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Narodowe Święto Niepodległości 
 
Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju były bardzo symboliczne. Pomimo 
tego, Czaplinek, na ile to było możliwe, uwzględniając obostrzenia sanitarne, pokazał, że pamięta o ludziach, którzy przed 
ponad stu laty walczyli o niepodległą Polskę. Flagi powiewające na ulicach naszego miasteczka, kwiaty pod Pomnikiem 
Żołnierza na cmentarzu, banery w przestrzeni miejskiej – to symboliczne gesty, świadczące o pamięci i szacunku wobec 
tych, którzy sprawili, że Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy jako suwerenne państwo. 
 
We wtorek 10 listopada w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku odbyły się wewnętrzne obchody. Najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy odświętnie ubrani i przyozdobieni kotylionami śpiewali Hymn Narodowy, pieśni ułańskie z okresu I Wojny 
Światowej oraz tańczyli tańce ludowe. 
 
Przedstawiciele Gminy tradycyjnie złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci, oddając cześć tym, którzy polegli w 
walce o niepodległą Polskę. 
Biało-czerwone bukiety oraz znicze pojawiły się na cmentarzu oraz przy tablicy pamiątkowej na ulicy Parkowej.  
 
Zaś członkowie Stowarzyszenia „Bastion” umieścili w przestrzeni miejskiej Czaplinka banery, przypominające niełatwy w 
dziejach narodu polskiego okres walk o niepodległość wraz z portretami najważniejszych postaci sceny politycznej 
tamtych czasów. 
 
11 listopada 2020 r. motocykliści z czaplineckiej Grupy Zefir II, członkowie stowarzyszenia „Pancerny” ze Złocieńca oraz 
inne kluby motocyklistów z całej Polski zebrali się przy ulicy Dworcowej w Czaplinku uczestnicząc w X Motocyklowej 
Paradzie Niepodległości.  
Punktualnie o 11:00 po wysłuchaniu hymnu Polski, w eskorcie OSP Czaplinek motocykliści przy dźwiękach klaksonów oraz 
wyposażeni w biało-czerwone flagi Polski wyruszyli w kierunku miasta, by następnie udać się w stronę Wierzchowa i 
Złocieńca. 
 
Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z Dnia Niepodległości na stronie 
Gminy Czaplinek oraz materiału wideo na stronie Lokalny Reporter: 
 
Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 



Inwestycje 

Biuletyn Informacyjny listopad 2020 

4 

Przebudowa ulicy Gdańskiej w Czaplinku 
 

W dniu 22.10.2020 r. Burmistrz Czaplinka podpisał z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie ze 

środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Gdańskiej w Czaplinku. Dofinansowanie zostało przyznane 

na podstawie wniosku złożonego w 2019 r.  

Kwota przyznanej dotacji wynosi 679 867,78 zł, co stanowi 60% kosztu całkowitego zadania. Szacunkowy koszt zadania 

wynosi 1 133 112 zł.  

Również w dniu 22.10.2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Gdańskiej, który cieszył się 

dużym zainteresowaniem wykonawców. W ramach przetargu złożono 8 ofert z cenami od 815 529,55 zł do 997 103,25 zł. 

W związku z tym należy się spodziewać, że rzeczywisty koszt zadania będzie niższy. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 

r.  

W ramach inwestycji przebudowana zostanie ulica o długości prawie 300 mb.  

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i chodnika z płyt, płytek i kostek betonowych, 

budowę nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5 m z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, korektę łuków 

poziomych na skrzyżowaniach, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, 

wykonanie utwardzonych powierzchni z płyt ażurowych, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej 

wraz z podbudową, wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi i studniami osadnikowymi przy granicach 

nieruchomości. 

 

Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Prowadzone są prace związane z budową wodociągu z Machlin do 

Kosina. Prace wykonuje firma Hydrotechnika Krzysztof Pyszka ze 

Złotowa. Zrealizowano już odcinek o długości 1 km. Do wykonania 

pozostało 340 mb sieci rozdzielczej oraz 8 przyłączy do nieruchomości 

zabudowanych. Odcinki wodociągu wykonywane są wykopem 

otwartym oraz przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Nieciecza, 

drogą powiatową, która prowadzi do Motarzewa oraz przez niektóre 

nieruchomości zabudowane tymczasowymi obiektami kubaturowymi i 

utwardzone nawierzchniami trwałymi. Wykonanie zadania pozwoli na 

rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę tej miejscowości, gdyż 

tymczasowo dostawa wody z ujęcia i urządzeń Nadleśnictwa Borne 

Sulinowo wykazywała niedostatki co do jakości i ilości oraz nie 

gwarantowała dostawy ciągłej. Wdrożone działania pozwolą na 

uzyskanie zakładanych efektów już w połowie grudnia 2020 r.  

 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 

Budowa wodociągu do Kosina 
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Nadszedł czas realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego, 

skutkiem którego będzie poprawa zaopatrzenia w wodę 

odbiorców korzystających, z tego jakże ważnego obwodu 

wodociągowego w systemie zaopatrzenia w wodę gminy 

Czaplinek.  

Zadanie to jest wykonywane prze firmę EkoWodrol Sp. z 

o.o. z Koszalina, termin zakończenia robót zaplanowano 

do 31.05.2020 r. W ramach prac wybudowana zostanie 

druga studnia wraz z niezbędnymi uzbrojeniami, drugi 

zbiornik retencyjny o pojemności 50 m3,  a także 

zmieniony zostanie układ technologiczny uzdatniający 

wodę surową ze studni. Poza tym  zaplanowano remont  

Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Wielkie 

budynku stacji wodociągowej, ujęcie będzie również wyposażone w agregat prądotwórczy. Dobowa podaż wody z tego 

ujęcia waha się na poziomie 60 m3, a istniejący i budowany zbiornik retencyjny będą miały pojemność 100 m3, co w pełni 

zabezpieczy dotychczasowych odbiorców i zapewni dostawy dla przyszłych. Ujęcie i stacja zaopatruje w wodę mieszkań-

ców Czarnego Wielkiego wraz z koloniami, mieszkańców Sikor, Kuszewa, Starego Gonnego oraz kolonii Żerdno. 

 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 

Akty wandalizmu – apel do mieszkańców 

W Czaplinku po raz kolejny doszło do aktów wandalizmu. 

Zniszczona została infrastruktura nad jeziorem Drawsko – 

nieznani sprawcy wyrwali stolik w altanie koło Ośrodka 

Spotów Wodnych. 

Ponadto ktoś, nie zważając na taśmy odgradzające, wszedł 

na bieżnię na nowo powstałym stanowisku do skoków w 

dal na terenie Szkoły Podstawowej w Czaplinku i zniszczył 

świeżo położoną nawierzchnię. 

Poza tym, również na terenie Szkoły Podstawowej, 

zniszczono ławki. 

Apelujemy do mieszkańców o dbałość o infrastrukturę i 

informowanie Policji i Straży Miejskiej o zauważonych 

aktach wandalizmu. 

Wszystkie ww. zdarzenia zostały zgłoszone na policję. 

Dołożymy wszelkich starań, aby sprawców odnaleziono.  

Telefony alarmowe:  

Policja: 112,  

Straż Miejska 94 372 62 13 w godzinach 7:00 – 20:00 

 

Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka  
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W ramach działań podejmowanych przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej zmierzających do usprawnienia odbioru i 

transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Czaplinek, 

w dniu 28.10.2020 r. Spółka zakupiła fabryczne nowy 

samochód ciężarowy SCANIA P320 z zabudową Terberg. 

Pojazd po zarejestrowaniu i przeszkoleniu obsługi rozpoczął 

pracę. 

Całkowity koszt śmieciarki wyniósł 858 540,00 zł. Na ten cel 

Spółka otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki z 

WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 800 000,00 zł. 

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ ogłoszonym przez 

Spółkę przetargu nieograniczonym pojazd dostarczyła firma STT Trading Sp. z o. o. z Łodzi. 

Tym samym rozpoczęliśmy wymianę taboru przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów. W kolejnych latach 

wycofywane zostaną sukcesywnie z eksploatacji ponad 20-letnie, wyeksploatowane pojazdy. 

 

Marian Jerzy Rutowicz, prezes Zarządu ZGK w Czaplinku 

Nowa śmieciarka w ZGK 

Kosze na nakrętki plastikowe 

Na terenie naszego miasta niedawno stanęły dwa nowe 

kosze na plastikowe nakrętki.  Czerwone, metalowe serca 

ustawione zostały na terenie Szkoły Podstawowej oraz na 

deptaku. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek trafią 

do fundacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą 

dzieciom. 

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję i 

zapełniania koszy. 

 

Wojciech Szoplik, podinspektor ds. ochrony środowiska 

Program usuwania azbestu 

Gmina Czaplinek informuje, że w 2020 roku uzyska pomoc finansową na zadanie 

pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Czaplinek 

- etap X", która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie. 
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W dniu 23 października 2020 r. została 

zawarta umowa o dofinansowanie między Funduszem, reprezentowanym przez panią Emilię Niemyt - prezesa Zarządu, a 

gminą, reprezentowaną przez pana Marcina Naruszewicza - burmistrza Czaplinka. Wsparcie w formie dotacji to ponad 10 

tys. zł, a koszt całkowity zadania: niemal 19 tys. zł. Dzięki dotacji możliwe będzie usunięcie niemal 29 ton azbestu. 

Złożony przez Gminę Czaplinek wniosek jest jednym z 81, które w tym roku wpłynęły do WFOŚiGW w Szczecinie na 

dofinansowanie usuwania azbestu. 

 

Wojciech Szoplik, podinspektor ds. ochrony środowiska 

w Czaplinku oraz burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza.Pojazd  o wartości 800,1 tys. złotych to średni samochód 

ratowniczo – gaśniczy VOLVO 4x4FLD3C, który 17 listopada pojawił się w bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku. 

Na wartość samochodu składa się pojazd, jego częściowa zabudowa oraz serwis gwarancyjny który zapewni dostawca 

auta przez 3 lata. 

Zakup samochodu był możliwy dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie Gminy Czaplinek oraz instytucjom, które 

partycypowały w kosztach, tj.: MSWiA, WFOŚiGW w Szczecinie, Powiat Drawski oraz Ochotnicza Straż Pożarna w 

Czaplinku. 

Zakup tego nowoczesnego pojazdu ratowniczo – gaśniczego, to dawno oczekiwany sukces nas wszystkich. Jako działacze 

ruchu pożarniczego zapewniamy, że wybór tego pojazdu to inwestycja trafiona w 100 %, która posłuży co najmniej 20 - 

30 lat. 

  

Adam Czernikiewicz, komendant gminny OSP 

Nowy wóz bojowy dla czaplineckich strażaków 

W dniach 16 -17 listopada 2020 r. Zarząd Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Czaplinku i przedstawi-

ciel Urzędu Miejskiego w Czaplinku udali się do 

Korwinowa w okolice Częstochowy w celu odbio-

ru pojazdu ratowniczo-gaśniczego. W miejscowo-

ści tej, znajduje się producent samochodów po-

żarniczych BOCAR, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę na dostawę pojazdu pożarniczego dla OSP 

Czaplinek.   

Inicjatywa zakupu samochodu pożarniczego 

przedstawiona przez Zarząd Gminnego ZOSP RP 

w Czaplinku, na przełomie roku 2019-2020, zo-

stała bezwzględnie poparta przez Radę Miejską  

Relację w wydarzenia, fotogalerię i wideo znajdą Państwo 
na stronie:  
Lokalny Reporter oraz Gmina Czaplinek 

OSP 
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Jeden SMS może zrujnować 
 

SMS wyglądający na pierwszy rzut oka jak informacja z banku może narazić nas na utratę wszystkich oszczędności. Tak 

samo niebezpieczne mogą być maile na przykład z informacją o zablokowaniu dostępu do konta i konieczności pilnej 

weryfikacji danych. Złodzieje potrafią doskonale podszyć się pod różne instytucje i wiedzą jak napisać wiadomość żeby 

skłonić nas do kliknięcia w link prowadzący do fałszywej strony. 

 

Kiedyś złodzieje kojarzyli się głownie z osiłkami, którzy czaili się na ofiarę gdzieś w ciemnym zaułku z łomem w ręku. Dziś 

jednak tego typu rabusie stanowią rzadkość. Ich miejsce zajęli cyberprzestępcy, ludzie o wiele inteligentniejsi i 

kulturalniejsi od swoich kolegów zajmujących się „analogowymi kradzieżami”.  

Najgroźniejsze dla nas grupy przestępcze tworzą znakomici znawcy psychologii i bardzo dobrze wykształceni inżynierowie. 

Ich sztuczki są tak dopracowane, że praktycznie każdy może się na nie nabrać. Najlepszym przykładem jest to jak hakerzy 

zaatakowali np. komitet wyborczy kandydującej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Hilary Clinton. Członkowie 

sztabu otrzymali wiadomość, że ich hasła e-mail straciły ważność i w związku z tym proszeni są o wygenerowanie nowych. 

Oczywiście w sprytnie przygotowanym mailu podano link do odpowiednio spreparowanej przez hakerów witryny. Na tę 

sztuczkę dał się nabrać m.in. szef sztabu Clinton, który w ten sposób podał cyberprzestępcom swoje hasło do konta 

mailowego. W efekcie jego naiwności wykradziono wszystkie informacje dotyczące kampanii prezydenckiej kandydatki.  

Większość ataków polega właśnie na wykorzystaniu ludzkiej naiwności. Tworzy się komunikat zmuszający odbiorcę do 

tego żeby wykonał szybko jakieś działanie. Nikt nie chce stracić dostępu do maili albo mieć zablokowanego konta 

bankowego. Dlatego klikamy  

w podany link żeby uchronić się przed takim „nieszczęściem”. I robimy to choć powinniśmy pamiętać, że banki nigdy nie 

komunikują się z nami w ten sposób. 

Czy można uchronić się przed takimi kłopotami? Najlepsza rada, to po prostu nie klikać od razu w link, chwilę pomyśleć, 

zadzwonić do instytucji od której potencjalnie otrzymaliśmy e-mail lub smsa, z pytaniem czy rzeczywiście chcą żebyśmy 

wykonali jakieś działania. 

Warto również zabezpieczyć się przed możliwością przejęcia naszych urządzeń elektronicznych przez hakerów. To znaczy, 

że jeśli wykorzystujemy smartfon do wykonywania operacji bankowych, nie powinno się instalować na nim żadnych 

innych aplikacji, zwłaszcza związanych z mediami społecznościowymi, gier itp. Mogą one bowiem  spowodować wyciek 

danych lub doprowadzić do przejęcia urządzenia przez cyberprzestępcę.  

Warto również rozdzielić kanały komunikacyjne, tak by autoryzujące wiadomości SMS przychodziły na inne urządzenie, niż 

to przez które logujemy się do banku. Dzięki temu jeżeli nawet malware, czyli złośliwe oprogramowane, zostanie przez 

nas zainstalowane to i tak atakujący nie uzyska dostępu do naszego konta bankowego, ponieważ albo nie będzie mógł 

przeczytać haseł albo nie zaloguje się do aplikacji bankowości elektronicznej. 

 

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z 

inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie 

podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

Zapraszamy na stronę https://bde.wib.org.pl/ 
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Grant w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” 
 

W dniu 12.11.2020 r. Burmistrz Czaplinka podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o 

powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”. W ramach tego projektu dla 

Gminy Czaplinek przyznany został grant w kwocie 125 036 zł na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i środków do 

utrzymania czystości i dezynfekcji, które zostaną przekazane do szkół podstawowych i przedszkola publicznego.  

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

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

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

Projekt pn. „Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja” jest współfinasowany  przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i 

rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką 

i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.  

 

Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

W ramach Naboru Specjalnego COVID-19 z Funduszu Małych 

Projektów Interreg VA Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie na 

realizację projektu pn. „Relacje na odległość – Czaplinek i Marlow 

pokonują dystans”. Projekt jest realizowany od września. W ramach 

projektu odbyły się już dwa spotkania robocze nauczycieli i 

przedstawicieli władz obu partnerów. Ponadto projekt zakładał m.in. 

wyposażenie jednej z sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Czaplinku 

w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji w formie wideokonferencji: 

serwera i 25 komputerów wyposażonych w kamerki spiętych w jedną 

sieć, z odpowiednim oprogramowaniem, monitora interaktywnego 

oraz biurek i krzeseł. Powyższy sprzęt został już zainstalowany w sali w 

Szkole Podstawowej przy ul. Wałeckiej 49. 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 

(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg 

V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia). 

 

Barbara Dąbrowska-Łątkowska, inspektor ds. oświaty 

„Relacje na odległość - Czaplinek i Marlow pokonują dystans 
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Warsztaty w Szkole Podstawowej 
 

Szkoła Podstawowa w Czaplinku, dzięki uprzejmości Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych pod przewodnictwem Pana Wiesława Runowicza, zorganizowała w dniach: 5 - 6.10.2020r  warsztaty 

profilaktyczne dla dzieci  i młodzieży. 

Warsztaty na temat zachowań agresywnych oraz mowy nienawiści przeprowadził pracownik Centrum Edukacji i 

Profilaktyki DIALOG z Krakowa. 

Uczniowie dowiedzieli się, jak powinna przebiegać prawidłowa komunikacja interpersonalna w zespole klasowym oraz jak 

słuchać, argumentować i nie atakować swojego rozmówcy. 

 

Prelegent uświadomił młodym ludziom, że za każdym przypadkiem mowy nienawiści po dwóch stronach - sprawcy i 

ofiary - stoją konkretne osoby, z ich emocjami i przeżyciami. Często ludzie bywają zastraszani lub wyśmiewani z bardzo 

błahych powodów, takich jak: strój, wygląd, kolor włosów, kolor skóry, przekonania. Prowadzący warsztaty omówił różne 

strategie reagowania na agresję i przemoc - od ignorancji po zgłoszenie na policję. 

 

Jolanta Żywicka, pedagog szkolna 

W Przedszkolu Publicznym w Czaplinku rozpoczęto  

realizację  Ogólnopolskiego Projektu  Edukacyjnego „Z 

kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o 

aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek 

polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: 

„Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych”. 

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w 

świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim 

zakresie. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do 

twarzy”  

to działania, które będą kontynuowane od października 

2020 r. do maja 2021 r. i dotyczyć będą następujących 

modułów: 

 

 Moduł I – „W krainie muz” 

 Moduł II – „ Piękno regionu” 

 Moduł III – „Kocham, lubię, szanuję” 

Do udziału w projekcie zgłosiło się pięć grup z naszego 

przedszkola. Koordynatorem odpowiedzialnym za 

realizację projektu w naszej placówce jest Pani Joanna 

Brożek. 

Projekt „Z kulturą mi do twarzy” 

Joanna Brożek, nauczyciel w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 
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W sobotę 24.10.2020 r. w Szczecinie rozegrano pierwszy 

mecz ligi wojewódzkiej kadetek. Po bardzo wyczerpującym 

spotkaniu, trwającym blisko 2,5 godziny przegrywamy nie-

stety z Pomorzankami 2:3. W tym wypadku sprawdziło się 

stare siatkarskie porzekadło, że kto prowadząc 2:0 nie wy-

grywa 3:0, ten przegrywa 2:3. 

Mimo to, wielkie gratulacje dla dziewczyn za walkę i ambit-

ną grę do końca. Zabrakło trochę sił, a krótka ławka pod-

czas tego meczu nie pozostawiła pola manewru. 

 

W niedzielę 25 października, w hali widowiskowo-

sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach od-

był się pierwszy turniej III Ligi Kobiet.  

W turnieju udział wzięły gospodynie turnieju, zawodniczki 

SMS Police oraz drużyny UKS Pomorzanie-Pogodno Szcze-

cin, MKS Koszalin i KPS Czaplinek, które rozegrały łącznie 

cztery spotkania. 

 

Niestety dla naszego zespołu nie był to zbyt udany turniej. 

W pierwszym spotkaniu po nierównej grze ulegamy w tie-

braku z MKS Koszalin. 

W meczu z SMS Police nawiązujemy walkę tylko w trzecim 

secie i ulegamy 0:3. 

Przed nami miesiąc pracy na poprawę i ustabilizowanie 

swojej gry. 

Pocieszeniem jest zdobyty punkt w meczu z Koszalinem, 

który może okazać się bardzo cenny w końcowym rozra-

chunku. 

 

 

Poniżej przedstawiamy wyniki meczy naszego zespołu: 

 

MKS Koszalin - KPS Czaplinek 3:2 (25:15, 14:25, 

25:13,18:25, 15:11) 

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

 

Krzysztof Rosiak, trener Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek  

Siatkówka kobiet 
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"Czaplinek kontra COVID-19" pod takim hasłem odbyły się 

działania ratowników RESCUE CZAPLINEK i członków 

Stowarzyszenia "Aktywna Szkoła" przy ZSP w Czaplinku, 

którzy w dniach 14-15 listopada 2020 r. odwiedzili 10 

sołectw: Czarne Wielkie, Sikory, Prosinko, Kluczewo, Psie 

Głowy, Ostroróg, Broczyno, Trzciniec, Machliny i 

Siemczyno.  

W ramach projektu mieszkańcy nabyli wiedzę i 

umiejętności z prawidłowego zakładania i zdejmowania 

maseczek i rękawic, mycia oraz dezynfekcji rąk, a także 

prowadzenia czynności reanimacyjnych podczas nagłego 

zatrzymania krążenia u osoby dorosłej z wykorzystaniem 

defibrylatora AED. W ramach zadań projektowych zostały 

rozdane mieszkańcom maseczki, rękawice oraz płyny do 

dezynfekcji, a RESCUE-ZDR ze swoich zasobów obdarował 

mieszkańców ratowniczymi cukierkami, długopisami oraz 

odblaskowymi opaskami.  

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i środki przyczynią 

się do zmniejszenia ilości zakażeń wśród mieszkańców 

gminy Czaplinek. 

"Czaplinek kontra COVID-19" to projekt finansowany ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego w ramach zadania publicznego 

"Program Społecznik na lata 2019-2021".  

 

Z ratowniczym pozdrowieniem i szacunkiem 

Jarosław Tarnowski RESCUE-ZDR  

Czaplinek kontra COVID-19 

Więcej o akcji Rescue znajdą Państwo 

na stronie Lokalny Reporter: 
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Czaplinecka papeteria 
 

Od dawna przechowuję w swym domowym archiwum dość niezwykłą papeterię, która mimo upływu lat nie została zużyta 

do korespondencji, bowiem nad jej wartością użytkową wziął górę pamiątkarski charakter połączony z walorami 

artystycznymi. Na czym polega wyjątkowość tej papeterii?  Oryginalność zdobień pokrywających zarówno okładkę jak i 

znajdujące się w niej arkusze papieru listowego, koperty oraz pocztówki polega na wykorzystaniu grafik z motywami 

czaplineckimi. Możemy je zobaczyć na załączonych ilustracjach. Pewnego rodzaju osobliwością jest to, że koperty w 

papeterii mają  formę kart z instrukcją  typu „zrób to sam” podającą sposób wykonania koperty przy użyciu nożyczek i 

kleju.                                                                                                                                                                          

Z informacji podanej na okładce wynika, że wydawcą papeterii było Regionalne Towarzystwo Historyczne w Czaplinku, a 

autorem rysunków jest Dominik Gawlak. Od niego dowiedziałem się, że papeteria powstała w 2002 roku z inicjatywy 

Marzanny Groblewskiej. Pani Marzanna opiekowała się w tamtym czasie Izbą Muzealną w Czaplinku i działała w zarządzie 

Regionalnego Towarzystwa Historycznego. Trzeba podkreślić, że był to okres wyjątkowej aktywności czaplineckiej Izby 

Muzealnej i zgrupowanych wokół niej działaczy kulturalnych. Ówczesna rola Izby Muzealnej  została udokumentowana 

m.in. w okazjonalnym wydawnictwie „Drahim 2002”  z 2002 roku upamiętniającym proklamację „Karty Drahimskiej” oraz 

w wydawnictwie Radosława Barka  „Wymarzyć Czaplinek. Potyczki z architekturą 2000 – 2004”, a także w publikacjach 

opisujących proces tworzenia w tamtym czasie lokalnej marki „Miód Drahimski”. O marce tej można bez większej przesady 

powiedzieć, że narodziła się w murach czaplineckiej Izby Muzealnej. Pozostało wiele ciekawych śladów aktywności Izby 

Muzealnej z tamtych lat. Należą do nich m.in. dwa wydawnictwa „Czaplinek na starej fotografii” prezentujące czaplineckie 

pocztówki sprzed 1945 roku. Do takich śladów można zaliczyć również papeterię, której poświęcony jest ten artykuł.                                                                              

Ozdobna pocztówka z fragmentem ulicy Moniuszki Ozdobna pocztówka z wizerunkiem „Małego Kościółka” 

Według informacji otrzymanej od autora rysunków zdobiących papeterię, był to jego debiut wydawniczy. Można uznać że 

był to debiut udany. Młodemu grafikowi Dominikowi Gawlakowi udało się zawrzeć w rysunkach cały szereg myśli i 

skojarzeń. Na przedniej stronie okładki, a także na rysunkach zdobiących papier listowy zwraca uwagę powtarzający się 

motyw okien. Z pewnością nie jest to przypadek, gdyż w umieszczonym na okładce wykazie sponsorów znajduje się m.in. 

czaplinecka firma TUR-PLAST produkująca okna. Napis z nazwą tej firmy można zresztą dostrzec na jednym z okien 

narysowanych na okładce. Na liście sponsorów był także hotel „Elektor” i dlatego na jednej z pocztówek obok wizerunku 

hotelowego budynku znalazło się  również logo tego hotelu. 

Baczny obserwator bez trudu dostrzeże podobieństwo niektórych okien z okładki papeterii do okien z elewacji budynków 

czaplineckiej starówki. 
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Strona tytułowa okładki czaplineckiej papeterii  

z motywami okien 

Na liście sponsorów wymieniona została również czaplinecka Apteka „Panaceum”, Agencja Turystyczna „Lobelia” oraz 

Pracownia Projektowa „Inwest Plan”. Wśród informacji podanych na okładce papeterii zwraca uwagę zapis o treści: 

„Wsparcie: Szczecin Expo” Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego”. Zapis ten jest, bez wątpienia, 

pamiątką współpracy tego Towarzystwa z RTH w Czaplinku i z czaplinecką Izbą Muzealną w czasie prac związanych z 

kreowaniem lokalnej marki „Miód Drahimski”. 

 

Przyjrzyjmy się ilustracjom z grafikami zdobiącymi tę interesującą papeterię. Bez trudu rozpoznamy przedstawione na nich 

charakterystyczne elementy krajobrazu czaplineckiej starówki. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie grafika zdobiąca tylną 

stronę okładki. Jest to rysunek przedstawiający drzwi wejściowe do kamienicy Rynek 1, która była pierwszą siedzibą Izby 

Muzealnej. Na wykonanym z fantazją, a jednocześnie z dużą precyzją rysunku widoczne są wszystkie detale dekoracyjne  

tych drzwi, w tym ozdobna krata z metaloplastyki. Rysunek jest na tyle dokładny, ze mógłby służyć do celów 

dokumentacyjnych. 

 

Jak już wspomniano wyżej, wydana w 2002 roku papeteria była debiutem wydawniczym  Dominika Gawlaka. Twierdzi on, że 

nie był zadowolony z efektu, ale zapewne dostrzeżono wówczas umiejętności młodego grafika, bo już wkrótce potem 

skorzystał z jego usług czaplinecki radny Jerzy Jan Nałęcz pracujący w latach 2003-2004 nad projektem nowego herbu 

miejskiego. Mało kto wie, że Dominik Gawlak brał udział w pracach nad aktualnie obowiązującym wzorem herbu miasta, 

przyjętym przez Radę Miejską  w Czaplinku uchwałą z 26 kwietnia 2005 roku. Otrzymałem od Pana Gawlaka informację, że 

jest on „współprojektantem obecnego herbu Czaplinka”, ponieważ wykonał projekt herbu „w programie graficznym pod 

okiem pana Nałęcza”. 

Grafika z drzwiami na tylnej stronie okładki  

papeterii 
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W tym miejscu trzeba podkreślić, że 

czaplinecki herb został opracowany z dużą 

dbałością o zgodność z zasadami heraldyki 

oraz z miejscową tradycją historyczną i 

posiada niepodważalne walory estetyczne. A 

jego współprojektant zaczynał od ozdobnej 

papeterii…  Nie była to jednak zwykła 

papeteria. Była to jedyna w swoim rodzaju 

papeteria czaplinecka. 

 

Zbigniew Januszaniec 

Fragment Rynku na rysunku zdobiącym 

jeden z arkuszy papieru listowego 

Aktualny herb Czaplinka, 

zaprojektowany przy 

współudziale autora czaplineckiej 

papeterii 

Miło nam poinformować, że Pani Krystyna Kryczka sołtys Sołectwa 

Kluczewo została laureatką konkursu „Sołtys Roku 2019”.  

28 września 2020 r. w Senacie Rzeczypospolitej wręczono nagrody 

laureatom 18. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez 

redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego 

celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów. Pani sołtys 

towarzyszyli: przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku - Michał 

Olejniczak, zastępca burmistrza Czaplinka - Małgorzata Fedorowiat-

Nowacka oraz członek Rady Sołeckiej w Kluczewie – Pani Irena Bylica. 

Uroczystość poprzedziła konferencja „Fundusz sołecki, czy czas na 

zmiany?”, przygotowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z 

organizatorami konkursu. 

Laureatce składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy kolejnych 

sukcesów w działalności na rzecz lokalnej społeczności. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi 

samorządów wiejskich 

Sołtys Roku 2019 

Więcej na stronie  

Gala konkursu „Sołtys roku 2019” 
W Senacie: pan Michał Olejniczak, pani Krystyna 

Kryczka i pani Małgorzata Fedorowiat-Nowacka 

Obszerny materiał nt. sołectwa Kluczewo znajdą Państwo w grudniowym „Biuletynie 

Informacyjnym” 
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Żyć i umrzeć w Siemczynie 

Z sołtysem Siemczyna Michałem Olejniczakiem spotykamy się koło jego domu, na podwórzu barokowego pałacu rodu 

Goltzów. Jest jesienny poranek. Pan Michał kończy spotkanie z klientem swojej firmy. 

- Sporo obowiązków związanych z prowadzeniem firmy wziął na siebie syn, ale ja trzymam rękę na pulsie. Wiadomo – 

pańskie oko konia tuczy. – żartuje. 

 

Ruszamy w drogę. Dziś poznam Siemczyno z zupełnie innej strony. Nie pałac, tętniący wydarzeniami kulturalnymi, ale wieś 

i jej pełnego energii gospodarza. 

Kierujemy się w stronę dawnej gospody, o czym informuje tablica umieszczona na ceglanym murze. Jest ona jedną z 

ponad czterdziestu znajdujących się na terenie sołectwa, znaczących ciekawe miejsca na turystycznym Szlaku 

Henrykowskim. W dawnej gospodzie, a później sali kinowej obecnie znajduje się siłownia. Pan Michał z dumą prezentuje 

urządzenia, z których mogą korzystać mieszkańcy wsi. Wstęp do siłowni kosztuje symboliczną złotówkę – to na prąd dla 

właściciela nieruchomości, pomieszczenie bowiem nie posiada oddzielnego licznika. 

Następnie kierujemy się w stronę kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej. 

Na chwilę zatrzymujemy się przy placu zabaw i niewielkim schludnym 

ogródku.  

- Gdy byłem w Wilanowie zachwycił mnie tamtejszy ogród. Postanowiłem 

stworzyć jego miniaturkę w Siemczynie. Wyszło nawet lepiej niż w 

Warszawie – żartuje swoim zwyczajem Sołtys. Pomimo, że ogród jest 

nieduży, czuć w nim rękę gospodarza. Pan Michał sam przycina krzewy i 

dba o zieleń we wsi. Podczas naszego spaceru jeszcze nie raz będę miała 

okazję zobaczyć zasadzone przez niego rośliny. 

 

Obok placu zabaw znajduje się zielona siłownia.  

- To po to, żeby dorośli nie poganiali dzieci. Dziecko bawi się na placu, a 

rodzic w tym czasie poćwiczy i się nie niecierpliwi. A i korzyść dla zdrowia 

jest. 

Pytam o duży głaz narzutowy. 

- Kiedyś został on postawiony dla uczczenia 30-lecia PRL-u, a ja twierdzę – 

znów śmieją mu się oczy – że tutaj jest pochowany założyciel wsi, 

legendarny rycerz Heinrich.  

(Pierwsze wzmianki o Heinrichsdorf  (Siemczyno) pochodzą z 1292.). Kamień jest jednym z punktów w grze terenowej, 

organizowanej przez Pana Michała i mieszkańców Siemczyna dla turystów. 

Idąc na wzgórze kościelne zatrzymujemy się na chwilę przy niewielkim budynku dawnej remizy. Obecnie jest to kaplica 

wiejska, przeznaczona do uroczystości pogrzebowych. 

 

Docieramy do XIX-wiecznego neogotyckiego kościoła z niezwykłą barokową kaplicą, łączącą się z bryłą świątyni od strony 

zachodniej. Kaplica jest świeżo odremontowana. Wg danych historycznych jest to najstarsza budowla w Siemczynie, dato-

wana na 1699 rok. Ufundował ją, jak i nieistniejący obecnie pierwszy we wsi kościół potężny ród von Goltzów, którzy 

wznieśli również przepiękny barokowy pałac. 
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Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej oraz Kaplica rodu  

von Goltzów 
Tablica Informacyjna koło kościoła w Siemczynie 

Pod kaplicą znajduje się krypta rodowa oraz (tu znowu wkraczamy w sferę legend) zejście do tajemniczego tunelu, 

łączącego pałac z kościołem. Historię tunelu i niepełnosprawnego chłopca z pałacu możemy przeczytać  w świeżo 

wydanym folderze „Opowieści jezior i wzgórz”, autorstwa pani Aliny Karolewicz. Zbiór jest dostępny w Centrum Informacji 

Turystycznej w Czaplinku (ul. Rynek 1). 

Sołtys chwali sobie współpracę z proboszczem, podobnie zresztą jaki z Henrykowskim Stowarzyszeniem. Dzięki 

dobrosąsiedzkim stosunkom udaje się zrealizować wiele ciekawych i wartościowych projektów. Renowacja kaplicy jest 

jednym z nich, została dofinansowana ze środków Funduszu Kościelnego. 

 

Okrążamy kościół i natrafiamy na tablicę informacyjną, przybliżającą historię miejscowej świątyni.  

- O tutaj jest informacja  w ramach jakiego projektu postawiliśmy tę tablicę: „Perły ziemi siemczyńskiej – ocalić od 

zapomnienia”.  - Zatrzymujemy się na chwilę i oglądamy czarno-białe fotografie kościoła. – Bo ważne jest to, abyśmy 

pamiętali, że nie byliśmy tu pierwsi, że ktoś przed nami tu żył, a historia miejscowości nie zaczęła się w 1945 roku – kończy 

myśl Pan Michał. 

To, jak ważna jest dla niego tradycja i historia jego rodzinnej wsi pokazują kolejne miejsca, do których mnie prowadzi.  

Idziemy w stronę cmentarza. Po lewej stronie wyłania się piękny zabytkowy park. Potężne drzewa strzegą historii tego 

niewielkiego wniesienia. 

- Tu kiedyś był cmentarz. Postanowiłem ocalić od zapomnienia historię tego miejsca. 

Podchodzę do tablicy, na której po niemiecku i po polsku (tak, właśnie w tej kolejności) jest napisane: „Pamięci naszych 

zmarłych ze wsi Heinrichsdorf.” I data: „Siemczyno/Heinrichsdorf 12.05.2010”. Na pytanie o nagrobki Sołtys uśmiecha się 

smutno. 

- Większość przepadła. Ale w tym roku udało mi się 

wyrównać teren wokół parku, proszę spojrzeć – cała ta 

skarpa to świeżo nawieziona ziemia. Przy okazji tej 

rewitalizacji wszystkie pozostałości starych nagrobków 

przenieśliśmy na teren obecnego cmentarza tworząc 

niewielkie lapidarium.  

Zwracam uwagę na pień potężnej, złamanej lipy. 

- Chciałbym, aby powstała tutaj rzeźba  - rodzaj drzewnej 

kapliczki z postacią Chrystusa Frasobliwego – coś, co wprawi 

odwiedzających to miejsce w zadumę.  Lapidarium na cmentarzu w Siemczynie 
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To na razie pomysł, ale oczyma duszy widzimy już całą aleję rzeźb różnych świętych, oczywiście autorstwa Edwarda 

Szatkowskiego, z którym Siemczyno współpracuje nie od dziś. Na „wyposażeniu” wsi są już postacie Kobiety z Chlebem 

oraz Kobiety z Gęsią, pięknie eksponowane podczas różnych lokalnych uroczystości. Na warsztacie Mistrza Edwarda jest 

też postać Szweda, który ma stanąć przy tablicy upamiętniającej początek Potopu Szwedzkiego, ściśle związanego z 

historią Siemczyna. 

Wracamy myślami na ziemię i kierujemy się w stronę obecnego cmentarza. Na jednym ze zboczy podziwiam najnowszą 

inwestycję sołectwa – Lapidarium. Znalazły tu miejsce stare płyty nagrobkowe, krzyże i inne fragmenty grobów. Przez 

wiele lat porzucone i zapomniane, dzięki staraniom siemczynian i programowi „Społecznik”,  są obecnie godnie 

wyeksponowane.  

- Tę płytę – Pan Michał wskazuje na niewielki kawałek białego marmuru - znalazłem pod tamtą lipą. Dzieciątko pod nią 

pochowano. O tutaj są daty… 

Spacerujemy wśród starych drzew. Teren jest schludny, uprzątnięty. W oddali toaleta przenośna – element jakże 

pożądany na cmentarzach.  

- Wspólnie dbamy o naszą wieś. Mam aktywną Radę Sołecką i mieszkańców skorych do pomocy. Kto może wykasza teren, 

włącza się w prace porządkowe. Prężna ekipa utworzyła też Koło Gospodyń Wiejskich, które będzie promować lokalne 

wyroby. O, ten lasek muszę przerzedzić – Sołtys wskazuje mi niewielki zagajnik. - Ładne są te brzózki, tylko za gęsto rosną. 

A tam -  nasza Chłopska Chata. – Na wzgórzu widać drewniany budynek w stylu rustykalnym, częściowo pokryty czerwoną 

dachówką. – To będzie miejsce spotkań i warsztatów. Jest tam piec chlebowy, budujemy ławy, stoły. Zaraz to wszystko 

pokażę. Ale najpierw nasza plaża. 

Schodzimy nad jezioro Drawsko. Pan Michał sprawdza stan pomostu. Trzeba znów wymienić kilka desek i zaimpregnować 

przed zimą.  

- Pomost ma już swoje lata i przydałby się nowy, ale póki co, remontujemy ten. Może w przyszłym roku uda się postawić 

nowy. Tutaj mamy slip do wodowania łodzi i żaglówek – to akurat z myślą o turystach. Zastanawiam się, co zrobić z tą 

roślinnością – włodarz Siemczyna patrzy w wodę -  latem utrudnia kąpiel. Trzeba będzie zabronować i oczyścić dno. 

Deszcz zacina coraz bardziej. Wspinamy się na wzgórze, gdzie mieści się boisko, niewielki kamienny amfiteatr i Dom 

Chlebowy – tego drugiego terminu często używa Pan Michał, mówiąc o swoim najmłodszym „dziecku”. 

- Miejsce to nazwaliśmy „Obiektem Rekreacyjno – Sportowym”. Brzmi lepiej niż „boisko wiejskie” – żartuje swoim 

zwyczajem Sołtys. 

Ale ma rację, teren tylko po części pełni funkcje boiska. Miejsce idealnie nadaje się na festyny, zabawy i koncerty. Dzięki 

powstającej Chacie Chłopskiej nabiera innego znaczenia. - Planujemy tutaj wypiekać chleb, organizować sprzedaż lokalnej 

żywności, animować mieszkańców i miło przyjmować gości. Chcemy, żeby to miejsce kojarzyło się z tradycją i kulturą wsi.  

Umiłowanie tradycji, prostego i dobrego życia to idea fix 

Pana Michała. Działając często intuicyjnie, pokazuje on 

mieszkańcom i młodemu pokoleniu to, co w życiu ważne i 

wartościowe. Buduje swoją wieś i utożsamia się z nią, 

niezauważalnie wciągając w to kolejne osoby. 

Przemierzamy boisko, mijając po drodze ogromne głazy. Za 

nimi rozpościera się niewielka przestrzeń, która w 

wyobraźni Sołtysa zamienia się w Ogród Wiejski. 

- Bo to nie było bez znaczenia jakie rośliny rosną przed 

chatą mężatki, wdowy, czy panny na wydaniu. Kwiaty miały  

Chata Chłopska w Siemczynie 
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wymiar symboliczny. Chciałbym stworzyć ogród, który opowiadałby o tym jakich roślin używano dawniej do gotowania, 

jakich do leczenia, jakie znaczenie miały różne gatunki kwiatów.  

Ten pomysł to kolejna cegiełka, łącząca siemczyńskie projekty. W wyobraźni widzę kwietny ogród i czuję zapach świeżo 

upieczonego chleba. Jakieś ognisko w oddali, śpiewy i śmiech. Ciepły, letni wieczór… Znając pracowitość Pana Michała i 

mieszkańców Siemczyna wszystko to już wkrótce może się ziścić… 

Wracamy w kierunku wsi. Po drodze mijamy posadzone przez Sołtysa jabłonie. 

- Tak sobie kiedyś pomyślałem, żeby posadzić te jabłonie, bo nie każdy ma ogród. A tak – jabłka ogólnodostępne, dla 

wszystkich. A „tu na razie jest ściernisko, ale będzie…” remiza – kończy z uśmiechem cytat ze znanej piosenki. Taki mam 

plan, żeby strażacy mieli wygodną siedzibę. 

Dochodzimy do drogi krajowej nr 20. Wjazd do wsi, skwer obsadzony krzewami i roślinami ozdobnymi, a także „wystawa” 

tablic: Siemczyno  - Zachodniopomorska Wieś Turystyczna, Pałac Siemczyno, infrastruktura postawiona przez Zespół 

Parków Krajobrazowych. Dobre miejsce na odpoczynek w podróży, jaki i inne we wsi, uporządkowane i zadbane. 

 

Nasz spacer kończymy w ciepłej i dobrze wyposażonej Świetlicy Wiejskiej. Siadamy z gorącą herbatą, aby jeszcze chwilę 

porozmawiać. Pan Michał śmieje się, że miał zamiar napisać książkę, tylko czasu brak. 

Nic dziwnego, od dziesięciu lat jest sołtysem, od dwóch przewodniczy Radzie Miejskiej w Czaplinku, ponadto pełni (do 

najbliższych wyborów – zastrzega) funkcję komendanta siemczyńskiej drużyny OSP. Jest również ojcem i właścicielem 

firmy. 

Na pytanie, co uważa za swoje największe osiągnięcie odpowiada: 

- To, że udało mi się osierocone i zniechęcone popegeerowskie społeczeństwo przekonać do integracji, do wspólnych 

działań. A największą pochwałą są słowa gości: „Muszę przywieźć tutaj swojego sołtysa, żeby zobaczył jak to się robi.” 

Michał Olejniczak - z urodzenia siemczynianin, twierdzi, że jego 

mottem życiowym jest hasło „Żyć i umrzeć w Siemczynie”. Oddaje 

swojej wsi wiele uwagi i sił. Ma za sobą doświadczenie mieszkania i 

pracy na Śląsku. Spędził tam dziesięć lat i poczuł, że kopalnia to nie 

wszystko, co chciałby w życiu osiągnąć. Wrócił do rodzinnego 

Siemczyna. Od wielu lat cieszy się zaufaniem mieszkańców, wciąga ich 

w działania, animuje młodzież. Aktywnie pozyskuje środki finansowe 

na rzecz sołectwa. Oprócz funduszu sołeckiego sięga po pieniądze z 

różnych źródeł m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, „Społecznika”, 

Mikrodotacji, Grantów Sołeckich, z programów: Orlen, Bosman dla 

Regionu, Moje Miejsce na Ziemi,  Tu mieszkam tu zmieniam. 

Siemczyno bierze udział w konkursach ogólnopolskich m.in. „Fundusz 

Sołecki Najlepsza Inicjatywa” – już dwa razy z rzędu zajmując pierwsze 

miejsce w województwie, a  piąte i szóste w skali kraju. W 2017 roku 

otrzymał tytuł „Sołtysa Roku 2016”, przyznawanego przez Krajowe 

Stowarzyszenie Sołtysów i Gazetę Sołecką.  

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Rzeźby autorstwa Edwarda Szatkowskiego -  

własność sołectwa Siemczyno 

Więcej zdjęć na stronie: Gmina Czaplinek 
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Jest na miło poinformować, że zostały sfinalizowane dwa działania 

promocyjne Lokalnej Organizacji Turystycznej Czaplinek, na które 

dofinansowania udzieliła Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 

Turystyczna (ZROT). 

Pierwsze z działań to wydanie legend „Opowieści jezior i wzgórz” 

autorstwa pani Aliny Karolewicz. Nowe ilustracje oraz piękny projekt 

graficzny wydawnictwo zawdzięcza utalentowanej plastyczce z Czaplinka, 

pani Alicji Nowickiej. 

Folder „Opowieści jezior i wzgórz” został wydany w nakładzie 1500 

egzemplarzy za kwotę 4245,00 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie 

ze ZROT-u. Pozostałe koszty pokrył LOT i Gmina Czaplinek (po 25%). 

Wydawnictwo dostępne jest w Centrum Informacji Turystycznej, ul. 

Rynek 1. 

 

Drugim zrealizowanym działaniem jest film promocyjny „Miasteczko 

templariuszy”. Koncepcję i scenariusz przygotowała również pani Alina  

Karolewicz. Do współpracy przy realizacji filmu zostali zaproszeni członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego 

„Tempelburg”. W rolę templariusza – przewodnika wcielił się prezes tego stowarzyszenia pan Mariusz Kapczuk. Oprawę 

muzyczną zapewnili: Matthias Krebs, zespół „Gryffenhain”, Ingo Wawra,  zespół „Musique Adventiure”, Stephan Thiele i 

Michał Bach zespół “Cantilena” i “Eygenart”. 

Koszt realizacji filmu wyniósł 3500,00 zł z czego 50% stanowi dofinansowanie ze ZROT-u. Pozostałe koszty pokrył LOT i 

Gmina Czaplinek (po 25%). 

Film można obejrzeć na fb Gminy Czaplinek kanale Youtube Czaplinek Przystań na dłużej:  Miasteczko templariuszy 

oraz w mediach Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Nowe materiały promocyjne 

Spektakl „Szkoła strachu” 
 

W Czaplineckim Ośrodku Kultury realizowany był niezwykle ciekawy projekt skierowany w stronę młodzieży. Przez kilka 

dni odbywały się warsztaty teatralne uwieńczone spektaklem, które poprowadził reżyser teatralny Łukasz Molski. 

Scenariusz, napisany przez młodych aktorów, inspirowany był rozmowami o lękach,  które przeprowadziła pedagożka 

Celestyna Tomkowska. Spektakl pt. "Szkoła strachu", ukazujący trud dorastania oraz - nie zawsze przyjazną- przestrzeń 

domu lub szkoły, można zobaczyć na kanale youtube. 

Szkoła strachu 

 

Aleksandra Łuczyńska, dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury 
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Projekt filmowy 
Chcąc zapewnić młodzieży rozwój artystyczny pod okiem profesjonalisty, Czaplinecki Ośrodek Kultury zaprosił do 

współpracy reżysera Adama Wierzbanowskiego -  absolwenta Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 

Schillera w Łodzi. 

Adam wraz z młodzieżą będzie współtworzył film oparty na ich doświadczeniach. 

To będzie dokument obrazujący współczesny świat widziany oczami młodych artystów.  

Celem projektu jest zrealizowanie krótkometrażowego filmu dokumentalnego, którego autorami są młodzi ludzie. 

W powstałej grupie, składającej się  z 12 osób, przydzielone zostały funkcje: producenta artystycznego, scenarzysty, 

operatora, scenografa, kompozytora muzyki.  

Prace rozpoczęły się od napisania autorskiego scenariusza, 

po jego zakończeniu przystąpimy do dokumentacji i 

realizacji zdjęć.  

Spotkania grupy odbywają się online, uzupełniane są 

codziennymi pokazami  klasycznych filmów 

dokumentalnych oraz znaczącymi filmami fabularnymi 

ostatnich lat. 

Przewidziana premiera filmu - styczeń 2021 roku.  

 

Aleksandra Łuczyńska, dyrektor Czaplineckiego Ośrodka 

Kultury 

Projekty w ramach Bardzo Młodej Kultury 
 

17 października w świetlicy wiejskiej w Bobrowie, w gminie Złocieniec, odbyły się warsztaty dla nauczycieli i animatorów, 

edukatorów „Dot paintnig”. Warsztaty poprowadziła Agata Zajdel–Banach, która od wielu lat rożnymi technikami 

plastycznymi pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami i każdym, kto tylko chce zanurzyć się w świat sztuki. 

Technika dot panting wymaga cierpliwości i dokładności. Może posłużyć jako sztuka zdobnicza, ale też terapeutyczna. 

Uczestnicy warsztatów, stawiając kolorowe kropki  

na drewienkach, zakładkach, czarnych arkuszach 

papieru, nie zauważyli upływającego czasu. 

Powstały wyjątkowo piękne prace i pomysły, co 

jeszcze można by wykropkować,  jak wykorzystać 

technikę w pracy z dziećmi. 

Warsztaty odbyły się w pełnym reżimie 

sanitarnym. 

Warsztaty odbyły się w ramach programu Bardzo 

Młoda Kultura 2019-21, województwo 

zachodniopomorskie Operatorem programu w 

województwie zachodniopomorskim jest 

Czaplinecki Ośrodek Kultury.  

Koordynatorzy projektu: Marta Kosecka i Maciej Słomka 



Biblioteka 

22 

Biuletyn Informacyjny listopad 2020 

Nowości w bibliotece 

 
„Okrutnie piękny” Wojciecha Nerkowskiego to znakomity dreszczowiec, 

opowieść o obsesji, pożądaniu i bardzo silnych emocjach, które niszczą tych, 

którymi zawładnęły. Przy tym ranią również ich bliskich.  

„Cordelia” Winstona Grahama to książka o młodej kobiecie pochodzącej z 

niezbyt zamożnej rodziny. Dzięki małżeństwu z synem zamożnego 

przemysłowca udaje jej się osiągnąć pewien awans społeczny. Po ślubie 

zamieszkuje z mężem w domu teścia. Z czasem posiadłość okazuje się dla 

dziewczyny złotą klatką.  

„Szybki szmal” Ryszarda Ćwirleja -  akcja powieści toczy się na dwóch płaszczyznach - w 1984 roku oraz  w 2019. Przed 35 

laty we Wronkach spalił się dom dziecka, jednak sprawa została umorzona i ustalono, że przyczyną pożaru było zwarcie 

instalacji elektrycznej. Podkomisarz Aneta Nowak po ukończeniu studiów wraca do komendy policji w Szamotułach i 

zostaje przydzielona do sprawy samobójstwa, które okazuje się jednak morderstwem. W tym samym czasie do magazynu 

niedaleko Szamotuł ma przyjechać ogromny transport narkotyków z Niemiec. Co łączy ze sobą te trzy sprawy? Czy 

podkomisarz uda się odkryć prawdę? 

„Dziedzice ziemi” Falconesa - autor przenosi czytelnika do średniowiecznej Barcelony. Miasta, w którym z powodu walki o 

tron i schizmy w Kościele ścierają się wrogie stronnictwa, inkwizycja zbiera żniwo, żydzi stawiani są przed wyborem: 

chrzest albo śmierć, bogaci mieszczanie pomnażają swój majątek, a biedota jest złakniona rozrywki im krwawszej tym 

lepszej. 

„Niebanalna Majorka” Ewy Sawickiej to wciągająca książka nie tylko o wyspie, ale i ludziach, którzy ją zamieszkują. W 

publikacji zostały ukazane ciekawe historie opisujące nie tylko same miejsca turystyczne, ale również historie o różnych 

osobach, które mieszkały na wyspie. Majorka to jedno z tych miejsc, które określamy mianem „raju na ziemi”, gdzie 

znajdziemy przepiękne plaże, roślinność jak z bajki oraz ciepłe morze, co jest gwarancją udanego wypoczynku. 

Polecamy Państwu sagę Agaty Sawickiej „Dwór w Zaleszycach”. Jest to opowieść o poplątanych, pełnych życiowych 

zakrętów, perypetii, ale i radosnych uniesień losach niezwykłych kobiet.  

 

Hanna Rymar  

starszy bibliotekarz Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku 

Książka na telefon 

 
Informujemy, że zgodnie z § 6 ust.11b rozporządzenia Rady Ministrów oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej z dnia 9 

listopada 2020 r. istnieje możliwość udostępniania zbiorów na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użyt-

kowników. Udostępnienie zbiorów może odbyć się przed wejściem do budynku biblioteki, z maksymalnym ograniczeniem 

kontaktów bezpośrednich. 

 

W związku z powyższym wprowadzamy specjalne zasady wypożyczania książek: 

Czytelnik zamawia wybrane publikacje poprzez: 

 katalog on-line: www.gbpczaplinek.naszabiblioteka.com  

 telefonicznie – 94 375 54 64, 

 e-mailowo:  biblioteka.czaplinek@wp.pl 

O terminie odbioru książki przed budynkiem biblioteki poinformuje Państwa bibliotekarz. 
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