. 

 

Piękna pogoda sprzyja również aktywności na 

świeżym powietrzu. Jedną z najbardziej lubianych  

form aktywnego spędzania czasu przez seniorów jest 

nordic walking. Energiczny spacer z kijkami to 

świetna forma wspólnego spędzania czasu, a nasza 

mała turystyczna miejscowość, otoczona pięknymi 

jeziorami, lasami i pagórkami sprzyja aktywności 

fizycznej. 

Spotkania w klubie odbywają się również w formie zajęć plastycznych. Seniorzy zapoznali się z nową metodą 

zdobienia przedmiotów - decoupage, czyli inaczej mówiąc metodą serwetkową. Seniorzy małymi krokami 

poznają technikę, dekorują buteleczki, słoiczki i inne różności. Powstałe dzieła ozdabiają klub i cieszą oko, a 

seniorzy z tygodnia na tydzień doskonalą swoje umiejętności. 

Seniorzy z Czaplinka na warsztatach piernikarskich 
podczas wycieczki do Torunia 

Dzień Edukacji Narodowej w Przedszkolu 
 

14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy 

Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia odwiedził nasze przedszkole burmistrz Marcin Naruszewicz wraz z Panią 

Sekretarz Jolantą Skonieczną.  

 

Pan Burmistrz złożył wszystkim pracownikom naszej placówki życzenia oraz podziękowania. Wyróżnił  również  

trzy osoby, które otrzymały nagrody burmistrza. Dyrekcja również nie zapomniała o swoich pracownikach, 

składając życzenia, wręczając upominki, kwiaty oraz nagrody. Nasze przedszkolaki wraz z rodzicami 

podziękowały wychowawcom za trud włożony w ich edukację.  

 

Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej dzieci doceniły prace swoich pań, składając życzenia drogą 

elektroniczną. Życzenia te dodały wszystkim pracownikom dużo otuchy i sił do podejmowania wyzwań, jakie 

czekają nas w pracy z dziećmi. 

 

Tekst: Monika Granat, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Święto Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Czaplinku 
 

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. 

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 

 

13 października 2020 roku w Szkole Podstawowej w Czaplinku odbyło się spotkanie wszystkich pracowników z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w dwóch budynkach szkoły, tj. przy ul Wałeckiej oraz 

przy ul. Słonecznej.  

 

Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Samorząd Szkolny przygotował miłą 

niespodziankę . Wcześniej nauczyciele przekazywali po 2 zdjęcia (z dzieciństwa i zdjęcie aktualne), które 

wykorzystano w interaktywnej prezentacji, polegającej na rozpoznawaniu – kto jest na fotografii. Było dużo 

śmiechu, wszyscy świetnie się bawili. 

 

Uroczystość uświetnił swoją obecnością burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz, który złożył życzenia 

wszystkim pracownikom oraz wręczył okolicznościowe nagrody dyrektorowi szkoły -  panu Aleksandrowi Fudale 

oraz wicedyrektorom: pani Izabeli Małkowskiej i pani Ewie Lemisz – Suska. 

 

Pan Dyrektor Aleksander Fudała , który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował 

za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora 

wyróżnionym pracownikom szkoły. W imieniu całej społeczności uczniowskiej życzenia nauczycielom oraz 

pracownikom szkoły złożyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Ewa Ważna. 

 

Tekst: Marzena Cichocka-Mazur 

Po uroczystości czekał na nich prezent od burmistrza 

Czaplinka – bony na magnetofony, które będą 

wykorzystywane we wspólnej nauce. Wszystkim 

uczniom klas pierwszych życzymy wielu sukcesów na 

nowym etapie życia i edukacji. 

 

Tekst: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w 

Czaplinku 

Ślubowanie klas pierwszych 

W piątek - 9 października 2020 r. w Szkole Podstawowej w Czaplinku odbyła się uroczystość Ślubowania 

pierwszoklasistów. Był to wyjątkowy dzień dla najmłodszych uczniów, ponieważ zostali oficjalnie przyjęci do 

grona społeczności szkolnej.  

 

Z powodu pandemii uroczystość ślubowania przebiegała w odmienny sposób: uczniom nie towarzyszyli rodzice, 

a każda klasa ślubowała osobno. Pierwszaki głośno i z przekonaniem wypowiedziały słowa przysięgi.  

Tekst alternatywny: Rysunek z postaciami sześciorga 
obejmujących się i uśmiechniętych dzieci. 
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Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Czaplinku 
  
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Czaplinku były wyjątkowe. Aktualna sytuacja 

epidemiczna oraz liczne obostrzenia, które jej towarzyszą spowodowały, iż nie dało się zorganizować 

uroczystości w tradycyjny sposób. I chociaż uczestników było mniej niż zwykle, to jednak ten dzień okazał się 

dla społeczności szkolnej ważny, a może i ważniejszy niż w latach ubiegłych. 

 

Myśl przewodnia tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej brzmiała: „Edukacja to relacja”. Wyjątkowo dobitnie 

wskazuje ona kierunek w tej trudnej rzeczywistości – dla ucznia, rodzica i nauczyciela. Uczymy się wszyscy, 

szukamy najlepszych i najefektywniejszych rozwiązań, staramy się myśleć optymistycznie i z wiarą wypatrywać 

lepszego i „normalniejszego” jutra. Tęsknimy za zwyczajnością, szkolną zwyczajnością, dzięki której czuliśmy 

pewność zakotwiczoną w stabilnych instytucjonalnych ramach, planach zajęć, spotkaniach klasowych, 

pedagogicznych czy rodzicielskich. 

 

Spotkanie odbyło się 15 października w murach Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Nie zabrakło wyjątkowych 

gości. Uroczystość uświetnili: przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula Ptak, członek Zarządu 

Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor, przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku Michał Olejniczak, prezes 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czaplinku Alina Karolewicz, dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Aleksandra Łuczyńska oraz opiekun Rescue Czaplinek Jarosław Tarnowski.  

 

Zespół Szkół reprezentowała dyrektor – Małgorzata Głodek, wicedyrektor – Wioletta Cylkowska, klasa I Liceum 

Ogólnokształcącego, klasa I Szkoły Branżowej oraz klasa I Technikum, a także reprezentanci pozostałych klas, 

kadry pedagogicznej, administracji i obsługi.  

 

Uczniowie klas pierwszych zostali symbolicznie włączeni do społeczności szkolnej poprzez złożenie ślubowania, 

ten moment zapamiętają na długo. Natomiast dyrektor Zespołu Szkół – Małgorzata Głodek wręczyła Nagrody 

Dyrektora kadrze pedagogicznej oraz pracownikom obsługi i administracji. Przewodnicząca Rady Powiatu – 

Urszula Ptak uhonorowała Nagrodą Starosty Drawskiego Małgorzatę Głodek oraz Żanetę Iwaniczko za sukcesy 

edukacyjne oraz wychowawcze.  

 

Niezwykłą atmosferę wydarzenia stworzyli wokaliści i muzycy Zespołu Szkół: Martyna Maciąg zachwyciła 

interpretacjami i wykonaniem utworów Anny Jantar oraz Adel, a Nadia Miazga czarowała swą lirycznością i 

delikatnością.  

Wojciech Zięba – gitarzysta i wokalista z rokowym 

pazurem, pokazał wrażliwą i piękną stronę męskiej 

osobowości, zaś Maciej Jasiński po prostu cudownie 

akompaniował na pianinie, tworząc atmosferę zadumy 

z frywolną nutą radosnego rozmarzenia. Pozostaje 

nam życzyć sobie i innym, by edukacja zawsze była 

relacją, by widzieć ucznia i „ciągle pamiętać, w 

każdym czynie, słowie, że to nie komputer, ale młody 

człowiek”. 

 

Tekst: Agnieszka Skonieczna, nauczycielka Zespołu 

Szkół w Czaplinku 
Uroczystość ślubowania klas pierwszych Zespołu 
Szkół w Czaplinku. Sala widowiskowa CzOK-u. 
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Organizatorzy poprowadzili trasę wąskimi ścieżkami i 

mostkami, poprzez zaorane pola, łąki oraz 

„wszędobylskie błota”, które powstały w wyniku 

padającego deszczu. Wyścig nie należał do łatwych, 

często trzeba było zsiadać z roweru, aby pokonać co 

trudniejsze odcinki. 

 

Z 65. startujących osób około 15. wycofało się. Pan 

Jan dotarł na metę jako ósmy w klasyfikacji OPEN, 

zajmując pierwsze miejsce w kategorii „mężczyźni 

60+”. Czas przejazdu wyniósł 2 h 01 min. 

 

Dużym plusem wydarzenia była świetna organizacja 

oraz docenienie zawodników poprzez liczne nagrody, 

gadżety oraz poczęstunek.  

 

Gratulujemy naszemu Mistrzowi, życzymy dużo 

zdrowia i wielu pomyślnych startów. 

 

Tekst: Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji 

turystycznej i marketingu 

Jan Dymecki pierwszy w Debrznie 

4 października br. czaplinecki kolarz Jan Dymecki uczestniczył w wyścigu MTB w Debrznie koło Człuchowa. 

 

Była to pierwsza edycja wyścigu terenowego pod żartobliwą nazwą „Dzikie szaleństwo”. Jak przyznaje nasz 

Mistrz, dzikości rzeczywiście nie brakowało.  

Trasa wyścigu biegła wokół jeziora Żuczek i liczyła 36,5 km (pięć rund).  

Pan Jan Dymecki z organizatorami wyścigu w 
Debrznie po uroczystości dekoracji. 

Medal Jana Dymeckiego za zajęcie pierwszego 
miejsca w wyścigu w Debrznie 

Czaplinecka siatkówka 
 

Dużymi krokami zbliża się inauguracja rozgrywek siatkarskich 

2020/2021. 

W tym sezonie nasz klub wystąpi we wszystkich kategoriach 

młodzieżowych oraz w 3. Lidze Kobiet. 

Tak, po trzydziestu latach wraca do Czaplinka seniorska siatkówka, 

która ostatni raz grała w sezonie 1990/91 (siatkarze Lecha Czaplinek).  

Zapraszamy do śledzenia poczynań naszych zespołów oraz wsparcia 

on-line podczas spotkań ligowych. Mamy nadzieję, że ograniczenia 

spowodowane epidemią szybko zostaną zniesione i publiczność będzie 

mogła znowu zasiąść na trybunach. 

 

Krzysztof Rosiak, trener w  Klubie Piłki Siatkowej w Czaplinku  
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Życie kulturalne w Czaplinku w pierwszych latach powojennych 
 

Zacząłem pisać artykuł poświęcony dziejom czaplineckiego życia kulturalnego w latach 1945 - 2020. Szybko 

okazało się, że opis powojennego życia kulturalnego w Czaplinku będzie na tyle obszerny, że nie zmieści się w 

formule artykułu prasowego i będzie miał formę dłuższego opracowania. Doszedłem jednak do wniosku, że 

początek tego tekstu, poświęcony obfitującym w ciekawe wydarzenia dziejom czaplineckiej kultury w pierwszych 

latach powojennych, może zainteresować Czytelników „Biuletynu Informacyjnego”, i że warto go opublikować w 

formie odrębnego artykułu. Przekonajmy się, czy miałem rację.  

 

W pierwszych powojennych latach Polacy osiedlający się w Czaplinku musieli zmierzyć się z licznymi 

problemami gospodarczymi. Tuż po wojnie głównym zadaniem władz czaplineckich było uruchomienie zakładów 

produkcyjnych i usługowych oraz sieci handlowej, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem 

gospodarstw rolnych, a także zorganizowanie szkolnictwa i służby zdrowia. Wszystko trzeba było zaczynać 

praktycznie od podstaw. Tym większe zaskoczenie mogą budzić niektóre wzmianki w zachowanych 

dokumentach archiwalnych z pierwszych lat powojennych. Wynika z nich, że w czasie, gdy borykano się z 

olbrzymią liczbą problemów i gdy trzeba było niemal od nowa organizować wszystkie dziedziny życia miasta, nie 

zapominano o rozrywkach i o kulturze. W sprawozdaniu burmistrza Kazimierza Krupińskiego obejmującym lata 

1945 -1950 znajdujemy m.in. informację mówiącą, że w roku 1946 „...Zarząd Miejski odbudował i urządził Dom 

Ludowy i scenę teatralną przy ul. Jeziornej...”. W innym miejscu tego sprawozdania czytamy, że „Dla młodzieży 

wyremontowano budynek z salą teatralną przy ul. Słonecznej.” oraz że „... Zarząd Miejski zakupił komplet 

instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej i opłacał przez rok kapelmistrza”. 

 

W tym samym sprawozdaniu znajdujemy informację o zorganizowanej w 1947 roku Bibliotece Miejskiej 

dysponującej w czerwcu 1950 roku księgozbiorem liczącym ponad 1500 tomów sfinansowanych  częściowo 

przez Zarząd Miejski, a częściowo przez państwo. Z innych źródeł wiemy, że nowo utworzoną bibliotekę aż do 

1965 roku prowadziła Czesława Lenkiewicz. Pierwotnie siedziba biblioteki mieściła się w budynku przy ul. 

Sikorskiego 27, natomiast od  1958 roku przy ul. Dąbrowskiego 4. 

 

Ale to jeszcze nie wszystko. W dokumencie o nazwie „Informacja burmistrza miasta Czaplinka Kazimierza 

Krupińskiego za okres od 27 marca 1946 r. do 30 czerwca 1950 r.” jest również mowa o założeniu amatorskiego 

teatru rewiowego, który występował nie tylko w Czaplinku, ale także - jak pisze burmistrz Krupiński -  

„...wyjeżdżał na występy publiczne poza granice miasta do innych powiatów, gdzie cieszył się ogromnym 

powodzeniem”. Burmistrz wymienił nawet nazwiska osób najbardziej zaangażowanych w działalność 

amatorskiego teatru.  Byli to: zdemobilizowany lekarz wojskowy Antoni Sitnicki, aptekarz Stefan Morawski z 

małżonką, aptekarz Przemysław Kowalczyk oraz  sekretarz Komitetu Miejskiego PPS Franciszek Bobola.  

Podana przez burmistrza Krupińskiego informacja o amatorskim teatrze rewiowym  działającym w Czaplinku w 

pierwszych latach powojennych może się nam dziś wydać dość zaskakująca, ale z drugiej strony trzeba mieć 

świadomość, że w mieście nieposiadającym domu kultury, o wizerunku miejscowego życia kulturalnego 

decydowała przede wszystkim aktywność  miejscowych pasjonatów. Z zachowanych dokumentów archiwalnych 

wynika również, że już we wrześniu  1945 roku podjęto inicjatywę zorganizowania w miejscowej Organizacji 

Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego kółka amatorskiego, które w lutym 1946 roku wystawiło 

prawdopodobnie swoje pierwsze przedstawienie. Później – jak podaje w swej informacji burmistrz Krupiński - 

występy kółka amatorskiego OM TUR prowadzonego przez Irenę Janowicz-Zwierzchowską odbywały się nie 

tylko w Czaplinku ale także „...w Człuchowie, Drawsku, Złocieńcu, Szczecinku i innych miejscowościach.” 
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Z innych źródeł wiadomo, że sale przy ul. Jeziornej i przy ul. Słonecznej  w okresie powojennym często służyły 

do urządzania zabaw tanecznych, które dla organizatorów były, oczywiście, źródłem dochodu, ale spełniały z 

pewnością ważną funkcję społeczną. Przyczyniały się do integrowania mieszkańców i pozwalały im choć na 

krótko oderwać się od niełatwej powojennej rzeczywistości. Ludzie zapewne tęsknili już za normalnością. W 

różnych dokumentach z tego samego okresu znajdujemy również wzmianki o działającym w Czaplinku kinie 

„Bałtyk”. Służyło ono nie tylko do wyświetlania filmów. Władze organizowały w sali kinowej również akademie 

okolicznościowe, zebrania mieszkańców i wiece o charakterze politycznym. 

 

W podobny sposób charakteryzuje stan czaplineckiej kultury w pierwszych latach powojennych Jerzy Marian 

Roszkowski w wydanej w 1985 roku monografii „Czaplinek i Starostwo drahimskie. Zarys dziejów” w rozdziale 

„Czaplinek w Polsce Ludowej (1945-1982)”. Monografia dostępna jest w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Jerzy M. Roszkowski podaje kilka mało znanych informacji, które warto przytoczyć nie tylko po to by dać obraz 

życia kulturalnego w trudnym powojennym okresie, ale także po to by uchronić przed zapomnieniem niektóre 

fakty z tego okresu, mające związek z kulturą. Stwierdził on m.in., że „Duży nacisk na działalność kulturalno-

oświatową kładły istniejące w Czaplinku organizacje młodzieżowe...”. Jako przykład podaje działalność Związku 

Walki Młodych prowadzoną we własnej świetlicy oraz OM TUR także dysponujący świetlicą i własną 

biblioteczką liczącą 300 tomów. Podany przez autora opis działalności kulturalno-oświatowej tych organizacji 

pozwala się domyślać, że miała ona w znacznym stopniu odcień polityczny. W tym miejscu warto dodać, że 

obie te organizacje istniały tylko do 1948 roku. Autor podkreśla, że „życie kulturalne w Czaplinku organizowało 

się po wyzwoleniu raczej samorzutnie, w wyniku inicjatywy kilku miejscowych działaczy.” i dodaje, że „Należeli 

do nich przede wszystkim: Janina Stępińska, Danuta Morawska, Irena Janowicz-Zwierzchowska oraz 

małżeństwo Michałowskich. Ich poczynania wychodziły naprzeciw miejscowym potrzebom.” Dalej Jerzy M. 

Roszkowski stwierdza, że po zakończeniu wojny „ludzie byli spragnieni uczestniczenia w różnych formach życia 

kulturalnego, szczególnie zaś rozrywki.”. 

Ten sam autor pisze dalej, że w „w tej sprzyjającej atmosferze zaczęły powstawać różne zespoły amatorskie. 

Było wśród nich kilka kapel, które grały na publicznych zabawach i na weselach. Utworzono dętą orkiestrę 

strażacką. Powstał mieszany chór kościelny. Działały zespoły dramatyczne.”.  

 

Występy miejscowych lub zaproszonych zespołów artystycznych odbywały się przeważnie w sali przy ul. 

Jeziornej lub w sali przy ul. Słonecznej. Sala przy ul. Jeziornej określana była początkowo jako „Dom Ludowy”. 

Obiekt ten nie był w zbyt dobrym stanie technicznym, dlatego dość szybko uległ dewastacji i został rozebrany 

prawdopodobnie około 1960 roku. Zapewne z tego powodu nazwa „Dom Ludowy” ostatecznie przylgnęła do 

budynku z salą przy ul. Słonecznej, który znany był pod tą nazwą aż do jego wyburzenia na początku lat 70-

tych. 

Strzałka 
wskazuje 
lokalizację 
nieistniejącej 
już sali przy ul. 
Jeziornej 
(ilustrację 
wykonano w 
oparciu 
ofragment 
planu miasta z 
końca lat 30-
tych XX w.) Strzałka wskazuje lokalizację nieistniejącego już 

Domu Ludowego przy zbiegu ul. Słonecznej z ul. 
Drahimską  (ilustracjęwykonano w oparciu ofragment 
planu miasta z końca lat 30-tych XX w.) 



Historia, Kultura 

17 

Biuletyn Informacyjny październik 2020 

Sala przy ulicy Jeziornej zapisała się w  historii Czaplinka jako miejsce, w którym odbyła się pierwsza 

powojenna zabawa sylwestrowa 1945/1946. Barwny opis tej zabawy umieścił Piotr Kasprowicz w 

opublikowanym w 1986 roku opracowaniu pt. „Polska naszych dni czyli rzecz o Czaplinku 1286 – 1980” 

zwanym popularnie „Kroniką Kasprowicza”. Oto fragment tego opisu : „Zygmunt Soczyński – były jeniec z 1939 

r., z kompletem „kapeluszników” czyli grających bez nut, wyciągał z akordeonu międzywojenne szlagiery...”. W 

tym miejscu dodam, że Zygmunt Soczyński był bardzo charakterystyczną postacią powojennego Czaplinka, 

jako akordeonista, który przez wiele lat obsługiwał zabawy taneczne sam albo wspólnie z innymi muzykantami, 

w tym z uzdolnionymi muzycznie synami. „Kronika Kasprowicza” dostępna jest w czytelni Gminnej Biblioteki 

Publicznej.     

                                                                                                                 

Jerzy M. Roszkowski stwierdził w cytowanej wcześniej publikacji, że „Od 1949 roku dał się zauważyć 

przejściowy regres w życiu kulturalnym miasta.” i dodał, że zaczął zamierać ruch amatorski, przestały istnieć 

zespoły dramatyczne oraz orkiestra dęta. W bardzo obrazowy sposób rozpad tej orkiestry przedstawił w swej 

kronice Piotr Kasprowicz pisząc, że „orkiestra rozczłonkowała się na kilka grup i każda na własną rękę 

obsługiwała wesela, chrzciny i inne imprezy okolicznościowe.”. Jerzy M. Roszkowski ocenił, że duży wpływ na 

taką sytuację miał „brak sali widowiskowej oraz innych pomieszczeń, gdzie znalazłyby swoją siedzibę zespoły 

artystyczne, kółka zainteresowań itp.”. Krótko mówiąc, w Czaplinku wyraźnie brakowało domu kultury. Brak 

takiego obiektu odczuwali zarówno mieszkańcy Czaplinka jak i miejscowe władze.  W 1952 roku – w czasie, 

gdy przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej był Roman Sobkowski - zrodziła się inicjatywa 

budowy w Czaplinku domu kultury. Inicjatywa ta sfinalizowana została dopiero w 1981 roku, kiedy rozpoczął 

działalność Czaplinecki Ośrodek Kultury.  Złożonym losom tej inicjatywy  poświęciłem długi artykuł pt. „Burzliwa 

historia narodzin CzOK-u” opublikowany  w częściach w czterech kolejnych numerach „Kuriera Czaplineckiego” 

z przełomu 2013 i 2014 roku.  

                                                                                    

Zbigniew Januszaniec                   

Wakacje z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury 
 

Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury uczynił wiele, aby przygotować dla mieszkańców gminy Czaplinek oraz 

turystów wielobarwną ofertę spotkań z kulturą. Tylko w wakacje zorganizowaliśmy 10 różnorodnych koncertów!  

Nie zabrakło pokazów tańca, warsztatów teatralnych i instrumentalnych, happeningów, wyjazdów, kina… 

Dołożyliśmy wielu starań, aby zadbać o atrakcje dla dzieci – zarówno w Czaplinku, jak i na terenach wiejskich.  

 

Organizacja tak wielu wydarzeń nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych przyjaciół, którym 

pragniemy serdecznie podziękować, są nimi: 

 Wiesław Runowicz, to dzięki jego zaangażowaniu możliwa była organizacja rejsów po jeziorze 

Drawsko i zakup dmuchanego zamku,  

 Stowarzyszenie „Niezwykły Połczyn” (Grzegorz, Kasia, Amelka i Antoni Ostrowscy) oraz Artur 

Lech niezwykle zaangażowani animatorzy, którzy wspierali nas podczas większości wydarzeń 

kulturalnych, 

 ks. Wiesław Psionka - życzliwy dyrektor SOW w Trzcińcu, który zaprosił dzieci biorące udział w 

rajdzie na poczęstunek,  

 Mariola i Maciej Słomkowie, Dariusz Łacny – wsparcie podczas organizacji wydarzeń sportowych,  

 Jarmina Łuczyńska, Zuzia Kopciuch, Oliwia Gawrońska, Nadia Kozłowska, Julia Wiśniewska, 

Sylwek Ciesielski, Aleksander Lech - niezastąpieni wolontariusze,  
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 Zuzanna Jaroszyńska - współorganizatorka „Kina pod Chmurką”, 

 Straż Miejska w Czaplinku - zabezpieczenie rajdu rowerowego. 

 

Szczególne podziękowania pragniemy skierować również w stronę wszystkich mieszkańców, którzy pomogli 

nam w organizacji animacji na terenach wiejskich. To dzięki wspólnej pracy udało się sprawić dzieciom tyle 

radości.   

I chociaż w każdym miejscu zostaliśmy miło przyjęci,  mieszkańcy Łąki, Pławna, Drahimka i Miłkowa otoczyli 

nas wyjątkową opieką i życzliwością. Dlatego chcielibyśmy wysłać moc uśmiechu w ich stronę.  

 

Nie sposób wymienić wszystkich, którzy wspierali nasze działania. Pragniemy zapewnić, że każda pomoc była 

na wagę złota.  

Obiecujemy, że nie zwolnimy tempa i przyszłym sezonie letnim ponownie wypełnimy kalendarze ogromem 

wydarzeń kulturalnych i sportowych.  

Tymczasem zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach, które przygotowaliśmy z myślą o Was na sezon 

jesienno-zimowy.  

 

Tekst: Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury  

Działania realizowane przez Czaplinecki Ośrodek Kultury lipiec -  wrzesień 2020 

  
Warsztaty 

  

  
Seanse kinowe 

  
 24.06.2020 -warsztaty z 

Dorotą Warakomską 

„Śmiało mów własnym 

głosem” 

 10.07.2020 -warsztaty 

teatralne dla młodzieży 

 17.07.2020 „Bułka z 

kulturką” -  warsztaty 

djembe,  pokaz 

powarsztatowy oraz  DJ 

Robone 

  20.07.2020 – warsztaty 

gry na wodofonie 

 25.07.2020 – Tango w 

Czaplinku, warsztaty 

taneczne 

 12-13.09.2020 – 

warsztaty teatralne dla 

młodzieży realizowane 

przez stowarzyszenie 

„Niezwykły Połczyn” 

  

  
Kino dla najmłodszych: 

 06.07.2020 

 13.07.2020 

 20.07.2020 

 27.07.2020 

 03.08.2020 

 10.08.2020 

 17.08.2020 

 24.08.2020 

  

Kino pod chmurką: 

 08.07.2020 

 15.07.2020 

 22.07.2020 

 29.07.2020 

 05.08.2020 

 12.08.2020 

 19.08.2020 

 26.08.2020 

  

  
Koncerty i spektakle, imprezy 
 

  
 10.07.2020 „Bułka z kulturą”, koncert zespołu 

Góralska Hora 

 19.07.2020 – spektakl dla dzieci „Legenda o 

bursztynie” 

 24.07.2020 – „Bułka z kulturą”, koncert zespołu 

Lucy & Tom, wieczór francuski, happening 

 31.07.2020 - „Bułka z kulturą”, koncert zespołu 

„Sklep z ptasimi piórami” 

 07.08.2020 -„Bułka z kulturą”, koncert zespołu 

„Główny Zawór Jazzu” 

 14.08.2020 - „Bułka z kulturą”, koncert zespołu 

„After Blues” 

 15.08.2020 – Drugi Piknik Średniowieczny 

współorganizacja 

 16.08.2020 – koncert szantowy zespołu „Majtki 

Bosmana” 

 21.08.2020 - „Bułka z kulturą”, koncert tenora 

Felipe Cespedes oraz pianistki Olhi Bil 

 28.08.2020 - „Bułka z kulturą”, koncert fortepia-

nowy i „Amadeusz” -zabawa taneczna 

 05.09.2020 – Festiwal Folkowy Sielawa 2020 – 

współorganizacja 
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Animacje i aktywności 
  
  

 07.07.2020 – spływ kajakowy rzeką Pilawą 

 14.07.2020 – rajd rowerowy do Bornego Sulinowa 

 16.07.2020 – zajęcia animacyjne w świetlicy w Czarnem Wielkiem 

 19.07.2020 – finał konkursu „Domek dla owadów” 

 21.07.2020 – wycieczka do Parku Rozrywki „Pomerania” i Kołobrzegu 

 23.07.2020 – zajęcia animacyjne w świetlicy w Pławnie 

 28.07.2020 – rajd pieszy Czaplinek – Lotnisko 

 29.07.2020 - zajęcia animacyjne w świetlicy w Kluczewie 

 30.07.2020 zajęcia animacyjne dla dzieci z gminy Czaplinek, zabawy na plaży, rejsy po jeziorze Drawsko 

 01.08.2020 – Festyn Rodzinny w Łące – animacje 

 04.08.2020 – spływ kajakowy rzeką Piławą 

 06.08.2020 - zajęcia animacyjne dla dzieci z gminy Czaplinek, zabawy na plaży, rejsy po jeziorze Drawsko 

 13.08.2020 - zajęcia animacyjne w świetlicy w Czarnem Małem 

 18.08.2020 – wycieczka do Parku Rozrywki i nad morze 

 20.08.2020 zajęcia animacyjne w świetlicy w Broczynie 

 25.08.2020 – rajd pieszy brzegiem jeziora Drawsko, rejs statkiem „Perkoz” 

 29.08.2020 - Festyn Rodzinny w Kluczewie – animacje 

 30.08.2020 Festyn Rodzinny w Miłkowie – animacje 

 11.09.2020 - Festyn Rodzinny w Drahimku – animacje 

 12.09.2020 – animacje podczas Pikniku Charytatywnego „Dla Lenki” 

 
 

Kobieta  tańczy 
 

„Taniec daje mi odprężenie i relaks, sprawia, że lepiej czuję się ze swoim ciałem, jestem bardziej giętka i 

elastyczna”. Daje mi też większe poczucie kobiecości – mówi jedna z uczestniczek zajęć odbywających się pod 

patronatem Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Bo  w naszym miasteczku już trzeci rok kobiety tańczą. 

Nie wszystkie, oczywiście. Nawet nie większość. Jest ich zaledwie kilkanaście, ale za to jakich! Wszystkie 

pogodne, kreatywne, otwarte na przyjemności świata tego, pełne życzliwości i mimo zmęczenia codziennością 

rozpromienione uśmiechem. „Ruch i endorfiny w dobrym towarzystwie” – to hasło z plakatu w 2018 roku 

przyciągnęło ich uwagę, kazało przełamać opory i ruszyć w taneczny wir.  

Grupa taneczna „Czarna Mamba” z Czaplinka 

Długie jesienne i zimowe wieczory zdają się radośnie  

skracać, gdy rozświetlają je energetyzujące rytmy 

samby, jive’a czy bachiaty albo romantycznie 

nastrajające walce. Czasem wyobraźnię pobudzi 

zapomniana piosenka Niemena, czasem ABBY, bywa 

też  ekscytująco, gdy stopy, biodra i ramiona fruwają 

wraz ze spódnicami w tangu czy nawet we flamenco.  

Brzmi to nieco fantastycznie? Mało prawdopodobnie? 

Proszę mi wierzyć – to wszystko realne. Bardzo. I 

czaplineckie. 
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Znakomite zajęcia taneczne dla pań prowadzi prawdziwa mistrzyni. Dzidka Harańczyk  wcześniej tworzyła duże 

zespoły dziecięce i młodzieżowe w Sandomierzu, a od ponad dziesięciu lat dzieli się swoimi umiejętnościami 

choreograficznymi z mieszkańcami Czaplinka, Złocieńca, Wierzchowa. Filigranowa, obdarzona charyzmą 

blondynka tworzy widowiskowe , niezwykle plastyczne układy taneczne zarówno z kilkuletnimi maluszkami, jak 

też z dojrzałymi paniami. Nawet wtedy, gdy te nie wierzą w swoje możliwości, wylewając siódme poty 

narzekają, że „to trudne” i „już nie ma siły”, pełen zrozumienia i empatii głos prowadzącej przywraca spokój 

ducha i energię do dalszych ćwiczeń. „Łyk wody i jeszcze raz z muzyką, dobrze?” I jest dobrze. Wielobarwnie, 

rytmicznie, pogodnie. Pięknie.  

 

Owo piękno to nie tylko efekt odtańczonego na pokaz układu, np. w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, imprez charytatywnych czy dużych festynów plenerowych. To przede wszystkim samopoczucie tych 

kilkunastu pań, które trochę z powodu pierwszych strojów, trochę żartem przybrały jako zespół nazwę Czarna 

Mamba. To poczucie, że w tańcu pięknieje dusza, a świat wydaje się o wiele mniej ponury i wymagający. A po 

wieczornych zajęciach wraca się do domu jakby płynąc odrobinę nad ziemią…  

 

„Taniec to najprzyjemniejsza i najbardziej kobieca forma gimnastyki. Poza poprawą kondycji ćwiczysz też 

umysł, pracując nad koordynacją ruchów i zapamiętując układ. To wszystko dzieje się „przy okazji”, gdy po 

prostu dobrze się bawisz. Czekam na każde zajęcia” – twierdzi kolejna z pań. 

 

„Nasze spotkania taneczne dają mi wiele radości. W miłym towarzystwie mam poczucie swobody, a ruch i 

muzyka zawsze poprawiają mi nastrój. Wracam do domu odprężona. Czuję też, jak poprawia mi się sprawność” 

– dodaje inna uczestniczka zajęć.  

 

A propos zajęć – są otwarte dla wszystkich zainteresowanych nimi kobiet. Wtorki i czwartki o godzinie 18. Bez 

obaw można dołączyć do grupy, ponieważ każdy sezon przynosi zupełnie nowe kroki i choreografie. Tej jesieni 

na przykład będą oparte na rumbie. Od początku, od rozliczenia w rytmie „cztery – nic – dwa – trzy – cztery – 

nic”. A po kilku miesiącach z tego „nic” rozkwitnie barwny kwiat satysfakcji , endorfinowej życzliwości i więzi 

czaplineckich Kobiet, Które Tańczą. 

 

Tekst: Alina Karolewicz, uczestniczka zajęć 

Biuletyn Informacyjny październik 2020 

Program Bardzo Młoda Kultura 
 

Czaplinecki Ośrodek Kultury jest operatorem wojewódzkim ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 

realizowanym w województwie zachodniopomorskim. Jest to program, który w założeniu łączy dwa sektory: 

oświaty i kultury. Jego celem jest edukacja i rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży poprzez 

kulturę.  

 

Rok 2020 był to bardzo trudny okres w przeprowadzeniu tego typu przedsięwzięć jednak pomimo pandemii 

udało się zrealizować wszystkie cele programu. W czasie lockdownu zorganizowaliśmy 6 szkoleń online. Stały 

się one inspiracją dla wielu nauczycieli i animatorów w realizacji zdalnych zajęć. Przeprowadziliśmy również 

cztery szkolenia stacjonarne, które pozwoliły uczestnikom nawiązać relacje z innymi instytucjami czy osobami.  

Warsztaty te pozwalają odbiorcom nabyć wiele umiejętności dzięki którym działania kulturalno-społeczne stają 

się bardziej trafne, ciekawe, celowe. Instruktorzy mają realny wpływ na młodych ludzi. Pracując metodą 

projektową uczestnicy rozwijają, samodzielność, formułują problemy i cele, planują i  organizują pracę, rzetelnie  
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oceniają swój wkład i zaangażowanie. To nauka 

poprzez aktywne działanie.  

 

W zachodniopomorskim takich inicjatyw odbyło się 12. 

Były bardzo stymulujące i odkrywcze. Wydarzeniem 

tegorocznej edycji była „Letnia Akademia Umiejętności 

Społecznych”, na którą zjechali się animatorzy z 

całego województwa. Świetna atmosfera , wymiana 

doświadczeń, motywujący  prowadzący, a przede 

wszystkim kontakty z pozytywnie zakręconymi ludźmi 

sprawiły że czas spędzony w Czaplinku był bardzo 

owocny w nowe idee i nieszablonowe przyszłe 

działania. Program Bardzo Młoda Kultura będzie 

realizowany także w przyszłym roku. Zachęcamy do 

udziału. 

 

Tekst: Marta Gosecka i Maciej Słomka, koordynatorzy 

programu 
Logotyp Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 - 2021 za-
chodniopomorskie 

Warsztaty teatralne dla młodzieży 
 

Niemal w każdy weekend października w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbywały się warsztaty teatralne, które 

prowadził Łukasz Molski – pedagog, reżyser, dramaturg. 

Łukasz Molski współpracował między innymi z Teatrem STU w Krakowie, Teatrem im. Juliusza Słowackiego w 

Krakowie, Teatrem im. Sewruka w Elblągu. 

Uczestniczył w warsztatach Laboratorium Dramatu „Sztuka Dialogu na Wigrach”. Dwukrotnie kierował 

projektami w ramach programu „Lato w teatrze”. 

 

Punktem wyjścia były rozmowy o sytuacji pandemicznej na świecie oraz tym, jak sytuacja ta wpływa na życie 

młodych osób. Rozmowy z reżyserem pozwoliły młodym artystom uzewnętrznić kolejne lęki: nauczyciele 

stawiający zbyt wysokie wymagania, odrzucenie przez rówieśników, utrata zaufania do dorosłych oraz rządu. 

Na podstawie tych  rozmów powstał spektakl, który 

mogliśmy podziwiać 19 października na scenie 

Czaplineckiego Ośrodka Kultury.  

Było to niezwykłe spotkanie zakończone nie tylko 

oklaskami ma stojąco, ale łzami wzruszenia w oczach 

widzów. 

 

Tekst: Aleksandra Łuczyńska, dyrektor 

Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

 

Projekt sfinansowany w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury -  Bardzo Młoda Kultura 

2019-2021 zachodniopomorskie. Uczestnicy warsztatów teatralnych 
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„Czuj to” - bezpieczna przestrzeń na rozmowę 
 

Z myślą o dzieciach i młodzieży,  którzy każdego dnia zmagają się z ogromem wyzwań,  stworzyliśmy projekt 

„Czuj to”, finansowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. 

Przez kilka dni młodzież  spotykała się z doświadczoną pedagożką i rozmawiała o lękach związanych z wieloma 

aspektami życia.  

 

Ponieważ zauważyliśmy,  jak wielka jest potrzeba rozmowy,  postanowiliśmy kontynuować projekt w ramach 

cyklicznych zajęć Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Dlatego: 

 

Drodzy Uczniowie! 

Jeśli czujecie potrzebę rozmowy z kimś,  kto potrafi słuchać i stara się zrozumieć ogrom trudnych emocji 

towarzyszących okresowi dojrzewania, zapraszamy do Czaplineckiego Ośrodka Kultury.  

Czasami łatwiej jest otworzyć się w neutralnym miejscu,  niż w szkole lub własnym domu. 

 

Chcielibyśmy, abyście wiedzieli, że w najbliższe piątki o godz. 16.00 możecie przyjść do sali kominkowej 

Czaplineckiego Ośrodka Kultury, gdzie z ciepłą herbatą będzie czekała na Was wspaniała pedagożka - 

Celestyna Tomkowska, która wysłucha Waszych opowieści. 

 

To będzie bezpieczna przystań pełna zrozumienia. Zapraszamy! 

 

Ze względu na pandemię  prosimy o potwierdzenie udziału poprzez stronę facebook Czaplineckiego Ośrodka 

Kultury lub telefonicznie pod nr 603678269. Zabierzcie za sobą maseczki. 

 

Tekst: Aleksandra Łuczyńska, dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Bohaterką projektu jest kobieta - orkiestra Małgorzata 

Lezler. Znaczącą rolę odgrywa również nasz najmłod-

szy pracownik Adrian Paweł Ciesielski. 

Dzięki projektowi powstanie Mobilna Izba Muzealna. 

W dalszych planach marzymy o stworzeniu Centrum 

Edukacji Historycznej. 

 

Dziękuję za możliwość współpracy dyrektorce Zespołu 

Szkół w Czaplinku pani Małgorzacie Głodek, niezastą-

pionej historyczce Małgorzacie Lezler oraz wszystkim 

osobom zaangażowanym w projekt.  

 

Tekst: Aleksandra Łuczyńska, dyrektor Czaplineckie-

go Ośrodka Kultury 

Mobilna Izba Muzealna 
 

Rozpoczął się kolejny projekt realizowany przez Czaplinecki Ośrodek Kultury, tym razem we współpracy z 

Zespołem Szkół w Czaplinku. 

Uczestnicy projektu Mobilna Izba Muzealna 



Kultura, Promocja 

23 

Biuletyn Informacyjny październik 2020 

W amfiteatrze powstaje klub fitness 
 

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że w największym pomieszczeniu wewnątrz amfiteatru w Czaplinku powstaje strefa 

fitness. 

Przedsięwzięcie to jest możliwe dzięki współpracy ze  Stowarzyszenie Pro Body Fitness. 

To dzięki ich zaangażowaniu opuszczona przestrzeń zostanie wyremontowana i będzie służyć fanom sportowego trybu 

życia. 

Dziękujemy!  

 

Tekst: Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Wnętrze Amfiteatru przed remontem i w trakcie 
montowania nowych instalacji 

Wielka lekcja reanimacji 
 

16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W tym dniu ratownicy medyczni i 

instruktorzy pierwszej pomocy jednoczą siły, aby jak największa ilość osób nauczyła się wykonywać 

podstawowe czynności ratujące życie.  

 

Nie inaczej było w tym roku. Pomimo epidemii i wszelkich obostrzeń sanitarnych grupa ratowników z Rescue 

Czaplinek zorganizowała Wielką Lekcję Reanimacji 2020 pod honorowym patronatem Burmistrza Czaplinka. 

Patronat medialny sprawowały Drawskie Strony Internetowe.  

 

Przez 7 godzin ratownicy zlokalizowani w 2 miejscach (hala sportowa przy ul. Wałeckiej i sala gimnastyczna 

przy ul. Słonecznej) przeszkolili łącznie 603 osoby. 

20 ratowników - instruktorów naprzemiennie uczyło jak prawidłowo ocenić stan i oddech poszkodowanego, 

wzywać służby ratunkowe, prawidłowo uciskać klatkę piersiową oraz używać defibrylatora AED. Wszyscy 

uczestnicy Wielkiej Lekcji Reanimacji byli maksymalnie zaangażowani i zaliczyli ją na celująco. 

 

Dzięki naszym cudownym Sponsorom i Przyjaciołom wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali: cukierki, 

odblaskowe opaski, długopisy i kolorowe apteczki-breloczki (wszystkie gadżety z naniesionym 

skrótem  procedur ratowniczych).  
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Szczególne podziękowania i słowa uznania kieruję do wszystkich ratowników i wolontariuszy - za cierpliwość, 

poświęcony czas. Bez ich zaangażowania to wydarzenie, po prostu, nie odbyłoby się.  

 

Myślę, że znakomicie wypełniliśmy misję, która brzmi: „Sprawmy wspólnie, aby każdy -  mniejszy i większy 

obywatel naszej lokalnej społeczności - umiał ratować ludzkie życie i zdrowie tak, jak każdy z nas umie czytać i 

pisać”. 

 

Z ratowniczym pozdrowieniem i szacunkiem 

 

Jarosław Tarnowski 

organizator Wielkiej Lekcji Reanimacji 

Biuletyn Informacyjny październik 2020 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które wsparły tę niezwykle ważną 

inicjatywę: 

 Burmistrzowi Czaplinka - Marcinowi Naruszewiczowi, 

 Gminie Czaplinek, 

 Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i panu Wiesławowi 

Runowiczowi, 

 Nadleśnictwu Czaplinek, 

 Zespołowi Szkół w Czaplinku, 

 Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury, 

 Zakładowi Gospodarki Komunalnej, 

 Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku, 

 Drawskim Stronom Internetowym, prowadzonym 

przez pana Adama Cygana, 

 panu Marcinowi Łukaszowi z Lokalnego Reportera, 

 „Orskov Foods”, 

 „Rimaster Czaplinek”, 

 „Gniewko” z Kluczewa, 

 „Koloredo” i pani Alicji Nowickiej, 

 „Mini Mrówka Czaplinek” i panu Piotrowi Białachowi, 

 „Vanessa Event Entertainment”, 

 „Med Is Med”, 

 „Moni Bar” i pani Monice Otorowskiej, 

 „Nowa Pizzeria” i pani Annie Szpakowskiej, 

 „Moje Pyszności 2020” i pani Karolinie Panasiuk, 

 „Marimed” i pani doktor Marii Otoczniak 

 pani Alinie Szymukowicz. 

 Wolontariuszki z grupy Rescue Czaplinek, 
instruktorki podczas Wielkiej lekcji reanimacji 

Ćwiczenia na fantomie 
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Łącznie na zadanie przeznaczono kwotę ponad 10 

000 zł, szczepiąc podobnie jak w latach poprzednich 

130 osób.  

Szczepienia realizował zakład BALTICMED 

Przychodnia Sp. z o.o. pry ulicy Drahimskiej.  

 

Serdecznie dziękujemy zakładowi Balticmed za 

organizację szczepień w sposób bezpieczny i 

dogodny dla naszych seniorów oraz wzorową 

współpracę.  

 

Autor: Katarzyna Kibitlewska, inspektor ds. promocji i 

turystyki 

Seniorzy z terenu gminy Czaplinek zaszczepieni na grypę 

Gmina Czaplinek od lat realizuje „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy 

Czaplinek w wieku 65 lat i więcej”. Każdego roku seniorzy mogli zaszczepić się bezpłatnie w ramach środków 

budżetu Gminy Czaplinek przeznaczonych na ochronę i promocję zdrowia. W tym roku szczepienia rozpoczęły 

się 15 października, a pula szczepień wyczerpała 23 października.   

Pracownik przychodni podaje szczepionkę pacjentce 

Konkurs plastyczny „Moje miasto bez samochodu” 
 
Podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16 – 22 września 2020) Gmina Czaplinek 

zorganizowała konkurs plastyczny „Moje miasto bez samochodu”. 

Ogłoszenie o konkursie spotkało się z dużym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców naszej gminy, 

którzy bardzo licznie wzięli w nim udział. 

Do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji wpłynęły 63 prace plastyczne w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

 5 - 7 lat  - 52 prace 

 8 - 11 lat – 11 prac. 

 

W kategorii 12 – 15 lat nie zgłoszono żadnej pracy.  

  

5 października 2020 o godz. 11:30 w Świetlicy 

Miejskiej w Czaplinku (ul. Rynek 1) zebrała się 

Komisja Konkursowa w składzie: 

 

 Monika Kruk-Kobeluk 

 Zdzisława Harańczyk 

 Beata Biegajło 

 

w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu. 

Komisja konkursowa podczas oceniania prac. 
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Kategoria wiekowa 5 - 7 lat: 

 

I miejsce ex aequo: 

 Laura Tabisz (6 lat) 

 Emilia Zborowska (6 lat) 

 Noemi Mazurek (6 lat) 

 

II miejsce ex aequo: 

 Martyna Bobowska (6 lat) 

 Adela Nowak (6 lat) 

 Kornelia Stróżyk (6 lat) 

 

III miejsce ex aequo: 

 Miłosz Wiśniewski (6 lat) 

 Maja Kowalczyk (6 lat) 

 Amelia Kubiak (6 lat) 

 

Wyróżnienia: 

 Maja Olkowska (6 lat) 

 Amelia Hawro (6 lat) 

 Antonina Hałuszczyk (6 lat) 

 Stanisław Resiak (6 lat) 

 Wiktoria Różańska (6 lat) 

 Lena Bączek (6 lat) 

 Anna Rodriguez (6 lat) 

 Zuzanna Sepiotek (6 lat) 

 Elena Grzyb (6 lat) 

 Błażej Sobala (6 lat) 

Komisja oceniała prace pod względem zgodności tematycznej, metody ujęcia tematu, pomysłowości, techniki 

oraz samodzielności wykonania. Obrady trwały długo, a wybór był niełatwy, gdyż uczestnicy wykazali się nie 

tylko talentem, ale również różnymi technikami plastycznymi i ciekawymi pomysłami. 

 

Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia (w postaci nagród rzeczowych) następującym 

uczestnikom: 

W kategorii wiekowej 8 -11 lat: 
 
I miejsce: 
Julia Granat (8 lat), praca w formacie A1 – nagroda specjalna: okładka w Biuletynie Informacyjnym Urzędu 
Miejskiego;  
 
II miejsce: 
Alicja Kowalczyk (9 lat) 
 

Wyróżnione i nagrodzone dzieci z grupy „Orlęta” Przedszkole 
Publiczne w Czaplinku 

Wyróżnione i nagrodzone dzieci z grupy „Sowy” Przedszkole Publiczne 
w Czaplinku 
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Wyróżnienie: 

Julia Hajdukiewicz (8 lat) 

 

Wszystkie prace prezentowane są w pogodne dni koło Referatu Promocji na Rynku Miejskim w Czaplinku 

 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju, uroczyste wręczenie nie odbyło się, a nagrody oraz dyplomy 

zostały przekazane uczestnikom przez dyrektorów placówek oświatowych z zachowaniem wytycznych 

sanitarnych. 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom i rodzicom, którzy zachęcili dzieci do udziału 

oraz zajęli się formalnościami przy zgłoszeniach. 

Szczególne podziękowania za zaangażowanie kierujemy do pań Joanny Brożek oraz Iwony Mierzejewskiej, 

nauczycielek z Przedszkola Publicznego w Czaplinku, pani Bożeny Lemisz, nauczycielki z Niepublicznego 

Przedszkola „Edukacja” z Czaplinka, a także pani Bogusławy Fredyk z biblioteki w Szkole Podstawowej w 

Czaplinku. 

 

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

Biuletyn Informacyjny październik 2020 

Tekst alternatywny do ilustracji ze strony 2: na calej stronie zamieszczono 14 prac dzieci, które otrzymały nagrody i  wy-
róznienia w konkursie plastycznym „Moje miasto bez samochodu”.  

1 października, wracając o zmierzchu do domu, ta 

młoda mieszkanka Czaplinka zwróciła uwagę na 

awarię świateł na przejściu dla pieszych koło szkoły 

przy ulicy Wałeckiej. Prawdopodobnie w wyniku 

uderzenia przez samochód sygnalizacja świetlna 

spadła, stanowiąc zagrożenie dla użytkowników drogi. 

Julia zrobiła zdjęcia i zawiadomiła  o zdarzeniu 

rodziców, którzy następnie przekazali informację 

odpowiednim służbom. 

Dzięki szybkiej reakcji dziewczynki awaria została 

usunięta, a przejście znów jest bezpieczne. 

Podczas spotkania burmistrz Czaplinka podkreślił, że 

czasami drobne i z pozoru mało znaczące gesty mają 

wielką moc zmieniania świata wokół nas na lepsze. 

Jeszcze raz gratulujemy Julii jej odpowiedzialnej i 

godnej naśladowania postawy. 

 

Tekst: Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji 

turystycznej i marketingu 

Wzorowa postawa Julii 

2 października br. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz spotkał się z dziesięcioletnią Julią Kwacz, aby 

osobiście podziękować jej za wzorową postawę obywatelską, jaką dziewczynka wykazała się dzień wcześniej. 

Julia Kwacz i burmistrz Czaplinka Marcin 
Naruszewicz 
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Słoikowe wariacje czyli wyniki Mobilnego Festiwalu Słoika  
 

W sobotę 3 października w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starym Kaleńsku odbyło się podsumowanie 

„Mobilnego Festiwalu Słoika” – drugiej edycji imprezy mającej na celu promocję zdrowych potraw regionalnych 

oraz propagowanie zasad zdrowego żywienia wśród mieszkańców powiatu drawskiego i okolic.  

Z ramienia Powiatu Drawskiego udział w spotkaniu wzięli: przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula 

Ptak, wicestarosta Mariusz Nagórski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Głowacka, członek Zarządu 

Powiatu Zbigniew Dudor oraz sekretarz Powiatu Katarzyna Getka i radny Rady Powiatu Romuald Kurzątkowski. 

Wśród zaproszonych gości znalazł się także dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa  - Oddział 

Terenowy Koszalin, Piotr Dziadul.  

We wrześniu, przez trzy dni, komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Urszula Ptak oraz członkowie – 

Mariusz Nagórski, Katarzyna Getka i Jan Kubabski dokonywała degustacji zgłoszonych potraw. 

Bardzo się cieszymy, że wśród wyróżnionych znaleźli się również mieszkańcy naszej gminy: 

 

 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z Czaplinka za pasztet babuni i nalewkę z aronii sąsiadki 

 Sołectwo Kluczewo za borowiki w zalewie octowej, galaretę i nalewkę z płatków róży. 

 

Gratulujemy! 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 

Odkrywanie historii ukrytej w ziemi 
 

Trwa projekt „Odkrywanie historii ukrytej w ziemi” Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „TEMPELBURG” z 

Czaplinka. Działanie jest możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Społecznik na lata 2019-2021 

Program Marszałkowski”, realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  

 

W kilku miejscowościach powiatu drawskiego przeprowadzane są szkolenia dzieci i młodzieży z obsługi sprzętu 

detektorystycznego. Uczestnicy zapoznają się również z obowiązującym prawem dotyczącym poszukiwań. 

Członkowie Stowarzyszenia opowiadają także o pasji, jaką jest działalność w komandorii Tempelburg założonej 

przez zakon templariuszy.  

 

Poszukiwaniom towarzyszą konkursy, prezentacje, są też dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników.  

Celem tych działań jest zainteresowanie dzieci i młodzieży historią regionu, jej poznawaniem i odkrywaniem. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości u części z nich przerodzi się ona w pasję poszukiwań „okruchów historii”. 

Spotkania organizowane przez Stowarzyszenie mają 

charakter edukacyjny. 

Serdecznie dziękujemy za wspaniałe przyjęcie 

gospodarzom miejsc, które odwiedziliśmy. Dziękujemy 

także wszystkim uczestnikom za zaangażowanie. 

 

Tekst: Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

Uczestnicy jednego ze szkoleń 
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Dofinansowanie na zakup nowości książkowych 
 

Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku stała się beneficjentem Programu  „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2020”, którego koordynatorem jest Biblioteka Narodowa.  

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, 

szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do 

kultury i wiedzy. W przypadku naszej biblioteki jest to dofinansowanie w kwocie 5440 złotych do zakupu 

nowości wydawniczych. Dotacja pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zbliżają się długie jesienne wieczory, które doskonale można wypełnić dobrą książką, zarówno tą dla dorosłego 

czytelnika, jak i dla najmłodszych. Posiadamy również lektury szkolne, po które zapraszamy dzieci i młodzież 

szkolną. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej Biblioteki i skorzystania z niezwykle bogatego 

księgozbioru.  

Prezentujemy Państwu kilka nowości z ostatniego zakupu: 
 

•    „Wyjdź za mnie kochanie” Krystyny Mirek to ciepła, poruszająca historia, która sprawi, że na jakiś czas 

zapomnimy o problemach dookoła i wejdziemy w świat, w którym poczujemy się lepiej. To powieść, w 

której wiele jest ślubnych sukien, emocji i dobrego humoru. 

• „Książę” Magdaleny Parys to wielowątkowy thriller, który nie pozwoli ci spokojnie zasnąć. Niespodziewane 

zwroty akcji, intrygi, niejednoznaczni bohaterowie oraz powojenny i teraźniejszy berliński klimat. Ta książka 

to także ostrzeżenie, że demony przeszłości śpią ukryte pod powierzchnią i czekają. Powieść jest 

kontynuacją trylogii berlińskiej. „Magik” to część pierwsza trylogii. 

• „Ostatnia debiutantka” Lesley Lokko to porywający dramat o relacjach między siostrami i z dawna 

skrywanych sekretach rodzinnych. Przyjazd gości z Niemiec wprawi w ruch łańcuch zdarzeń, których nikt 

się nie spodziewa, a lata późnej szok wywołany nimi wstrząśnie kolejnym pokoleniem... 

• Remigiusz Mróz „Osiedle RZNIW” to nie tylko fascynująca historia kryminalna, ale także świeże spojrzenie 

na hip-hopową subkulturę przełomu wieków i wciąż obecny problem ubóstwa w Polsce. 

• „Motyl i skrzypce” Kristy Cambron to poruszająca opowieść o odkrywaniu piękna w najstraszniejszych 

miejscach: mrocznych zakątkach Auschwitz i zakamarkach poranionych serc. To również historia jak nie 

stracić wiary w Boga nawet w samym środku piekła. 
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Propozycje nowości książkowych dla dzieci 
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Propozycje dla najmłodszych czytelników 

• „Niesforny alfabet” Grzegorza Kasdepke - czy poznając alfabet można się dobrze bawić? Oj, można, moż-

na... Kto nie wierzy, niech zajrzy do książeczki.  

• Psi Patrol „Słodkich snów, pieski!” Gdy nadchodzi zmrok, wszyscy muszą iść spać. Nawet dzielne pieski z 

Psiego Patrolu. Książeczka świeci w ciemności. 

• „Ivar i zaginiony diplodok” Lisy Bjarbo i Emmy Gothner. Ivar kocha dinozaury i ich nazwy zna na pamięć. 

Wieczorem, kiedy tata Ivara zaśnie, wszystkie dinozaury ożywają. Tym razem Ivar pomaga diplodokowi  o 

imieniu Doris. Podczas wybuchu wulkanu Doris zgubiła rodzinę. Z pomocą rusza Ivar, który jest świetny w 

szukaniu.  

 

Zakup zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa.       

Życzymy miłego czytania i wspaniałej lektury! 

         

Tekst: Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 
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Lena Bączek -  wyróżnienie Maja Olkowska -  wyróżnienie Wiktoria Różańska -  wyróżnienie 

Zuzanna Sepiotek -  wyróżnienie Stanisław Resiak -  wyróżnienie 

Prace wyróżnione w konkursie pla-
stycznym „Moje miasto bez samo-
chodu” kategoria 5 - 7 lat 
 
Tekst alternatywny: 
kolorowe ilustracje o tematyce eko-
logicznej, wykonane w różnych 
technikach plastycznych 

   Kategoria 8 - 11 lat: Alicja Kowalczyk 2. miejsce                        Julia Hajdukiewicz - wyróżnienie 
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Prywatne GRAŻYNA - Waldemar Sopoćko w Połczynie Zdroju ul. Zamkowa 1/1, tel. 502 532 969. NAKŁAD: 1000 egz. EGZEMPLARZE  BEZ-
PŁATNE. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów, opracowywania i adiustacji tekstów oraz zaopatrywania ich własnym tytułem. 
Wydanie elektroniczne dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku: PUBLIKACJE LOKALNE. 


