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Lato 2021  

XVIII Henrykowskie Dni w Siemczynie - wystep zespołu „Czarna Mamba” Koncert muzyki łemkowskiej - prezentacja powarsztatowa 

 

 

 Podczas występu Stefano Terrazzino - „Smaki Pojezierza Drawskiego” Festiwal Folkowy „Sielava” - koncert Zespołu „Lunove” 

Spotkania z Historią. III Piknik Średniowieczny w Czaplinku Czaplinecki Tydzień Organowy 

IV Międzynarodowy Plener Artystyczny w Siemczynie Memoriał Stanisława Kiryszewskiego 
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Smaki Pojezierza Drawskiego 

 
15 sierpnia 2021 r. w Czaplinku odbyło się długo oczekiwane wydarzenie pn. „Smaki Pojezierza Drawskiego”, 

dofinansowane ze środków unijnych, którego organizatorem była Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek. Partnerami 

wydarzenia byli: Czaplinecki Ośrodek Kultury i Gmina Czaplinek, natomiast organizacji podjęła się Fundacja Gloria Griffin ze 

Szczecina.  

Już od godziny 13:00, spacerując wzdłuż nadbrzeża jeziora Drawsko, przy Strefie Artystycznego Relaksu można było nabyć 

wyroby, które oferowali lokalni wytwórcy: miody, przetwory domowe, rękodzieło, słodkości i inne. 

Jednocześnie na scenie odbywał się spektakl teatralny dla dzieci pod tytułem „Jeżyk i przyjaciele z Zielonego Gaju” oraz 

animacje w wykonaniu studia Małe Formy Teatralne - Widowisko. 

Następnie rozpoczął się pokaz gotowania w wykonaniu szefa kuchni Włoskiej Akademii Kulinarnej - Marco Ghia, który 

przyrządził pyszną zupę z soczewicy ze świeżym pomidorem, gotowaną papryką i wędzoną sielawą. Podczas przyrządzania 

posiłku mistrz Marco opowiadał o szkodliwości używania opakowań plastikowych oraz zachęcał do segregowania odpadów 

zgodnie z ich przeznaczeniem.   

W tym samym czasie na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Siemczyna lepiono pierogi ruskie i z soczewicą oraz gotowano 

zupę rybną z lina, pstrąga i jesiotra. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, tym bardziej, że każdy mógł 

skosztować przygotowanych pyszności. Kilka pierogów udało się ulepić członkowi Zarządu Województwa panu Stanisławowi 

Wziątkowi, który przybył na naszą imprezę. Na stoisku odbyły się również warsztaty prowadzone przez Marco Ghia, który 

przygotował placki jabłkowe z miodem cynamonowym i rozmarynem oraz karmelizowane brzoskwinie. Najmłodsi 

uczestnicy z ogromną przyjemnością uczestniczyli w krótkich warsztatach, a w zamian za to mogli skosztować pysznych 

słodkości. 

 

Ciąg dalszy na stronie 37 
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Zmiana na stanowisku sekretarza Gminy 

 
Drodzy Państwo, dnia 31 września br. nastąpiło rozstrzygnięcie 

konkursu na stanowisko sekretarza Gminy Czaplinek. Została nim pani 

Marcelina Mastalisz – wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego  

w Czaplinku. Stanowisko to dotychczas piastowała pani Jolanta 

Skonieczna. Zmiany na tym stanowisku podyktowane były osobistą 

decyzją powrotu pani Jolanty do oświaty, gdzie wcześniej pełniła przez 

wiele lat funkcję dyrektora Gimnazjum na ul. Słonecznej. Chciałbym 

złożyć podziękowanie ustępującej pani Sekretarz za wsparcie  

w podejmowaniu niełatwych decyzji dotyczących funkcjonowania 

Gminy. Praca z panią Jolantą Skonieczną była dla mnie wyróżnieniem. 

Jej sumienność, przygotowanie merytoryczne i wiedza w 

administrowaniu urzędem była na najwyższym poziomie. W imieniu 

pracowników Urzędu Miejskiego pragnę złożyć Pani podziękowanie za 

dotychczasową pracę, życząc spełnienia zamierzonych planów zawodowych jak i osobistych. 

 

Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka 

Podziękowania pani Jolancie Skoniecznej składa  

burmistrz Czaplinek Marcin Naruszewicz 

Zmiana na stanowisku zastępcy burmistrza 

 
Szanowni Państwo, 

 w połowie mojej kadencji podjąłem decyzję o zmianie personalnej na 

stanowisku zastępcy burmistrza.  Nowym zastępcą został pan Janusz 

Bartczak. By nie tworzyły się insynuacje i legendy, winny jestem Państwu 

wytłumaczenie podjętych przeze mnie kroków.  Stanowisko to dotychczas 

obejmowała pani Małgorzata Fedorowiat – Nowacka – kierownik USC  

w Czaplinku, dzieląc zadania związane z prowadzeniem USC  

z obowiązkami zastępcy burmistrza. 1 listopada 2019 po zmianach 

kadrowych zaproponowałem objęcie tej funkcji pani Małgorzacie. 

Pamiętam, że decyzja, którą po moich  usilnych namowach podjęła, była 

niełatwa.  Godzenie bardzo odpowiedzialnej i czasochłonnej pracy w  

Urzędzie Stanu Cywilnego  (przygotowywanie spraw meldunkowych, 

tworzenie aktów zgonu, urodzenia, licznych spraw administracyjnych, 

udzielanie ślubów, jubileuszy pożycia małżeńskiego bardzo często w wolne dni od pracy) z pracą na stanowisku zastępcy  

z perspektywy czasu  oceniam na bardzo trudne.   Panią Małgorzatę poznałem, jako osobę niezwykle odpowiedzialną  

z wielkim zaangażowaniem i dyscypliną, jako dyplomatę i osobę potrafiącą szukać rozwiązań bezkonfliktowych. Znającą 

problemy ludzi i pomagającą  

o każdej porze dnia i nocy. Nie jest tajemnicą, że jako ostatnia wychodziła z urzędu, by nie odkładać spraw na kolejny dzień. 

Jedynym problemem (nie wynikającym z niczyjej winy), był niewystarczający czas poświęcany na pracę w terenie przy 

nadzorowaniu inwestycji.  Fizycznie nie było możliwe pogodzenie tych stanowisk ze sobą na dłuższy czas. Pani Małgorzata 

Fedorowiat – Nowacka wykazała się wielką odpowiedzialnością i zaufaniem do mojej osoby przyjmując na siebie to 

wyzwanie, za co jestem Jej bardzo wdzięczny. 

                                                                                                             Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka 

Ustępująca zastępczyni pani Małgorzata Fedorowiat - 

Nowacka oraz burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 
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Janusz Bartczak powołany na stanowisko zastępcy burmistrza 

Janusz Bartczak - absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie Wydziału Rybactwa 

Morskiego i Technologii Żywności, którą ukończył w 1982 roku. Przez kilka lat pracował 

na statkach rybackich w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich 

ODRA w Świnoujściu. Następnie przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą.  

W samorządach pracę rozpoczął w 2003 roku na stanowisku zastępcy wójta gminy 

Wałcz. Początek pracy na tym stanowisku zbiegł się z możliwością pozyskiwania środków 

europejskich przez samorządy, najpierw przedakcesyjnych, później  programowych. 

W celu większej skuteczności ukończył Studium Prawa Europejskiego, następnie studia 

podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie 

Projektami.  W 2015 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta w Tucznie na stanowisku 

zastępcy burmistrza. Na obu stanowiskach głównie zajmował się nadzorem nad  

inwestycjami i pozyskiwaniem dofinansowania, zarówno krajowego jak i europejskiego. W tym czasie zrealizował 

kilkadziesiąt projektów głównie wodno-kanalizacyjnych i drogowych na kwoty kilkudziesięciomilionowe.  W przebiegu 

swojej pracy zawodowej nie było takiej sytuacji, aby jakiś projekt zakończył się niepowodzeniem. Oprócz pracy 

samorządowej udziela się w organizacjach pozarządowych, jest prezesem Stowarzyszenia i Fundacji LIDER WAŁECKI. Przez 

dwie kadencje był prezesem Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Jego sukcesem było wprowadzenie Polskiej Sieci LGD 

do Europejskiej Sieci ELARD, w której reprezentował polskie LGD.  

Informacja z XXXIV Sesji Rady Miejskiej 

 
W dniu 26 sierpnia 2021 roku o godz. 1100 odbyła się XXXIV Sesja  Rady Miejskiej w Czaplinku, z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania).  

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

przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze Statutem Gminy Czaplinek Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego  

w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

W sesji uczestniczyło 11 radnych, 1 radny obradował zdalnie (radny Władysław Wojtowicz).  

Nieobecni radni: Tomasz Marciniak, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś.  

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:   

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

w sprawie zarządzenia poboru 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. Uchwała została przygotowana w związku z utworzeniem nowego sołectwa Miłkowo. W dniu 23.06.2021 r. zostały 

przeprowadzone wybory sołtysa sołectwa Miłkowo, którym został pan Bartłomiej Baran. Wobec powyższego w załączniku 

do ww. uchwały należy wprowadzić dodatkowy punkt.   

b. średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czaplinek na rok szkolny 2021/2022 -  podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych; 

c. przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej ,,Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla 

mieszkańców gminy Czaplinek w wieku 65 lat i więcej w latach 2020 – 2025’’ - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych;  

d. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych;  
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e. wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 

głosami „za” w obecności 12 radnych;  

f. wydzierżawienia na okres dziesięciu lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 11 głosami 

„za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Maciej 

Bernat) w obecności 12 radnych; 

g. wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami 

„za” w obecności 12 radnych;  

h. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - 

podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.  

Na wniosek zastępczyni burmistrza Małgorzaty Fedorowiat-Nowackiej do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na 

jednego mieszkańca. Rada Miejska 4 głosami „za” (radni: Ewa Sobczak, Marcin Czerniawski, Zdzisław Łomaszewicz, Wacław 

Mierzejewski), przy 5 głosach „przeciwnych” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Maciej Bernat, Michał 

Olejniczak, Władysław Wojtowicz) nie podjęła uchwały.  

Natomiast na wniosek Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pani Krystyny Kryczki do porządku obrad 

wprowadzono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury, 

która została podjęta 8 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Władysław Wojtowicz) w obecności  

9 radnych. Nieobecni radni: Anna Kucharczyk, Krystyna Kryczka, Grzegorz Gabryś, Tomasz Marciniak, Sebastian Matułojć, 

Szymon Pastuszek. Powyższa skarga w toku rozpatrywania została uznana za bezzasadną.  

Rada Miejska 1 głosem „za” (radny Wacław Mierzejewski), przy 9 głosach „przeciwnych” (radni: Krystyna Kryczka, Anna 

Kucharczyk, Anna Minkiewicz, Ewa Sobczak, Maciej Bernat, Marcin Czerniawski, Sebastian Matułojć, Michał Olejniczak, 

Władysław Wojtowicz) oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Zdzisław Łomaszewicz) nie 

podjęła uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czaplinek. Nieobecni radni: Grzegorz Gabryś, Tomasz Marciniak, Szymon Pastuszek.  

Po zakończeniu sesji przewodniczący Rady Miejskiej razem z radną Rady Miejskiej panią Anną Minkiewicz w imieniu 

radnych, sołtysów oraz mieszkańców Gminy Czaplinek podziękowali zastępcy burmistrza pani Małgorzacie Fedorowiat-

Nowackiej za współpracę. 

Podziękowali także za współpracę na rzecz Gminy Czaplinek sekretarzowi Gminy pani Jolancie Skoniecznej.  

   

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku 

Informacja z XXXV Sesji Rady Miejskiej 

 
W dniu 6 września 2021 roku o godz. 8

00
 odbyła się XXXV 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 Czaplin-

ku, przy ul. Rynek 6. 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych, 2 radnych obradowało zdalnie (radni: Szymon Pastuszek i Grzegorz Gabryś).    
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Rada Miejska, Straż Miejska 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:  

a. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych. Radni Rady 

Miejskiej uchwałę podjęli w związku z potrzebą zwiększenia środków budżetowych na przebudowę ul. 

Gdańskiej oraz na przebudowę drogi powiatowej w ul. Kamiennej; 

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030  

- podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych;  

c. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Drawskiego w roku 2021 - podjęła 15 głosami „za” w obecności 

15 radnych. Z budżetu Gminy Czaplinek w roku 2021 udziela się pomoc finansową w formie dotacji celowej 

dla Powiatu Drawskiego w kwocie 539 000 zł na przebudowę drogi powiatowej w ulicy Kamiennej w 

Czaplinku.   

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

Ostatnie pożegnanie  
 

21 września 2021,  przy asyście wojskowej oraz salwie 

wystrzałów Kompanii Honorowej, został pochowany 

mieszkaniec Gminy Czaplinek, uczestnik walk o Czaplinek, 

kombatant, żołnierz AK, Sołtys Niwki, Radny, Zasłużony Dla 

Gminy Czaplinek, por. Bronisław Orlicki.  

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele 

Gminy, Rady Miejskiej, rodzina i przyjaciele zmarłego. Sylwetkę 

porucznika Orlickiego przybliżył zebranym pan Adam Kośmider. 

 

Krzysztof Leśniowski, komendant Straży Miejskiej w Czaplinku 

30 – lecie Straży Miejskiej w Czaplinku 

 
1 sierpnia 1991 roku zarządzeniem nr 3/91 Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek Wiktor Woś powołał Straż Miejską  

w Czaplinku. 

2 sierpnia 2021 r. z okazji 30-lecia Straży Miejskiej w Czaplinku Burmistrz Czaplinka na ręce komendanta Straży Miejskiej - 

Krzysztofa Leśniowskiego złożył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom straży najserdeczniejsze życzenia oraz 

gratulacje. 

Komendanci Straży Miejskiej w Czaplinku Obecni strażnicy miejscy w Czaplinku 
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27 sierpnia został zorganizowany Piknik Służb Mundurowych na który zostali zaproszeni byli komendanci Straży Miejskiej  

z Czaplinka. Na uroczystości zostały wręczone pamiątkowe grawertony. Pamiątki komendantom wręczyli zastępca 

burmistrza Małgorzata Fedorowiat-Nowacka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Michał Olejniczak. 

To już drugi Piknik, na który zostali zaproszeni "mundurowi" goście. 

 

Krzysztof Leśniowski, komendant SM w Czaplinku 

Piknik Służb Mundurowych pn. „Razem Bezpieczniej”  
 

Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku po raz drugi 

zorganizował Piknik Służb Mundurowych pn. „Razem 

Bezpieczniej” z okazji Dnia Straży Miejskiej.  27 

sierpnia od 10:00 do 14:00 na Rynku Miejskim w 

Czaplinku odwiedzający mogli zapoznać się ze 

stoiskami wielu służb mundurowych. Swoje stoiska 

prezentowali przedstawiciele nadleśnictwa, policji, 

służby więziennej, straży pożarnej, wojska i oczywiście 

świętujący swój dzień strażnicy miejscy. 

W trakcie pikniku punktualnie o godzinie 12:00 

uruchomione zostały syreny wozów. W ten sposób 

oddano cześć tym, którzy zginęli na służbie i podczas 

wykonywania czynności służbowych na terenie kraju  

i poza jego granicami. 

 

Krzysztof Leśniowski, komendant SM w Czaplinku 

Informacja - obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych 

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Urząd Miejski w Czaplinku przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać 

indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do 

rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Czaplinek. 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, 

domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, 

gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty itp. 

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność 

gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni: 

 - uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, 

zgodnie ze złożoną deklaracją, 

- zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości  
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Gospodarka Komunalna, Inwestycje 

niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 t.j.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na 

korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania 

opłat za te usługi. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ww ustawy Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości  

i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. 

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Czaplinek zawarli takie umowy, zobowiązani są 

niezwłocznie tego dokonać.  

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie 

nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww ustawy. 

 

Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki komunalnej i obsługi samorządów wiejskich 

Ujęcie i stacja wodociągowa w m. Czarne Wielkie przebudowane  
 

Zakończone zostały prace związane z przebudową ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Wielkie. Wykonawcą 

robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.  

z Koszalina. W ramach zakresu rzeczowego zostały wykonane prace w budynku stacji związane ze zmianą technologii układu 

napowietrzającego poprzez: 

  - zamontowanie aeratora ciśnieniowego,  

- remont pokrycia dachowego, 

- docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem warstwy 

elewacyjnej,  

- kompletną wymianę rozdzielnicy elektrycznej, 

zasilająco-sterującej urządzeniami technologicznymi,  - 

budowę drugiego zbiornika retencyjnego o pojemności 

50 m3, 

- wykonanie drugiej studni głębinowej o Qe=45 m3/h 

wraz z uzbrojeniem i obudową, w tym i wymiany 

obudowy studni pierwszej.  

 

Wykonane prace pozwoliły na znaczącą poprawę 

zaopatrzenia w wodę odbiorców, przy obecnej wydajności 400 m3/dobę przy dotychczasowym zużyciu wody na poziomie 

80m3/dobę. Wykonanie drugiej studni stworzyło alternatywę zaopatrzenia w wodę w przypadku awarii jednej z nich. Ujęcie 

i stacja w miejscowości Czarne Wielkie stanowi ważny obwód wodociągowy w systemie zaopatrzenia w wodę gminy 

Czaplinek, mieszkańców Czarnego Wielkiego wraz z koloniami, Starego Gonnego, Kuszewa, Żerdna-kolonii i Sikor, a przy 

rozbudowie sieci wodociągowych przesyłowych może wspomóc stację w Czaplinku i Starym Drawsku, polepszając tym 

samym warunki eksploatacyjne gminnego systemu zaopatrzenia w wodę. 

 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 
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Przebudowa ulicy Gdańskiej w Czaplinku  
 

Zakończone zostały prace związane z przebudową ulicy Gdańskiej  

w Czaplinku, w ramach której jezdnia, chodniki i zjazdy do nieruchomości 

zostały wykonane z kostki brukowej betonowej, a miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych z płyt betonowych ażurowych. Wykonana została 

nowa kanalizacja deszczowa z przyłączami zakończonymi studniami 

osadnikowymi usytuowanymi bezpośrednio przy każdej nieruchomości. 

Z uwagi na duży stopień zużycia sieci deszczowej i gazowej, gestorzy tych 

sieci, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku i Zakład 

Gazowy – Rejon Dystrybucji w Drawsku Pomorskim, w ramach własnych sił  

i środków, dokonali przebudowy tych sieci wraz z przyłączami do każdej 

nieruchomości zabudowanej. Właściciel sieci telefonicznej wykonał również 

prace polegające na wymianie zużytych słupów drewnianych na nowe oraz 

zdemontował odcinki nieczynnej linii napowietrznej. 

Realizacja wymienionych zadań w tym samym czasie stanowiła znaczne 

utrudnienia dla wykonawcy robót oraz mieszkańców tej ulicy, jednakże  

w efekcie końcowym uzyskano nowe sieci: wodociągową, kanalizacji deszczowej i gazowej oraz przebudowaną drogę. 

Wykonawcą robót był Zakład Budowlano-Transportowy Janusza Klekota z Wałcza. 

Koszt inwestycji wyniósł 828 322,00 zł, z czego 496 993,00 zł (60%) stanowi dotacja ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 

Budowa drugiego etapu ścieżki pieszo-rowerowej nad jez. Drawsko 
 

Z końcem sierpnia br. rozpoczęły się prace związane z budową kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej nad jez. 

Drawsko. Wykonawcą robót jest firma „DOMAR” Kazimierz Domaracki, 

Tatów 3, 76-039 Biesiekierz. Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem 

inwestorskim wynosi 542 799,00 zł, z czego 500 000,00 zł pochodzi  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie odcinka ścieżki o nawierzchni 

bitumicznej o długości 520 mb, przy której będą usytuowane miejsca 

wypoczynku  z ławkami z koszami na nieczystości stałe. Zamontowana 

zostanie altana parkowa w pobliżu istniejących schodów terenowych. 

Wymienione zostaną także zniszczone odcinki przepustów 

odprowadzających wody opadowe i gruntowe do jeziora Drawsko z urządzeń 

melioracyjnych. 

Termin umowny wykonania zadania został określony do 15.11.2021 r. 

Obserwując zaangażowanie wykonawcy w zakresie użytych sił i środków na 

tym zadaniu należy przyjąć, że zadanie to zostanie wykonane w znacznie 

krótszym czasie. 

 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 
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Nowa ścianka wspinaczkowa w Czaplinku 
 

22.09.2021 r. dokonano odbioru ścianki wspinaczkowej, która została zamontowana w hali widowiskowo-sportowej  

w Czaplinku.  

Ścianka wspinaczkowa o wymiarach: wysokość 6 m, szerokość 4,5 m, została wykonana w ramach operacji pn. „Montaż 

nowego oświetlenia i ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku”. Na realizację operacji została 

przyznana dotacja ze środków UE w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 48 863 zł.   

Ścianka posiada system do podwieszania lin asekuracyjnych.  Do ścianki dostarczone zostało kompletne wyposażenie 

asekuracyjne: liny, uprzęże, karabinki i kaski. 

Koszt wykonania ścianki wspinaczkowej wyniósł 46 500,00 zł brutto. 

Wykonawcą ścianki jest Technochem s.c. Produkcja Eksport-Import Zbigniew Nenycz, Konrad Nenycz, Paweł Zieliński  

z Nowej Soli, którą reprezentował na odbiorze pan Zbigniew Nenycz.  

W ramach operacji planowane jest jeszcze zamontowanie nowego oświetlenia w sali sportowej w hali widowiskowo-

sportowej w Czaplinku, a na zewnątrz hali zostanie zamontowana tablica informacyjna z mapą na temat atrakcji z całego 

obszaru LGD.  

 

Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli 

Wiadomości z prac w Wspólnotach mieszkaniowych będących  

w Zarządzie ZNM Sp. z o.o. w Czaplinku 
 

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

i prawnego funkcjonowania. 

Każda Wspólnota mieszkaniowa z mocy prawa tworzy podmiot o charakterze gospodarczym, składającym się  

z poszczególnych właścicieli nieruchomości. Głównym celem wspólnoty jest utrzymanie części wspólnych nieruchomości  

w stanie niepogorszonym i zachowanie ciągłości dostawy mediów do nieruchomości. Do obowiązków dodać należy także 

wykonywanie przeglądów: budowlanych, kominiarskich, elektrycznych jak również należy zadbać o ubezpieczenie 

nieruchomości od zdarzeń losowych. 

W celu dopilnowania wszystkich wymienionych spraw oraz rozliczeń dokonywanych w trakcie roku z różnymi 

kontrahentami, czy wpłat właścicieli na utrzymanie nieruchomości, potrzebne są osoby, które będą sprawowały nad 

wszystkim nadzór. Takim podmiotem jest Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej składający się z właścicieli lokali lub z osób  
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wynajętych przez właścicieli osoby. Może zdarzyć się sytuacja, iż właściciele nie wybiorą Zarządu dla swojej nieruchomości. 

W takim przypadku będzie obowiązywał Zarząd Ustawowy. Przy wyborze Zarządcy należy zachować ostrożność. Najlepszą 

opcją jest wybieranie osób lub podmiotów gospodarczych z rynku lokalnego z licencją zawodową zarządcy nieruchomości. 

Mamy wtedy pewność, że osoba  lub podmiot gospodarczy zarejestrowany jest jako przedsiębiorca oraz jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej i odpowiada za swoje działania. Taką wiarygodność powinniśmy mieć z uwagi na 

powierzone do obrotu pieniądze. 

Zarząd wspólnoty kieruje sprawami właścicieli, reprezentuje ją na zewnątrz np. przed sądem, instytucjami rządowymi, 

urzędami, bankami, Policją, Strażą Pożarną, energetyką, notariuszem, etc., oraz w stosunkach między wspólnotą,  

a poszczególnymi właścicielami dotyczącymi części wspólnej majątku. Czynności zwykłego Zarządu podejmuje 

samodzielnie, czynności przekraczające zwykły Zarząd podejmuje za zgodą właścicieli (uchwała zebrania). 

Za przykład reprezentowania wspólnoty przez Zarząd może posłużyć m.in.: windykacja należności od dłużników 

zalegających z opłatami; sporządzanie uchwał w sprawie sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości dłużnika, zawieranie 

umów z dostawcami i wykonawcami robót. 

W obrocie prawnym Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest organem działającym w imieniu i na rzecz właścicieli 

nieruchomości. 

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej ustala z właścicielami zasady funkcjonowania wspólnoty takie jak: pełnomocnictwo 

specjalne do dysponowania rachunkiem bankowym, kryteria rozliczania kosztów, zasady rozliczania kosztów, sposób 

podejmowania uchwał właścicieli, organizację zebrań rocznych, zasady przeprowadzania remontów i konserwacji 

nieruchomości, kontroli pracy Zarządu, ustalenia Statutu wspólnoty i Regulaminów porządkowych (np.: o  utrzymaniu 

czystości). Prawo kontroli działalności Zarządu przysługuje każdemu właścicielowi lokalu. Za swoją pracę Zarząd może 

otrzymać od właścicieli wynagrodzenie odpowiadające nakładowi pracy i czasu. 

Podsumowując krótko: Sprawne funkcjonowanie wspólnoty w dużej mierze zależy od wyboru odpowiedniego zarządu 

danej nieruchomości. 

Współposiadanie 
 

Obowiązek korzystania z nieruchomości wspólnej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli jest 

powtórzeniem art. 206 kc. określającego zasady współposiadania rzeczy wspólnej przez każdego ze współwłaścicieli. 

Właściciele współdziałają w ochronie wspólnego dobra. Oznacza to podejmowanie wszelkich czynności, które zmierzają do 

ochrony nieruchomości wspólnej, która jest wspólnym dobrem właścicieli. Może tutaj chodzić między innymi 

partycypowanie w kosztach instalacji wszelkiego rodzaju zabezpieczeń nieruchomości wspólnej przed atakami wandalizmu 

i chuligaństwa. 

 

W przypadku, gdy właściciel lokalu nie stosuje się do regulacji zawartych w art. 13 ustawy, zgodnie z art. 16 ustawy, 

wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać przymusowej sprzedaży należącego do właściciela lokalu. 

 

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: 

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację, 

2)opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, opłaty za 

antenę TV, opłaty za utylizację nieczystości stałych i inne występujące w nieruchomości. 

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, 

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku i na zewnątrz wraz z utrzymaniem zimowym, 

5) wynagrodzenie zarządu wspólnoty lub zarządcy nieruchomością. 
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Przychodnia Zdrowia Wałecka 54 A 

    remont dachu i elewacji                                                                          

Wspólnota Mieszkaniowa Rzeźnicka 7  

remont dachu i elewacji  

Wspólnota Mieszkaniowa Jeziorna 46 - remont dachu elewacji wraz z ociepleniem 

Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 34,  

remont dachu i elewacji                                                  
Wspólnota Mieszkaniowa Drahimska 1,  

remont dachu i elewacji  

Są to przykładowe koszty ponoszone. W szczególności mogą we wspólnocie wystąpić inne koszty określone przez właścicieli 

w chwałach lub regulaminach. 

Na pokrycie kosztów właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne do dnia 10 każdego miesiąca.  

Należności z tytułu  kosztów zarządu mogą być dochodzone w drodze postępowania upominawczego, bez względu na ich 

wysokość. 

Zaliczki są rozliczane indywidualnie dla lokalu, każdego właściciela i dla części wspólnej nieruchomości raz do roku w 

miesiącu marcu wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej. 

 

Przedstawiamy kolejne inwestycje remontowe wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych: 
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Drahimska 4 remont elewacji. 

Nieruchomość zyskała nową elewację, wykonano izolację 

przeciwwilgociową fundamentów, zainstalowano zbiorczą 

antenę TV. 

Łączny koszt inwestycji to 172 tyś zł. Wspólnota posiadała 

wkład własny zgromadzony na funduszu remontowym, 

pozostałą kwotę uzyskała z kredytu Bankowego z Banku 

Spółdzielczego w Czaplinku 

Budynek przed remontem Budynek po remoncie 

Zarząd Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o. w Czaplinku, informuje iż od dnia 01.07.2021r. uruchomiony został 

System Informacji Lokalowej- webSIL pod adresem internetowym: www.ebok.znmczaplinek.pl. 

System oferuje dostęp do przeglądania danych kartoteki opłat, czy informacji o powierzchni wymienionych pomieszczeń. 

Aplikacja ułatwi także kontakt ze Spółką poprzez zakładki Komunikaty i Napisz do nas.   

Podstawowym wymogiem uruchomienia dostępu do aplikacji jest posiadanie poczty internetowej tj. adresu e-mail. 

Więcej informacji uzyskają Państwo poprzez kontakt ze Spółką pod numerem 94 375 50 15,  

e-mailem: znm@znmczaplinek.pl jak również w siedzibie Firmy przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Czaplinku. 

 

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

Złote gody państwa Bożeny i Piotra Bojdów z Czaplinka 
 

25 czerwca br. był wyjątkowym dniem dla Państwa 

Bożeny i Piotra Bojdów z Czaplinka, którzy obchodzili 50-

lecie Pożycia Małżeńskiego.  

Z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku 

odbyła się uroczystość, podczas której Burmistrz 

Czaplinka Marcin Naruszewicz udekorował państwa 

Bożenę i Piotra Bojdów Medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.  

Państwo Bojdowie zawarli związek małżeński 24 grudnia 

1970 r. w miejscowości Dobry.  

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość.  50  wspólnie  
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przeżytych lat to wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich młodych małżeństw. To również powód do dumy  

i satysfakcji. Wieloletnim małżeństwem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem Jubilaci świadczą, że rodzina jest 

najważniejszą wartością w życiu człowieka. To właśnie dlatego Jubileusz Złotych Godów cieszy się tak wielkim poważaniem, 

szacunkiem i ogromnym uznaniem.  

Z tym większą radością składamy Państwu z tej właśnie okazji najserdeczniejsze życzenia szczęścia oraz wszelkiej 

pomyślności  w dalszym wspólnym życiu, abyście w zdrowiu, otoczeni ludźmi, których kochacie, doczekali kolejnych 

wspólnych rocznic. 

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku 

Złote gody państwa Ireny i Tadeusza Klimczaków z Czaplinka 
 
Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które 

obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. 

Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia 

istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu, 

któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia  

i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem 

małżeńskim zakładając rodzinę. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył 

państwa Irenę i Tadeusza Klimczaków Medalami za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

25 czerwca br.  Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 

wręczył dostojnym Jubilatom medale.  

Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej 

pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia. 

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Czaplinku  

Klub Seniora „Krystynka” w Czaplinku 

 
19 maja 2021 r. – po długim lockdownie Klub Seniora „Krystyna” działający w ramach stowarzyszenia „Wspólnota 

Lokalna” w Czaplinku, wznowił działalność organizując w ramach środków własnych „Majówkę 21” na  terenie Ośrodka 

Sportów Wodnych. 

27 maja 2021 r. – zwiedziliśmy sołectwo Ostroróg, dzięki uzyskanemu  dofinansowanie w ramach konkursu ofert z Gminy 

Czaplinek na projekt „Poznajemy sołectwa Gminy Czaplinek”. Swoje sołectwo przedstawiła sołtys Pani Urszula Dzieżak.  

W pobliskiej świetlicy zapoznaliśmy się z wystawą prac rękodzieła artystycznego pani Haliny Łangowskiej i pani 

Małgorzaty Andreasik  oraz wystawę ziołolecznictwo i soki ekologiczne  pani Urszuli Dzieżak. Uczestników spotkania 

odwiedził burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, który złożył życzenia wszystkim mamom. Wiązankę kwiatów wręczył 

najstarszej mamie w Ostrorogu Pani Janinie Zientarze, a spośród seniorów koleżance Irenie Kujawskiej. Pobyt  

w Ostrorogu umilały zespoły śpiewacze „OdNowa i „LaBazuna” oraz Helenka Sempioło, która przedstawiła wiersz  

o Ostrorogu. Klub Seniora „Krystynka” spotkania organizuje  od wielu lat. Byliśmy już w Pławnie, Rzepowie, Siemczynie, 

Kluczewie, Broczynie, Ostrorogu i Czarnem Wielkiem.  



16 

Biuletyn Informacyjny lipiec - wrzesień 2021 

Klub Seniora „Krystynka” 

4 czerwca 2021 r. – Obchodzone od wielu lat ze środków własnych styczniowe „Święto Jubilatów” z uwagi na pandemię  

w 2021 r. odbyło się w czerwcu, w plenerze. Swoje okrągłe urodziny  65 – 80 lat  obchodziło ogółem 13 seniorów. Były 

życzenia, kwiaty, wiersze H. Sempioło oraz śpiew i muzyka zespołu śpiewaczego „LaBazuna”. Jubilaci wszystkich zebranych 

poczęstowali pięknymi i smacznym tortami.   
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23 czerwca 2021 r. – Tradycyjne wicie wianków z polnych i ogrodowych kwiatów, ziół, traw oraz ich puszczanie na wody 

naszych pięknych jezior odbywa się w Klubie Seniora od wielu lat. Jest to możliwe dzięki dotacji z budżetu Gminy 

uzyskanej  w konkursie. W tym roku seniorzy i zaproszeni przedstawiciele sołectw Kluczewa, Ostrorogu i Broczyna uwili 18 

wianków. Nagrodą dla zwycięzców był rejs dwoma żaglówkami po zatoce jeziora Drawsko. 

7 lipca 2021 r. – odbyła się wycieczka turystyczna – umownie nazwana przez seniorów „szlakiem autobusowym” po 

pięknych terenach turystycznych południowo-wschodniej części Gminy Czaplinek. Projekt „Klub Seniora „Krystynka” na 

szlakach turystycznych Gminy Czaplinek” uzyskał dofinansowanie z budżetu Gminy w ramach konkursu. Seniorzy 

sporządzili dokumentację fotograficzną z odwiedzanych miejsc, która będzie prezentowana w świetlicy miejskiej podczas 

jesiennych spotkań. Z uwagi na dość ulewny deszcz spotkanie przy grillu nad jez. Kolbackim dzięki uprzejmości pani sołtys 

Heleny Dudkiewicz i Rady Sołeckiej zostało przeniesione na salę wiejską w Czarnem Wielkiem. Nasza seniorka Barbara 

Grzybowska oraz pani Katarzyna Taszkiewicz z koleżankami zorganizowały wspaniały poczęstunek z ciastami włącznie, 

pani Danuta Kawa przygotowała cieplutki, chrupiący chleb własnej produkcji. Spotkanie umilał nam zespół śpiewaczy „La 

Bazuna”. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Gospodarstwo Pasieczne „Maja” Katarzyny i Rafała Bondaruków, gdzie 

skosztowaliśmy różnych gatunków miodu. 
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14 lipca 2021 r. – w ramach środków własnych dla 47 chętnych seniorów zorganizowaliśmy udany ze względu na pogodę  

i miejsce wyjazd nad morze do Sarbinowa.  

16 lipca 2021 r. – Klub Seniora „Krystynka” przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku zgłosił się do trzeciej 

edycji konkursu organizowanego przez Powiat Drawski „Festiwal Słoika”. Na konkurs potrawy przygotowali: 

1/ Zygmunt Skibicki  w kategorii Ryby – „Kuleczki rybne w sosie musztardowym”,                                                                                                      

2/ Janina Klich w kat. Owoce – „Dżem z czereśni”,                                                    

3/ Teresa Biernat w kat. Warzywa – „Pasta selerowa do kanapek”,                                         

4/ Roman Żbikowski – w kat. Nalewki – „Jarzębinówka Babci Julci”,                      

5/Barbara Michalczik w kat. Podroby,pasztety – „Pasztetowa babuni w słoiczku”,                                                                                                                                

6/ Grażyna Sinoradzka w kat. Dary Lasu – „Kurki duszone na masełku”. 

23 lipca 2021 r. – złożyliśmy projekt pt. „Seniorska muzyka i śpiew ku pokrzepieniu serc” do programu grantowego 

Ministra Kultury dla organizacji pozarządowych „Rozgrzewamy Polskie Serca”. 

12 sierpnia 2021 r. – organizujemy spotkanie w Czarnem Małym jako trzecie zadanie z projektu „Poznajemy sołectwa 

Gminy Czaplinek”.  

21 września 2021 r. – w ramach środków własnych odbędzie się spotkanie w plenerze „Żegnamy Lato 21” 

6 pażdziernika 2021 r. – Święto „Pieczonego ziemniaka”.  

 

Krystyna Wójtowicz, członek Zarządu Klubu Seniora „Krystynka” 

Klub Seniora "Krystynka" w Czarnem Małem 

Finalizując projekt pn. "Integracja Seniorów miasta i gminy Czaplinek", realizowanego w ramach dotacji otrzymanej  

z Gminy Czaplinek, 12 sierpnia 2021 r. duża grupa Seniorów wybrała się do sołectwa Czarne Małe. 

Jadąc autobusem przez Piekary w sołectwie Łazice, Czarne Małe i Łysinin seniorzy poznali:  Zakład Torfowo-Borowinowy  

w Piekarach, sołectwo Łysinin oraz Wytwórnię Pasz i Koncentratów firmy Agri Plus sp. z o. o. w Poznaniu. Wytwórnia pasz 

powstała w 2000 r. na bazie dawnego zakładu produkcji makaronu. Teraz zakład służy rolnikom, gdzie sprzedają zboże  

i kupują pasze. W miejscowości Czarne Małe seniorzy zwiedzili neogotycki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

z 1870 r. ze strzelistą wieżą, na której znajduje się dzwon z 1619 r. Na znajdujących się w kościele organach pan Janusz 

Kucharski zagrał kilka pieśni. 

Integracyjne spotkanie seniorskie odbyło się w sali wiejskiej z udziałem 65 uczestników, zaproszonym burmistrzem 

Czaplinka Marcinem Naruszewiczem oraz sołtysem wsi Krzysztofem Klimczakiem z grupą mieszkańców Czarnego Małego. 

W czasie spotkania wystąpiły zespoły śpiewacze "OdNowa" pod kierownictwem Bernarda Bienieckiego i kierownictwem  
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muzycznym Janusza Kucharskiego oraz "LaBazuna" pod 

kierownictwem Barbary Krupki.  Krystyna Wójtowicz  

i Elżbieta Żbikowska przeprowadziły grę towarzyską pt. 

"Kareta", w której udział wzięli mieszkańcy Czarnego 

Małego oraz Burmistrz Czaplinka. Było dużo śmiechu  

i zabawy. 

Przeprowadzono również konkurs wiedzy o gminie 

Czaplinek z nagrodami. Dużą wiedzą wykazał się 

mieszkaniec Czarnego Małego, zajmując 2. miejsce.  

Zgodnie ze zwyczajem Klubu solenizantom sierpniowym 

złożono życzenia, zaśpiewano 100 lat i wręczono kwiaty. 

Wielką niespodzianką spotkania był olbrzymi, smaczny tort 

ufundowany przez Helenę Brożek z okazji jej okrągłych 

urodzin. Naszej Helence złożono życzenia, odśpiewano 100 lat i wręczono kwiaty z upominkiem. Spotkanie upłynęło w miłej 

i radosnej atmosferze. 

Na zakończenie podziękowano sołtysowi oraz współorganizatorom za przygotowanie sali na spotkanie, za pyszne ciasta 

oraz za miłe przyjęcie seniorów. 

 

Krystyna Wójtowicz - członek Zarządu Klubu Seniora "Krystynka" 

Międzynarodowy Dzień Kropki 

15 września 2021 roku dzieci w Przedszkolu 

Publicznym w Czaplinku po raz kolejny obchodziły 

Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego dnia kropki były 

wszędzie - małe i duże, jasne i ciemne, we wszystkich 

kolorach tęczy. Nawet na ubraniach dzieci i pań  

z  przedszkola.  

Zabawy i zajęcia zdominowała tematyka „kropkowa”. 

Dzieci bawiły się kropkami. Rozglądając się dookoła 

dostrzegały je tam, gdzie wcześniej nikt na nie nie 

zwracał uwagi - są na skrzydełkach biedronki, wśród 

kwiatów, na tarczy zegara, w znaczkach dzieci,  

w napisach i wśród liter, kropki – to też różne koła, 

piłeczki. Choć są tylko małymi punkcikami są 

wszędzie i towarzyszą nam w codziennym życiu.  

Starsze dzieci wysłuchały opowiadania Petera Reynoldsa pt. „The Dot” („Kropka”). Młodsze i starsze przedszkolaki słuchały  

i bawiły przy piosenkach „Biedroneczki są w kropeczki”, „Kropka”. Było puszczanie kolorowych baniek mydlanych – bańki, to 

też kropki. Zajęciom i zabawom kropkowym nie było końca – dzieci skakały po kropkach. Z kropek powstały piękne korony, 

opaski i kapelusiki. Dzieci tworzyły fantastyczne kropkowe kompozycje i prace plastyczne – malowały palcami na folii 

bąbelkowej, czarowały kropkowe kwiaty, drzewka, mandale. Wymyślały określenia  związane z tematem np. „Jestem fajna  

i kropka”. Zawieszały na tablicy magiczne kropki, które zawierały ich marzenia, a kolorowe plastelinowe kropki skrzydła 

motyli i biedronek.                                  
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Skąd się wzięło Święto Kropki ? 

Peter Reynolds – autor książek dla dzieci i młodzieży napisał piękną  

i pouczającą opowieść  o kropce („The Dot” - ropka), która zmieniła świat 

małej Vashti i o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie. Vashti to 

nieśmiała dziewczynka, która nie wierzy w swoje możliwości. Na lekcjach 

plastyki zawsze twierdziła, że nie potrafi malować, a zamknięte farby ją irytują. 

Nauczycielka cierpliwie zachęcała Vasti do podjęcia próby -„Postaw znaczek,  

a zobaczysz dokąd cię przeniesie”. Vashti chciała jak najszybciej opuścić klasę, 

więc zniecierpliwiona postawiła kropkę na środku kartki i zaczęła się pakować. 

Nauczycielka popatrzyła na kropkę i zachwyciła się nią. Poprosiła o podpisanie 

dzieła. Nazajutrz, nad biurkiem nauczycielki Vashti zobaczyła swoją kropkę 

oprawioną w piękną pozłacaną ramkę. Była szczęśliwa, że jej kropka się 

spodobała, wisi w takim miejscu, że wszyscy mogą ją podziwiać. Pomyślała, że 

potrafi namalować jeszcze piękniejsze kropki i wszystkim to udowodni. 

Otworzyła pudełko z farbkami, i zaczęła swoją przygodę z malowaniem kropek. 

Historia ta niesie ważny przekaz dla  przedszkolaków - każdy ma jakieś ukryte 

zdolności, talenty, które drzemią głęboko i czekają na odkrycie. Niech Święto 

Kropki będzie drogowskazem w odkrywaniu dziecięcych talentów, podkreśla 

mocne strony i podnosi poczucie wartości wszystkich przedszkolaków. 

Iwona Mierzejewska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Lekcje patriotyzmu w przedszkolu 

82 lata temu w Polsce rozpoczęła się II wojna światowa. 1 września 1939 r. nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. Polacy 

stanęli do walki i jako pierwsi odczuli skalę jej totalnego charakteru. Miliony musiały opuścić swoje domy, tysiące przelało 

krew w walce z wrogiem, a nasz kraj poniósł bezpowrotne straty. 

Chcąc uczcić pamięć o poległych żołnierzach, nasze przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Czaplinku, grupy 5 i 6-cio  



21 

Biuletyn Informacyjny lipiec - wrzesień 2021 

Oświata, Historia 

letnie, dumnie krocząc ulicami miasta zaniosły kwiaty i znicze na cmentarz komunalny, aby oddać hołd ludziom dzielnie 

walczących o wolność naszego kraju. Wszystkie dzieci uważnie słuchały okolicznościowych przemówień, pełni powagi 

odśpiewały Hymn Państwowy oraz odmówiły modlitwę ze wszystkimi uczestnikami uroczystości. Po wspólnej modlitwie 

dzieci uroczyście złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. 

Poprzez krótkie lekcje historii, uczestnictwo w uroczystościach oraz wspólne przeżywanie emocji kształtujemy nowe 

pokolenie małych patriotów. Bo przecież nikt nie rodzi się patriotą, a wychowanie dzieci to długotrwały proces, dlatego już 

od najmłodszych lat dbamy, aby dzieci uświadamiały sobie przynależność narodową, uczymy szacunku do symboli 

narodowych i powagi w ważnych chwilach. A wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie 

światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. 

 

Renata Suska, nauczyciel Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Działania Stowarzyszenia „Tempelburg” 

7 lipca br. po raz kolejny przekazaliśmy do Magazynu Solnego w Drawsku Pomorskim 

artefakty, odnalezione podczas organizowanych przez Stowarzyszenie Historyczno-

Kulturalne Tempelburg prac poszukiwawczych na terenie powiatu drawskiego.  

W lutym tego roku ta muzealna instytucja wzbogacona została o blisko setkę 

przedmiotów odnalezionych przez członków stowarzyszenia.  

 

19 lipca br. kolejne 105 pozycji zasiliło miejscową placówkę, która pełni rolę izby 

muzealnej. Pod koniec czerwca ,wszystkie artefakty przeszły weryfikację w WUOZ  

w Koszalinie. Kilkadziesiąt kolejnych monet, guzików, plomb, odznaczeń oraz innych 

przedmiotów codziennego użytku, mających wartość historyczną, już wkrótce będzie 

można zobaczyć na specjalnie przygotowanej wystawie w Magazynie Solnym  

w Drawsku Pomorskim.  

Szczegóły niebawem na stronie Stowarzyszenia Tempelburg, a także 

na www.drawsko.pl 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK „Tempelburg” 

Pruski medal okolicznościowy 

1. Artefakty, przekazane do Magazynu Solnego 
 
2. Członkowie SHK Tempelburg w Magazynie  
Solnym 

1 

2 
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„Tropem Wojsk Szwedzkich” - poszukiwania wojskowego obozu 

Już niebawem, 9/10 października 2021, rozpoczniemy poszukiwania obozu wojsk szwedzkich, które stacjonowały pod 

Czaplinkiem w roku 1655. 

Czaplinek i jego okolice, przez wieki były miejscem ścierania się kultur, narodowości i wpływów. Ziemie te zamieszkiwane 

były przez Gotów, Słowian, ludność żydowską, polską, pruską, niemiecką. To tu, w niedalekiej odległości od miasta 

przebiegały granica polsko-pomorska, pomorsko-wielkopolska. Miasto przechodziło z rąk do rąk m.in. było w posiadaniu 

Marchii Brandenburskiej, biskupstwa kamieńskiego, władali nim templariusze oraz joannici. Król Kazimierz Wielki wcielił te 

ziemie do Królestwa Polskiego, jego działania kontynuował w 1407 Władysław Jagiełło. To właśnie tu 21 lipca 1655 r. 

rozpoczął się „Potop Szwedzki”. Wojska najeźdźców dowodzone przez feldmarszałka Arvida Wittenberga, przekroczyły 

granicę starostwa w okolicach Siemczyna/Heinrichsdorfu (ok. 7 km od Czaplinka), a po splądrowaniu miasta i pogromie 

mieszkańców wyruszyły w głąb ziem polskich. Mieszkając na tych ziemiach nie sposób nie zainteresować się tym 

wydarzeniem opisywanym m.in. przez Henryka Sienkiewicza w drugiej części trylogii „Potop”. Wiemy ze źródeł 

historycznych, że po przekroczeniu granicy armia szwedzka składająca się z 17 tys. żołnierzy mających ze sobą blisko 6 tys.  

koni oraz 72 działa, rozbiła obóz pod Czaplinkiem / Tempelburgiem i przebywała tu przez blisko 3 dni. Postanowiliśmy 

miejsce tego obozu odnaleźć. Już niedługo kilkudziesięciu wolontariuszy oraz pasjonatów historii w ramach 

zorganizowanego  przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg, zlotu pod nazwą „Tropem Wojsk Szwedzkich”, 

rozpocznie działania i weryfikację w terenie. Bazą wypadową będzie Pałac w Siemczynie, gdzie w ramach otrzymanej dotacji 

z Powiatu Drawskiego, zorganizowane zostaną prelekcje historyczne oraz nadzór archeologiczny nad przeprowadzanymi 

badaniami.  

Wszystkich zainteresowanych historią regionu oraz tym ciekawym okresem w naszych dziejach serdecznie 

zapraszamy. 

Szczegóły na stronie organizatora: 

Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne    www.tempelburg.pl 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 
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Jeszcze raz o czaplineckich ulicach 

Już niejednokrotnie opisywałem w swych publikacjach strukturę przestrzenną Czaplinka w ujęciu historycznym ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwoju sieci ulicznej. Przedstawiłem Czytelnikom  dzieje nazewnictwa czaplineckich ulic. 

Podałem również szczegółową charakterystykę niektórych naszych ulic, a także zaprezentowałem kilka podstawowych 

typów ulic występujących w Czaplinku. Zaliczyłem do nich ulice wykształtowane z dawnych szlaków komunikacyjnych, 

ulice wytyczone w średniowieczu przy lokacji miasta, ulice powstałe wzdłuż średniowiecznych granic miasta, ulice 

powstałe w miejscu dawnych lokalnych śródpolnych dróg gruntowych a także ulice wytyczone „sztucznie” podczas 

rozbudowy miasta.  W tym artykule będzie mowa o różnych typach ulic, ale pragnę w nim zwrócić uwagę Czytelników 

przede wszystkim na bardzo charakterystyczne uzależnienie przebiegu najstarszych czaplineckich ulic od ukształtowania 

terenu. 

Ścisłe powiązanie przebiegu ulic z rzeźbą terenu jest szczególnie widoczne w przypadku ulic z najstarszą metryką. Czytelny 

związek z warunkami topograficznymi jest specyficzną cechą takich ciągów komunikacyjnych, które powstawały  

w przeszłości w sposób naturalny tzn. nie były wytyczane w ramach realizacji jakichkolwiek założeń planistycznych, lecz 

ukształtowały się po prostu w terenie w miarę upływu czasu jako tradycyjne trasy o przebiegu podyktowanym względami 

praktycznymi. Również ulice wytyczone w średniowieczu przy zakładaniu miast cechuje to, że są z reguły znakomicie 

wpisane w konfigurację terenu. 

1. Schematyczny plan miasta wg książki adresowej z 1933 r. 

O ogólnym kształcie czaplineckiej sieci ulicznej 

zadecydowało przede wszystkim to, że miasto 

zlokalizowane jest w przesmyku między dwoma jeziorami. 

Zbiega się tu kilka szlaków komunikacyjnych, by wspólnie 

pokonać wąski pas lądu między  jeziorami Drawsko  

i Czaplino. Ogólny układ czaplineckiej sieci ulicznej wg stanu 

z 1933 roku przedstawia ilustracja nr 1. Na obszarze 

centralnej, najstarszej części miasta zbiegające się tu drogi 

wkomponowane zostały w siatkę  staromiejskich ulic 

tworzących czworoboki zabudowy typowe dla starówek  

o średniowiecznym rodowodzie. Uwarunkowania 

topograficzne zadecydowały, że główne ulice starego miasta 

- Długa, Sikorskiego i Moniuszki - mają przebieg 

południkowy. Zadecydował o tym kształt przesmyku ze  

stromymi zboczami opadającymi w stronę jezior. Główne ulice wytyczone zostały wzdłuż tych zboczy. Ulice Długa  

i Moniuszki  biegną tuż przy skraju jeziornych dolin. Poniżej ulicy Długiej teren opada ku wodom jeziora Drawsko natomiast 

poniżej ulicy Moniuszki ciągnie się pochyłość opadająca w stronę mokradeł leżących na przedłużeniu jeziora Czaplino.  

Z kolei ulica Sikorskiego biegnie środkiem grzbietu wyniosłości terenowej rozdzielającej dolinę jeziora Drawsko od doliny 

jeziora Czaplino. Układ staromiejskich ulic możemy prześledzić na fot. nr 2. Ciekawy przebieg ma poprzeczna ulica Górna, 

która przecina wszystkie trzy wymienione wyżej główne ulice starego miasta w rejonie najwyższego punktu czaplineckiego 

przesmyku zdradzając, że ulice te są w tej części przesmyku ułożone tarasowo, gdyż krzyżują się z ulicą Górną na różnych 

poziomach.  

Spójrzmy z kolei na układ zbiegających się w Czaplinku dróg, które w strukturze miejskiej awansowały do rangi ulic. Dziś są 

to ulice wylotowe tworzące zasadniczy szkielet czaplineckiej sieci ulicznej. Z kierunku południowego i zachodniego do 

przesmyku zmierzają ulice: Wałecka, Pławieńska, Kamienna i Złocieniecka. Ulice Kamienna i Pławieńska łączą się z ulicą 

Złocieniecką w pewnej odległości od południowego „wlotu” do przesmyku wypełnionego śródmiejską zabudową najstarszej  
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części miasta. Dwa główne szlaki komunikacyjne, czyli dzisiejsza ulice Wałecka i Złocieniecka, zbiegają się tuż przed  

przesmykiem. Zbieg tych dwóch ulic – zaprezentowany na załączonej fotografii nr 3 -  przez długie lata był 

charakterystycznym elementem krajobrazu przedmieścia powstałego za południową granicą średniowiecznego Czaplinka 

biegnącą niegdyś wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Kolejne prace rozbiórkowe sukcesywnie zmieniały wygląd tego rozwidlenia, 

które utraciło w dużym stopniu swój pierwotny wyraz w wyniku wyburzenia w 1979 r. narożnego budynku, stojącego przy 

zbiegu ww. ulic, a ostatecznie przestało się wyróżniać w strukturze tej części miasta po utworzeniu ronda w 2007 r. 

Zbiegające się tu drogi zmierzały ku bramie miejskiej, która w  XVIII-wiecznych źródłach określona została jako „brama 

wałecka”.  Znajdowała się ona z pewnością w rejonie zbiegu trzech dzisiejszych ulic: Wałeckiej, Dąbrowskiego i Sikorskiego.  

2. Układ ulic czaplineckiej starówki wg niemieckiego 

planu miasta z końca lat 30-tych. (1 – ul. Długa; 2 – ul. 

Sikorskiego; 3 – ul. Moniuszki; 4 – ul. Górna;  5- Rynek) 

3.Charakterystyczne rozwidlenie utworzone przez zbieg ul. Wałeckiej  

i ul. Złocienieckiej na pocztówce z lat 20-tych XX w. 

Z kierunku północnego i wschodniego w stronę przesmyku 

biegną ulice Drahimska i Szczecinecka. Do ulicy Drahimskiej, 

jeszcze przed terenem zabudowanym, dołącza szosa nr 171 

Bobolice – Czaplinek. Niewielki odcinek tej szosy leży w 

granicach administracyjnych Czaplinka, ale nie ma statusu 

ulicy. Ciekawym przypadkiem jest droga biegnąca do 

Czaplinka od strony Kołomątu. Na przedwojennym planie 

miasta określona jest ona jako „Dieckmühlen Weg” (fot. nr 

4). Jeszcze przez wiele powojennych lat miała ona 

charakter śródpolnej drogi gruntowej, która przed miastem 

rozwidlała się w ten sposób, że jej jedna odnoga po 

przecięciu ulicy Polnej docierała do ulicy Drahimskiej jako 

Wąska, natomiast druga odnoga docierała do zbiegu ulic 

Polnej z ulicą Szczecinecką jako polna droga oznaczona na  

4. Fragment planu miasta z końca lat 30-tych. Strzałkami 

oznaczono A - rozwidloną drogę do Kołomątu (Dieckmühlen 

Weg); B – ul. Polną; C – ul. Szczecinecką) 

planach Czaplinka z lat dziewięćdziesiątych nazwą: Wiejska. Co ciekawe, uchwała Miejskiej Rady Narodowej  z 06.06.1970  

w wykazie czaplineckich ulic nie podaje ulicy Wiejskiej. To, że droga łącząca Kołomąt z Czaplinkiem rozwidlała się i docierała 

do miasta dwiema odnogami było prawdopodobnie efektem tego, że biegła ona przez dość rozległy, płaski, pozbawiony 

istotnych przeszkód terenowych i pokryty polami obszar położony stosunkowo blisko zabudowy miejskiej. W dawnych 

czasach tak ukształtowana droga miała duże znaczenie gospodarcze. Była najkrótszą trasą wiodącą do Kołomątu, gdzie 

zlokalizowany był folusz (napędzany wodą strumienia wypływającego z jeziora  Dołgie Wielkie), umożliwiała dojazd na  
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podmiejskie pola oraz do wiatraka (wiatrowego młyna zbożowego) zlokalizowanego w pobliżu opisanego wyżej rozwidlenia. 

Istnienie folusza i wiatraka dokumentuje m.in. urzędowa mapa z 1879 roku. 

Ulicę Drahimską i Szczecinecką łączy ulica Polna, która jeszcze przez wiele powojennych lat na przeważającej długości była 

pozbawioną zabudowy drogą gruntową. Od 1983 roku, po dokonanej przebudowie, jest to ulica o charakterze drogi 

przelotowej umożliwiającej pojazdom przejeżdżającym przez Czaplinek ominięcie  centrum miasta. Na polach sąsiadujących 

z ulicą Polną pojawiły się nowe budynki mieszkalne.  

Na początku XXI stulecia powstało w tym rejonie duże osiedle domów jednorodzinnych. Na terenie dawnych pól wytyczono 

sieć ulic z licznymi działkami budowlanymi. Ulica wytyczona na przedłużeniu drogi z Kołomątu otrzymała nazwę Wiejska. Od 

nazwy tej ulicy wywodzi się oficjalna nazwa całej nowo powstałej części miasta: Osiedle „Wiejska”. Ulica ta biegnie jednak 

nieco inną trasą niż dawna droga i łączy się teraz z ulicą Szczecinecką w pobliżu cmentarza. Po dawnej trasie drogi 

docierającej do zbiegu ulicy Polnej ze Szczecinecką pozostała w tym miejscu specyficzna pamiątka w postaci 

kilkudziesięciometrowej długości wykopu z biegnącą jego dnem ścieżką (fot. nr 5) używaną jako świetny skrót przez 

mieszkańców osiedla wybierających się pieszo do centrum miasta. Z kolei dawna droga leżąca na przedłużeniu ulicy Wąskiej, 

jest obecnie ulicą Akacjową. Jak widać, los drogi gruntowej leżącej w granicach miasta może być różny. Droga taka może być 

zlikwidowana, ale może także awansować do rangi ulicy. Opisane wyżej  zmiany zaszły stosunkowo szybko. Jeszcze na 

mapach z 2000 roku widzimy tylko opisaną wcześniej rozwidloną drogę gruntową do Kołomątu. W samorządowym 

czasopiśmie „Grajdoł” z lipca 2009 roku do ogłoszenia o sprzedaży działek przy ulicy Wiejskiej dołączony jest już plan osiedla 

z całą siecią nowych ulic. Rozplanowanie Osiedla „Wiejska” widzimy na fot. nr 6. 

5. Ścieżka biegnąca dnem wykopu jest pamiątką po dawnym 
przebiegu jednej z odnóg drogi do Kołomątu (fot. Zb. Januszaniec, 
2021 r.) 
 
6. Fragment planu Czaplinka z Osiedlem „Wiejska (Żródło: mapa 
turystyczna“Jezioro Drawsko + Czaplinek” z 2014 r. , wyd. EKO-
MAP Sebastian Bezak, Rzepczyno). 

Drogi pokonujące przesmyk między jeziorami Drawsko i Czaplino musiały pokonać istotną przeszkodę terenowa, jaką jest 

łącząca te dwa jeziora Czaplinecka Struga. Nieprzypadkowe są miejsca, w których rzeczkę tę przekracza ulica Drahimska oraz 

Szczecinecka, która zgodnie z planami - o czym nie wszyscy wiedzą -  bierze początek przy zbiegu ulic Rzecznej i Leśników. Te 

dwa miejsca zawsze najlepiej nadawały się na przeprawę przez rzeczkę ze względów topograficznych (głównie dzięki  

5 

6 
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łagodniejszym, niż gdzie indziej zboczom rzecznej doliny) i dlatego od dawna tędy wybiegają z miasta  dwie drogi 

wylotowe: do Drahimia – ulica Drahimska i do Szczecinka – ulica Szczecinecka. 

Interesujących wniosków dostarcza obserwacja przebiegu ulicy Wałeckiej i Drahimskiej.  Przebieg tych ulic pokrywa się  

z trasą dawnego szlaku, który przeszedł do historii jako Szlak Solny. Ulica Wałecka pokonuje przesmyk między Jeziorem 

Młyńskim a jeziorem  Czaplino, a następnie biegnie w stronę śródmieścia zachodnim skrajem doliny jeziora Czaplino.  

Z kolei ulica Drahimska po opuszczeniu śródmieścia prowadzi wschodnim skrajem doliny jeziora Drawsko. 

Charakterystyczną cechą obu tych ulic jest to, że biegną one wzdłuż linii, od której sąsiadujący z ulicą teren zaczyna opadać 

w kierunku dna doliny. Jest to układ typowy dla wielu starych dróg biegnących skrajem dolin jeziornych bądź rzecznych. 

Taki układ można zaobserwować w wielu innych miejscach. Jako spektakularny przykład podam Krakowskie Przedmieście  

i Nowy Świat w Warszawie. Obie te warszawskie ulice biegną trasą dawnego szlaku komunikacyjnego prowadzącego 

wzdłuż skraju wiślanej skarpy.  

O czaplineckich ulicach można byłoby napisać długą rozprawę. Aby zmieścić się w formule prasowego artykułu dodam 

jeszcze tylko kilka wybranych ciekawostek. Zacznę od ulicy Jeziornej prowadzącej wzdłuż brzegu jeziora Drawsko. Łączy 

ona ulicę Drahimską ze Złocieniecką i niemal na całej długości biegnie u podnóża nadjeziornej skarpy. Wyjątek stanowi ten 

odcinek ulicy Jeziornej, który leży poniżej ulicy Zbożowej. Na tym odcinku ulica Jeziorna wspina się do połowy wysokości 

nadjeziornego zbocza, by ominąć fragment podmokłego gruntu nad jeziorem, a następnie ponownie zbiega do podnóża 

skarpy.  

Nasuwa się pytanie, czy ominięcie podmokłego gruntu jest jedynym powodem takiego przebiegu ulicy Jeziornej. A może 

trasa, którą biegnie ta ulica ma związek z tym, że właśnie w tym rejonie w końcu XVIII stulecia nastąpiło osunięcie 

przybrzeżnego obszaru do wód zatoki? W opisach tego wydarzenia podkreśla się, że na pochłoniętym przez jezioro terenie 

znajdował się plac ćwiczeń czaplineckiego garnizonu, gdzie jeszcze dzień wcześniej ćwiczyli musztrę żołnierze tutejszego 

szwadronu huzarów. 

Badając rozwój struktury przestrzennej Czaplinka zauważamy, że na obszarze między ulicą Wałecką a Pławieńską wystąpiło 

charakterystyczne zjawisko spotykane w wielu miastach w przypadku rozbiegających się dróg. Polega ono na tym, że  

w miarę rozwoju przestrzennego miasta rozbiegające się pod niewielkim kątem drogi łączone są nowo powstającymi 

ulicami. Dzięki temu zjawisku Pławieńska i Wałecka połączone są aż pięcioma ulicami: Rzeźnicką, Czarnkowskiego, 

Poznańską, Słowackiego i Dworcową. Jest to przykład kształtowania się sieci ulicznej w oparciu o drogi przelotowe, które  

pełnią w tej sieci rolę głównych ciągów komunikacyjnych. 

Miłośnicy dziejów Czaplinka zastanawiają się nieraz nad rodowodem ulicy Studziennej. Biegnie ona od czaplineckiej 

starówki w kierunku południowym prawie równolegle do ulicy Wałeckiej, ale nie jest zbyt długa. Kończy swój bieg przy 

ulicy Rzeźnickiej. Niewykluczone, że mogła to być w przeszłości po prostu dawna podmiejska droga polna, ale spotkałem 

się także z opinią, że może jest ona pamiątką po dawnej trasie szlaku handlowego wiodącego do Czaplinka z kierunku 

południowego. Zwolennicy tej hipotezy zwracają uwagę na fakt, że jadąc trasą pokrywającą się z przebiegiem ulicy 

Studziennej nie trzeba było pokonywać dość długiego wzniesienia, które znajduje się na trasie ulicy Wałeckiej  między 

dzisiejszym placem 3 Marca a skrzyżowaniem z Rzeźnicką. Studzienna jest obecnie ślepą uliczką, ale w przeszłości pojazdy 

konne korzystając z niej oraz z ulicy Rzeźnickiej mogły ominąć stromy podjazd na ulicy Wałeckiej, co w epoce transportu 

konnego było okolicznością nie bez znaczenia. Jest to jedyna ulica w śródmieściu Czaplinka z zachowaną nawierzchnią 

brukowaną kamieniami polnymi. 

Na zakończenie dodam kilka słów o naszym rynku. Jest to centrum czaplineckiej starówki. Rynek został wytyczony w tej 

części przesmyku między jeziorami Drawsko i Czaplino, gdzie znajdował się odpowiednio rozległy płaski teren. Rynek  

w Czaplinku od założenia miasta aż do czasów obecnych pełni funkcję centralnego placu miejskiego. Obecnie funkcja ta 

wygląda jednak  inaczej niż w przeszłości. Dziś rzadko sobie uświadamiamy, że od średniowiecza aż do lat sześćdziesiątych 

XX wieku rynek pełnił rolę węzła drogowego. Układ dróg tranzytowych był taki, ze prawie każdy pojazd  przejeżdżający  
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przez Czaplinek przejeżdżał przez rynek. Przejazd przez 

miasto trasą przez rynek aż do lat sześćdziesiątych 

wymuszony był zarówno przez układ ulic jak i przez 

drogowskazy. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy 

dużą część ruchu tranzytowego odbywającego się trasą 

Wałcz – Kołobrzeg skierowano na ulicę Długą. W latach 

siedemdziesiątych nastąpiła kolejna zmiana. Powstała nowa 

ulica wylotowa wybudowana na  nasypie usypanym na 

przedłużeniu ulicy Dąbrowskiego w poprzek podmokłej 

doliny jeziora Czaplino. Początkowo  traktowana była 

głównie jako droga wylotowa w kierunku Szczecinka. Od 

1983 roku  przejęła ona również ruch tranzytowy trasy  

Wałcz – Kołobrzeg wchodząc wraz z przebudowaną ulicą Polną w skład małej obwodnicy omijającej śródmieście. Obecnie 

funkcję głównego węzła drogowego spełnia rondo powstałe w 2007 roku na placu 3 Marca. Z ronda tego korzysta prawie 

każdy pojazd przejeżdżający przez Czaplinek. 

 

Zbigniew Januszaniec 

7. Rondo na pl. 3 Marca jest głównym węzłem komunikacyjnym 
w Czaplinku (fot. Zb. Januszaniec, 2010 r.) 

IV Bieg Rybaka 

Nieco chłodniejszy i wilgotny, wrześniowy poranek 18 września br. nie zniechęcił miłośników aktywności na świeżym 

powietrzu, którzy zgromadzili się, by współzawodniczyć ze sobą na IV Biegu Rybaka, w tym roku wyjątkowo na boisku, przy 

jeziorze w Broczynie. 

Zgodnie z obietnicą organizatora opady deszczu zakończyły się na krótko przed rozpoczęciem wydarzenia.  

W tym roku na wspólnych zmaganiach zebrało się 52 dzieci, by już od godziny 9:00 biegać na dystansach 100 m, 400 m i 800 

m. Niestety nikt z młodzieży nie stawił się w konkurencji 1200 m, a było warto choćby dla pamiętnej dla każdego uczestnika 

biegu na 400 i 800 m radosnej górki.  

Po biegach dziecięcych i młodzieżowych oraz dekoracji najszybszych, punktualnie o 11:00 nastąpił start 19 uczestników 

nordic walking. Zwycięzcami tej rywalizacji wśród mężczyzn byli: Tadeusz Jakimiec (00:33:33) ze Szczecinka, drugie miejce 

zajął Krzysztof Pyrek (00:35:38) z Wałcza, a trzecie Jerzy Lubawiński (00:38:52) ze Świdwina. Natomiast wśród kobiet na 

podium stanęły: pierwsza Mirela Bany (00:41:42) z Drawska Pomorskiego, druga Ewa Martyna (00:43:11) ze Świnoujścia,  

a trzecia Jolanta Wojdan (00:44:11) ze Świerczyny. 
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O godzinie 12:15 na starcie biegu głównego o dystansie 10 km stawiło się 57 biegaczy i biegaczek, a dziesięć minut później 

wystartowało 86 zawodników i zawodniczek biegu towarzyszącego na 5,5 km. 

W biegu głównym z dużym dystansem do pozostałych, pierwszy zameldował się Andrzej Kuśmider (00:36:08) z Czaplinka, 

drugi Grzegorz Woźniak (00:38:49) z Krajenki, trzeci Konrad Lasak (00:39:41) ze Szczecinka. Wśród kobiet najszybsza okazała 

się Anna Zielińska (00:44:20) z Łobza, druga Joanna Koczwara (00:46:35), a trzecia Monika Fiłonowicz (00:49:24) ze 

Szczecinka.  

W biegu towarzyszącym najszybszym okazał się Karol Baliński (00:19:40) z Drawska Pomorskiego, przed drugim 

Sebastianem Łukaszewskim (00:19:51) ze Stargardu i trzecim Ryszardem Szacho-Głuchowiczem (00:20:02) z Sypniewa. Poza 

najlepszymi zawodnikami w kategorii open, licznie nagrodzeni zostali najlepsi uczestnicy w poszczególnych kategoriach 

wiekowych, najlepszy czaplinecczanin i czaplinecczanka oraz wyróżnieni zostali najstarsi uczestnicy zawodów. 

Był to zamykający bieg dla całej serii wrześniowych zmagań w Triadzie powiatu Drawskiego, dlatego na końcu nastąpiła 

dekoracja Mistrzów po podsumowaniu wyników wszystkich trzech startów. Ogromne gratulacje dla wszystkich zwycięzców, 

wszystkich bijących swoje życiówki i każdego kto miał odwagę stanąć na starcie i zmierzyć się ze swoimi słabościami by 

„dogonić kłusownika”. 

Cała impreza odbyła się dzięki wsparciu Gminy Czaplinek, sponsora głównego Rimaster Poland, sponsorów: Orskov Foods, 

DS Kluczewo, Pasieka Fujarskich , Kabel-Technik-Polska, Nadleśnictwo Czaplinek, ZGK Czaplinek oraz partnerów: Rescue-

ZDR Czaplinek i BeActive Marcelina. 

Podziękowania również wszystkim wolontariuszom i służbom oraz mieszkańcom Broczyna, którzy poświęcili swój czas, 

wykonując kawał dobrej roboty na rzecz powodzenia IV Biegu Rybaka. 

Widzimy się za rok! 

Z biegowym pozdrowieniem,  

                                                                 Piotr Tylman - Grupa Biegowa Rundorfina 

Jan Dymecki trzeci w wyścigu Velo Baltic 

18 września br. w Koszalinie Pan Jan Dymecki uczestniczył w finale czteroetapowego wyścigu szosowego Velo Baltic. Na 

finał przyjechało wielu zawodników, również tych, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach zawodów. Nie 

przeszkadzało to jednak naszemu zawodnikowi, gdyż nie wpływało na ogólną rywalizację w wyścigu. 

Trasa Maxi, którą wybrał Pan Jan przewidywała pięć „pętli” po 13,5 km (w sumie 67,5 km) w wymagającym dobrego 

przygotowania terenie (wjazd na Górę Chełmską, dalej do m. Kłos i powrót szosą Gdańsk – Koszalin).  

Na końcowy rezultat zawodów miała wpływ pogoda (silne podmuchy znad morza), mijanie się z samochodami oraz remonty 

poboczy. To ostatnie doprowadziło do dużej kraksy, w wyniku której wielu zawodników odniosło obrażenia. Wszystkie 

wymienione powyżej czynniki spowodowały, że wyścig „porwał się”, zawodnicy jechali pojedynczo lub w niewielkich  
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grupkach. 

W rezultacie czaplinecki Mistrz dotarł na metę na piątej pozycji w swojej kategorii z czasem 1h 49 min. 17 sek. jako 86 

zawodnik w klasyfikacji OPEN. 

W klasyfikacji ogólnej wyścigu Velo Baltic Pan Jan Dymecki zajął III miejsce.  

Oprócz wyścigu Velo Baltic nasz kolarz w tym sezonie brał udział również w innych zawodach:  

 Bytowski Maraton Rowerowy 11 lipca 2021 (2 miejsce w kat. M6) 

 XV Maraton MTB wokół jeziora Miedwie 24 lipca 2021 (1 miejsce w kategorii M6+) 

 Zachodnia Liga MTB 8 sierpnia 2021 (1 miejsce w kat. M6+) 

 6. Świeszyński Maraton Rowerowy 29 sierpnia 2021 (1 miejsce w kat. M6+) 

Serdecznie gratulujemy wszystkich wyników, życzymy owocnych treningów i dalszych sukcesów. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu  

Zawody w Połczynie-Zdroju 

XV Maraton MTB wokół jeziora Miedwie 

ZL MTB w Chojnie 

Finał Velo Baltic w Koszalinie 
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Memoriał Stanisława Kiryszewskiego regaty na zakończenie wakacji 

28 sierpnia 2021 roku na jeziorze Drawsko rozegrano XI regaty memoriałowe. W regatach wystartowało 61 zawodników 

w 4 kategoriach: Optymist, Laser 4,7, Isa 407, Jachty Kabinowe. Dzięki sponsorom wszyscy młodzi żeglarze otrzymali 

okolicznościowe upominki. W imieniu zadowolonych dzieci przekazujemy podziękowania: Gminie Czaplinek, Lokalnej 

Organizacji Turystycznej Czaplinek, Zakładowi Kabel-Technik Polska, firmie Hyd-Rob Robert Adasiak, Andrzejowi 

Pierwienieckiemu, Nadleśnictwu Czaplinek, firmie Norson Hieronim Norkiewicz, Jowicie Tomaszewskiej, firmie Okno-

Plast, Spółdzielni Wieszczów, firmom Usługi Stolarskie Stanisław Otorowski, Moni-Bar Monika Otorowska, Stach Dach 

Stanisław Kojder, państwu Magdzie i Tomaszowi Suska, Joannie i Januszowi Ważnym, Zajazdowi Pomorska, Restauracji 

Stary Drahim, firmie Spewko Wiesław Spera, PHU Monika Perłak Stare Drawsko, państwu Magdalenie i Hubertowi 

Miernikom, firmie Delikatesy Małgorzata Czernikiewicz. 

Opiekę medyczną zapewnił członek naszego Bractwa lekarz medycyny pan Jerzy Hojdys. 

WOPR Czaplinek dbało o bezpieczeństwo zawodników. 

Szczególne podziękowanie składamy członkom Bractwa oraz rodzicom dzieci naszej szkółki żeglarskiej. 

Otwarcia regat oraz dekoracji zwycięzców dokonała zastępczyni burmistrza Czaplinka pani Małgorzata Fedorowiat-

Nowacka. Poniżej prezentujemy wyniki: 

 

W klasyfikacji generalnej w klasie Optimist 

I miejsce Szymon Pindral 

II miejsce Wojciech Lisiecki 

III miejsce Matylda Kowalik 

 

Klasa ISA 407 

I miejsce Bartosz Polonis 

II miejsce Nikodem Kowalewski 

III miejsce Marcin Jarosz 

 

W klasie Laser 4,7 

I miejsce Mateusz Cogiel 

II miejsce Julia Lisowiec 

III miejsce Adrian Adasiak 

 

W klasie Jachtów Kabinowych powyżej 6,5 m długości 

I miejsce jacht „Jolka” 

II miejsce Jacht „Biegnąca po Falach” 

III miejsce jacht „Bryza” 

 

Jachty do 6,5 m długości 

I jacht „Mat II” 

II miejsce „Morza Szum” 

3 miejsce jacht „Toni” i jacht „Anula” 

  

Andrzej Cogiel, komandor Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego   
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Sukcesy młodych żeglarzy 
Nasza młoda ekipa z sukcesami na regatach Złota Szekla  

w Wałczu.  

W regatach wzięło udział 44 zawodników z 6 klubów. W klasie 

od 12 lat zwyciężył Adrian Adasiak piąty był Kacper Sikorski, 

jedenasta Ewa Ważna, czternasta Oliwia Suska. Oliwia i Ewa 

po raz pierwszy startowały w regatach i mimo silnego wiatru 

(5-6 metrów na sekundę) udało im się ukończyć regaty.  

W klasie do 11 lat Maja Sikorska była druga a Maja Miernik 

trzecia, siódmy był Błażej Michalczyszyn, który jako 

najmłodszy uczestnik regat (7 lat) otrzymał nagrodę 

specjalną. Gratulujemy organizatorom sprawnie 

przeprowadzonych regat. 

 

Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 

Mistrzostwa polski dla juniorów oraz mistrzostw  polski modeli szybowców  

w kategorii F1A 

21.08.2021 r. odbyły się 86. Mistrzostwa Polski 

Juniorów F1A,B,P oraz Mistrzostwa Polski F1A 

Standard. Wzięli w nich udział reprezentanci 

Pilskiego Klubu Modelarzy Lotniczych, którzy 

reprezentowali Aeroklub Ziemi Pilskiej. 

Rewelacyjnie w pierwszych zawodach spisał się 

11-letni Tymon Niezborała, który w kategorii 

szybowców F1A zdobył srebrny medal i tytuł 

wicemistrza Polski wyprzedzając o wiele 

starszych 17-18 letnich kolegów. Tymek już od 

Pucharu Polski w Podlodowie wykazywał 

znaczny wzrost formy - mówi prezes PKML. Został wyposażony w lepszy sprzęt i to daje odpowiednie efekty. W klasyfikacji 

przejściowej zajmuje już drugie miejsce. Po południu rozegrano Mistrzostwa Polski w klasie standard. Tam wystąpiła 

szóstka naszych reprezentantów i tu znów Tymek wśród juniorów zdobył srebrny medal. pozostali latali poniżej oczekiwań  

i bardzo pechowo. Np. modele braci Stężalskich lądowały w lesie skąd trudno było je wydostać, a ubiegłoroczny Mistrz 

Polski Hubert Niezborała miał ciągłe kłopoty sprzętowe i do tego olbrzymiego pecha bo podczas holowania konkurent 

"obciął" mu pół statecznika poziomego. Ale mocny zespół to taki, który ma dobrych zmienników. Pozostali "wylatali" 

zespołowo tytuł wicemistrzów Polski. Skład zespołu to: Jan Katzban, Robert Izban, Dariusz i Krzysztof Stężalscy, Hubert 

Niezborała oraz oczywiście Tymek Niezborała. Zatem Tymon w jednym dniu zdobył trzy tytuły wicemistrza Polski - ładny 

rekord. Trochę mamy niedosyt, bo zespołowo broniliśmy złota, ale medali mamy więcej kontynuuje prezes. Już 11-

12.09.2021 będzie okazja do rewanżu, bo w Kietrzu odbędą się Mistrzostwa Polski w klasie otwartej. Liczymy na medal - 

oczywiście z Tymkiem w składzie. 

 

Norbert Suwała, organizator zawodów, trener Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, Członek Komisji Modelarskiej 

Aeroklubu Polskiego  
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Regulamin lotniska w Broczynie 

W lipcu br. Uchwałą Nr XXXII/302/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 maja 2021 r. został zmieniony Regulamin po 

byłym lotnisku w Broczynie . 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU BYŁEGO WOJSKOWEGO LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI BROCZYNO 

 

§1 

1. Ustala się następujące zasady korzystania z terenu byłego wojskowego lotniska  w  miejscowości Broczyno. 

2. Byłe lotnisko w Broczynie jest miejscem wypoczynku, rekreacji  i sportu, osoby przebywające na terenie byłego 

lotniska w Broczynie są zobowiązane do zachowania spokoju  i porządku. 

3. Z terenu byłego lotniska w Broczynie korzystać mogą: 

a) kluby i organizacje pozarządowe dla realizacji celów statutowych na podstawie umów zawartych z Gminą Czaplinek 

zwanej dalej „Gminą”; 

b) kluby i organizacje pozarządowe, osoby  prawne lub inne organizacje nie posiadające osobowości prawnej na 

podstawie uzyskanych od gminy jednorazowych lub okresowych zwolnień; 

c) bez zgody Gminy na terenie nie zajętym na organizację imprezy  na podstawie umowy lub pozwolenia Gminy, osoby 

fizyczne, które nie uczestniczą w imprezie organizowanej przez innego organizatora - poruszające się pieszo, rowerami, na  

wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.; 

d) w pierwszej kolejności osoby fizyczne i prawne, mające zawarte umowy z Gminą lub stosowne indywidualne 

pozwolenia. 

e) Osoby fizyczne poruszające się pojazdami silnikowymi o napędzie spalinowym pod warunkiem uzyskania od gminy 

jednorazowej zgody lub dokonania opłaty w elektronicznym systemie moBilet. 

4. Zakazuje się wjazdu na teren byłego lotniska w Broczynie pojazdami o napędzie spalinowym, za wyjątkiem: 

dzierżawców, osób zarządzających, służb gminnych i osób posiadających zgodę Gminy. 

4. Zakazuje się wjazdu na teren byłego lotniska w Broczynie motocykli: 

a) emitujących hałas powyżej 96 dB, 

b) bez tłumików lub z uszkodzonym tłumikiem. 

5. Osoby, które zamierzają skorzystać z terenu byłego lotniska w Broczynie, z wykorzystaniem pojazdów o napędzie  

spalinowym, są zobowiązane do wcześniejszego złożenia wniosku w Referacie Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego  

w Czaplinku i uzyskania pisemnej zgody burmistrza Czaplinka lub osoby przez niego upoważnionej oraz uiścić opłatę,  

o której mowa w punkcie 9 poniżej. 

6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 powyżej powinien określać dane personalne wnioskodawcy (osoby odpowiedzialnej  

w przypadku grupy zorganizowanej) lub nazwę osoby prawnej wraz z danymi osoby ją reprezentującej, markę i numer  

rejestracyjny pojazdu/ów, datę, czasokres (godziny od-do)  i nazwę imprezy, zakres terenu, który ma być wykorzystany. 

 7. Osoby, o których mowa w pkt. 5 powyżej są zobowiązane na każde wezwanie upoważnionych przedstawicieli Gminy lub 

uprawnionych służb do okazywania umów lub pozwoleń, zawartych lub wydanych przez Gminę, jak również dowodów 

uiszczenia opłaty, o której mowa w punkcie 9 poniżej. 

8. Korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie może się odbywać na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie. 

9. Odpłatne korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie odbywa się w oparciu o zawartą umowę z Gminą, uzyskane  

pozwolenie lub uiszczenie opłaty w sposób ustalony przez Burmistrza Czaplinka. 

10. Z opłat za korzystanie z byłego lotniska w Broczynie zwalnia się w całości: 

1) organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem gminy Czaplinek; 
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      2)  organizatorów imprez charytatywnych i patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Czaplinka; 

      3)  kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne Gminy w ramach umów zawartych z Gminą lub na 

podstawie odrębnej uchwały. 

11. Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do ustalania wysokości opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie  

w drodze zarządzania. 

12. Wysokość stawki czynszu za dzierżawę terenu byłego lotniska lub jego części w celu przeprowadzenia imprez 

rekreacyjnych, sportowych itp.  przez podmioty nie wymienione w pkt. 11 powyżej ustala Burmistrza Czaplinka w drodze 

negocjacji lub w drodze przetargu. 

13. Na terenie byłego lotniska w Broczynie zabrania się: 

      1)  zaśmiecania lub zanieczyszczania terenu; 

      2)  niszczenia i uszkadzania roślinności; 

      3)  niszczenia i uszkadzania urządzeń i budowli; 

      4)  biwakowania; 

      5)  wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych; 

      6)  umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń; 

      7)  wprowadzania psów bez smyczy i kagańca; 

      8)  handlu i usług bez zezwolenia Gminy; 

      9)  spożywania alkoholu za wyjątkiem imprez i uroczystości organizowanych za zgodą Gminy; 

    10)  zabrania się driftu (jazdy bokiem) oraz wyścigów pojazdami o napędzie spalinowym. 

14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu byłego lotniska  

w Broczynie i pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

Sukcesy biegających mieszkańców Czaplinka 

W Czaplinku bieganie to bardzo popularna dyscyplina. Dowodzą 

temu licznie spotykani biegacze na ulicach naszego miasta, na 

szlakach wzdłuż jezior czy lasów. Dyscyplina ta staje się również 

popularna wśród dzieci, a niektóre z nich mają już na swoim 

koncie sukcesy.  

Siedmioletnia Zosia Chuptyś na początku września 2021 roku 

brała udział w dwóch zawodach, w biegu przełajowym w Drawsku 

Pomorskim oraz w biegu „Wilczym Tropem” w Świerczynie. Na 

zawodach tych wywalczyła pierwsze i drugie miejsce, czego 

serdecznie gratulujemy młodej zawodniczce. Zosia z pewnością 

pasję do biegania zawdzięcza swojemu tacie Adrianowi 

Chuptysiowi, który od lat trenuje bieganie i zdobywa liczne 

medale na zawodach. 5 września br., biorąc udział w 

półmaratonie w Drawsku Pomorskim w kategorii wiekowej 30-39 

zajął II miejsce, natomiast w biegu „Wilczym Tropem” na 

dystansie 5,5 km zajął 3. miejsce w Open.  

W biegu „Wilczym Tropem” w Świerczynie na podium 

prezentowało się więcej osób z naszej gminy. Olga Sielatycka 

zajęła 1. miejsce na dystansie 5,5 km wśród kobiet. Śladami Oli 

podążają również jej biegające dzieci Amelka i Florian, które  
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również odniosły sukcesy w biegu, zajmując odpowiednio 2. i 3. miejsce w swoich kategoriach wiekowych.   

Duże brawa należą się również Marysi Swędzikiewicz z zajęcie 1. miejsca oraz Zosi Szurgot, która wywalczyła 3. miejsce na 

podium. Jednym z najmłodszych uczestników biorących udział w biegu był Adaś Michaś, który biegając w grupie 

przedszkolaków zakończył bieg na 3. pozycji.  

Biegający mieszkańcy naszej gminy odnoszą liczne sukcesy w całym kraju. Znakomity biegacz Andrzej Kuśmider biorąc udział 

w XXIV Choszczeńskiej Dziesiątce 12 września br. zdobył 1. miejsce na podium pokonując dystans 10 km z czasem 33:58.  

Sukcesy zasługujące na uwagę odniosła również grupa biegaczy El Toro de Oro, która dwukrotnie w sierpniu w klasyfikacji 

drużynowej zajęła 2. miejsce w biegu z przeszkodami MIKI RUN Pomocna Dłoń w Pile oraz w Active Challenge Szczecinek II. 

W biegach tych sukcesami pochwalić się może Olga Sielatycka, która w OPEN kobiet w Pile zajęła 2. miejsce, natomiast  

w Szczecinku uplasowała się na 4. pozycji. Natomiast w biegu szczecineckim młoda biegaczka Zosia Szurgot zajęła 3. miejsce  

w swojej kategorii wiekowej.  

Wszystkim sportowcom gratulujemy wspaniałych osiągnięć, życząc wielu sukcesów w tej dyscyplinie sportu.  

 

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

Wizyta gości z Niemiec 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, podczas Dni Czaplinka gościliśmy przedstawicieli naszych miast partnerskich. W dniach 16-18 

lipca br. odwiedziły nas delegacje z Bad Schwartau i Marlow, w tym przedstawiciele władz oraz mieszkańców. Gospodarzy 

reprezentowali: burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, jego zastępczyni pani Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, 

przewodniczący Rady Miejskiej pan Michał Olejniczak oraz reprezentanci lokalnej społeczności. 

W programie pobytu znalazła się m.in. wycieczka po jeziorze Drawsko, podczas której nasi goście mieli okazję poznać 

zarówno nowe miejsca turystyczne na szlaku kajakowym im. Karola Wojtyły, jak i inicjatywy lokalne, m.in. lapidarium  

w Siemczynie.  

Ponadto, dzięki pomocy Stowarzyszenia „Kamienne Kręgi”, udało się zorganizować spacer edukacyjny na stanowisko 

archeologiczne koło Starego Kaleńska, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z historią bytności starożytnego ludu 

Gotów w naszym regionie. 

Jednym z punktów pobytu było przekazanie czaplineckiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” 

sprzętu rehabilitacyjnego, przywiezionego przez naszych partnerów z Marlow. W ramach współpracy, stowarzyszenie 

otrzymało cztery łóżka rehabilitacyjne, które są wypożyczane osobom potrzebującym z terenu gminy Czaplinek. 

 
Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Festiwal Słoika 

W niedzielę 29 sierpnia 2021 r. odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji Festiwalu Słoika, którego organizatorem było 

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim. 

Organizacje oraz sołectwa z terenu Gminy Czaplinek zaprezentowały się świetnie zdobywając wiele nagród i wyróżnień za 

przygotowane potrawy. 

Poniżej wyniki w poszczególnych kategoriach. 

1. Kategoria owoce: 

 wyróżnienia: 

II wyróżnienie – PZERiI Czaplinek za dżem z czarnej porzeczki 

2. Kategoria warzywa: 

III miejsce – Sołectwo Kluczewo za smalec z fasoli 

wyróżnienia: 

I wyróżnienie – Stowarzyszenie „Wspólnota lokalna” z Czaplinka za selerową pastę do kanapek 

II wyróżnienie – Koło Gospodyń Wiejskich „Siemczynianki” z Siemczyna za sok z buraka 

III wyróżnienie – PZERiI Czaplinek za cukinię a’la ananas 

3. Kategoria nalewki: 

wyróżnienia: 

III wyróżnienie – Sołectwo Machliny za nalewkę z czeremchy 

4. Kategoria ryby: 

wyróżnienia: 

II wyróżnienie – Sołectwo Machliny za szczupaka i leszcza w occie 

5. Kategoria dary lasu: 

III miejsce – Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” z Czaplinka za kurki duszone w masełku 

wyróżnienia: 

I wyróżnienie – Sołectwo Kluczewo za kozią brodę w zalewie 

Ponadto komisja konkursowa przyznała wyróżnienie m.in. Sołectwu Kluczewo. 

Natomiast najładniejszym i najaktywniejszym sołectwem Powiatu Drawskiego 2021 zostało Sołectwo Siemczyno. Drugim 

najładniejszym i najaktywniejszym sołectwem zostało Sołectwo Kluczewo. 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Sołectwo Żelisławie. Gratulacje! 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  
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Sprzątanie dna jeziora Drawsko 

W minioną niedzielę 19 września br. odbyło się sprzątanie dna 

jeziora Drawsko. Akcja zainicjowana została przez lokalnego 

płetwonurka Emila Kozaka prowadzącego szkołę nurkową 

„Euforia Dive”. Trzynastu płetwonurków, których zorganizował 

pan Emil przeszukiwało dno jeziora w strefie przybrzeżnej na 

wysokości ul. Ogrodowej w poszukiwaniu śmieci. 

Nie trzeba było wiele szukać, po kilku minutach z wody 

wydobywano kolejne góry śmieci, które odbierali na łodzie 

strażacy OSP Czaplinek oraz radny Rady Miejskiej w Czaplinku 

Szymon Pastuszek. Znaleziono naprawdę mnóstwo śmieci, były 

to butelki, puszki, ale także rower, deskorolka, sanki oraz duże 

ilości opon.  

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Adama Krzemienia, mieszkańca Czaplinka, który jako jeden z niewielu 

mieszkańców aktywnie włączył się do akcji. Pan Adam odbierał i składował w kontenerze przekazywane na brzeg śmieci nie 

zważając na glony, muł i piach otaczające wyciągane przedmioty.  

Akcję wspierały swoją obecnością również rodziny płetwonurków oraz radna Rady Miejskiej Aleksandra Ławrukiewicz.  

Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, który dołączył do niedzielnej akcji podziękował uczestnikom za bezinteresowne 

zaangażowanie w sprzątanie naszej małej ojczyzny.  

Na zakończenie odbyło się ognisko przygotowane przez Gminę Czaplinek. 

 

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

82. rocznica wybuch II Wojny Światowej 

W środę 1 września 2021 roku o godz. 12:00 na 

czaplineckim Cmentarzu Komunalnym, odbyła się 

uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu 

II Wojny Światowej. W wydarzeniu tym wzięli 

udział przedstawiciele Gminy Czaplinek, Starostwa 

Powiatowego, proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej 

ks. Andrzej Mimier, OSP Gminy Czaplinek, poczty 

sztandarowe, delegacje szkół, przedszkoli, 

zakładów pracy, stowarzyszeń oraz mieszkańcy 

Czaplinka.  

Po modlitwie za poległych żołnierzy odprawionej 

przez księdza Andrzeja Mimiera, delegacje złożyły 

wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza.  

Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, radny 

Rady Miejskiej Wacław Mierzejewski oraz komendant Straży Miejskiej Krzysztof Leśniowski udali się na ul. Parkową, gdzie 

pod tablicą pamiątkową znajdującą się na terenie parku miejskiego, złożyli wiązankę oraz oddali hołd poległym w I wojnie 

światowej oraz walczącym o przywrócenie Ojczyźnie ziemi czaplineckiej.  

 

Krystyna Zasławska, Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  
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Smaki Pojezierza Drawskiego  
dokończenie ze strony 3 

Całość wydarzenia prowadzili: Aleksandra Łuczyńska – dyrektorka 

Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku oraz Maciej Sikorski, aktor 

scen szczecińskich i piosenkarz, którzy tuż po godzinie 16:00 na scenę 

zaprosili Zenona Hołubowskiego - Trenera Technicznego PNCT Culinary 

World Cup Luksemburg 2018, CMC (Certified Master Chef), CEC 

(Certified Executive Chef) oraz Ambasadora KPP (Kulinarny Puchar 

Polski). Pan Zenon przyrządził filet z kaczki z warzywami, puree  

z zielonego groszku z miętą, całość polana sosem wiśniowym  

z czerwonym winem i miodem drahimskim. Dopełnieniem dania była 

sałatka tabbouleh z sosem jogurtowym z zielonym pesto oraz wędzoną 

sielawą.  

Pan Zenon Hołubowski prowadził również otwarte warsztaty kulinarne 

dla dzieci i dorosłych, podczas których przyrządził pieczone warzywa  

z sosem miodowo-musztardowym z sielawą wędzoną oraz słodki deser, 

jogurt grecki z leśnymi owocami, migdałami i oczywiście miodem 

drahimskim. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się punkt, w którym 

można było posilić się przyrządzonymi przez burmistrza Czaplinka 

Marcina Naruszewicza naleśnikami. Burmistrz przez prawie 7 godzin 

smażył, a następnie smarował różnymi rodzajami miodów Drahimskich 

naleśniki, zużywając do tego 11 kg mąki i 12 litrów mleka! Łącznie 

usmażył blisko 900 porcji, którymi ze smakiem rozkoszowali się wszyscy chętni poznania kulinarnych zdolności burmistrza.  

Jednym z punktów niedzielnego wydarzenia był konkurs kulinarny, do którego zgłosiło się sześć drużyn chętnych powalczyć 

o nagrodę główną. Uczestnicy konkursu mieli do wyboru wiele produktów zapewnionych przez organizatora. Były to ryby 

surowe, ryby wędzone, warzywa oraz miód drahimski. Konkurs prowadziła, będąc jednocześnie sędzią, Joanna Stankiewicz - 

szczecińska dietetyczka, właścicielka firmy Freshlab. Ponadto w komisji sędziowskiej byli również: Marco Ghia, Zenon 

Hołubowski oraz Stefano Terrazzino. Konkurs kulinarny ruszył o 17:30. Każda drużyna miała jedną godzinę na wymyślenie 

oraz ugotowanie potrawy, która najbardziej posmakuje komisji. Wszystkie zespoły zabrały się więc do pracy. Po upływie 

wyznaczonego czasu, komisja sędziowska 

przystąpiła do oceny przyrządzonych potraw. 

Kosztowano każdej potrawy, próbując wyłonić tę 

najlepszą.  

W czasie, gdy zespoły próbowały swoich sił 

kulinarnych, na scenę zaproszono główną 

gwiazdę tego wydarzenia - Stefano Terrazzino, 

który wspólnie z Marco Ghia przyrządzał kolejne 

wspaniałe dania z naszych regionalnych 

produktów. Tak oto podczas wspólnego 

gotowania i miłej pogawędki powstało spaghetti  

z czerwoną cebulą miodem cytrynowo-

imbirowym i wędzoną sielawą.  
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Nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego. Wszyscy uczestnicy z niecierpliwością czekali na werdykt. Najlepszą 

potrawą okazała się ta ugotowana przez drużynę, której przewodził pan Marcin Foltyn. Drugie miejsce przyznano drużynie 

pani Krystyny Kryczki, natomiast trzecie miejsce na podium otrzymała drużyna pani Ewy Sobczak. Laureaci otrzymali 

nagrody w postaci blendera, kompletu patelni oraz noży kuchennych. Komisja postanowiła również wyróżnić najmłodszych 

uczestników konkursu kulinarnego, przyznając wyróżnienie.  

Część kulinarna dobiegła końca. Pyszne potrawy, słynni kucharze, lokalni wytwórcy i zachęcające zapachy zewsząd unoszące 

się podczas imprezy przyciągnęły dużo mieszkańców i turystów na promenadę jeziora Drawsko. Głównym punktem tego 

dnia było jednak inne wydarzenie - występ Gwiazdy. Koncert rozpoczął się krótko po 19:00, gdy na scenie pojawił się włoski 

tancerz specjalizujący się w tańcach latynoamerykańskich, aktor i wokalista - Stefano Terrazzino wraz z partnerką taneczną 

Pauliną Biernat. Wyjątkowy taniec, włoskie melodie, czarujący głos zachwyciły publiczność, która po pierwszych dźwiękach 

pojawiła się tuż pod sceną. Niektóre z pań miały niesamowite szczęście zatańczyć ze Stefano, a nawet zaśpiewać w duecie 

włoską piosenkę „Felicita”. Stefano Terrazzino oczarował widownię tańcem, śpiewem, ale przede wszystkim doskonałym 

kontaktem z publicznością. Był to wspaniały wieczór, który na długo zostanie w pamięci naszych mieszkańców i turystów.  

Wiele wysiłku zostało włożone w przygotowanie całego wydarzenia. Serdecznie dziękujemy Lokalnej Organizacji 

Turystycznej i Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury,  którzy 

podjęli się organizacji Smaków Pojezierza Drawskiego. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę radnego Rady 

Miejskiej w Czaplinku Szymona Pastuszka, pomysłodawcy 

tego wydarzenia oraz Dariusza Sapińskiego, kierownika 

Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli, autorowi wniosku, 

który otrzymał dofinansowanie. Smaki Pojezierza nie 

odbyłyby się gdyby nie pan Grzegorz Kuklewski z Fundacji 

Gloria Griffin ze Szczecina, który podjął się działań 

organizacyjnych tego wydarzenia, mając bardzo ograniczony 

czas na realizację tego zadania. 

Serdecznie dziękujemy.  

 

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

XVIII Henrykowskie Dni w Siemczynie 

26 i 27 czerwca 2021 roku odbyły się Henrykowskie Dni w Siemczynie przyciągając swoim kolorytem i różnorodnością 

tłumy gości z regionu, kraju i zagranicy. W tym roku odbyły się one po raz osiemnasty, pieczętując tym samym swoją 

dojrzałość, co widoczne było w wielowątkowych i wielotorowych działaniach zarówno w pałacu, na pałacowym 

dziedzińcu, przypałacowych błoniach, parku z pięknymi alejami (grabową i lipowymi) i kuźni ceramicznej. 

Wydarzenie rozpoczęło się w sobotę 26 czerwca o godzinie 10.00 w Sali Kamiennej, gdzie uroczyście otwarto XVIII 

Henrykowskie Dni w Siemczynie. Następnie rozpoczęła się konferencja pt. „Szanse rozwoju turystyki historycznej i 

ekologicznej regionu.” W konferencji oprócz organizatorów i prelegentów uczestniczyło około 100 gości wśród których 

znaleźli się samorządowcy i przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych z regionu, kraju i zagranicy. 

Moderatorem konferencji była pani dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina Maria Witek.  

Pierwszym prelegentem był prof. UAM dr hab. pan Piotr Pokora. Przedstawił on temat: „Dawne pieczęcie i herb miasta 

Tempelburg/Czaplinek”.  

Kolejnym występującym był pan mgr inż. Artur Furdyna, który w barwny sposób zaprezentował temat: „Renaturyzacja 

naturalnych i turystycznych walorów rzeki Drawy w ramach projektu LIFEDrawaPL”.  
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Trzecim prelegentem był pan dr Artur Wezgraj, kanclerz 

Politechniki Koszalińskiej. Podzielił się on efektem swoich 

wieloletnich badań zaprezentowanych pod tematem: „Koncepcja 

połączenia jezior drawskich tworzących szlaki wodne”.  

Ostatni, nadprogramowo przybyły na konferencję, pan dr 

Przemysław Kołosowski wprowadził do treści konferencji wątek 

historyczny pt.: „Promocja miejsca i turystyki historycznej na 

przykładzie kaplicy templariuszy w Chwarszczanach”. 

Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji we wczesnych godzinach 

rannych zaczęli zjeżdżać artyści, rękodzielnicy i rzemieślnicy.  

Artyści, rzemieślnicy i rękodzielnicy wystawili swoje piękne  

i wielobarwne prace we wcześniej dla nich przygotowanych 

namiotach tworzących tzw. „Aleję Artystów i Rzemieślników” na 

przypałacowych błoniach. Poza wspaniałymi pracami licznie 

przybyli artyści i rzemieślnicy wnieśli świetny klimat, prezentując 

na miejscu swoje prace i warsztaty.  

W tym samym czasie od godziny 11.00 funkcjonowała dostępna dla każdego chętnego „Kuźnia Ceramiczna”, w której rolę 

koordynatora i instruktora działań pełniła pani Krystyna Masiukiewicz. 

Od samego rana swoje podwoje otworzył barokowy pałac zapraszając do wystawienniczych przestrzeni piwnicznych 

zaadaptowanych na potrzeby Interaktywnego Muzeum Baroku oraz na strych, gdzie oprócz niesamowitej więźby dachowej 

podziwiać można było artefakty związane z ginącymi lub zanikającymi zawodami prezentowanymi na tej przestrzeni pod 

wspólną nazwą „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”. Wszyscy pragnący pogłębić swoją wiedzę historyczną dotyczącą samego 

pałacu mogli skorzystać z opowieści i prezentacji prowadzonych przez kustosza. Można było także podziwiać ogromną 

kolekcję porcelany użytkowej i dekoracyjnej prezentowanej w szklanych gablotach w Sali Balowej pałacu oraz sąsiadujących 

z nią komnatach. Kolekcja ta pochodzi ze zbiorów ceramiki pani Czesławy Hamerskiej. 

Na przypałacowych błoniach przy stawach swój obóz rozbili templariusze, którzy przyjechali ok. godziny 9.00. Ich liczna 

grupa była połączeniem sił z różnych regionów Polski: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” i „Dzicy”  

z Czaplinka, Bractwo Rycerskie z Komandorii Świdwin, Templariusze z Komandorii Rurka. 

Oprócz prezentowania życia obozowego rycerze szkolili zarówno młodszych, jak i starszych w fechtunku, strzelaniu z łuków, 

walkach z tarczami i toporkami. 

Nie zabrakło także pojedynków prezentowanych dla licznie przybyłej publiczności w Alei Artystów i Rzemieślników. Potyczki 

te, zwane potyczkami pod Heinrichsdorf (Siemczyno) toczyły się co jakiś czas od wczesnych godzin rannych do późnych 

wieczornych. 

 

Między pałacem i stawem rozstawiono miasteczko zabaw dla dzieci. W tym kolorowym obszarze można było także zjeść 

watę cukrową lub napić lemoniady. Miasteczko uruchomiono od godz. 13.00. 

Od godziny 11.00, przed każdą potyczką rozlegały się salwy armatnie, o które zadbało Bractwo Kurkowe z Kołobrzegu lub 

zamiennie wystrzały z hakownicy, które zapewniał znany rekonstruktor ze Złocieńca pan Adam Ślączka. 

Od samego rana funkcjonowała dobra, swojska kuchnia serwowana przez ekipę hotelu „Pałac Siemczyno Adam Andziak” 

oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Siemczynianki”. Doskonałymi strawami można było się delektować na drewnianych ławach 

„Pod Arkadami”. Tam też unosił się, zachęcając do posiłku, wspaniały aromat świeżo wędzonej kiełbasy, karkówki, boczków 

i szynek. 
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Od wczesnych godzin rannych można było podziwiać pięknie ubranych w stroje retro przedstawicieli Centrum Kultury  

z Połczyna-Zdroju oraz barwne sarmackie stroje, w które przyodziani byli członkowie Henrykowskiego Stowarzyszenia  

w Siemczynie. 

Na końcu „Alei Rzemieślników” z lewej strony „Arkad” zainstalowano „Scenę Letnią” wraz z profesjonalnym nagłośnieniem. 

O godzinie 15:00 ze „Sceny Letniej” wszystkich przybyłych powitał prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie 

pan Zdzisław Andziak. Następnie scenę tę wypełnili licznie przybyli artyści i zespoły śpiewacze z Pomorza Zachodniego: 

Zespół „La Bazuna” z Czaplinka, Zespół „Marianki” z Czaplinka, Tymek i Hania z Czaplinka (Studio Esti), „Kapela Borneńska”  

z Bornego Sulinowa, Zespół „Dawna śpiewka” z Bornego Sulinowa, Grupa Taneczna „Czarna Mamba” z Czaplinka (Studio 

Tańca i Stylu „Klif”), Trio Akordeonowe „Pod Wąsem”, młodzi wokaliści z Centrum Kultury Połczyn-Zdrój (Studio Piosenki 

„Art Voice”), Zespół „Spocznij” z Bornego Sulinowa, Chór „Kombatant” z Kołobrzegu. 

Na tejże scenie odbywały się także pokazy mody XIX-wiecznej w wykonaniu grupy odtwórczej z Centrum Kultury w Połczy-

nie-Zdroju. 

Na scenie zagościli też przybyli z całej Polski politycy i samorządowcy: Sekretarz Stanu w MSWiA pan Paweł Szefernaker, 

poseł na Sejm RP pan Czesław Hoc, dyrektor Biura Poselskiego Posłanki na Sejm RP pani Katrzyny Kotuli pani Agnieszka 

Mastalerz-Madej, wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz, członkini Zarządu Województwa Zachodniopo-

morskiego pani Anna Bańkowska, radny Województwa Zachodniopomorskiego pan Henryk Carewicz, dyrektor Biura Do-

kumentacji Zabytków w Szczecinie pani Maria Witek, kierownik OT Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa pan Waldemar 

Witek, dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie pan Damian Greś, przewodniczą-

ca Rady Powiatu Drawskiego pani Urszula Ptak, etatowy członek Zarządu Powiatu Drawskiego pan Waldemar Włodarczyk, 

członek Zarządu Powiatu Drawskiego pan Zbigniew Dudor, przewodniczący Rady Miejskiej Czaplinka oraz sołtys Siemczy-

na pan Michał Olejniczak, burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz, zastępczyni burmistrza Czaplinka pani Małgorzata 

Fedorowiat-Nowacka, burmistrz Gościna pan Marek Sieradzki, burmistrz Złocieńca pan Krzysztof Zacharzewski, zastępca 

prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie pan Robert Stępień, prezydent rodu von Bredow pan Matthias von Bredow. 

Koordynacją „Sceny Letniej” zajęły się: panie Alina Karolewicz i Magdalena Urlich. Ciężar konferansjerki wziął na siebie 

pan Marek Harańczyk, a nagłośnienie i obsługę techniczną „Sceny Letniej” zapewniła ekipa „Grucha-Sound” z Czaplinka. 

O godzinie 19.40, po podpisaniu przez Urząd Marszałkowski umów o dofinansowanie działań z Parafią Siemczyno, OSP 

Siemczyno i Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, prezes i wiceprezes HSS pan Zdzisław i Bogdan Andziakowie 

powitali wszystkich przybyłych na wieczorny Koncert Galowy. Prezesi poinformowali, że zarówno w sobotę, jak i niedzielę 

funkcjonował mobilny punkt szczepień przeciwko Covid-19 zlokalizowany między pałacem i parkiem. 

O godzinie 20.00 na Scenie Głównej zabrzmiały dźwięki muzyki klasycznej polskich kompozytorów: Karola Kurpińskiego,  
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Stanisława Moniuszki, Władysława Żeleńskiego, Feliksa 

Nowowiejskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w 

wykonaniu Orkiestry Koszalińskiej Filharmonii pod batutą 

Jakuba Chrenowicza z gwiazdą wieczoru tenorem Piotrem 

Kaliną. Jak każdego roku koncert poprowadził pan Andrzej 

Zborowski. 

Licznie zgromadzona publiczność (ok. 500 osób) 

rozkoszowała się tą ucztą dla uszu, siedząc na odpowiednio 

ustawionych i wcześniej zdezynfekowanych przez OSP Siemczyno krzesłach. 

Nad bezpieczeństwem wydarzenia oraz kwestiami logistycznymi czuwali przez cały dzień członkowie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Siemczynie, których strażnica znajduje się tuż obok „Kuźni Ceramicznej”. Nie zabrakło także z ich strony szkoleń  

i prezentacji dla chętnych gości. 

27 czerwca 2021 r. w niedzielę uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Po mszy 

wszyscy goście udali się na schody prowadzące do pałacu, by wykonać grupowe zdjęcie. Potem  w hotelowej restauracji 

czekała wspaniała uczta. O godzinie 15.00 rozwarły się wrota barokowego pałacu w Siemczynie, gdzie wszyscy chętni mogli 

badać historię dóbr kultury materialnej w „Interaktywnym Muzeum Baroku”, „Uniwersalium Rzemiosł Różnych” oraz parku 

przypałacowym. 

Od godziny 11.00 funkcjonował mobilny punkt szczepień przeciwko Covid-19. Organizację i przeprowadzenie szczepień 

nadzorowała pani dyrektor Ewa Giza wraz z zespołem SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu. 

XVIII Henrykowskie Dni w Siemczynie zorganizowane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie we współpracy  

z Gminą Czaplinek patronatem honorowym objęli: marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz, 

wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa pan Bartosz 

Składowski, dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków pani Maria Witek, Wojewódzki Konserwator Zabytków pan Tomasz 

Wolender, starosta Drawski pan Stanisław Cybula, burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz. 

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: TVP3 ze Szczecina, TVP Historia, Gawex Media, Polskie Radio Koszalin, Lokalny 

Reporter, Niezależne Media z Kołobrzegu, Głos Pomorza, Głos Koszaliński, Kurier Szczeciński. 

Wszyscy sobotni i niedzielni goście deklarowali swoje uczestnictwo w przyszłorocznych XIX Henrykowskich Dniach  

w Siemczynie, na które już niecierpliwie czekają, i na które Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie serdecznie zaprasza. 

 

Bogdan Andziak, wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie 

Artystyczno – kulturalny sezon letni 2021 

„Połączenie sił to początek, pozostawanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces”. - Henry Ford 

Marzeniem zespołu Czaplineckiego Ośrodka Kultury było stworzenie bogatej oferty artystycznej, aby Czaplinek mógł stać 

się stolicą kultury naszego pojezierza. Z tego względu w okresie wakacji zorganizowaliśmy wiele różnorodnych 

przedsięwzięć, aby mieszkańcy oraz turyści mogli znaleźć twórczą przestrzeń dla siebie. Dzięki współpracy  

i zaangażowaniu wielu osób stworzyliśmy ich ponad osiemdziesiąt. Nasi pracownicy byli twórcami wycieczek dla dzieci, 

animacji dla najmłodszych podczas festynów na terenach wiejskich, licznych warsztatów artystycznych, organizacji 

koncertów, seansów filmowych, Strefy Artystycznego Relaksu i wielu innych pobocznych wydarzeń. Biorąc pod uwagę 

fakt, iż nasz Ośrodek Kultury zatrudnia tylko 9 pracowników na etacie, było to dla nas dużym wyzwaniem, któremu 

podołaliśmy z wielkim sukcesem. Atmosfera, którą Państwo wytworzyli, pełna radości i życzliwości, dodawała nam 

skrzydeł. 

Na następnej stronie przedstawiamy relację zdjęciową z  nielicznie tylko wybranych przez nas wydarzeń, których byliśmy 

organizatorem lub współorganizatorem.  
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Amfiteatr—koncert Zenka Martyniuka 

Spływ kajakowy 

Animacje dla dzieci 

Koncert w Strefie Artystycznego Relaksu 

Strefa Artystycznego Relaksu 
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Amfiteatr -  koncert Tribute to ABBA 

Teatrzyk dla dzieci w Strefie Artystycznego Relaksu 
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Realizacja tak wielu przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób, dlatego pragniemy serdecznie 

podziękować przyjaciołom Czaplineckiego Ośrodka Kultury, którymi są: burmistrz Czaplinka oraz pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Czaplinku, prezes oraz pracownicy ZGK Sp. z o.o. w Czaplinku , pan Ireneusz Gacki, rodzina państwa 

Ostrowskich, OSP Broczyno, pan Michał Skonieczny, DJ Borsuk oraz DJ Dominik Owczarek, pan Kamil Juszczak, pan Paweł 

Żuchowski, pan Krzysztof Kłoda, wychowawcy oraz wychowankowie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu, 

wychowawcy oraz wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, pan Grzegorz Gabryś , pani Ewa 

Sobczak, pani Justyna Kuzio, Studio K2 Print, pan Tadeusz Tatarkiewicz, pan Grzegorz Bujnowski, firma Adi-bud. 

Wielki ukłon kierujemy w stronę mieszkańców Czaplinka, którzy mieszkają w sąsiedztwie Strefy Artystycznego Relaksu 

(dziękujemy Państwu za wyrozumiałość). Przede wszystkim dziękujemy tym osobom, które uczestniczyły w wydarzeniach 

organizowanych przez CzOK. To Wasza obecność  oraz ciepłe słowa dodawały nam energii do pracy. 

 

Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

III Piknik Średniowieczny 

14 sierpnia 2021 roku odbył się "III Piknik Średniowieczny  

w Czaplinku". Było to wydarzenie, które zgromadziło olbrzymią rzeszę 

osób zainteresowanych poznawaniem historii także tej lokalnej. Na 

przybyłych gości czekało wiele atrakcji i konkursów z nagrodami. 

Pokazy rzemiosł dawnych, warsztaty rękodzielnicze, walki wojów  

i rycerzy zakończone turniejem o "Bransoletę i Pierścień Komandora 

Tempelburga", muzyka średniowieczna na żywo, prelekcje 

historyczne - to tylko niektóre z atrakcji jakie czekały na osoby, które 

pojawiły się w sobotnie popołudnie wokół Kościoła pw. Św. Trójcy w 

Czaplinku. 

Klimat i muzykę średniowieczną zapewnili: zespół muzyki dawnej 

"Huskarl" oraz "Zoriuszka". Niesamowitą atrakcją dla uczestników III 

Pikniku Średniowiecznego były także prelekcje historyczne 

wygłoszone przez panów Pawła Moszczyńskiego, Błażeja Skazińskiego 

oraz Tomasza Sajko. To była dla wszystkich niezwykle ciekawa lekcja 

historii. 

Zadanie publiczne współfinansowane było ze środków otrzymanych  

z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, Gminy Czaplinek 

oraz w ramach Otwartego Konkursu Ofert UMiG Czaplinek. 

 
Mariusz Kapczuk, prezes SHK „Tempelburg” 



Kultura 

44 

Biuletyn Informacyjny lipiec - wrzesień 2021 

Dla konesera 

Czaplinecki zabytkowy kościół pw. Trójcy Świętej kryje 

wiele tajemnic , skarbów kultury i niespodzianek. 

Jedna z nich okazała się tego lata wydarzeniem 

artystycznym najwyższej rangi. 

Znajdujące się w naszym  kościółku organy zostały 

zbudowane w 1886 roku przez arcymistrza w swoim 

fachu – Wilhelma Sauera. Instrumenty przez niego 

stworzone we frankfurckiej pracowni znajdują się  

w najbardziej spektakularnych katedrach i salach 

koncertowych Europy. Nasze organy, choć niewielkie, 

mające jedynie ok. 300 piszczałek, pięć registrów 

ręcznych i dwa nożne, są jednak znakomicie 

zachowane i brzmią rewelacyjnie. Pojawił się więc 

pomysł, by zagrały one nie tylko w czasie odpustu czy 

ślubów. 

Czaplinecki Tydzień Organowy cieszył licznie 

zgromadzonych słuchaczy od 17 do 22 sierpnia 2021r. 

Każdego z tych dni o godz. 19 rozpoczynał się koncert, 

a od godz. 10 można było posłuchać otwartych prób. 

Wstęp oczywiście był wolny. Wykonawcami byli dwaj 

wybitni organiści z Poznania i Gniezna – panowie 

Hubert Szreder i Krystian Klej. Zaproponowali oni 

sześć znakomitych koncertów ( codziennie inny 

zestaw utworów), tworzących łącznie wielobarwny wachlarz muzyki możliwej do wykonania na naszym świetnym, 

umieszczonym w bajecznie pięknym kościółku, instrumencie. Była oczywiście klasyka – od „Toccaty i fugi d-moll” J. S 

Bacha przez utwory Mozarta, Żeleńskiego, Nowowiejskiego, Moniuszki, a nawet Chopina. Ale zabrzmiały też 

niewiarygodnie pięknie, choć zaskakująco, kompozycje współczesne – z atonalnym, specjalnie na potrzeby czaplineckiego 

projektu napisanym przez młodego kompozytora i wykonawcę Krystiana Kleja „Trinitatis na organy solo” na czele . 

Wzruszeniom i zachwytom nie było końca w trakcie sobotniego koncertu pod tytułem „Pobożność maryjna”, kiedy to w 

zniewalającym wykonaniu Huberta Szredera usłyszeliśmy wokalne wersje pieśni „Ave Maria” F. Szuberta, G. Cacchiniego  

i H. Seroki. 

Czaplinecki Tydzień Organowy nosił nieco prowokacyjny tytuł „Odrobina Sauera dla konesera”. Okazało się, że  

w siedmiotysięcznym miasteczku na Pomorzu, wśród jezior i lasów,  z dala od wielkich sal koncertowych owych 

koneserów są dziesiątki. Nie tylko turyści, jak można się było spodziewać, ale i mieszkańcy Czaplinka tłumnie przybywali 

na wieczorne koncerty i poranne próby. Kilkadziesiąt osób przychodziło codziennie! Milo było przekonać się, że wokół nas 

jest tylu ludzi wrażliwych i , jak powiedział jeden ze słuchaczy, kulturalnie nieobojętnych. Przyjemnie jest również cieszyć 

się nadzieją, że nasz tegoroczny, eksperymentalny Tydzień Organowy stanie się imprezą cykliczną tak, by co roku  

sierpniowe wieczory wypełniała nam organowa muzyka w barokowym wnętrzu parafialnego kościółka. 

I jeszcze podziękowania dla organizatorów, którymi byli: Gmina Czaplinek, parafia pw. Trójcy  Świętej w Czaplinku oraz 

Czaplinecki Ośrodek Kultury. 

                                                      

Alina Karolewicz 

Krystian Klej podczas koncertu inaugurującego 
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IV Plener Artystyczny stowarzyszenia „Stacja Kultura” 

Już po raz czwarty w Pałacu w Siemczynie odbył się Plener Artystyczny Stacja Kultura, 

którego celem było promowanie sztuki oraz szerzenie kultury polskiej. Organizatorem 

pleneru było Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie, a komisarzem pani 

Gina Malinowski. Gmina Czaplinek, podobnie jak w poprzednich latach, wsparła 

finansowo tę inicjatywę. 

W ramach Pleneru, który trwał od 15 do 25 sierpnia br. zaproszeni artyści malowali 

obrazy, rzeźbili i tworzyli niezwykłe dzieła sztuki.  

Zwieńczeniem odbywającego się pleneru był wernisaż poplenerowy, który odbył się 24 

sierpnia br. w Pałacu w Siemczynie, w udostępnionych przez gospodarzy – państwa 

Andziaków salach pałacowych. Przybyli goście mieli okazję podziwiać prace wykonane 

przez artystów w trakcie trwania pleneru. Wśród nich znalazły się prace mieszkanki 

gminy Czaplinek pani Krystyny Masiukiewicz.  

W wernisażu uczestniczyli zastępca Burmistrza Czaplinka Małgorzata Fedorowiat-

Nowacka oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku Michał Olejniczak, którzy 

podziękowali za wkład w rozwój kultury w naszej gminie organizatorkom Pleneru 

Artystycznego wręczając piękne bukiety kwiatów. 

 

Krystyna Zasławska, Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

Praca pani Krystyny Masiukiewicz 

„Zoriuszka” łemkowska 

Duet „Zoriuszka” kolejny rok swojej działalności 

niezmordowanie wypełnia artystycznymi działaniami.  

Lato 2021 upłynęło w znacznym stopniu na realizacji 

projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum 

Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2021”. Tym 

razem czaplinecki duet, zajmujący się śpiewem 

tradycyjnym, postanowił przeprowadzić cykl działań 

mających na celu popularyzację pieśni łemkowskich. 

Wokalistki Alina Karolewicz i Magdalena Urlich zaprosiły 

do współpracy instrumentalistów ze znanego Zespołu 

Muzyki Dawnej „Huskarl” z Gniezna. Po kilku 

spotkaniach, na których obie grupy pracowały nad 

repertuarem, przyszedł czas na publiczne prezentacje.  

3 lipca 2021 r. zostały przeprowadzone w Czaplinku otwarte warsztaty łemkowskiego muzykowania, a dzień później koncert 

połączony z pokazem powarsztatowym. Wypełniona po brzegi sala Czaplineckiego Ośrodka Kultury była świadkiem wielu 

wzruszeń, radości i zamyśleń kilku pokoleń mieszkańców naszego miasteczka i licznych przyjezdnych gości. Należy 

wspomnieć, iż wśród wykonywanych utworów sporą część stanowiły pieśni zachowane przez mieszkańców naszej wsi 

Rzepowo, którzy nagrali je w trakcie projektów realizowanych w 2008 r.  

15 lipca Duet „Zoriuszka” przeprowadził w Nowym Drawsku kolejne warsztaty łemkowskie. Tym razem wśród 

zainteresowanych nimi turystów znaleźli się m.in. członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. 24 lipca „Zoriuszka”  

z dużym powodzeniem prezentowała projektowy repertuar na scenie 31. Watry Łemkowskiej w Ługach k. Dobiegniewa,  

a 31 lipca na międzynarodowych spotkaniach artystów w Łubowie.   

„Zoriuszka” podczas koncert w Wałeckim Centrum Kultury 
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30 lipca odbył się bardzo ważny dla Duetu „Zoriuszka” i Zespołu „Huskarl” koncert, gdyż miał on miejsce w Centrum Kultury 

w Białym Borze – mateczniku kultury ukraińskiej i łemkowskiej na Pomorzu Zachodnim. Pełne pasji wykonania czaplinecko-

gnieźnieńskich artystów zostały przez tamtejszą publiczność odebrane wręcz entuzjastycznie. Z taką samą reakcją 

miłośników tego rodzaju muzyki spotkał się podsumowujący projekt koncert w Wałczu 13 sierpnia. Nagranie z koncertu, 

opatrzone fotografiami czaplineckiej artystki pani Alicji Nowickiej już wkrótce będzie dostępne na kanale YouTube Czaplinek 

Przystań na dłużej. 

Oba zespoły, już z innym, także wspólnie opracowanym repertuarem , zaprezentowały się ponownie w Czaplinku 14 

sierpnia w czasie III Pikniku Średniowiecznego oraz, tym razem już oddzielnie, 11 września w ramach Dni Księcia Bolesława 

Pobożnego w Kaliszu. „Zoriuszka” zaś 28 sierpnia uświetniała archaicznym śpiewem wernisaż wystawy fotografii 

artystycznej Maksymiliana Ławrynowicza zatytułowanej „Biesy polskie” w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.   

Jeden z obserwujących  kaliski koncert rekonstruktorów – Skryba Tomasz z Koźmina - napisał: 

„ Zoriuszka to mgła wspomnień po świecie, który zniknął. Dźwięki, które mają duszę, przenoszą w miejsca i czas, których nie 

możemy pamiętać, ale za którymi tęsknimy. Ratują duszę w świecie pełnym zagubienia.” 

Czaplineckie wokalistki oczywiście nie poprzestaną na bogatym w wydarzenia lecie 2021. Wkrótce ich kolejne koncerty – 

najbliższy 4 października w Szczecinie. A kolejna płyta?  

W przyszłym roku… 

Projekt „Łemkowskie muzykowanie na Ziemiach Odzyskanych” realizowała Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek  

w ramach dofinansowania z programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.  

 

Alina Karolewicz 

Gminne Święto Plonów 

4 września br., po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami 

„covidowymi”, odbyło się Gminne Święto Plonów. Gospodarzem 

imprezy było Sołectwo Kluczewo, zaś organizatorami Gmina Czaplinek i 

Czaplinecki Ośrodek Kultury. 

Obchody rozpoczęły się o godzinie 15:00 Mszą Świętą w kościele 

parafialnym w Kluczewie. Tam również nastąpiło poświęcenie wieńców 

dożynkowych oraz tradycyjnie wypieczonych bochnów chleba 

symbolizujących plony. Rolników i mieszkańców wsi, dla których Dożynki 

stanowią jedno z ważniejszych świąt w roku, reprezentowali Starościna – 

pani Katarzyna Winnicka z Kołomątu oraz Starosta – pan Sylwester 

Grzybowski z Prosina. 

Po uroczystym nabożeństwie uczestnicy Dożynek utworzyli korowód, 

który przeszedł spod kościoła na boisko, gdzie nastąpiła kontynuacja 

imprezy. Korowód dożynkowy poprowadził Zespół „La Bazuna”. 

W tym czasie na boisku sportowym w Kluczewie rozstawione zostały 

liczne kramy i atrakcje oraz stoiska reprezentujące sołectwa gminy 

Czaplinek.  

Oficjalnego otwarcia Dożynek dokonał burmistrz Czaplinka, pan Marcin 

Naruszewicz wraz z gospodynią sołtyską Kluczewa panią Krystyną  Starostowie Dożynek - pani Katarzyna Winnicka   
i pan Sylwester Grzybowski 
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Kryczką. Następnie Starostowie uroczyście przekazali chleb 

dożynkowy na ręce włodarza gminy, po czym nastąpiło 

tradycyjne przełamywanie się chlebem przez uczestników 

święta. W obrzędzie tym brali udział zarówno przedstawicie 

Gminy Czaplinek, jak i Powiatu Drawskiego, sołtysi oraz 

zaproszeni goście. 

Po uroczystej inauguracji nastąpiła część artystyczna. Na 

scenie zaprezentowały się zespoły seniorskie, działające przy 

Czaplineckim Ośrodku Kultury: „La Bazuna” pod 

kierownictwem pani Barbary Krupki, „Od Nowa” i „Jarzębina” 

pod kierownictwem pana Janusza Kucharskiego oraz 

„Marianki” pod kierownictwem pana Mariana Sujeckiego. 

W przerwach pomiędzy występami artystycznymi odbywały się 

zabawy i konkursy. Tradycyjnie z przymrużeniem oka 

konkurowali ze sobą sołtysi. Laury przypadły ex aequo sołtysce 

Machlin pani Annie Kucharczyk oraz włodarzowi nowo 

powstałego sołectwa Miłkowo panu Bartłomiejowi Baranowi. 

Rozstrzygnięto również tradycyjne konkursy dożynkowe na 

Najładniejszy Wieniec oraz Najładniejsze Stoisko. Komisja 

konkursowa przyznała następujące nagrody: 

Na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy:   

I miejsce – Sołectwo Kluczewo (nagroda 1500 zł) 

II miejsce – Sołectwo Machliny (nagroda 1000 zł) 

III miejsce – Sołectwo Broczyno (nagroda 700 zł) 

Nagrodę za udział w konkursie otrzymało również Sołectwo 

Siemczyno (200 zł). 

Na Najładniejsze Stoisko Dożynkowe:   

I miejsce – Sołectwo Broczyno (nagroda 1500 zł) 

II miejsce – Sołectwo Pławno (nagroda 1000 zł) 

III miejsce – Sołectwo Rzepowo (nagroda 700 zł) 

Nagrodę za udział (po 300 zł) otrzymały również pozostałe 

sołectwa, które wystawiały się podczas Dożynek (Kołomąt, 

Kluczewo, Machliny). 

W atmosferze zabawy, przy wybrzmiewających na scenie 

utworach ludowych czas mijał uczestnikom szybko i wesoło. 

Dodatkowym atutem Święta Plonów były znakomite wyroby 

lokalne, dostępne na stoiskach sołeckich, do których ustawiały 

się długie kolejki. 

O godzinie 20:00 na scenie zainstalował się Zespół „Feniks”, 

który zapewnił uczestnikom Dożynek zabawę taneczną pod 

gwiazdami do późnych godzin nocnych. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Korowód dożynkowy 

Sołtyski zwycięskich Kluczewa Machlin i Broczyna 

Występ Zespołu „OdNowa” 
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Jubileusz Zespołu „Marianki” 

25 września 2021 w Czaplineckim Ośrodku Kultury seniorski zespół śpiewaczy „Marianki” świętował 10-lecie swojego 

istnienia. 

Zespół został powołany do życia w marcu 2011 roku przez ówczesnego przewodniczącego czaplineckiego Koła Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów pana Brunona Bronka. To on zwrócił się do świeżo upieczonego emeryta, pana 

Mariana Sujeckiego o pomoc w organizacji emeryckiej grupy śpiewaczej. Z uwagi na sporą ilość członków o imieniu 

Marian zespół otrzymał nazwę „Marianki”. 

Zespół początkowo tworzyli wszyscy chętni do śpiewu i muzykowania emeryci. W początkowym etapie „Marianki” liczyły 

ponad 30 osób. Pasja i radość ze wspólnego grania i śpiewania dała początek kolejnym seniorskim formacjom. Obecnie  

w Czaplinku z powodzeniem funkcjonują aż trzy emeryckie zespoły („Marianki”, „OdNowa” i „La Bazuna”). „Marianki” po 

zmianach w 2017 roku liczą szesnaście osób w tym kapela: Marian Sujecki – kierownik zespołu, Jerzy Bartosiak i Zenon 

Sobala (akordeony), Grzegorz Kieca (perkusja), Stanisław Polak (tara) oraz zespół śpiewaczy (panie: Teresa Sujecka, Felicja 

Sobala, Maria Kozak, Mirosława Gawrońska, Barbara Bartosiak, panowie: Wiesław Spera, Janusz Moskalec, Andrzej 

Rosiak, Marian Sielatycki, Henryk Sobala, Jan 

Krupa). Nad artystyczną stroną mariankowych 

prezentacji czuwa instruktorka pani Magdalena 

Urlich. Opiekę nad zespołem sprawuje od kilku lat 

Czaplinecki Ośrodek Kultury. 

Zespół „Marianki” od dekady stanowi filar 

seniorskiego ruchu amatorskiego. Artyści 

uświetniają liczne imprezy na terenie gminy, biorą 

udział w konkursach i przeglądach o zasięgu 

wojewódzkim, zdobywając nagrody i wyróżnienia. 

Tworzą również swoje własne propozycje 

kulturalne, w tym spektakle muzyczne. Już wkrótce 

Zespół zaprosi swoją publiczność na jubileuszowy 

spektakl „A to życie właśnie…” 

25 września po południu Zespół „Marianki” wraz 

zaproszonymi gośćmi miał przyjemność świętować 

okrągły jubileusz. Nie obyło się bez życzeń, kwiatów, 

wzruszeń, wspomnień, pełnych humoru wierszyków 

i piosenek. Swoją obecnością „Marianki” zaszczycili: 

burmistrz Czaplinka pan Marcin Naruszewicz, 

przewodniczący Rady Miejskiej pan Michał 

Olejniczak, starosta drawski pan Stanisław Cybula, 

przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego pani 

Urszula Ptak, sekretarz Powiatu Drawskiego pani 

Katarzyna Szlońska-Getka, dyrektorka 

Czaplineckiego Ośrodka Kultury pani Aleksandra Łuczyńska, a także przedstawiciele Zarządu PZERiI w Drawsku 

Pomorskim, Stowarzyszenia Przyjaciół Czaplinka i wielu innych przyjaciół i fanów. 

Podczas imprezy goście mieli możliwość wysłuchania krótkiego koncertu Jubilatów. „Marianki” zaprezentowały kilka 

najciekawszych utworów, przygotowanych w ciągu ostatnich lat. Po nich wystąpili goście z Drawska Pomorskiego – 

seniorski zespół „Słowiki”. Następnie scena była dostępna dla swobodnych prezentacji artystycznych. 

Życzenia od włodarzy Gminy w imieniu zespołu przyjmuje  
pan Marian Sujecki 

Prezentacja muzyczna Zespołu „Marianki” 
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XI Europejskie Dni Dziedzictwa oraz XLVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne 

W Pałacu Siemczyno już od  2015 r. organizowane 

są jedne z ciekawszych wydarzeń historyczno-

kulturalnych na terenie gminy Czaplinek jakimi są 

Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie. 

Jest to niepowtarzalna okazja do spotykania się  

w tym niezwyłkym miejscu ludzi ze środowiska 

kultury, sztuki, miłośników historii i artystów  

z całego naszego regionu. 

Po wakacyjnej przerwie ponownie powracamy do 

tradycji organizowania Henrykowskich Spotkań 

Kulturalnych i, jak rokrocznie we wrześniu, 

połączyliśmy je z Eurpejskimi Dniami Dziedzictwa, 

które organizowane są już po raz jedenasty. 18 września br., najpierw  

w pałacu, a następnie na sali koncertowej zagościło około 130 osób, które miały przyjemność uczestniczyć w tym 

magicznym i jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu.  

Na spotkanie przybyła liczna grupa zacnych gości w tym: wójt Gminy Ustronie Morskie, pani Bernadeta Borkowska, 

członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego pan Stanisław Wziątek, burmistrz Czaplinka pan Marcin 

Naruszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku pan Michał Olejniczak, wójt Gminy Rymań pan Mirosław 

Terlecki oraz przesympatyczna, niezawodna i wierna nam Publiczność. 

Uroczystość rozpoczął prezes HSS Zdzisław Andziak, wygłaszając okolicznościowe przemówienie i witając przybyłych gości. 

Następnie głos zabrała Gina Malinowski w imieniu artystów i jako kustosz wystawy prac, powstałych podczas IV 

Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Siemczynie. 

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z dziełami artystów w niepowtarzalnych przestrzeniach Pałacu Siemczyno. 

Następnie uczestnicy wydarzenia przemieścili się do Zabytkowego Folwarku, by w Sali Kamiennej wziąć udział  

w oficjalnym otwarciu BALTIC MANORS FESTIVAL „Stare miejsca, nowe życie”.   

Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – Bogdan Andziak zapowiedział wystąpienie pana Mirosława 

Terleckiego, członka zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Ten z kolei przedstawił informację z realizacji 

międzynarodowego projektu BALTIC MANORS FESTIVAL „Stare miejsca, nowe życie”.   

Filmową prezentację pałaców kaszubskich poprzedziło wprowadzenie pana Radosława Kamińskiego, będącego 

przedstawicielem Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne”. 

W inną rzeczywistość przeniósł naszych gości wirtualny spacer 360° pod tytułem „Dwory i Pałace w Dorzeczu Parsęty”. Ta 

realizacja pozwoliła wielu ludziom poznać piękno niezwykłych okolic, które nie zawsze możemy osobiście odwiedzić. Nasz 

region ubogaca wiele niezwykłych i często nieznanych miejsc, o których często nie zdajemy sobie sprawy, że są one 

inspiracją dla pasjonatów historii i sztuki. Te projekty, które wprowadzamy w życie mają na celu pokazanie tylu 

fantastycznych miejsc związanych z naszą historią i naszymi korzeniami. Historia zawsze była związana ze sztuką, dlatego  

Zespół „Marianki” serdecznie dziękuje sponsorom jubileuszu, a byli nimi: Gmina Czaplinek, Powiat Drawski, Czaplinecki 

Ośrodek Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zarząd Koła PZERiI w Czaplinku. Specjalne podziękowania należą 

się paniom: Henryce Rosiak, Genowefie Polak i Bożenie Krzemińskiej – za organizację, pomoc w przygotowaniach  

i prowadzenie imprezy oraz pani Jolancie Paulińskiej za udekorowanie sali. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Czaplinek czytał „Moralność Pani Dulskiej”  
Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku co roku aktywnie 

uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.  

Również w tym roku, 10 września, w piątkowe, słoneczne 

przedpołudnie miłośnicy literatury spotkali się na 

czaplineckim Rynku, aby wspólnie czytać „Moralność pani 

Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Utwór wyjątkowy, nazwany 

tragifarsą kołtuńską, odsłaniający hipokryzję, zakłamanie, 

podwójne standardy moralne i ciasnotę horyzontów 

umysłowych kryjących się pod maską poprawności  

i cnotliwości, a pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do 

języka potocznego.  

Sztuka  nacechowana komizmem, bogactwem obserwacji 

obyczajowych powstała w 1906 roku i szybko zyskała opinię jednej z ważniejszych w dorobku twórczym pisarki.  

Prapremiera tragifarsy miała miejsce 15 grudnia 1906 r. w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później 

wystawiono ją w Warszawie i Lwowie. „Moralność pani Dulskiej” weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, 

wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem.  

Nasze spotkanie rozpoczęło się od odczytania listu Prezydenta RP skierowanego do uczestników tego doniosłego 

wydarzenia. Następnie w bohaterów utworu wcielili się: burmistrz Marcin Naruszewicz, dyrektor CzOK Aleksandra 

Łuczyńska, dyrektor ZS w Czaplinku Małgorzata Głodek, komendant SM Krzysztof Leśniewski, Justyna Urlich, 

przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Bożena Kamińska i Teresa Sujecka z PZERiI, uczennice z MOW, uczniowie 

ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie, młodzież z Zespołu Szkół w Czaplinku oraz jako narrator Sebastian 

Kaniewski. Wszyscy czytający wspaniale odnaleźli się w odgrywanych rolach. 

Tegoroczna edycja była dziesiątą, jubileuszową odsłoną akcji promującej czytelnictwo i klasykę literatury polskiej.  

W przyszłym roku zapraszamy na wspólne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 

Dla wszystkich czytających przygotowaliśmy podziękowania oraz okolicznościowe przypinki tegorocznej odsłony 

Narodowego Czytania.  

Dziękujemy wszystkim obecnym za wspaniałą czytelniczą ucztę, panu Januszowi za obsługę dźwiękową, a pani Bogusławie 

Fredyk, nauczycielowi bibliotekarzowi za pomoc przy organizacji imprezy. 

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

następnym elementem spotkania był niezwykle porywający koncert muzyki barokowej w wykonaniu Zespołu „Consortium 

sedinum” w składzie: Anna Guz-Rosa – sopran, Urszula Stawicka – klawesyn, Łukasz Nazarczuk – skrzypce barokowe, 

Stanisław Stanicki – wiolonczela barokowa. 

Historię wykonywanych utworów prezentował pan Dariusz Koronczewski. 

Wirtuozeria prezentacji kompozycji Haendla , Strozziego, Ciacciniego, Corelliego, de Boismortiera i Telemanna wprowadziły 

wszystkich gości w ten niesamowity i niezwykły klimat epoki baroku, w której ród von der Goltz wybudował pałac  

w Siemczynie. 

Na finał po bisach i wręczeniu kwiatów artystom wykonano pamiątkowe zdjęcie z artystami, odtwóracami ubiorów z epoki 

baroku i zaproszonymi zacnymi gośćmi. 

 

Bogdan Andziak, wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie 
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