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Wydarzenia październik 2021  

Zlot poszukiwaczy „Tropem Wojsk Szwedzkich” 

 

 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego  

Uczestnicy „Krzykowiska” Wystawa w Kluczewie „Piękno widziane naszymi oczami” 

 V Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz XLVII Henrykowskie Spotkania Kulturalne 

Występ zespołu „Dawna Śpiewka” Wystawa „Pojezierze Drawskie Piękne i Bezpieczne” 
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Wystawa w Kluczewie 
 

24 września 2021 r. w Kluczewie  

w świetlicy wiejskiej odbyła się pierwsza 

wystawa prac wykonanych przez 

członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  

z Kluczewa, pn. „Piękno widziane naszymi 

oczami”. Robótki ręczne typu łapacze 

snów, makramy, osłonki na wazony  

i dzbanki, tzw. obrazy malowane po 

numerach oraz inne piękne ozdoby 

wykonywane były w okresie lockdownu, 

dlatego zgromadziła się naprawdę spora 

kolekcja. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

postanowiły zaprezentować swoje prace 

podczas wystawy podsumowującej 

pracowity czas.  

Wśród zaproszonych gości byli między 

innymi: sekretarz Gminy Czaplinek Marcelina Mastalisz, sekretarz Powiatu Drawskiego - Katarzyna Szlońska-Getka, 

przedstawiciele Zarządu Powiatu Drawskiego:  Zbigniew Dudor oraz radna Powiatu Drawskiego  - Genowefa Polak, prezes 

SZLOT-u Szczecinek Mariusz Getka, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Beata Mitłosz oraz 

Anna Mazur, a także przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Dorota Dąbrowska i Arkadiusz Ługowski.  

Decyzją pań z KGW zaprezentowane ręcznie wykonane prace zostały sprzedane, a zebrane środki w wysokości 4 000 zł 

zostały przeznaczone na szczytny cel - pomoc chłopcom Dawidowi i Alanowi Michałowskim, chorym na dystrofię mięśniową 

(Duchenne'a – DMD). 

Podczas wystawy odbyły się również występy utalentowanych mieszkańców Kluczewa, którzy postanowili wcielić się  

w słynnych wokalistów: Marylę Rodowicz oraz Michała Wiśniewskiego prezentując swoje talenty wokalno-aktorskie. 

Następnie zaprezentował się zespół „OdNowa” z Czaplinka. Miłym akcentem wrześniowego spotkania w Kluczewie był 

występ Mukoniedzielek czyli Julii i Natalii Niedziela, które zmagają się z mukowiscydozą. Dziewczynki są znane w regionie, 

gdyż to dla nich odbywają się różne zbiórki i festyny. Tym razem to właśnie dziewczynki postanowiły się odwdzięczyć 

członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, które wielokrotnie włączały się w akcje wspierające Mukoniedzielki i zaśpiewały kilka 

piosenek uświetniając wystawę.  

Dodatkową atrakcją spotkania w Kluczewie była możliwość podziwiania ścianki historycznej utworzonej przez pana 

Krzysztofa Resztę, mieszkańca i historyka z Kluczewa. Pan Krzysztof napisał dzieje wsi miejscowości Kluczewo, wydając 

książkę, którą zaprezentował na ściance obok starych zdjęć Kluczewa i ulotek o historii wsi.   

Podczas wystawy można było spróbować regionalnych potraw na wiejskim stole, przygotowano również stół pełen 

słodkości przygotowanych przez panie z KGW.  

Jednym z punktów piątkowej wystawy był zorganizowane przez KGW szczepienia przeciwko Covid-19, gdzie zaszczepiło się  

7 osób.  

 

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

Sołectwo Kluczewo 

Biuletyn Informacyjny październik 2021 
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Biuro Rady 

Biuletyn Informacyjny październik 2021 

Informacja z XXXVI Sesji Rady Miejskiej  

 
30 września 2021 roku o godz. 12

00
 odbyła 

się XXXVI 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 10 radnych, 5 radnych obradowało 

zdalnie (radni: Anna Minkiewicz, Ewa Sobczak, Władysław Wojtowicz, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś).   

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie: 

   

a. zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Czaplinka - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

b. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego 

mieszkańca – podjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” (radny Maciej Bernat) oraz 1 głosie 

„wstrzymującym się” (radna Ewa Sobczak) w obecności 13 radnych. Nieobecni radni: Zdzisław Łomaszewicz, 

Władysław Wojtowicz. 

Z dniem 1 listopada 2021 r. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty miesięczna wyniesie 23 zł.  

Natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 46 zł.  

c. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych; 

d. wydzierżawienia na okres dziesięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciwnym” (radny Grzegorz Gabryś) w obecności 13 radnych; 

e. wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości - podjęła 13 głosami 

„za” w obecności 13 radnych; 

f. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czaplinek  - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych; 

g. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych;  

h. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.  

 

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

- zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 10 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radna Anna 

Minkiewicz) w obecności 11 radnych. Nieobecni radni: Anna Kucharczyk, Zdzisław Łomaszewicz, Władysław Wojtowicz, 

Maciej Bernat;  

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 - podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 

radnych; 

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Drawskiego w roku 2021 - podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.  

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  
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Pomost przy stanicy WOPR wraz z infrastrukturą na jeziorem Drawsko w Czaplinku 

W celu poprawy dostępności do urządzeń infrastruktury wodnej na jeziorze Drawsko, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

przy ulicy Jeziornej i Złocienieckiej użytkowanym przez drużynę WOPR w Czaplinku, wybudowane zostały urządzenia wodne 

wraz z obiektami małej infrastruktury, mianowicie: 

 pomost stacjonarny o długości 8 mb połączony trapem z pomostem pływającym o długości 18 mb, 

 slip o długości 29 mb o konstrukcji betonowej w celu wodowania niewielkich jednostek pływających wraz z drogą 

dojazdową z płyt betonowych typu Jomb o długości 28 mb połączoną komunikacyjne z ul. Jeziorną, 

 kontener WC dwuoczkowy wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i energetycznymi, 

 dojścia piesze (chodniki) do powstałych urządzeń i towarzyszących obiektów. 

 

Na realizację projektu pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Wokół Drawy” z Drawna pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów 

endogenicznych - infrastruktura kajakowa śródlądowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020.  

 

Marek Młynarczyk, kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Burmistrz Czaplinka informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Czaplinek Uchwałą nr XXXVI/329/21 z dnia 30 

września 2021 r. od 1 listopada 2021 r. ulegają zmianie stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych, tj.: 

- 23,00 zł miesięcznie od osoby przy segregacji, 

- 46,00 zł miesięcznie od osoby przy braku segregacji. 

Każdy mieszkaniec zostanie indywidualnie poinformowany odrębnym pismem o naliczeniu nowych stawek za odbiór  

odpadów komunalnych i terminie płatności. 

 

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



6 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Biuletyn Informacyjny październik 2021 

Big-Bagi 

Jeśli nie gospodarujesz wystarczającym miejscem na kontener, a planujesz nieduży remont, Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Czaplinku proponuje rozwiązanie bardzo wygodne dla Ciebie. 

Big Bagi to worki o pojemności 1m3, wykonane z tkaniny polipropylenowej o wysokiej wytrzymałości z 4 uszami służącymi 

do załadunku za pomocą dźwigu HDS. W trosce o środowisko nasze worki są wielokrotnego użytku. 

Wystarczy zamówić worek BIG BAG telefonicznie 537-269-875 lub mailowo transport.zgk@o2.pl  

 

Andrzej Mądry, ZGK Czaplinek Sp. z o.o.  

Sprzątanie grobów 

Jako Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku oferujemy kompleksowe usługi związane ze sprzątaniem grobów na 

naszych gminnych cmentarzach. Zadzwoń, napisz maila / tel. 697-776-674, e-mail: cmentarz@zgkczaplinek.pl i zamów 

dowolną usługę - sprzątanie, mycie, dekorowanie. Po wykonaniu zlecenia wysyłamy dokumentację fotograficzną. 

Tablice o zasadach segregacji 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku przedstawia proste zasady jak segregować odpady. Akcja informacyjna już 

rusza. Pierwsze tablice edukacyjne zostały zainstalowane na altanach śmietnikowych Osiedla Wałecka. 
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Złote gody państwa Teresy i Tadeusza Rokitów z Czaplinka 

Złote gody obchodzą ci, którzy najdłużej trwają  

w małżeństwie. Taka rocznica to prawdziwy powód do dumy, 

dlatego ze złotymi godami wiążą się pewne zaszczyty.  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 

postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 r. odznaczył państwa 

Teresę i Tadeusza Rokitów Medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie.  

21 sierpnia 2021 r. zastępca Burmistrza Czaplinka Małgorzata 

Fedorowiat-Nowacka wręczyła dostojnym Jubilatom medale.  

Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, 

to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku 

małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń. 

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

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

która symbolizuje wysoką wartość, jaką osiąga pięćdziesięcioletnie małżeństwo. Wytrwanie w sformalizowanym związku 

tak długi czas zasługuje na podziw i bez prawdziwej miłości z pewnością nie jest to możliwe. Małżonkowie, obchodzący 

złote gody, często pytani są o receptę na udany i długoletni związek. 

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

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

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Czaplinku  

65-lecie pożycia małżeńskiego 

26 września 2021 r. mieszkańcy naszej gminy  państwo Teresa  

i Aleksander Szczukowie obchodzili Jubileusz 65-lecia pożycia 

małżeńskiego. Z tej okazji burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz 

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Fedorowiat-Nowacka 

złożyli dostojnym Jubilatom wizytę.  

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. To 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 pożycia 

małżeńskiego cieszy się tak wielkim poważaniem, szacunkiem  

i ogromnym uznaniem.  

Są tacy co twierdzą, że szczęśliwe małżeństwo jest daniem 

sporządzonym z miłości, przyjaźni, szacunku doprawionym 

spontanicznością, pomysłowością i energią. Takiej miłości Wam 

życzymy na kolejne lata wspólnego życia.  

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka,  

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Czaplinku  



 Jubileusze, Klub Seniora „Krystynka” 
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Jubileusz 100 lat urodzin pani Janiny Pik z Czaplinka  

17 października 2021 r. jubileusz 100 lat urodzin obchodziła pani Janina Pik  

z Czaplinka.  

Z tej okazji burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego - Małgorzata Fedorowiat-Nowacka złożyli dostojnej Jubilatce życzenia 

urodzinowe. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo Pani Janiny uroczystość nie odbyła się  

w tradycyjnej formie. Życzenia i prezenty dla dostojnej Jubilatki zostały złożone na 

ręce syna pani Janiny - Jana Pika. Burmistrz Czaplinka wraz z życzeniami zdrowia  

i wszelkiej pomyślności przekazał kosz podarunkowy. 

Burmistrz wręczył dostojnej Jubilatce również list gratulacyjny od Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. 100 lat życia to 

piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. 100 lat to 

wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń 

naznaczone blaskami i cieniami codziennego życia. To przeogromna skarbnica 

prawdy i źródło nadziei, z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe 

Jubilatce osoby. 

Życzymy dostojnej Jubilatce dalszych spokojnych lat w zdrowiu i szczęściu oraz uśmiechu i pogody ducha na co dzień. 

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Czaplinku  

Z prac Klubu Seniora „Krystynka” 

Pożegnanie lata 2021 na wesoło 

22 września br., po kilkumiesięcznych spotkaniach 

integracyjnych w plenerze, seniorzy pożegnali lato 

2021 w lokalu „U Romka” w Starym Drawsku. Piknik, 

w którym udział wzięło ponad 60 osób 

zorganizowano ze środków własnych (składki).  

W trakcie spotkania zorganizowano konkurs na 

dekorację ziemniaka oraz na wesoło występ 

jednorazowego zespołu śpiewaczego „Babie Lato”,  

w którym wystąpili seniorzy niebędący członkami 

zespołu „La Bazuna” i „OdNowa”. 

Dla najstarszych seniorów dzięki uprzejmości OSW 

największą atrakcją był rejs stateczkiem gminnym 

„Perkoz” do Starego Drawska. 

 

Podsumowanie realizacji projektu „Seniorzy na szlakach turystycznych gminy" 

Od 20 października br. seniorzy rozpoczynają co środę spotkania w Świetlicy Miejskiej ul. Rynek 1. Podczas pierwszego 

spotkania przygotują wystawę zdjęć z realizacji projektu „Seniorzy na szlakach turystycznych gminy” i przygotują wnioski 

dla burmistrza Czaplinka.  
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Klub Seniora „Krystynka”, Oświata 

Projekt „Czaplineckie Pokolenia Niepodległej” 

Kolejne spotkania poświęcone będą wspólnie z Gminą, Czaplineckim Ośrodkiem Kultury, Zakładem Gospodarki Komunalnej 

Sp. zo.o. przygotowaniu wydarzenia związanego z obchodami 103 rocznicy odzyskania niepodległości przypadającej na 11 

listopada br.,  zgodnie z projektem „Czaplineckie Pokolenia Niepodległej”. Do wspólnego świętowania zapraszamy 10 

listopada br, w hali widowiskowo-sportowej ul. Wałecka 49 o godz. 15:00. 

  

Wyjazd integracyjny 

27 pażdziernika br. seniorzy z udziałem kilkuosobowej grupy seniorów ze Świerczyny oraz Uniwersytetu III Wieku ze 

Złocieńca wyjadą do Gdańska na spektakl komediowy „Klimakterium i już” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.  

Na wyjazd integracyjny seniorów uzyskano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w ramach 

trybu pozakonkursowego, który Starostwo ogłosiło w związku z niewykorzystanymi środkami otwartego konkursu na 

przełomie maj/czerwiec 2021 r.  

 

Przygotowanie projektów 

Do 31 października br. przygotowywane są dwa zgloszenia na konkurs Pracowni Pozarządowej NGO dotyczące 

najciekawszej inicjatywy zrealizowanej w 2020 r. 

 

Barbara Michalczik 

„Światowy Dzień Jabłka” 
 

Jesień. Słońce jeszcze mocno przygrzewa. Tu i ówdzie 

snują się nitki babiego lata. A w sadach rumienią zdrowe, 

pyszne, dojrzewające latem i jesienią polskie jabłka. 

„Jabłka znane są od zarania dziejów. Biblia opisuje 

jabłko, jako owoc pokusy, grzechu i zdrady. 

Udomowione jabłonie dające wartościowe i smaczne 

owoce rozprzestrzeniły się z Azji Środkowej przez  Azję 

Mniejszą na resztę Europy. Odtąd jabłko w Europie było 

symbolem zdrowia, życia,  urodzaju, płodności, miłości, 

jesiennych żniw w Europie, ale też wiosny (wspólnie  

z kwiatem jabłoni), dostatku, długowieczności  

i nieśmiertelności. Jako symbol płodności są też symbolem dzieci swoich rodziców, stąd popularne przysłowia.  

Jabłko jest też tradycyjnym atrybutem władzy królewskiej – złote jabłko z krzyżem symbolizuje sferę kosmiczną, świat  

i kulę ziemską. Używane jest podczas koronacji obok berła i korony.” ( Źródło: Wikipedia) 

Światowy Dzień Jabłka (28 września), to inicjatywa promująca tematykę zdrowego odżywiania, w szczególności 

spożywania polskich jabłek.  

Została zorganizowana w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku po raz kolejny. 

Cała akcja została dobrze zaplanowana i przeprowadzona. Dzieci z wszystkich grup wiekowych wykonały prace nt. 

„Kolorowe jabłuszko” przy użyciu różnych technik plastycznych. Jabłuszka ozdobiły drzewka grupowe, które utworzyły 

piękny kolorowy sad w holu przedszkolnym. Przed wejściem do przedszkola pojawił się wielki plakat pt. „Cała prawda  

o jabłku”, na którym wyszczególniono korzyści dla zdrowia płynące ze spożywania minimum 1 jabłka dziennie. Na 

sztalugach pyszniły się ogromne sylwety jabłek. Wielki kosz z jabłkami podkreślał, czyje to jest święto.   
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We wtorek 28 września od rana przedszkole mieniło się 

barwami jabłek. Dzieci i panie z każdej grupy ubrały się na 

umówiony kolor związany kolorystycznie z jabłkami – 

żółtym, czerwonym bądź zielonym. Była wspólna zabawa – 

prezentacja wiersza lub piosenki przez poszczególne grupy. 

Były „kolorowe jabłuszkowe pociągi”, dzieci uczyły się 

piosenki „Jabłuszko rumiane” i tańczyły przy utworze „Małe 

czerwone jabłuszko”. Rozwiązywały zagadki i słuchały 

ciekawostek  

o jabłkach. Przy muzyce zbierały kolorowe, kartonowe 

jabłuszka. Młodsze zbierały je do koszyczka, starsze - liczyły, określały wielkość, kolor, przeliczały. Porównywały wielkość, 

określały kolor i kształt.  

Dzieci tego dnia jadły jabłuszka i piły z nich sok. Omawiały wygląd i smak jabłek. 

Możemy się zgodzić, że są naprawę pyszne, kuszą zapachem, wyglądem i smakiem. Jabłka są niezwykle różnorodne. 

Średniej wielkości jabłko waży ok. 150 gramów. Można zatem przyjąć, że jeden owoc dostarcza organizmowi 75 kcal. 

Jabłko stanowi idealny pomysł na niewielki, zdrowy posiłek. 

Całą akcję koordynowały: Anna Lisiecka, Renata Rylik, Renata Suska i Iwona Mierzejewska. 

 „Jedno jabłko dziennie, trzyma lekarza z daleka ode mnie” - takim mottem zakończyliśmy obchody „Światowego Dnia 

Jabłka”. Powinniśmy każdego dnia pamiętać o korzyściach płynących ze spożywania jabłek. Wszak Polska jest światową  

potęgą w ich produkcji i eksporcie.   

 

Iwona Mierzejewska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 

Ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Czaplinku 

W piątek 8 października 2021 r. w Szkole Podstawowej 

w Czaplinku odbyło się uroczyste ślubowanie  

i pasowanie na uczniów 123 pierwszoklasistów. Długo 

oczekiwana uroczystość odbyła się dla każdej z klas 

osobno. Ceremonię prowadziła przewodnicząca 

Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Chabowska. 

Uczniowie klas pierwszych ślubowali według roty 

przysięgi, a następnie zostali pasowani przez dyrektora 

szkoły Aleksandra Fudałę na uczniów Szkoły 

Podstawowej w Czaplinku. Podczas uroczystości 

obecny był burmistrz Czaplinka pan Marcin 

Naruszewicz, który złożył życzenia i przekazał 

upominki dla wszystkich klas pierwszych. 

Wychowawcy wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy, 

a Samorząd Uczniowski i Rodzice słodką niespodziankę. W trosce  

o bezpieczeństwo uczniów klas pierwszych 6 października dyrektor szkoły wręczył każdemu z uczniów opaski odblaskowe, 

które szkoła otrzymała dzięki jednemu z rodziców. 

 

Aleksander Fudała, dyrektor Szkoły 
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Sukcesy Jana Dymeckiego 

25 września 2021 pan Jan Dymecki brał udział w finale 

wyścigu Orlen Lang Team w Bytowie. Był to wyścig szosowy 

o dużej randze, na którym zagościły wielkie gwiazdy 

kolarstwa amatorskiego.  

Do zawodów zgłosiło się 274 zawodników w kategoriach od 

M1 do M7. 

Trasa wiodła poprzez pagórkowaty teren Kaszub, jazdę 

utrudniał silny wiatr od morza. Czaplinecki kolarz wybrał 

dystans MAXI (93 km), którą pokonał z czasem 2h 44 min.,  

zajmując I miejsce w kategorii M7 oraz 75 pozycję  

w klasyfikacji OPEN. 

 

3 października 2021 czaplinecki zawodnik pan Jan Dymecki 

uczestniczył w wyścigu MTB w Debrznie, nazywanym „Dzikie 

szaleństwo”. Trasa, składająca się z 5 rund po 7 km biegła wokół 

jeziora Żuczek. Dobra pogoda i suchy teren sprzyjały pokazaniu 

kolarskich możliwości, ale również rozwijaniu dużych prędkości. 

Temu ostatniemu zapobiegały sztuczne, dobrze przemyślane 

przeszkody. 

 

W kategorii 60+, oprócz Pana Jana wystartowało jeszcze sześciu 

zawodników. Pięciu z nich zostało przez niego zdublowanych na 

trasie. W rezultacie Pan Jan Dymecki zajął pierwsze miejsce w swojej 

kategorii z czasem 1h 51 min 18s, a w klasyfikacji OPEN był na 19 pozycji (na 63 zawodników). 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięstw i życzymy powodzenia w kolejnych startach! 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Jan Dymecki na wyścigu w Debrznie 

Sukcesy ultramaratończyków z Czaplinka 

Bieganie to dyscyplina, którą chętnie uprawiają mieszkańcy gminy Czaplinek. Są również tacy, którzy sięgają wyżej. To Rafał 

Rycerski i Piotr Tylman. 

W dniach 9-10 października 2021 pan Rafał Rycerski mieszkaniec Czaplinka wziął udział w jednym z najtrudniejszych 

ultramaratonów w Polsce „Ultra Kotlinie 2021” w Sudetach Zachodnich. Jest to bieg górski, którego trasa prowadzi przez 

wszystkie pasma górskie otaczające Kotlinę Jeleniogórską. Trasa o długości 142 km i blisko 5500 m przewyższenia, wiedzie 

przez Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie. 

Ten niezwykle ciężki bieg, pan Rafał ukończył w czasie 21:29:11, co dało 19 miejsce w klasyfikacji OPEN na 129 

zawodników. 37 zawodników nie ukończyło tych trudnych zawodów. Warto wspomnieć, że średnie tempo pana Rafała  

w tym biegu to wynik 6,5 km/h. 

Październikowy ultramaraton był to już dwudziesty bieg górski na dystansie długim lub ultra. 

Przed rokiem pan Rafał również zmierzył się z dystansem 140 km, jednakże pokonał go w czasie dłuższym o prawie 4,5 

godziny.  Godziny treningów oraz zdecydowanie lepsza pogoda w górach z pewnością wpłynęły uzyskanie lepszego  
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wyniku niż w roku poprzednim. 

Jakiś czas temu pan Rafał zachęcił również do biegów  

w ultramaratonach swojego kolegę Piotra Tylmana, biegacza 

z grupy biegowej Rundorfina Czaplinek, który poniżej 

opowiada historię swojej przygody z tą dyscypliną sportu: 

„Rafał Rycerski, zachęcając mnie do udziału w Ultra 

Maratonie trafił na bardzo podatny grunt, bo od początku 

mojej przygody z bieganiem lepiej się czułem na biegach 

przełajowych. Im bardziej zróżnicowany grunt i tempo tym 

lepiej. Mój pierwszy półmaraton odbył się na dość 

wymagającym terenie w okolicach Starej Łubianki. Dzieląc się 

wrażeniami właśnie z takich biegów z Rafałem, zachęcił mnie 

do spróbowania biegania po górach. Tak oto mój pierwszy 

górski bieg odbył się trochę ponad rok temu na 

Karkonoskim Festiwalu Biegowym Chojnik. Dystans 

maratoński z małą górką 43 km i ponad 2200 metrów 

przewyższeń, co zajęło mi wóczas niecałe 8 godzin. Było to 

bardzo trudne, ale i niezwykłe przeżycie, dlatego bardzo 

szybko zapragnąłem zbierać doświadczenie w tego typu 

zawodach. Po zaliczeniu kilku biegów ultra w tym roku 

ponownie wróciłem na ten sam festiwal tym razem na 

dystansie 72 km i około 3500 metrów przewyższeń, a zdobyte doświadczenie pozwoliło mi pokonać ten dystans w 12 

godzin i 40 minut. Do takiego biegania oprócz przygotowania fizycznego potrzebne jest jeszcze odpowiednie 

przygotowanie mentalne. Bo gdy głowa zacznie zawodzić, nogi zbyt wiele już Cię nie poniosą. Natomiast gdy fizycznie już 

niedomagasz, a głowę masz silną to możesz „góry przenosić”. Jest to bieganie ekstremalne, dlatego podchodzę do tego  

z dużym respektem i szacunkiem do natury. Ona odpłaca mi swoją zmiennością i pięknem, przenosi w zupełnie inne 

zakątki świadomości i dlatego jest to dla mnie już w tej chwili niezastąpioną inspiracją w życiu codziennym.” 

Panom Rafałowi i Piotrowi serdecznie gratulujemy, przede wszystkim ogromnego samozaparcia do pokonywania własnych 

słabości oraz niesamowitej dyscypliny i kondycji fizycznej. 

Życzymy kolejnych sukcesów z zdobywaniu pasm górskich i wielu udanych ultramaratonów w przyszłości. 

 

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

Rafał Rycerski 

Piotr Tylman 

Pierwszy mecz ligowy juniorek KPS Czaplinek 

W sobotę 9 października 2021 r. na sali gimnastycznej szkoły 

podstawowej w Czaplinku pierwszy mecz w rozgrywkach ligi wojewódzkiej 

juniorek  ZZPS w sezonie 2021/2022 rozegrały między sobą dwie nasze 

drużyny juniorskie. Zwycięsko z tej potyczki wyszły zawodniczki KPS 

Czaplinek I, które bez straty seta wygrały z młodszymi koleżankami  

z drugiego zespołu 3:0 (25:8, 25:7, 25:9). Obydwu drużynom dziękujemy 

za podjętą walkę w tym spotkaniu i życzymy powodzenia w dalszych 

rozgrywkach.  

Składy naszych zespołów wyglądają następująco: 
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- KPS Czaplinek I: Kuzio P., Babiak J., Babiak K., Michaliszyn L., 

Kalka B.,  

Kaczir A., Waszajło R., Gabryś A. 

- KPS Czaplinek II: Zalewska Z., Michaliszyn D., Kliszczak S., 

Wojtczak A., Nowacka D., Jakubowicz H., Górska N., Smuga K., 

Wojtczak K., Rylik D. 

 

Zachęcamy do śledzenia profilu naszego 

klubu na portalu Facebook pod adresem 

www.facebook.com/kpsczaplinek, na 

którym znajdują się m.in. bieżące informacje z życia klubu, 

zapowiedzi meczowe oraz relacje ze spotkań. 

 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 

Ostatni mecz Akademii Piłkarskiej w Lidze Młodzików w rundzie jesiennej 

15 października 2021 roku zespół Akademii Piłkarskiej Czaplinek rozegrał ostatni mecz w rundzie jesiennej w Lidze 

Młodzika. Podopieczni trenera Piotra Kibitlewskiego podejmowali na własnym stadionie Olimp Złocieniec. Mecz zakończył 

się zwycięstwem gospodarzy 6:2. Serdecznie gratulujemy. Obecnie po rozegraniu 6 kolejek AP Czaplinek zajmuje 4 miejsce 

w tabeli. Do lidera MUKS Orzeł 2010 Wałcz traci 5 punktów. 

Akademię Piłkarską Czaplinek reprezentują: 

1. Baran Cezary 

2. Blicharski Dominik 

3. Borowski Michał 

4. Cabaj Filip 

5. Gąsienica Stanisław 

6. Gęsicki Maciej 

7. Hanusewicz Oskar 

8. Kaźmierczak Szymon 

9. Kibitlewski Piotr 

10. Kryczka Szymon 

11. Ławrukiewicz Franciszek 

12. Marczak Jakub 

13. Migielicz Tomasz 

14. Osmałek Aleksander 

15. Paczkowski Jan 

16. Pinteskul Maksyn 

17. Podstawski Filip 

18. Romanowicz Tymoteusz 

19. Troczyński Marcin 

20. Żabka Patryk 

21. Żukowski Franciszek 

 

Zachęcamy do odwiedzania strony naszego klubu: 

www.apczaplinek.pl 

 

Erwin Biegajło 

Akademia Piłkarska Czaplinek 
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Drużyna Żaków z Akademii Piłkarskiej Czaplinek na turnieju Sztorm Cup w Rewalu 

W dniach 16-17 października 2021 roku, drużyna Żaków  

z Akademii Piłkarskiej Czaplinek rywalizowała w mocno 

obsadzonym turnieju Sztorm CUP w Rewalu. 

Nasi zawodnicy mogli zmierzyć się na boisku między innymi  

z takimi zespołami jak: Górnik Zabrze, Pogoń Szczecin, Lech 

Poznań, Kotwica Kołobrzeg czy Błękitni Stargard. W sumie  

w zawodach udział wzięło 12 drużyn, które zagrały systemem 

każdy z każdym. Ostatecznie nasz zespół zakończył rywalizację 

na wysokim 7 miejscu. Z pewnością nie wynik tu jednak był 

ważny ale bagaż doświadczeń, które chłopcy jak i trener 

zebrali podczas rozgrywek. 

W turnieju udział wzięli: Piet Balvert, Mateusz Baczyński, 

Mikołaj Migielicz, Szymon Biegajło, Antek Łesyk, Ksawery 

Pauliński, Alan Powierski, Wojtek Pawlik, Szymon Młynarczyk, Michał Stępniak, który został wyróżniony podczas turnieju 

jako najlepszy zawodnik zespołu oraz trener drużyny Adam Marczak. Chłopcom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów  

w kolejnych turniejach. 

Korzystając z wolnego czasu pomiędzy meczami drużyna wraz z trenerem udała się na spacer nad morze. 

Dziękujemy bardzo panu Ireneuszowi Gackiemu właścicielowi firmy Iras za wygodny i bezpieczny transport naszych dzieci 

na turniej. 

 

Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek 

Pomagamy przez sport 

W dniu 16 października 2021 roku drużyna Orlika z Akademii 

Piłkarskiej Czaplinek udała się na turniej charytatywny „Gramy 

dla Maćka” do Sypniewa. W zawodach udział wzięło siedem 

zespołów. Jednak tym razem nie chodziło o wynik sportowy. 

Ważniejszy był w tym turnieju inny wynik. Jak się okazało 

dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać 7.145,21 zł.  

Dziękujemy za zaproszenie i jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy 

dołożyć też swoją małą cegiełkę w tej wspaniałej inicjatywie.  

W turnieju Akademię Piłkarską Czaplinek reprezentowali: 

Juszczak Miłosz, Sepiotek Wiktor, Oleszkiewicz Wiktor, 

Gryglewicz Mateusz, Gąsienica Alan, Grzymała Franciszek, 

Kaniewski Jan, Młynarczyk Szymon, Rutkowski Igor, Łątkowski 

Julian, Stefanik Gabriel, Kisiel Wojciech. Trener - Ariel Gondek. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli  

z innymi.” Jan Paweł II 

Dziękujemy panu Ireneuszowi Gackiemu właścicielowi firmy Iras, który wspiera naszą Akademię za transport naszych dzieci 

na turniej. 

 

Erwin Biegajło, Akademia Piłkarska Czaplinek 
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„Grajdoł” (Cz.1) 

 
W grudniu minie 6 lat od wydania ostatniego numeru czaplineckiego samorządowego czasopisma „Grajdoł”. Ukazywało 

się ono przez 25 lat i zapisało się w historii powojennego Czaplinka w sposób wyjątkowy. Należy wraz z „Biuletynem 

Informacyjnym” do najdłużej wydawanych w okresie powojennym czaplineckich czasopism lokalnych. Powstało ono  

w szczególnym okresie dziejów naszego kraju. Narodziny „Grajdoła” nie były łatwe. Nikt nie miał doświadczenia w 

redagowaniu gazety. Możliwości techniczne były nieporównywalnie skromniejsze niż obecnie. Trzeba było mieć sporo 

zapału by przystąpić do tworzenia czasopisma. Warto uchronić przed zapomnieniem złożone losy czaplineckiego 

„Grajdoła”. 

 

Na fali demokratycznych przemian zachodzących w naszym kraju po 1989 roku, zaczęły się ukazywać w Polsce liczne 

czasopisma regionalne i środowiskowe.  Zjawisko to nie ominęło również naszego miasteczka. Zaczęło się od czasopisma 

„Grajdoł”, którego pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1990 roku. Rzadko sobie uświadamiamy, że było to pierwsze 

powojenne periodycznie ukazujące się czaplineckie czasopismo. To lokalne czasopismo założone zostało kilka miesięcy po 

rozpoczęciu pierwszej kadencji burmistrza miasta i gminy Wiktora Wosia. Istnieje opinia, że pomysłodawcą i inicjatorem 

powołania do życia tego czasopisma był zastępca  burmistrza Zenon Rychliczek. Opinia ta zapewne pokrywa się z prawdą, 

gdyż bardzo widoczne było zaangażowanie zastępcy burmistrza w tworzenie „Grajdoła”  i jego wpływ na wizerunek nowo 

założonego czasopisma. Od numeru 2 jego nazwisko podawane było w stopce czasopisma w składzie zespołu redakcyjnego, 

a od września 1992 roku – jako redaktora naczelnego. Przypuszcza się, że niestereotypową, a nawet może nieco 

kontrowersyjną nazwę czasopismo to zawdzięcza poczuciu humoru Zenona Rychliczka. On też zapewne był inicjatorem 

umieszczania na stronie tytułowej już od pierwszego numeru żartobliwego  podtytułu o treści Czaplinecka gazeta 

nierządowa mającej podkreślić niezależność samorządowego czasopisma, a od następnego numeru dodatkowo także hasła: 

Samorządy wszystkich gmin brońcie się!. Po raz ostatni podtytuł z takim hasłem umieszczony został w winiecie numeru 58  

z marca 2007 roku. 

Strona tytułowa „Grajdoła” nr 1 z listopada 1990 roku  

z tymczasową winietą 

Strona tytułowa „Grajdoła” nr 2 z grudnia 1990 r. Jedynie  

w winiecie tego numeru użyto sformułowania: „Miesięcznik 

ziemi czaplineckiej” 
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Przyjrzyjmy się początkowym numerom „Grajdoła”. Były one składane 

metodą kserograficzną. Teksty najpierw pisano na maszynie, a następnie 

maszynopisy kserowano. Pierwszy, 12-stronicowy numer opatrzony był 

prowizoryczną winietą z herbem Czaplinka. Pod winietą umieszczony był 

tekst przedstawiający program czasopisma. Oto fragment tego tekstu: 

„Napisz do nas. Chcemy,aby nasz miesięcznik stał się lokalnym forum 

dyskusyjnym. Będziemy informować o wszystkich sprawach istotnych dla 

funkcjonowania miasta i gminy i życia jej mieszkańców. Koniec   

z kuluarową polityką. Kurtyna w górę! Jednocześnie chcemy być otwarci 

na każdą inicjatywę. Wydrukujemy donosy, paszkwile i peany 

pochwalne. Masz ciekawy pomysł? Chcesz przyłożyć burmistrzowi, czy 

innej lokalnej personie? Widzisz przykłady niegospodarności – napisz. 

Nasz grajdoł potrzebuje twojej aktywności – po to, by przestać być 

grajdołem.” Tekst opatrzony był podpisem: „Redakcja”. Humorystyczne 

fragmenty programowego tekstu pozwalały domyślać się, że jego 

autorem był zastępca burmistrza. Z kolei na odwrocie strony tytułowej 

burmistrz Wiktor Woś umieścił artykuł wstępny zakończony słowami: 

„Korzystając z gościnności „Grajdoła” informować będziemy 

mieszkańców o pracy Zarządu, o jego ważniejszych uchwałach. Nie 

uzurpujemy sobie prawa do nieomylności – uważamy, że wykorzystanie 

łamów tej gazetki dla publicznej dyskusji o żywotnych sprawach miasta  

i gminy pozwoli podejmować nam bardziej trafne decyzje.” 

Ostatnia strona „Grajdoła” nr 6 lipiec/sierpień 1991. 

W tamtym czasie na ostatniej stronie umieszczane 

były reklamy i ogłoszenia, stopka redakcyjna ze 

składem redakcji oraz cena i nakład 

Jaka była tematyka artykułów opublikowanych w „Grajdole” nr 1?  Znalazły się w nim m.in. informacje o działalności Zarządu 

Miasta i Gminy oraz Rady Miasta i Gminy, a także Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawione zostały 

problemy związane z nielegalnie wzniesionymi domkami letniskowymi na wyspie Bielawie, opisano pracę Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej oraz początki działalności Domu Młodzieży im. Św. Jana Bosko w Trzcińcu. Trafiły do tego numeru dwa 

artykuły interwencyjne; jeden z nich dotyczył wycinki drzew na terenie miasta, a drugi - zaśmiecania brzegów jezior.  

W pierwszym numerze „Grajdoła” można również znaleźć teksty poświęcone czaplineckim ciekawostkom oraz walorom 

turystycznym miasta i okolicy, kilka ogłoszeń, a nawet dwa utwory poetyckie i horoskop. Nakład czasopisma wyniósł 150 

egz. Na ostatniej stronie podana została cena za 1 egzemplarz. Wynosiła 500 zł. Czytelnikom zaskoczonym wysokością tej 

ceny przypominam, że w 1990 roku szalała inflacja, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 1.029.637 zł. Zresztą 

„Grajdoł” nr 2 z grudnia 1990 roku kosztował już znacznie więcej, bo aż 2000 zł. 

Drugi numer „Grajdoła” liczył 16 stron. W jego winiecie po raz pierwszy umieszczony został bardzo zdeformowany herb 

Czaplinka w karykaturalnym kształcie ze zrujnowanymi wieżami i uszkodzoną bramą, z sylwetką czapli trzymającej się za 

głowę. Był to prawdopodobnie pomysł ówczesnego zastępcy burmistrza Zenona Rychliczka. Herb w takiej formie 

umieszczany był na stronach tytułowych tego czasopisma aż do końca 1993 roku. Dopiero od numeru 20 (styczeń/luty 

1994), po interwencji zgłoszonej 28 grudnia 1993 roku przez radnego Jerzego Jana Nałęcza podczas sesji Rady Miasta  

i Gminy, na winiecie „Grajdoła” zaczęto umieszczać oficjalną wersję herbu obowiązującą od 1990 roku. Drugi numer 

potwierdził zasygnalizowaną w poprzednim numerze znaczną różnorodność tematyki, którą udało się utrzymać również w 

następnych latach. Było to wydanie świąteczne, co sprawiło, ze w numerze znalazły się różne elementy odświętne, wśród 

których uwagę zwraca duża krzyżówka świąteczna z 95 hasłami. W numerze, oprócz artykułów o tematyce samorządowej 

czytelnicy mogli odnaleźć teksty komentujące miejscowe wydarzenia kulturalne. Był to pewnego rodzaju zwiastun  
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Strona tytułowa jubileuszowego „Grajdoła” nr 10 (marzec / 
kwiecień 1992). W winiecie tego numeru przedostatni raz 

użyto wyrazu „dwumiesięcznik 

Strona tytułowa „Grajdoła” nr 48 z listopada 2002 roku, 
wydanego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

przyszłego wizerunku „Grajdoła”, który w następnych latach wiele miejsca poświęcał sprawom kulturalnym, co było  

z pewnością efektem tego, że przez całe lata dużą część prac związanych z wydawaniem tego czasopisma wykonywana była 

przez pracowników Czaplineckiego Ośrodka Kultury.  

Wśród artykułów opublikowanych w „Grajdole” nr 2 znalazły się m.in. tekst poświęcony problemom związanym  

z położeniem części naszej gminy na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego, tekst prezentujący sylwetkę zasłużonego 

mieszkańca naszego miasta – Piotra Kasprowicza oraz artykuł poświęcony problemowi umacniania brzegu jeziora Drawsko. 

Tematykę historyczną reprezentował artykuł poświęcony Szlakowi Solnemu przebiegającemu niegdyś przez Czaplinek oraz 

tekst nawiązujący do dyskusji czaplineckich radnych na temat kształtu herbu miasta. W stopce drugiego numeru – zgodnie  

z zapowiedzią  umieszczoną w poprzednim numerze - podany został trzyosobowy skład zespołu redakcyjnego i trzyosobowy 

skład zespołu technicznego. Skład obu zespołów w następnych okresach ulegał wielokrotnym zmianom. Po licznych 

zmianach składów osobowych od 1995 roku aż do 2007 roku standardem stało się podawanie w stopce redakcyjnej 

sformułowania „Redaguje zespół CzOK” oraz imienia i nazwiska redaktora naczelnego. Jako adres redakcji wskazywano 

adres CzOK-u. Do numeru 31 z marca 1997 jako redaktor naczelny podawany był Zenon Rychliczek. Tylko w numerze 29 i 30 

nie podano nazwiska redaktora. Numer 29 odbiegał od standardów również pod innym względem. Z zapisów w stopce 

redakcyjnej wynika, ze był on zredagowany na zlecenie CzOK-u przez czaplinecką Agencję Turystyczną „Mrówka”. Od 

numeru 32 do numeru 48 z listopada  2002 r. Zenon Rychliczek określany był jako redaktor honorowy. W numerze 49   

z marca 2003 roku podano tylko informację: „Redakcja: zespół CzOK” , bez nazwiska redaktora, a jednocześnie na ostatniej 

stronie umieszczono podziękowanie Zenonowi Rychliczkowi za wieloletnią współpracę i trud włożony we współtworzenie 

lokalnej gazety czaplineckiej „Grajdoł”. Od numeru 50 z lipca 2003 jako redaktor naczelny podawana była Janina Gąszcz.  
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W stopkach dwóch pierwszych numerów wydanych w 2009 roku (nr 59 i nr 60) podana była informacja o treści: „Redaguje 

tymczasowy zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy z udziałem Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury”. Jako 

adres redakcji zaczęto podawać adres ratusza. Kolejna zmiana nastąpiła od numeru 61 (maj/czerwiec 2009 r.).  

Zaczęto podawać  jako redaktora naczelnego Annę Renatę Minkiewicz, a jako adres redakcji - adres Gminnej Biblioteki 

Publicznej. Od numeru 74 do numeru  81 w stopce nie podawano już nazwiska redaktora naczelnego. Nadal podawano 

natomiast adres redakcji pokrywający się z adresem biblioteki. W tym miejscu ze względów dokumentacyjnych trzeba 

dodać, że numer 61 omyłkowo oznaczono jako nr 60. Podobny błąd przytrafił się w numerze 65 (marzec/ kwiecień 2010), 

który omyłkowo oznaczono jako nr 64. Numery 68, 69 i 70 są całkowicie pozbawione oznakowań z numeracją. Z kolei trzy 

ostatnie numery (tzn. nr 82, nr 83 i nr 84) nie posiadają stopki redakcyjnej. Zawartość tych numerów wskazuje jednak, że 

zredagowane zostały przez pracowników Urzędu Miejskiego. Tematyka numeru 81 była urozmaicona z zaakcentowaniem 

oferty turystycznej, co wynikało zapewne z tego że był tu numer „wakacyjny” (lipiec - sierpień 2013). Oferta turystyczna 

Gminy Czaplinek zdominowała również nr 83 (lipiec - sierpień 2014). Ostatni numer „Grajdoła” wydany w grudniu 2015 roku 

oznaczony był jako wydanie specjalne i poświęcony był w całości lokalnym organizacjom pozarządowym. 

W pierwotnym założeniu „Grajdoł” miał być miesięcznikiem. Nazwę „miesięcznik” umieszczono jednak na stronie tytułowej 

tylko raz, w numerze 2 z grudnia 1990 r. Następne wydania, aż do numeru 11 ( maj/czerwiec 1992) opatrzono już napisem 

„dwumiesięcznik”. W kolejnych numerach zrezygnowano już z określania częstotliwości ukazywania się gazety, gdyż stało się 

jasne, że  tak częste wydawanie „Grajdoła” będzie zadaniem trudnym do zrealizowania. Jeszcze do końca 1993 roku 

próbowano utrzymywać konwencję dwumiesięcznika, ale  następne  numery ukazywały się już przeważnie tylko 

okazjonalnie jako numery świąteczne np. z okazji rocznicy wyzwolenia Czaplinka, Święta Niepodległości, Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku, a także jako numery wakacyjne poświęcone sezonowi turystycznemu, adresowane w dużej mierze do 

turystów. Z czasem ukształtowała się, trwająca od 2001 roku do 2005 roku , praktyka wydawania trzech numerów rocznie:  

 

Strona tytułowa  „Grajdoła” nr 84 z grudnia 2015 roku, 

poświęconego w całości lokalnym organizacjom 

pozarządowym. Był to ostatni wydany numer „Grajdoła 

Kalendarium – wkładka do wydania specjalnego „Grajdoła” nr 

24 z marca 1995 roku, poświęconego 50-leciu powrotu 

Czaplinka do Polski 
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w marcu, w lipcu i w listopadzie. „Grajdoła” wydawano najczęściej w nakładzie 250 lub 300 egz. Później „Grajdoł” przestał 

się ukazywać. W latach 2006 - 2008 wydano tylko jeden numer „Grajdoła” - w marcu 2007 roku (nr 58), w nakładzie 

zaledwie 100 egz. Ten jedyny numer na przestrzeni 3 lat, wydany w czasie, gdy wydawało się, że „Grajdoł” umarł już 

śmiercią naturalną,  zawdzięczamy - jak można przypuszczać - decyzji ówczesnego burmistrza. Wydawanie „Grajdoła” 

zostało wznowione w styczniu 2009 roku. W 2010 roku wydano rekordową liczbę aż 10 numerów. W następnych  latach 

ponownie ukazywały się już tylko numery o charakterze okazjonalnym. Ostatni wydany „Grajdoł” nosi nr 84 i ukazał się  

w grudniu 2015 r.  

Do 2015 roku włącznie w kolejnych latach wydano następujące ilości numerów "Grajdoła": 

Rok Liczba numerów Rok Liczba numerów Rok Liczba numerów 

1990 2 1999 2 2008 0 

1991 6 2000 2 2009 5 

1992 5 2001 3 2010 10 

1993 6 2002 3 2011 4 

1994 4 2003 3 2012 3 

1995 4 2004 3 2013 2 

1996 3 2005 3 2014 1 

1997 3 2006 0 2015 1 

1998 5 2007 1 x x 

Poszczególne numery wznowionego w 2009 roku „Grajdoła” posiadały z reguły objętość od 20 do 28 stron. Większą 

objętość miały tylko:  40-stronicowy październikowy nr  71 z 2010 roku wydany przed XX-leciem istnienia „Grajdoła” oraz  

32-stronicowy świąteczny numer 77 z grudnia 2011 roku. Przed rokiem 2009 największą objętość miał numer 24 z marca 

1995 roku, który liczył 24 strony i zawierał dodatkowo 12-stronicową wkładkę pt. „Kalendarium dokonań 1945-1994”, 

będące cennym źródłem informacji o najważniejszych wydarzeniach w powojennych dziejach Czaplinka. Pozostałe numery 

liczyły przeważnie kilkanaście stron. (cdn.) 

 

Zbigniew Januszaniec 

Zlot poszukiwaczy „Tropem Wojsk Szwedzkich” 

W dniach 9-10 października 2021, w ramach projektu „Tropem Wojsk Szwedzkich”, który zorganizowany został przez 

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg, pasjonaci historii z całej Polski weryfikowali udostępnione tereny  

w poszukiwaniu artefaktów z roku 1655. Bazą wypadową zlotowiczów był pałac w Siemczynie. Poszukiwane były ślady 

obozu wojsk szwedzkich, które pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga przekroczyły granicę Rzeczpospolitej 

21 lipca 1655 roku pod Siemczynem, rozbijając swój obóz w okolicach  Tempelburga, aby później ruszyć w głąb naszego 

kraju rozpoczynając tym samym tzw. „Potop”. Co prawda, tym razem nie udało nam się natrafić na miejsce obozu, jednak 

ponad 500 odnalezionych przedmiotów, przede wszystkim z XVIII oraz XIX w. opowiedziało nam historię tych ziem.  

Ogromnym zaszczytem dla nas było móc gościć tak wiele osób z różnych zakątków naszego kraju, dla których pasja 

poszukiwań jest sposobem na spędzanie wolnego czasu. Poza poszukiwaniami, w trakcie zlotu odbyły się prelekcje 

historyczne, które poprowadzili panowie Zbigniew Januszaniec oraz Radosław Hermann. Wszyscy uczestnicy zlotu zostali  
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także oprowadzenie przez pana Bogdana Andziaka po 

siemczyńskim pałacu. Dziękujemy naszym sponsorom  - 

„Zwiadowcy Historii” oraz miesięcznikowi „Odkrywca”, za 

wspaniałe nagrody, którymi mogliśmy obdarować 

uczestników zlotu. Dziękujemy Juliannie i Krzysztofowi 

Sochom za nadzór archeologiczny. Pierwszy zlot minął, my 

jednak już teraz planujemy kolejne spotkanie, które 

odbędzie się wiosną 2022 roku. Zmiana miejsca poszukiwań 

być może przyczyni się do odnalezienia poszukiwanego 

obozu. 

Już teraz zapraszamy wszystkich pasjonatów historii do 

współpracy . 

Projekt zrealizowany został dzięki otrzymanemu dofinansowaniu przez Powiat Drawski. 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

Czaplineccy działacze wyróżnieni w Plebiscycie Osobowość Roku  

„Głosu Koszalińskiego” 

Plebiscyt Osobowość Roku od lat cieszy się 

zainteresowaniem czytelników, którzy 

nominują do tego prestiżowego tytułu 

swoich kandydatów w uznaniu za ich 

działalność. Głosowanie w plebiscycie 

Osobowość Roku 2020 prowadzone było  

w pięciu kategoriach: Kultura; Działalność 

społeczna i charytatywna; Biznes; Polityka, 

samorządność i społeczność lokalna oraz 

Nauka.  

Laureatów mieliśmy okazję poznać już w maju, jednak z spotkaniem musieliśmy poczekać aż unormuje się sytuacja 

pandemiczna. 

 

Laureaci w kat. Działalność społeczna i charytatywna:  etap powiatowy 

Mariusz Kapczuk - prezes SHK Tempelburg, Czaplinek 

Laureaci w kat. Polityka, samorządność i społeczność lokalna: etap powiatowy 

Aleksandra Łuczyńska - dyrektorka Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Czaplinek 

 
Link do materiałów: 
 
https://gk24.pl/osobowosc-roku-2020-uroczyste-podsumowanie-plebiscytu-za-nami-zdjecia-wideo/ar/c1-15719854 
 

Źródło: Głos Koszaliński 
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Finał ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa” 

Miło nam poinformować, że Sołectwo Żelisławie zajęło III 

miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Fundusz Sołecki – 

najlepsza inicjatywa”, za realizację najciekawszego projektu 

sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego pt. 

„Rekreacyjna przystań w Żelisławiu”. 

Wręczenie nagród w Finale IV edycji konkursu odbyło się 15 

października 2021 r. w Koninie.  

Sołtys Żelisławia Rafał Biegajło wraz z przedstawicielem Rady 

Sołeckiej Ireneuszem Katryczem oraz przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Czaplinku Michałem Olejniczakiem  

i przedstawicielką Gminy Czaplinek Anną Kwacz odebrali 

nagrody: dyplom i czek o wartości 4500 zł.  

Serdecznie gratulujemy pomysłów sołtysa Rafała Biegajło i ogromnego zaangażowania w rozwój wsi Żelisławie. 

 

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

Rozstrzygnięcie konkursu „Na Najlepsze Hasło Ekologiczne, związane ze Światowym 

Dniem Bez Samochodu” 

Jak co roku Gmina Czaplinek włączyła się w obchody 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.  

W ramach obchodów organizowane są różnorakie akcje 

ekologiczne, konkursy i wydarzenia, mające na celu promocję 

„zielonego transportu”, zdrowego stylu życia i ochrony 

środowiska. 

W ubiegłych latach mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość 

włączenia się w ekologiczne akcje poprzez uczestnictwo  

w inicjatywach organizowanych z okazji Światowego Dnia Bez 

Samochodu, m.in. konkursach plastycznych, konkursach na 

zabawne wierszyki, zawodach rowerków biegowych, rowerów  

i hulajnóg z udziałem czaplineckiego kolarza pana Jan Dymeckiego i wiele innych. 

 

W tym roku zaprosiliśmy mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie „Na Najlepsze Hasło Ekologiczne, związane ze 

Światowym Dniem Bez Samochodu”. Celem konkursu było propagowanie ekologicznych zachowań i promowanie 

„zielonego transportu”, a najciekawsze hasła zaplanowano artystycznie wymalować na nowo powstałej ścieżce pieszo-

rowerowej nad jeziorem Drawsko przez czaplinecką plastyczkę panią Monikę Kruk-Kobeluk. 

  

14 października 2021 o godz. 13:00 w Świetlicy Miejskiej w Czaplinku (ul. Rynek 1) zebrała się Komisja Konkursowa w 

składzie: Monika Kruk-Kobeluk, Zdzisława Harańczyk, Alina Karolewicz w celu oceny haseł i wyłonienia zwycięzców w 

konkursie. Do konkursu zgłoszono 19 haseł. 

Komisja oceniała hasła pod względem zgodności tematycznej, pomysłowości, oryginalności, formy oraz poprawności 

językowej. 

21 
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Komisja postanowiła przyznać równorzędne nagrody - nagrody rzeczowe oraz artystyczne wypisanie hasła na nowej ścieżce 

pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko -  następującym uczestnikom: 

 Kacper Szpakowski 
Hasło: „Świat to skarb, my w nim złoto. Auto w garażu, pójdę piechotą.” 

 Maja Machalska 

Hasło: „Jeśli chcesz być bohaterem, zaprzyjaźnij się z rowerem.” 

 Jan Dymecki 
Hasło: „Rower nie truje, a życie ratuje.” 

 

i wyróżnienia (w postaci nagród rzeczowych) następującym uczestnikom: 

 Damian Bojko 

Hasło: „Chroń zieleń i przyrodę, nie jedź dziś samochodem.” 

 Oliwier Znajewski 
Hasło: „Los planety cię przejmuje, czas wprowadzić pewne zmiany.  

                         Zostaw auto, wybierz rower, spacer mile też widziany.” 

 

Poza laureatami, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne niespodzianki za uczestnictwo. O terminie i sposobie 

przekazania nagród poinformujemy uczestników drogą mailową lub telefonicznie. 

Realizacja w terenie (wypisanie haseł na nowej ścieżce pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko) nastąpi wiosną 2022 roku. 

Jest to bowiem uzależnione od warunków pogodowych. 

Dziękujemy za aktywny udział w naszym konkursie, serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz zachęcamy do włączania się  

w akcje proekologiczne organizowane na terenie naszej gminy. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Działania promocyjne LOT Czaplinek 

Jak co roku Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek skorzystała 

z możliwości uzyskania dofinansowania ze środków 

Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na 

wydanie folderu oraz działania promocyjne. W ramach 

ogłoszonego przez ZROT konkursu zostały przygotowane i złożone 

wnioski na wznowienie folderu „Spacerkiem po Czaplinku” 

autorstwa pana Zbigniewa Januszańca oraz film promocyjny o 

Gotach (za przygotowanie scenariusza oraz realizację materiału 

odpowiada Agencja Kuklewski przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem „Kamienne Kręgi”). Każdy z projektów uzyskał 

dofinansowanie w wysokości 2000 zł. Całość kosztów to: 6520,00 

zł (folder) i 8000,00 zł (film). Gmina Czaplinek współfinansuje zadania odpowiednio w kwotach: 2260,00 i 3000,00 zł. 

W chwili obecnej wydanie folderu jest na etapie składu, zaś film jest w montażu. Termin zakończenia zadań to 22 listopada 

2021. Przewodnik „Spacerkiem po Czaplinku” będzie dostępny w Centrum Informacji Turystycznej, zaś film o Gotach 

zostanie umieszczony w Internecie na oficjalnych stronach Gminy. 

 
Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Na planie filmu o Gotach 
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Burmistrz Czaplinka z życzeniami u ratowników medycznych 

13 października 2021 r. Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 

odwiedził Zespół Ratownictwa Medycznego w Czaplinku z okazji 

Dnia Ratownika Medycznego. Życząc udanych akcji ratunkowych 

oraz radości i satysfakcji jaką daje możliwość ratowania życia 

ludzkiego przekazał oficjalne życzenia i drobny upominek 

ratownikom pełniącym dyżur.  W imieniu mieszkańców Burmistrz 

podziękował ratownikom za pełnienie misji. 

 

Katarzyna Kibitlewska,  

kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  

i Promocji 

Tablice informujące o lokalizacji defibrylatorów AED 

Informujemy, że  21 października br. Gmina Czaplinek zainstalowała tablice informujące  

o lokalizacji automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED. Tablice zostały 

rozmieszczone w czterech najbardziej uczęszczanych punktach miasta (Rynek, Plac 3 Marca 

– w okolicach przystanku autobusowego, przy szkole podstawowej na ulicy Waleckiej i przy 

ulicy Pławieńskiej, koło Czaplineckiego Ośrodka Kultury). Tablice informują jak dotrzeć do 

najbliższego defibrylatora, a znajdują się one na budynkach OSP Czaplinek oraz Urzędu 

Miejskiego w Czaplinku. Koszt realizacji zadania (wykonanie oraz montaż tablic to 1750,00 

zł).  

Pomysłodawcą umieszczenia tablic w przestrzeni miejskiej był mieszkaniec Czaplinka 

ratownik medyczny pan Damian Mróz.  

 

Katarzyna Kibitlewska 

kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej 

11 października 2021 r. ruszyły bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 

65 lat i więcej, zamieszkałych w gminie Czaplinek. Umowę na realizację 

szczepień podpisano z przychodnią BALTICMED Przychodnia Sp. z o.o.  

w Czaplinku (ul. Drahimska 65a). 

Szczepienia są finansowane ze środków Gminy Czaplinek w ramach „Programu 

profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Czaplinek  

w wieku 65 lat i więcej w latach 2021-2025”. na rok 2021. W ramach programu 

w tym roku zaplanowano zaszczepić około 150 seniorów. 

Szczepienia odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 7:00 do 18:30. Na szczepienie można zapisać się 

dzwoniąc do przychodni pod numerem telefonu 733 343 654. 

 

Krystyna Zasławska, Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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Recenzja „Warsztatów z Brzechwą” 

W środowy poranek, 13 października br. w Czaplineckim 

Ośrodku Kultury odbyły się zajęcia plastyczne „Warsztaty  

z Brzechwą” z elementami bajkoterapii. Uczestniczyło w nich 

w sumie pięćdziesięcioro czworo dzieci w wieku 6 lat  

z Publicznego Przedszkola w Czaplinku. Zajęcia zostały 

przeprowadzone w przytulnej Sali Kominkowej Czok-u  

z pomocą nowoczesnych środków dydaktycznych (projektor, 

nagłośnienie), uatrakcyjniając metodę podającą. Przedszkolaki 

zapoznały się z wierszem znanego polskiego poety, a następnie 

stworzyły efektowną, wesołą żabę-zabawkę. Dzieci wykazały 

się wyjątkową dokładnością, wspaniale ozdabiając swoje 

dzieła. Nowopowstałe prace prowokowały uczestników do treningu oddechowego. Im mocniej dziecko dmuchało w słomkę, 

tym szerzej żaba otwierała buzię, co wywoływało uśmiechy i okrzyki radości. Po warsztatach dzieci dumnie pozowały do 

zdjęć, a następnie zabrały żaby do domu. Zajęcia przeprowadziła Joanna Branicka, artysta malarz i pedagog, prowadząca 

grupę „Plastusie” dla dzieci w wieku 5-6 lat, „Supertwory” dla dzieci w wieku 7-9 lat oraz „Pięknotwory” dla 

zaawansowanych (skierowana do młodzieży i dorosłych). 

 

Joanna Branicka, Czaplinecki Ośrodek Kultury 

Kultura 

Festiwal „Krzykowisko” 

W dniach 16-17 października 2021 roku w Czaplineckim 

Ośrodku Kultury odbyły się IX Spotkania Młodego Teatru – 

„Krzykowisko”. Dotychczasowe edycje „Krzykowiska” 

znacząco wpisały się w mapę ogólnopolskich wydarzeń 

promujących idee młodego teatru. W tym roku przy 

organizacji festiwalu organizatorzy postanowili podjąć 

współpracę z Czaplineckim Ośrodkiem Kultury oraz 

Stowarzyszeniem Niezwykły Połczyn. Jest to bardzo duże 

wyróżnienie dla całego regionu. 

Festiwal „Krzykowisko” pełni rolę przestrzeni do twórczych 

spotkań i działań dla młodych grup teatralnych, w 

szczególności z województwa zachodniopomorskiego. Od 

wielu lat jego głównym założeniem jest zwrócenie uwagi na 

postawy i przekaz młodych ludzi dotyczący bieżących wyzwań społecznych współczesnego świata.  

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu były globalne zagrożenia ekologiczne, ich wpływ na sytuacje 

ekonomiczno-społeczną, polityczną, a także na postawy jednostek i poszczególnych grup społecznych. 

Dodatkowy temat, na który zwrócono w tym roku szczególną uwagę to zagrożenia płynące z uzależnień od środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych oraz alkoholu. 

Podczas dwóch dni festiwalowych odbyły się nie tylko prezentacje zgłoszonych przedstawień konkursowych, ale 

równocześnie wydarzenia towarzyszące takie jak: warsztaty teatralne, tematyczne panele dyskusyjne. Niektóre z nich 

realizowane były w przestrzeni publicznej.         
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Całość wydarzenia dopełniły mistrzowskie spektakle. Na czaplineckiej scenie zagościł Teatr „Krzyk” ze spektaklem ,,Hej Ty” 

oraz spektakl w reżyserii Anny Giniewskiej pt. ,,More(a)more baby)”. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wsparli realizację Festiwalu: Agricon, Orskov Foods S.A, „Kusy Dwór”, ZGK Sp.  

z o.o. w Czaplinku, Firma Gniewko z Kluczewa, GKPiRPA w Czaplinku.       

Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Katarzyna Ostrowska Stowarzyszenie „Niezwykły Połczyn” 

Wyjątkowy koncert w Czaplinku 

9 października 2021 w hali widowiskowo-sportowej odbył 

się wyjątkowy koncert. Na scenie pojawił się bowiem 

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. 

Swoją działalnością zespół od ponad kilkudziesięciu lat 

ukazuje bogactwo polskiej kultury i jej historię. 

W programie koncertu znalazły się m.in. pieśni legionowe, 

pieśni z okresu powstania warszawskiego, a także pieśni 

współczesne. Polskie tańce narodowe wykonał balet, który 

zachwycał pięknym tańcem i strojami. 

Przed koncertem kilka słów na temat historii Pomorza 

Zachodniego przekazali goście honorowi: wicewojewoda 

Zachodniopomorski Tomasz Wójcik, przewodnicząca  Rady 

Powiatu Drawskiego Urszula Ptak, burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz. 

Ponieważ koncert był przepiękna podróżą muzyczną pełną wzruszeń, publiczność podziękowała artystom za występ 

owacjami na stojąco. 

Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury dziękuje kierownictwu oraz artystom z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 

Wojska Polskiego za możliwość współpracy i organizacji tak wyjątkowego koncertu w Czaplinku. Pełni nadziei czekamy na 

kolejne spotkanie. 

 

Aleksandra Łuczyńska, dyrektorka Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Pięknotwory 

W pierwsze poniedziałki miesiąca w Czaplineckim Ośrodku Kultury odbywają się 

zajęcia rzemiosła artystycznego w grupie „Pięknotwory”, której program skierowany 

jest do młodzieży i dorosłych. W październiku uczestniczki (jak dotąd pojawiły się 

same panie, ale zapraszamy też panów) miały okazję stworzyć miseczki z igliwia 

sosny himalajskiej. Wspólne spotkanie osób o różnorodnych zainteresowaniach, 

mających doświadczenie w wybranych, ulubionych technikach, zaowocowało 

następnymi misternymi dziełami. Niepowtarzalną atmosferę zapewniły rozmowy o 

rękodziele, którym towarzyszył dobywający się z głośników głos królowej soulu, 

Arethy Franklin. Każdego, kto chciałby spróbować swoich sił w wytwarzaniu rzeczy pięknych i odpocząć w kreatywny 

sposób, zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się już 8 listopada br. 

 

Joanna Branicka, Czaplinecki Ośrodek Kultury 
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V Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2021 oraz XLVII Henrykowskie Spotkania 
Kulturalne w Siemczynie 
 

16 października 2021 r. w Pałacu Siemczyno odbyły się V Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa oraz XLVII Henrykowskie 

Spotkania Kulturalne.  

Przybyłych licznie gości (ok. 130 osób) powitali prezes i wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie: Zdzisław 

i Bogdan Andziakowie. 

Henrykowskie Stowarzyszenie od wielu lat oprócz dbałości i opieki nad zabytkami, a szczególnie barokowym pałacem  

w Siemczynie, organizuje również wiele wydarzeń i działań związanych z krzewieniem historii, kultury i sztuki. Wiąże się to 

także ze współpracą z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

W sobotni poranek spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Współpracownicy Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina, 

wykonali wstępny cyfrowy model Pałacu Siemczyno, przy pomocy innowacyjnego sprzętu (fotogrametrii), którego efekty 

mogliśmy podziwiać na popołudniowej prezentacji. 

Prezentację omawiał pan Krzysztof Tymbarski. Obsługi sprzętu o wysokich możliwościach technicznych dokonywał pan 

Mateusz Oleksiak. Całość moderowała dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków pani Maria Witek. 

W odrębnej sali przypałacowego folwarku, każdy mógł oglądać efekty fotogrametrii i skaningu laserowego  kościoła  

w Iwięcinie podczas wirtualnego spaceru za pośrednictwem okularów VR. Za wysiłek włożony w przedstawienie prezentacji 

składamy serdeczne podziękowania współpracownikom Biura Dokumentacji Zabytków, a w szczególności jego dyrektor 

pani Marii Witek. 

Następnym etapem naszego spotkania była wystawa fotografii zorganizowana przez Drawskie Strony Internetowe oraz 

firmę  Styl-Bet z Drawska Pomorskiego pt. „Pojezierze Drawskie Piękne i Bezpieczne”.  

Spośród 270 nadesłanych prac wybrano 30 najpiękniejszych, z których, utworzono wystawę oraz pamiątkowy album. 

O wystawie opowiadał jej pomysłodawca i realizator pan Adam Cygan. 

Nie trzeba nas przekonywać, że nasz region jest wyjątkowym i urokliwym miejscem. Prace fotograficzne tak nas oczarowały 

swoją wyjątkowością, że na pewno będą doskonałym ambasadorem Pojezierza Drawskiego.  

Po przeżyciach związanych z prezentacjami i krótkiej przerwie, nadszedł czas na występ kobiecego zespołu wokalnego 

„Dawna Śpiewka” z Bornego Sulinowa. Zespół nawiązuje do tradycji śpiewaczej polskiej wsi. Piękne, dziś już ginące  

i zapomniane, polskie melodie znakomicie zabrzmiały w wykonaniu a capella, białymi i dobrze już wyszkolonymi głosami 

siedmiu pań pod artystyczną opieką pani Aliny Karolewicz.  

Występ był tak czarujący, że umilił nam wieczór i pozytywnie nastroił wszystkich zaproszonych gości. 

Ponadto na terenie folwarku odbywało się bardzo ważne, nieplanowane wydarzenie. 

Ochotnicza Straż Pożarna z Siemczyna otrzymała nowy pojazd bojowy, który dosłownie kilka chwil przed rozpoczęciem  

 

Wystawa „Pojezierze Drawskie Piękne i Bezpieczne” Prelekcja o fotogrametrii 
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naszego wydarzenia, w hucznej oprawie wjechał na teren 

folwarku, bo tam znajduje się remiza strażacka.  

Nowym nabytkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemczynie 

jest ciężki pojazd bojowy na podwoziu MAN. Strażacy 

pojechali po niego aż do Szwajcarii. Mimo, że pojazd nie jest 

nowy to jest młodszy od poprzedniego, aż o 20 lat. Powitali go 

wszyscy strażacy z Siemczyna i Czaplinka oraz wszyscy 

uczestnicy Henrykowskich Spotkań Kulturalnych i społeczność 

Siemczyna. 

Zachwytów i słów uznania dla prezesa Jerzego Latosińskiego  

i naczelnika Michała Olejniczaka nie było końca, bo to ich 

determinacja wzbogaciła wyposażenie siemczyńskiej OSP. 

Serdecznie Wam gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju 

naszej drużyny! 

Przy tym wszystkim Koło Gospodyń Wiejskich „Siemczynianki” 

zorganizowały sprzedaż ciast i pierogów, a dochód 

przeznaczyły na leczenie ciężko chorego, dwuletniego Antosia. 

Po prostu serce rośnie, że to wszystko dzieje się  

w Siemczynie.  

Dokumentację filmową wydarzenia, na nowo zakupionym sprzęcie, wykonał po raz kolejny pan Tadeusz Brożek – nasz 

wolontariusz i pasjonat fotografii. 

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa i Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie zakończyliśmy wspólną biesiadą 

przygotowaną przez hotel Pałac Siemczyno oraz szefową od wszystkiego - panią Grażynę Tomaszewską. Na Państwa ręce 

składamy najserdeczniejsze podziękowania za wspaniałą gościnę. 

Nasi goście opuszczali siemczyńskie spotkanie duchowo naładowani, myśląc już o następnym, w tym pełnym wdzięku  

i energii miejscu. Następne spotkanie odbędzie się 20 listopada 2021 r. o godzinie 16:00 i poświęcone będzie Serbii oraz 

Serbom na Pomorzu. Serdecznie zapraszamy! 

 

Zdzisław Andziak, prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie 

Zdjęcia: Adam Cygan, Drawskie Strony Internetowe 

Zespół „Dawna Śpiewka” 

Nowy wóz bojowy Siemczyńskiej OSP 

Spotkanie autorskie z Gretą Drawską 

14 października 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku 

gościła Gretę Drawską, autorkę serii powieści kryminalnych  

o prokurator Wandzie Just i komisarzu Piotrze Dereniu. Akcja 

powieści toczy się na Pojezierzu Drawskim, które ukochała 

Małgorzata Hayles, znana jako Greta Drawska. - Ten pseudonim nie 

jest przypadkowy, ponieważ w ten sposób chciałam uhonorować 

ten region – mówi w Programie 1 Polskiego Radia.  

Autorka od pewnego czasu dzieli swoje życie między Poznań pełen 

bliskich i ponad stuletni dom z piecami kaflowymi na Pojezierzu 

Drawskim. To tam konstruuje skomplikowane fabuły powieści  



Kultura, Współpraca Zagraniczna 

28 

Biuletyn Informacyjny październik 2021 

w swoim ulubionym gatunku, którym jest thriller psychologiczny i kryminał. 

Podczas spotkania autorka opowiadała o swoich książkach, tłumaczyła jak przygotowywała się do ich napisania oraz 

odpowiadała na pytania. Dyskusja czytelników z autorką była bardzo ożywiona, inspirująca i wnosząca dużo ciekawych 

informacji, dotyczących naszego regionu.  

Po spotkaniu jeszcze przez długi czas autorka rozdawała autografy i rozmawiała z czytelnikami.  

Biblioteka otrzymała od pisarki specjalny autograf z dedykacją. 

Z niecierpliwością czekamy na ekranizację trylogii i nowe powieści. 

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

Zakup nowości wydawniczych dofinansowanych ze środków MKDNiS 
 

W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową 

bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do 

nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025, którego Gminna 

Biblioteka Publiczna w Czaplinku jest beneficjentem.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku otrzymała dofinansowanie w kwocie 5923,00 zł na zakup nowości 

wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.  

Pierwsze zakupione książki czekają już na naszych czytelników! 

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 

Dary rzeczowe z miasta partnerskiego Marlow 

24 września Burmistrz naszego miasta partnerskiego Marlow pan 

Norbert Schöler wraz z małżonką dostarczyli kolejne dary rzeczowe 

dla mieszkańców naszej gminy. Akcja wsparcia przez zaprzyjaźnione 

miasto trwa już od wielu lat, co roku do naszej gminy trafiają dary 

rzeczowe w postaci sprzętu wspomagającego osoby z 

niepełnosprawnościami. Tym razem otrzymaliśmy 4 kolejne łóżka 

specjalistyczne, z zeszłym miesiącu otrzymaliśmy 2 tego typu łóżka. 

Sprzęt został przekazany do Stowarzyszenia   Osób 

Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku, z siedzibą przy 

ulicy Wałeckiej 54B. Sprzęt ten osoby potrzebujące mogą 

wypożyczać w siedzibie stowarzyszenia, telefon kontaktowy: 609 

545 508.  

Otrzymaliśmy również dary rzeczowe dla najmłodszych mieszkańców, zostały one przekazane do Miejsko- Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku.  Darczyńcom serdecznie dziękujemy na otrzymane wsparcie.   

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 









„BIULETYN INFORMACYJNY” ZOSTAŁ WYDRUKOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU, UL. RYNEK 6,  
78-550 CZAPLINEK, www.czaplinek.pl, e-mail: biuletyn@czaplinek.pl, Skład: Magdalena Urlich, tel. 94 375 47 90. DRUK: Przedsiębiorstwo 
Prywatne GRAŻYNA - Waldemar Sopoćko w Połczynie Zdroju ul. Zamkowa 1/1, tel. 502 532 969. NAKŁAD: 1000 egz. EGZEMPLARZE  BEZ-
PŁATNE. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów, opracowywania i adiustacji tekstów oraz zaopatrywania ich własnym tytułem. 
Wydanie elektroniczne dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku: PUBLIKACJE LOKALNE. 


