
Urząd Miejski w Czaplinku 

    Grudzień (9/2021)   

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego  
Nowego Roku  wszystkim mieszkańcom gminy życzymy, by przy  

świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery.  
Niech Nowy Rok 2022 przyniesie Państwu zdrowie, wiele radości  

oraz spełnienie marzeń. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku 
Michał Olejniczak 

Burmistrz Czaplinka 
Marcin Naruszewicz 



Wydarzenia grudzień 2021 

 

 

 

Spektakl „A to życie właśnie…” 

Mikołajki w hali widowiskowo-sportowej 

VI Afrykańskie Morsowanie z Pochodniami 
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11 grudnia 2021 r. w Czaplinku na plaży nad jeziorem Drawsko odbyło się VI Afrykańskie Nocne Morsowanie z Pochodniami. 

Wydarzenie to swoim patronatem objął Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz. Organizatorami morsowania byli: 

Stowarzyszenie Zapiecek oraz Morsy Bez Forsy, natomiast współfinansowane było przez Gminę Czaplinek.  

Sobotni wieczór był dość mroźny, ale zbierające się na plaży „morsy” rozgrzewały atmosferę tańcami w rytm muzyki 

puszczanej przez czaplineckiego „morsa” Tomka. Afrykańskie stroje, pomalowane na czarno twarze, hamak, palma i żyrafy 

nadawały charakteru imprezie niczym z czarnego lądu. W tym dniu czaplineckie Morsy bez Forsy w Czaplinku gościły 

„morsów” z wielu zakątków Polski: Koszalina, Złocieńca, Barwic, Łobza, Szczecinka, Wałcza, Lodołamaczy z Kalisza 

Pomorskiego, Klubu Sopel z Białogardu, Klubu Okra z Drawska Pomorskiego, Klubu Viking Postomino oraz grupę El Toro de 

Oro.  

Gdy nad jeziorem zebrały się już wszystkie kluby „morsów” oraz chętne osoby do wspólnego morsowania, organizatorka 

pani Krystyna Masiukiewicz przywitała wszystkich omawiając poszczególne punkty wieczoru. Gdy wszyscy byli już gotowi 

rozpoczęła się rozgrzewka, którą poprowadziła pani Justyna Kuzio. Energetyczne melodie płynące z głośnika dodały 

niesamowitej energii wszystkim uczestnikom, którzy przygotowując się do wejścia do wody rozgrzewali swoje ciała. Było 

przy tym wiele radości i śmiechu.  

Tuż po rozgrzewce „morsy” z okrzykami radości, flagami swoich klubów, płonącymi pochodniami przy światłach reflektorów 

z wozu strażackiego weszły do wody. Najbardziej wytrwali wytrzymali w wodzie kilka minut, byli też tacy, którzy wchodzili 

powtórnie. Niektórzy, nie mając dość lodowatej wody tuż o wyjściu zażywali kąpieli w śniegu. „Morsy” z pewnością świetnie 

się bawiły, przy okazji po raz kolejny hartując swe ciała, natomiast kibicujący na brzegu wykonywali mnóstwo zdjęć, aby 

uwiecznić nie lada wyczyn członków swoich rodzin czy znajomych.   
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Gdy główny punkt programu dobiegł końca można było skosztować gorącej, pysznej grochówki przygotowanej przez 

Restaurację „Stary Drahim”, upiec kiełbaskę przy ognisku, napić się gorącego napoju oraz skosztować ciasta. Na zakończenie 

odbyło się krojenie tortu dla wszystkich chętnych, którzy chcieli uzupełnić spalone kalorie.   

Wspaniałą atrakcją było rozgrzanie się w mobilnej saunie, cieszącej się dużym powodzeniem po kąpieli wodnej.  

Organizatorzy serdecznie dziękują: Gminie Czaplinek, Referatowi Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, 

OSP Czaplinek, Rescue Team, Restauracji „Stary Drahim”, Mobilnej Saunie „Viking”, Tomkowi z Czaplineckiego Klubu 

Morsów, Justynie Kuzio. 

 

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

Informacja z XXXIX Sesji Rady Miejskiej 

W dniu 30 listopada 2021 roku o godz. 14
00

 odbyła 

się XXXIX 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: Aleksandra Ławrukiewicz, Ewa Sobczak, Władysław Wojtowicz, Tomasz Marciniak, Grzegorz Gabryś).  

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:   

a. ustanowienia pomnika przyrody - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

b. ustanowienia pomnika przyrody - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

c. ustanowienia pomnika przyrody - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

d. ustanowienia pomnika przyrody - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

e. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych. 

f. wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 15 głosami 

„za” w obecności 15 radnych; 

g. Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022 - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 

h. wysokości opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wprowadzania nieczystości 

ciekłych do stacji zlewnej na miejskiej oczyszczalni ścieków w Czaplinku - podjęła 12 głosami „za” oraz 3 głosami 

„wstrzymującymi się” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Sebastian Matułojć, Szymon Pastuszek) w obecności 15 radnych; 

i. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czaplinek za usługi, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - podjęła 12 głosami 

„za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Sebastian Matułojć, Grzegorz Gabryś) w 

obecności 15 radnych; 

j. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych; 
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k. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 

radnych; 

l. rozpatrzenia skargi Pana Ł. S. na działalność Burmistrza Czaplinka. Skarga w toku rozpatrywania została uznana za 

bezzasadną - podjęła 13 głosami „za” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Sebastian 

Matułojć) w obecności 15 radnych. 

 

Na wniosek burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie opłat za 

korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek – wycofano 14 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Wacław 

Mierzejewski) w obecności 15 radnych. 

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Informacja 

Od 2018 roku ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. 

prowadzi sukcesywnie na terenie gminy wymianę 

wodomierzy mechanicznych na wodomierze 

ultradźwiękowe. Nowe wodomierze umożliwiają 

zdalny odczyt stanu zużycia wody w dowolnym 

terminie. Generują szereg alarmów tj.: wyciek na 

instalacji, rozsadzenia, przepływ wsteczny, 

ingerencję w zamontowany wodomierz. Można je 

montować w dowolnej pozycji: w pionie lub w 

poziomie (pozycja nie ma wpływu na prawidłowy 

odczyt). Wymieniane wodomierze są własnością 

Spółki i stanowią jeden z elementów systemu rozliczania zużytej wody. 

Spółka zawiadamia odbiorców, iż nadal trwa kompleksowa bezpłatna wymiana wodomierzy głównych na terenie gminy 

Czaplinek. W związku z powyższym  zwracamy się z prośbą do odbiorców, u których pozostawiane są informacje  

w skrzynkach pocztowych, o kontakt w celu umówienia terminu wymiany wodomierza z Wydziałem Wodociągów  

i Kanalizacji pod nr tel. 94 375 55 37. W celu przeprowadzenia sprawnego montażu wodomierzy prosimy o zapewnienie 

pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują się wodomierze przewidziane do wymiany oraz 

zapewnienie łatwego dostępu do wodomierza. Podczas prac powinien być obecny użytkownik/lokator mieszkania lub 

upoważniona przez niego osoba.  

 

Małgorzata Żaczek, kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji 

Budowa kolumbarium na cmentarzu  komunalny w Czaplinku 

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Czaplinek,  

kolumbarium jest to ściana pamięci, pełniąca funkcję grobowca wyposażonego w nisze, w których umieszcza się urny. 

Kolumbarium jest  miejscem upamiętnienia i pochówku skremowanych ciał naszych  zmarłych.  

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety związanej z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Czaplinku. 

Zależy nam, by Państwo skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnym zagadnieniu, jakim jest budowa 

kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Czaplinku, które posłuży całej społeczności lokalnej. Chcielibyśmy, aby 

dokumenty planistyczne były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział. 
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Wypełnioną ankietę prosimy składać w sekretariacie ZGK w Czaplinku Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2, 78 – 550 Czaplinek  lub 

przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zgkczaplinek.pl . 

Dla Państwa wygody utworzona  została również forma elektronicznej ankiety, wystarczy wejść naszą stronę internetową  

w zakładkę aktualności - ankieta:  https://www.zgkczaplinek.pl/ankieta/ 

Ostatecznym terminem składania ankiet jest  dzień 15 marca 2022  r. 

 

Administracja Cmentarza Komunalnego w Czaplinku 

Kształtowanie umiejętności kulturalnego  zachowania się na cmentarzu. 

Odwiedziny w Niepublicznym Przedszkolu „Edukacja”. 

 
„ … - Tatusiu , a dlaczego tu nie można się kłócić? 

- Bo na cmentarzu trzeba zachowywać się spokojnie, zresztą  najlepiej  

w ogóle się nie kłócić. 

- A dlaczego tu jest tak wyjątkowo? 

- Bo tu jest tajemnica. 

- Ojej! Jaka?...” 

1 listopada 2021 r. Kościół Katolicki obchodził uroczystość Wszystkich 

Świętych. Aby przybliżyć dzieciom tematykę, na prośbę nauczycieli  

z Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” w dniu 21.10.2021 r. odbyło się 

spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami gminy Czaplinek. Pomysłodawcą 

stworzenia i przygotowania konspektu spotkania była pani Agnieszka 

Chrościcka.  Głównym celem było  kształtowanie umiejętności kulturalnego 

zachowania się na cmentarzu.  Pani Agnieszka wspólnie z panią Edytą 

Ostropolską poprowadziła spotkanie. Dodać należy, że obie panie są 

pracownikami biura administracji cmentarza. Podczas spotkania dzieci miały 

okazje zapoznać się z opowiadaniem „Bartek i zaduszki”, które spotkało się  

z ogromnym zainteresowaniem ze strony małych słuchaczy. Druga część spotkania odbyła się na terenie cmentarza 

komunalnego w Czaplinku. Prowadząc spotkanie nie sposób 

było pominąć miejsc „wyjątkowych” na cmentarzu 

komunalnym w Czaplinku takich jak lapidarium czy kwatera 

wojenna.  

Na zakończenie  spotkania wszystkie dzieci otrzymały 

słodkie upominki oraz kolorowanki, a panie z biura 

administracji cmentarza w podziękowaniu otrzymały 

dyplom wraz ze „słodkim” kwiatkiem przygotowanym przez 

dzieci.  

Była to pierwsza część współpracy, ponieważ już niebawem 

dzieci wraz z nauczycielami  planują wycieczkę na cmentarz 

komunalny w Czaplinku. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o  
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Bądź eko – regały na znicze do ponownego wykorzystania 

Cześć naszym bliskim zmarłym oddajemy zapalając znicze oraz zanosząc na ich 

groby kwiaty. Polacy kupują praktycznie co roku ok. 300 mln zniczy. Jest to 

tradycja niezwykła, ale niestety nastrój psuje porażająca ilość odpadów jaka 

powstaje na cmentarzu.  Coraz bardziej zaczyna być trendy dbałość o ekologię, 

ograniczenie do minimum zakupu kwiatów czy zniczy.  W celu zachęcenia  

i lepszego zrozumienia „lass waste” (odpowiedzialne dbanie o świat, w którym 

żyjemy oraz ograniczenie wytwarzania dużej ilości odpadów), a także  dbałość  

o ekologię na terenie Cmentarza Komunalnego w Czaplinku zakończono montaż 

regałów na znicze.  Są to zadaszone regały metalowe przytwierdzone do podłoża, 

na których wszystkie osoby odwiedzające groby będą mogły odstawić 

niepotrzebne znicze. Jest to rozwiązanie sprzyjające poprawie systemu 

recyklingowego, który znacząco może wpłynąć na poprawę czystości środowiska. 

Osoby odwiedzające groby bliskich, które nie potrzebują już zniczy  mogą je 

odstawić na półkę, natomiast inne osoby mogą skorzystać i nieodpłatnie zabrać 

je stamtąd, dokupić wkład i postawić na grobie.  Zachęcam do dbałości o ekologię i wsparcie osób , których nie stać na 

zakup nowych zniczy. 

Regały zostały zakupione i zamontowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej  w Czaplinku Sp. z o.o. 

 

Agnieszka Chrościcka, kierownik Wydziału Usług Komunalnych, administrator Cmentarzy 

Świąteczny Czaplinek 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o., jak 

co roku, pamięta o świątecznym wystroju naszego 

miasta. Czaplinek już od początku grudnia ustrojony 

został przez naszych pracowników w świąteczne choinki, 

iluminacje świetlne oraz symbole zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia.  

Rondo, będące wizytówką naszego miasta dla wszystkich 

przejeżdżających przez Czaplinek, ustroiliśmy  

w świąteczne drzewka oraz świecącą figurę anioła. Na 

czaplineckim rynku zbudowana została szopka, która 

swoją prostotą i bijącym ciepłem przypomina o tej 

wielkiej tajemnicy betlejemskiej nocy. Wielka oświetlona 

choinka, usytuowana naprzeciwko Urzędu Miejskiego, stanowi piękne tło dla symbolicznej dla naszego miasta rzeźby 

rybaka.  Natomiast tryskająca wodą w letnie dni fontanna zastąpiona została iluminacją świetlną przenoszącą nas niczym za 

dotknięciem bajkowej Elzy w lodową krainę. 

Dbając o nasze miasto, wykonujemy wiele działań nieodpłatnie, ale z obowiązku, bo Czaplinek to nasza mała ojczyzna. 

Korzystając z tej okazji, pragniemy również z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyć serdeczne życzenia 

zdrowia, pomyślności oraz spokojnego 2022 roku.  

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
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Iluminacje świąteczne w Czaplinku 

Od 1 grudnia elektroniczny PIT-11, PIT-40A/11A za 2021 rok  

Od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną będzie można wysłać: 

• informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, 

• informacjęPIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. 

 

Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących 

formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian. Interaktywne formularze są dostępne na podatki.gov.pl  

w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników. Przypominamy o stosowaniu najnowszych wersji formularzy deklaracji 

za dany okres. Oznaczenie wersji znajduje się  

w prawym dolnym rogu każdego formularza. 

 

Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie 

tel. (91) 48 03 666, 508 000 987, rzecznik.ias.szczecin@mf.gov.pl, www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl 
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Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 r. w gminie Czaplinek 

Podatek od nieruchomości 

W Gminie Czaplinek stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. określone zostały przez Radę Miejską uchwałą Nr 

XXXVII/339/21 z dnia 27 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4584), których wysokość wyniesie: 

 od 1m
2
 pow. użytkowej budynków mieszkalnych – 0,85 zł, 

 od 1m
2 

pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 

22,29 zł  

 od 1m
2 

 pow. użytkowej ośrodków wypoczynkowych, hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania 

funkcjonujących cały rok, a których powierzchnia użytkowa przekracza 900 m
2
– 16,44 zł 

 od 1m
2
 pow. użytkowej budynków związanych z obrotem materiałem siewnym – 12,04 zł 

 od 1m
2
 pow. użytkowej budynków rekreacyjnych – 8,68 zł 

 od 1m
2
 pow. użytkowej budynków pozostałych – 7,35 zł 

 od budowli – 2% ich wartości  

 od 1m
2
 pow. gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,91 zł  

 od 1m
2 

pow. gruntów objętych rewitalizacją – 3,40 zł  

 od 1m
2 

pow. gruntów rekreacyjnych – 0,54 zł 

 od 1m
2 

pow. gruntów pozostałych – 0,51 zł  

 od 1m
2 

pow. gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny różne – 0,54 zł  

 od 1 ha pow. gruntów pod jeziorami – 5,17 zł  

 od 1m
2 

 pow. budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł. 

 

Stawki podatku od nieruchomości, wynikające z wyżej cytowanej uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku na 2022 r., w stosunku 

do stawek obowiązujących w 2021 r. uległy podwyższeniu zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Tab.1 Stawki podatku od nieruchomości na przestrzeni lat 2021-2022  

  

Przedmiot opodatkowania 

ROK 2021 ROK 2022 zmiana stawek 

lokalnych w 2022 r. 

w stosunku  do 

2021 r. 
stawki w zł stawki w zł 

ustawa uchwała ustawa uchwała 

Budynki mieszkalne 0,85 0,82 0,89 0,85 + 0,03 

Budynki zw. z działalnością gospod. 24,84 21,51 25,74 22,29 + 0,78 

Ośrodki wypoczynkowe pow.900m 24,84 15,86 25,74 16,44 + 0,58 

Budynki zw. z obrotem mater.siew. 11,62 11,62 12,04 12,04 + 0,42 

Budynki rekreacyjne 8,37 8,37 8,68 8,68 + 0,31 

Budynki pozostałe 8,37 7,09 8,68 7,35 + 0,26 

Budowle 2% 2% 2% 2% - 
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Grunty zw. z działalnością gospod. 0,99 0,87 1,03 0,91 + 0,04 

Grunty rekreacyjne 0,52 0,52 0,54 0,54 + 0,02 

Grunty pozostałe 0,52 0,49 0,54 0,51 + 0,02 

Tereny różne 0,52 0,52 0,54 0,54 + 0,02 

Grunty objęte rewitalizacją 3,28 3,28 3,40 3,40 + 0,12 

Jeziora 4,99 4,99 5,17 5,17 + 0,18 

Budynki zajęte na dział. zdrowotną 5,06 5,06 5,25 5,25 + 0,19 

Podatek rolny 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. średnia cena skupu żyta 

za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt. i jest wyższa 

o 2,93 zł od ceny żyta z roku poprzedniego. 

Wobec powyższego stawka podatku rolnego na 2022 rok wg ceny żyta 61,48 zł wyniesie: 

 z 1 ha przeliczeniowego – 153,70 zł /tj. 2,5q x 61,48 zł/ 

 z 1 ha fizycznego –  307,40 zł  /tj.  5q x 61,48 zł/. 

 

Podatek leśny 

Cena urzędowa drewna według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. za pierwsze trzy kwartały 2021 r. 

wyniosła 212,26 zł za 1m
3
 i jest wyższa o 15,42 zł od ceny drewna z roku poprzedniego. Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu 

wynosi równowartość pieniężną 0,22 m
3
 drewna, natomiast dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.  

Wobec powyższego stawka podatku leśnego na 2022 rok wg ceny drewna 212,26 zł wyniesie: 

 z 1 ha rezerwatów – 212,26 zł x 0,22 m³ x 50% = 23,3486 zł 

 z 1 ha pozostałych lasów –  212,26 zł x 0,22 m³ = 46,6972 zł 

 

Dorota Sielatycka-Traczyk, inspektor ds. księgowości podatkowej 

Podatek od środków transportowych 

W Gminie Czaplinek stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. określone zostały przez Radę Miejską uchwałą Nr 

XXXVII/345/21 z dnia 27 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4790) 

Tab. 2. Stawki podatku od środków transportowych w latach 2018-2022 

Przedmiot opodatkowania 

  

Stawka 

 w la-

tach 

2018-

2021 

Staw-

ka 

2022 

  

  

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całko-

witej pojazdu 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 696 731 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 092 1 147 

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 368 1 436 



 

Biuletyn Informacyjny grudzień 2021 

Podatki 

samochód ciężarowy z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub 

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o licz-

bie osi - dwie, w zależności od dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu 

równej lub wyższej niż  12 ton, a mniejszej niż 15 ton 1 632 1 714 

równej lub wyższej niż 15 ton 1 897 1 992 

samochód ciężarowy z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub 

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o licz-

bie osi - trzy, w zależności od dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton 1 897 1 992 

równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony 2 151 2 259 

równej lub wyższej niż 23 tony 2 426 2 547 

samochodu ciężarowego, o liczbie osi - cztery i wię-

cej, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 

pojazdu i rodzaju zawieszenia osi jezdnych: 

  

  

  

  

  

  

  

  

równej lub wyższej niż 12 ton, a  

mniejszej niż 27 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne lub in-

nym systemem zawieszenia 

2 316 2 432 

równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton 

z zawieszeniem  

pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym 

systemem zawieszenia 

  

2 580 

  

2 709 

równej lub wyższej niż 29 ton z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-ważne 

2 989 3 138 

równej lub wyższej niż 29 ton z innym systemem zawie-

szenia 

3 130 3 287 

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów 

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1 368 1 436 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 489 1 563 

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 632 1 714 

  

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą, o liczbie osi - dwie, w zależności od dopuszczal-

nej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju za-

wieszenia osi jezdnych 

  

  

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton z 

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne lub z innym systemem zawieszenia 

  

1 897 

  

1 992 

równej lub wyższej niż 31 ton z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-ważne 

2 316 2 432 

równej lub wyższej niż 31 ton z innym systemem zawie-

szenia 

2 419 2 540 

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą, o liczbie osi – trzy i więcej, w zależności od do-

puszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i 

rodzaju zawieszenia osi jezdnych 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton z 

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

2 161 2 269 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton z 

innym systemem zawieszenia 

2 327 2 443 

równej lub wyższej niż 40 ton z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne 

3 043 3 195 

równej lub wyższej niż 40 ton z innym systemem zawie-

szenia 

3 130 3 287 

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i 

poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego 

541 568 

od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub 

z innym systemem zawieszenia osi jezd-

nych, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi - jed-

na, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 

zespołu pojazdów 

 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 696 731 

równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton 816 857 

równej lub wyższej niż 25 ton 960 1 008 

11 
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od przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego, o liczbie osi - 

dwie, w zależności od dopuszczalnej masy całkowi-

tej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia osi jezd-

nych 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 33 ton z 

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne lub innym systemem zawieszenia 

1 225 1 286 

równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton z 

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

1 632 1 714 

równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 38 ton z 

innym systemem zawieszenia 

1 764 1 852 

równej lub wyższej niż 38 ton z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-ważne 

2 151 2 259 

równej lub wyższej niż 38 ton z innym systemem zawie-

szenia 

2 305 2 420 

od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważ-

ne lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-

nego, o liczbie osi - trzy, w zależności od dopusz-

czalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton 1 489 1 563 

równej lub wyższej niż 38 ton 1 897 1 992 

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do sie-

dzenia 

mniejszej niż 22 miejsc 1 092 1 147 

równej lub wyższej niż 22 miejsc 2051 2 154 

Lidia Czerniak, inspektor ds księgowości podatkowej 

Burmistrz Czaplinka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości 

1. oznaczonej nr działki 44/9 o pow. 0,1209 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt, wpisanej do księgi wieczystej  

nr KW KO1D/00037774/1                                                                                                                                            

Cena wywoławcza  55 000,00 zł brutto 

• nieruchomość położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

• dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 61/2016 dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego  jednorodzinnego z garażem wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych,   

• działka przylega do nowo wytyczonej drogi gruntowej dz. nr 44/14, położona jest w sąsiedztwie nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, a także w sąsiedztwie 

kompleksu leśnego, w odległości ok. 3 km od centrum Czaplinka, 

• wadium dla działki nr 44/9 wynosi 5 500,00 zł. 

Przetarg odbędzie się  

11 stycznia  2022 r. o godz. 10.00  

w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Czaplinku, ul. Rynek 6 
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Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto 

sprzedającego PBS o/Czaplinek 48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu 

Miejskiego najpóźniej w dniu 5 stycznia  2022 r.  

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia 

się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość 

odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.  

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących 

dokumentów: 

 Potwierdzenie wpłaty wadium, 

 W przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości, 

 W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności 

majątkowej małżeńskiej w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie  lub jeden z małżonków, jeżeli posiada zgodę 

małżonka do dokonania określonej czynności prawnej - Oświadczenie małżonka – załącznik nr 1  (dokument do 

pobrania ze strony internetowej lub w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. 

Urzędu pokój nr 3B), 

 Oświadczenie stanowiące - załącznik nr 2 (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Referacie Planowania 

Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój nr 3B). 

 W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 W przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej,  

a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru, 

 Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku gdy 

uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za 

wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.  – podlega 

opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę można uiścić w Urzędzie Miejskim pokój nr 8 lub na konto bankowe 

PBS/O Czaplinek 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003. 

 
Informacje tel. 94 372 62 14 nieruchomosci@czaplinek.pl   
 
Edyta Jawdyńska, inspektor ds. obrotu nieruchomościami 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

 „Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”. Marcel Proust 

Jubileusz pożycia małżeńskiego jakim są Złote Gody to niezwykła rocznica, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem 

pół wieku. To właśnie ta piękna i szczególna okazja była powodem do świętowania i wręczenia odznaczeń. Jednak w tym 

roku ze względu na sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia uroczystości miały skromniejszą formę. 

W ostatnim czasie burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wręczył trzem parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

nadane przez Prezydenta RP. Uroczysta dekoracja medalami miała miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku.  

26 listopada 2021  r. Burmistrz Czaplinka udekorował państwa Halinę i Jana Mylków z Ostrorogu. Medale za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie zostały nadane przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 30 lipca 2021 r. Państwo Mylkowie zawarli 

związek małżeński 17 kwietnia 1971 r. w Łubowie.  

10 grudnia 2021 r. Burmistrz Czaplinka uroczyście wręczył medale państwu Stanisławie i Tomaszowi Siedlakom z Czaplinka. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały nadane przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 11 maja 2021 r.  

Państwo Siedlakowie zawarli związek małżeński 24 kwietnia 1971 roku w Czaplinku. 
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15 grudnia 2021 r. Burmistrz Czaplinka wręczył medale państwu Wiesławie  

i Zdzisławowi Łomaszewiczom z Sikor. Medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie zostały nadane przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 11 

maja 2021 r.  Państwo Łomaszewiczowie zawarli związek małżeński  

3 kwietnia 1971 r. w Szczecinie.  

Uroczystości jubileuszowe poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

jest jedynym cywilnym medalem nadawanym przez Prezydenta naszego 

państwa. Dostojnym Jubilatom Burmistrz Czaplinka wręczył także kosze 

upominkowe i pamiątkowe dyplomy. 

W małżeństwie, jak w życiu - czas mija szybko i nie wiadomo kiedy okazuje się, że za nami już 50 lat... Wieloletni związek to 

wspólne życie na dobre i na złe: rozwiązywanie problemów, przeżywanie smutków i kryzysów, ale też niezapomniane 

chwile szczęścia. Wspólnie przeżyte 50 lat - to dowód wzajemnej miłości oraz zrozumienia istoty związku małżeńskiego. To 

wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy zakładają rodziny. 

Drodzy Jubilaci, przyjmijcie najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy najgłębszego uznania i uszanowania od władz i całego 

społeczeństwa naszej gminy. Życzymy, by kolejne lata upływały Państwu w szczęściu, zdrowiu i miłości.  

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku 

Jubileusz Państwa Mylków 

Jubileusz Państwa Siedlaków Jubileusz Państwa Łomaszewiczów 
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Przedświąteczny czas w Klubie Senior+ 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W klubie 

pojawiły się  już świąteczne dekoracje wykonane przez klubowiczów, 

choinka dumnie zajęła swoje miejsce, mieniąc się kolorowymi 

światełkami oraz przeróżnymi ozdobami. Święta to nie tylko 

kolorowe  ozdoby, ale także czas zadumy, serdeczności oraz 

wzajemnych życzeń. Seniorzy nie idąc z duchem czasu, wybrali jedną 

z najpiękniejszych form przekazywania sobie życzeń. Nie ma nic 

cenniejszego od własnoręcznie przygotowanych kartek świątecznych. 

Wykonanie każdej z kartek to nie tylko poświęcony czas, ale także 

szczypta serducha, odrobina ciepła oraz ogrom uśmiechu i dobrej 

zabawy. Obok kolorowych kartek,  stół zdobią pachnące pierniczki, 

każdy w innym kształcie, cudnie udekorowane. Z okazji zbliżających 

się Świąt Bożego Narodzenia Klub Senior+ pragnie złożyć wszystkim 

serdecznie życzenia, cytując  słowa pewnej piosenki, ale jakże mądre  

i prawdziwe: „Życzymy sobie i wam by nas było stać na święty spokój, 

szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół…”oraz dużo, 

dużo zdrowia. 

 

Marzena Polak, instruktor kulturalno-oświatowy Klubu Senior+ 

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Szkole Podstawowej w Czaplinku 

Każdego roku 25 listopada przypada święto pluszowego 

misia. Ustanowiono je w 2002 roku z okazji 100 rocznicy 

powstania tej pluszowej zabawki. Od samego początku 

święto zagościło na dobre w kalendarzu szkolnych imprez.  

Powszechnie wiadomo, że naturalną aktywnością dziecka 

jest zabawa, a tego typu wydarzenia są świetną okazją do 

promowania czytelnictwa i przekazywania dzieciom 

wartości, którymi powinniśmy się kierować  w życiu.  

W szkolnej bibliotece, tradycyjnie w widocznym miejscu, 

wyeksponowano książki, w których bohaterami są misie  

i niedźwiadki. Od rana uczniów witała pani bibliotekarka 

przebrana za misia i częstowała najmłodszych 

czytelników ,,małym co nie co”, informując o urodzinach 

pluszowego misia.  Na umówione wcześniej spotkanie 

przybyli do czytelni uczniowie z kl. ID z panią wychowawczynią Marzeną Cichocką-Mazur. Zajęcia biblioteczne rozpoczęły się 

od zaprezentowania książek o misiach.  Niektóre z nich były dzieciom dobrze znane z filmowych ekranizacji misiowych 

bajek. Te mniej znane mogli zobaczyć, oglądając (w dalszej części spotkania) prezentację multimedialną pn. „Znane  

i nieznane misie”. Wysłuchały też krótkiej bajeczki pt. „Bajka o Zbysiu i jego pluszowym misiu” mówiącej o przyjaźni chłopca 

z tytułowym misiem oraz poruszającej temat ekologii i szanowania zabawek. Dowiedziały się, że jest dużo tekstów  
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poświęconych tym maskotkom. Brały też udział w zabawach ruchowo-naśladowczych przy muzyce, słuchały wierszyków, 

układały misiowe puzzle.  Cały dzień wypełniony był ciekawymi zajęciami. Był też czas na prace plastyczno-techniczne. 

Wcześniej dzieci w klasie wykonywały z kolorowego brystolu (na bazie rolki od papieru toaletowego) wizerunek  misia. 

Dalszy ciąg misiowych atrakcji miał miejsce w świetlicy szkolnej. Po skończonych lekcjach   panie Izabela Sobieszczuk  

i Żaneta Bikowska prowadziły tematyczne gry i zabawy. Zajęcia z misiem w roli głównej sprawiły wszystkim ogromną radość. 

Organizując naukę poprzez zabawę mamy szansę w sposób naturalny dotrzeć do każdego dziecka, wspierać rozwój jego 

wiedzy i umiejętności, wzmacniać słabe strony, rozwijać to, co dobre i właściwe.  

 

Bogusława Fredyk, Marzena Cichocka-Mazur, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

„Życie z pasją” 

Program „Życie z pasją” jest skierowany do uczniów i pracowników naszej szkoły. Głównym jego założeniem jest 

przybliżenie naszych zainteresowań całej społeczności szkolnej. 

Pewnego dnia, rozmawiając z młodzieżą usłyszałam takie stwierdzenie „Nauczyciel też człowiek”.  

Długo o tym myślałam. Jak nas widzi młody człowiek? Co tak naprawdę o nas wie?  

Uczniowie, może wystarczy powiedzieć Wam, że oprócz pracy mamy normalne, ciekawe życie? 

Na pewno warto, abyście nas poznali w kontekście pasji i zainteresowań. 

My, pracownicy szkoły również chcemy Was, uczniowie, poznać z innej strony, tej ukazującej Waszą  ciekawość poznawania 

świata i siebie. 

Więc do dzieła. Zapraszam wszystkich do współpracy. 

 

Zyta Jurczyszyn, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

Uczniowie klasy 4a mieli okazję do 

niecodziennego spotkania z dyrektorem naszej 

szkoły. Poznali Pana Dyrektora z innej strony, tej 

pozaszkolnej, prywatnej. Dowiedzieli się, czym 

zajmuje się Pan dyrektor w wolnych chwilach. 

Dzieci obejrzały przygotowaną prezentację, 

zdjęcia. Pytaniom nie było końca. A oto czego się 

dowiedzieliśmy: 

„Nazywam się Aleksander Fudała. Od 2008 roku 

jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej w 

Czaplinku. Moją wielką  pasją jest fotografia.  
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Uważam, że piękne zdjęcia można robić również telefonem 

komórkowym. Nie potrzeba drogiego sprzętu, aby móc 

realizować swoje zainteresowania.  

Dość często dostaję pytania: „Jak długo Pan fotografuje? A jak 

to się zaczęło, że robi Pan zdjęcia?”. Nigdy nie wiem, co mam 

wtedy odpowiedzieć. Nie ma konkretnej daty od kiedy to się 

zaczęło. Pierwsze zwierzę, pierwszy zachód słońca, widoki, 

plaża… Zawsze, kiedy mam wolny czas biorę aparat i znikam. 

Często jest też tak, że jest to coś, ta chwila i ten moment. 

Potrzeba sporo samozaparcia, cierpliwości, a czasem i 

ważnych życiowych wydarzeń, aby z etapu „chciałabym i 

próbuję”, przejść do etapu „mam, działam”.  

Miłośniczką fotografii jest również moja żona, Kasia. Wspólnie 

wybieramy się na wycieczki krajoznawcze, aby zrobić piękne ujęcia otaczającej nas przyrody.  

Zachęcam Was do fotografowania. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat mojej pasji zapraszam do wspólnych 

rozmów”.  

 

Aleksander Fudała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku 

Pasja Oktawii 

Cześć, mam na imię Oktawia i moją pasją jest jazda konna. 

Pierwszy raz wsiadłam na konia, gdy miałam półtora roku, a 

przygodę z końmi oraz pracę zaczęłam w wieku 12 lat.  

Była u nas w stajni piękna klacz o imieniu Chanel. Urodziła 

pięknego źrebaka, któremu daliśmy na imię Charlotte. 

Charlotte urodziła się cała czarna, miała piękne, piwne oczy i 

kwiecistą grzywę oraz trapez na chrapkach. Gdy podrosła, na 

rok przewieźliśmy ją do innej stajni, żeby mogli ją ujeździć. Po 

roku Charlotte do nas wróciła. Bardzo za nią tęskniłam, dlatego 

mocno ją wtedy uściskałam. 

Pewnego dnia zadzwonił do mnie dziadek, że znalazł dla mnie 

instruktorkę o imieniu Agata. Bez zastanowienia zebrałam się i 

szybko pobiegłam do stajni. Wtedy to zauważyłam Charlotte w 

pięknym czarnym siodle oraz pięknym ogłowiu z brylantami na 

czółku. Była to niespodzianka mojego dziadka. 

Nadszedł mój czas na pracę z końmi. Kiedy wsiadłam na 

Charlotte, było bardzo wysoko. Trochę się bałam, lecz 

cieszyłam się. Instruktorka wzięła mnie na lonżę. Na początku 

nie wiedziałam, co to lonża, dlatego miałam lekki stres. Ale było 

super! Jak skończyłam jeździć, to umówiliśmy się na za tydzień 

na kolejną jazdę. Przez tydzień przychodziłam do Charlotte ze smaczkami, zaczęłam z nią pracować, robić sztuczki, takie jak 

„uśmiech”, „poproś”, „buziak”. Chodziłyśmy na spacery, biegałyśmy po polach. Po kilku miesiącach pojechałyśmy w 

pierwszy teren. To z nią podziwiałam piękne krajobrazy, pola do dzikiego galopu.  
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Zawsze, jak jeżdżę na Charlotte, czuję się jak Mika z filmu „Wicher / Ostwind”. Zawsze chciałam bawić się oraz biegać  

z końmi po polach, jeździć bez siodła oraz ogłowia, bez wędzidła. Uważam, że zaufanie jest najważniejsze. Nie liczą się 

ostrogi, palcat ani popręg, liczy się miłość do konia. Koń to twój przyjaciel i jeśli nie zyskasz jego szacunku na ziemi, nie 

zdobędziesz go na jego grzbiecie. Koń musi iść za tobą, ale nie ze strachu. Musicie dopasować wzajemnie swoje ruchy, 

tworzycie bowiem stado we dwoje!  

Charlotte, dziękuję, że jesteś! 

 

Oktawia Krupka, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

Dzień Życzliwości  

22 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Niemal każde dziecko z klas I-III miało na sobie coś żółtego. 

Zgodnie bowiem z długoletnią tradycją, ten właśnie kolor symbolizuje w naszej szkole życzliwość. W najmłodszych klasach 

odbyły się pogadanki z wychowawcami i pedagogiem na 

temat bycia życzliwym. Wspólnie wskazywaliśmy zachowania 

świadczące o życzliwości, uczyliśmy się jak dbać o siebie, 

sprawiać sobie małe przyjemności. Uczniowie opowiadali  

o niespodziankach, jakie 21 listopada przygotowali rodzicom, 

do czego wcześniej byli zachęcani i namawiani. Aż 

zazdrościliśmy  tym, którzy mieli podane śniadanie do łóżka  

i otrzymali pomoc w przygotowywani obiadu, bo o takich 

historiach też słyszeliśmy. W każdej klasie wybieraliśmy osobę 

najbardziej życzliwą, która nagrodzona została Orderem 

Życzliwości i gromkimi brawami. Drugoklasiści rozweselali 

szkolną rzeczywistość nosząc na głowach przeróżne nakrycia, 

co było efektem ogłoszonego dla nich konkursu.         

Trzecioklasiści przygotowali małe upominki dla członków Klubu Seniora, które mamy nadzieję zostały  odebrane jako 

przejaw życzliwości i wdzięczności. Wręczone zostały Seniorom 7 grudnia, podczas Zabawy Mikołajkowej i rzeczywiście 

sprawiły radość obdarowanym. Każdego dnia wpajamy naszym uczniom cenne wartości, jednak zawsze w listopadzie 

życzliwości poświęcamy szczególną uwagę, co mamy nadzieję pozytywnie wpływa na efekty wychowania.        

            

Lidia Kucharska, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

Janusz Korczak 

 

Mikołajki z Radą Rodziców w Czaplinku 

Dzień 6 grudnia to wyczekiwany, szczególny czas dla dzieci. Duże grono uczniów naszej Szkoły Podstawowej w Czaplinku 

pojawiło w tym dniu w czerwono-białych czapkach oraz innych akcentach związanych z Mikołajkami. Rada Rodziców, 

wiedząc jak ważny jest to dzień, dla wszystkich uczniów, samodzielnie pozyskała środki zewnętrzne na zakup słodkiego 

upominku dla wszystkich (ponad 700) uczniów uczęszczających do placówki przy ul. Wałeckiej oraz przy ul. Słonecznej. 

Mikołaj wraz z dziećmi śpiewał, tańczył, powodując uśmiech na twarzach dzieci. 
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Słowa uznania i  podziękowania kieruję  do: pana Krzysztofa 

Urlicha, państwa Danuty  i Władysława Gąsieniców, pani 

Joanny Fujarskiej, pani Marioli Waszajło (Salon 

kosmetyczny Euforia), pana Wojciecha Meszki (Auto – Net 

sklep motoryzacyjny), Nadleśnictwa Czaplinek, dzięki 

którym na twarzach dzieci mógł zagościć uśmiech.  

 

 

Agnieszka Chrościcka,  

przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Czaplinku 

Oświata 

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku laureatami Ogólnopolskiego konkursu 

pt. „Zabawka sensoryczna” 

W listopadzie br. dzieci z Przedszkola Publicznego 

w Czaplinku wraz z rodzicami wzięły udział 

w Ogólnopolskim konkursie pt. „Zabawka 

sensoryczna” zorganizowanym przez Miejskie 

Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie.  

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy 

konkursowej - zabawki sensorycznej z pomocą 

rodzica lub opiekuna. Regulamin konkursu 

przewidywał przesłanie maksymalnie 3 prac 

konkursowych z jednej placówki. 

Główne cele konkursu skupiały się wokół 

rozwijania u dzieci kreatywności, twórczości 

i wyobraźni, ćwiczenia zręczności i logicznego 

myślenia, rozwijania zdolności manualnych oraz 

umiejętności społecznych poprzez chęć niesienia 

bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Na konkurs wpłynęły 63 prace, które zostały wykonane różnymi 

technikami plastycznymi z wykorzystaniem rozmaitych materiałów. 

Nasze przedszkolaki wykazały się kreatywnością, pomysłowością i zdolnościami manualnymi. Troje dzieci wraz z rodzicami 

wykonało sensoryczne prace konkursowe: puzzle, matę oraz zabawkę. Dwoje dzieci zostało głównymi laureatami konkursu: 

I miejsce zdobyła 4-letnia Maria Sapińska z grupy „Motylki”, III miejsce zajął Aleksander Uszakiewicz – 6-latek z grupy 

„Sowy”. 

Dwa miejsca na podium to dla naszego przedszkola ogromne wyróżnienie, jesteśmy dumni ze swoich wychowanków. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy dalszych, tak spektakularnych sukcesów. Nasze przedszkolaki wraz  

z opiekunami zachęcamy do brania udziału w kolejnych proponowanych konkursach. Jak widać - naprawdę warto! 

 

Karolina Uszakiewicz, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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„XI Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera” 

„Walczyli dla nas, zawalczmy dla nich” 

Przedszkole Publiczne w Czaplinku od lat bierze czynny 

udział w różnych akcjach społecznych i zbiórkach 

charytatywnych. Podjęte działania rozwijają empatię, uczą 

większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi 

oraz zwierząt, a przede wszystkim tego, że wspólnie można 

zdziałać więcej. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego 

zaangażowania ze strony rodziców i dzieci. W tym roku 

nasze przedszkole po raz pierwszy włączyło się  

w ogólnopolskie przedsięwzięcie: „XI Bożonarodzeniowa 

Paczka dla Bohatera”. W ramach działań przeprowadzono 

zbiórkę podarunków: artykułów spożywczych i przemysłowych oraz kartek świątecznych wykonanych przez dzieci oraz 

koordynatorki akcji - panią Renatę Rylik i panią Annę Lisiecką.  

Serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom oraz  wszystkim osobom zaangażowanym w bezinteresowną pomoc w 

zorganizowaniu paczek dla kombatantów w całej Polsce. 

Warto pamagać! 

 

Anna Lisiecka, Renata Rylik, nauczycielki z Przedszkola Publicznego w Czaplinku  

Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

6 grudnia, jak każdego roku, jest dla dzieci jednym  

z najpiękniejszych dni. Przedszkolaki wiedzą, że to dzień 

radosnego oczekiwania na honorowego gościa. Tego 

grudniowego poranka, od samego rana, dzieci  

w przedszkolu nasłuchiwały radosnego okrzyku „ho, ho, 

ho!”. Wiedziały, że Święty Mikołaj zbliża się do 

przedszkolnych drzwi. Jednak Mikołaja należy godnie 

przywitać i do tego wydarzenia przedszkolna gromadka 

przygotowała się solidnie. Dzieci w towarzystwie Elfa 

rozwiązywały zagadki na temat mikołajkowych zwyczajów, 

dowiedziały się, skąd przybywa Mikołaj, poznały jego 

atrybuty i czteronogich przyjaciół. W zabawach z Elfem 

pląsały i śpiewały oczekując gwiazdora.  

Kiedy dzieci usłyszały charakterystyczny dzwonek w holu przedszkola, pojawił się Święty Mikołaj. Przywitany radosnymi 

okrzykami zasiadł w fotelu w towarzystwie Pani Mikołajkowej i  nastała cisza. Nastąpił długo wyczekiwany moment 

wręczania prezentów. Każda z grup w ramach podziękowania za przybycie i otrzymane podarunki wyrecytowała dla 

Świętego Mikołaja wierszyk lub zaśpiewała piosenkę. Atmosfera spotkania była magiczna.  

„Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i za radość jaką podarowałeś naszym przedszkolakom. Do zobaczenia za rok!”. 

 

Joanna Brożek, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Mikołajki 2021 

W tym roku z okazji mikołajek Czaplinecki Ośrodek Kultury 

zorganizował w hali widowiskowo-sportowej zabawy dla 

dzieci. W drodze do Świętego Mikołaja przedszkolaki  

z Przedszkola Publicznego przechodziły poszczególne stacje  

z zadaniami plastycznymi i konkurencjami sportowymi. Na 

koniec przeszły do strefy rozrywki, w której czekała moc 

atrakcji: malowanie twarzy, zamek dmuchany, wata 

cukrowa, popcorn.  

Spotkanie przyniosło dzieciom wiele radości. Bardzo 

dziękujemy organizatorom za zaproszenie. 

 

Anita Michalska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku      

Czaplinecki Bieg Mikołajkowy 

5 grudnia 2021 r. odbył się I Czaplinecki Bieg Mikołajkowy, którego organizatorami byli Grupa El Toro De Oro, Grupa 

Rundorfina, CzOK oraz Gmina Czaplinek. 

Wydarzenie to okazało się ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu wspólnie z całymi rodzinami. Frekwencja 

dopisała zarówno wśród biegaczy, jak i kijkarzy, którzy ten dzień postanowili na sportowo spędzić ze swoimi dziećmi. 

Uczestnicy po odbiorze czapeczek mikołajowych oraz pakietów startowych, w których znaleźli słodkie przekąski wystartowali 

z ulicy Jeziornej, pokonując trasę wzdłuż nadbrzeża jeziora Drawsko. Trasa kończyła się na plaży miejskiej nad jeziorem 

Drawsko. 

Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymali medale oraz posilili się upieczoną na ognisku kiełbaską, jak również rozgrzali gorącą 

kawą i herbatą. Wśród uczestników niedzielnego wydarzenia znalazło się wiele morsów z Czaplinka, Kalisza i Barwic, którzy 

zażywali kąpieli w lodowatych wodach jeziora Drawsko. 

Dla najmłodszych uczestników organizatorzy przygotowali konkursy z nagrodami.  

Dziękujemy za ogromną frekwencję uczestników Czaplineckiego Biegu Mikołajkowego: biegaczy, „kijkarzy” oraz rodzin  

z dziećmi. Duża liczba morsów, rodziców, rodzin z dziećmi na plaży miejskiej wpłynęła na gorącą atmosferę pomimo  
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panującego chłodu.  

Kierujemy podziękowania do sponsorów: Rimaster Czaplinek, Kabel Technik Polska, Czaplinecki Ośrodek Kultury, Powiat 

Drawski, Gmina Czaplinek, Malarnia Proszkowa Jarosław Bojdo, Metamorfoza centrum zdrowia i urody Paulina Polewacz, 

Tomkos Czaplinek, Orskov Foods S.A., Nadleśnictwo Czaplinek Lasy Państwowe, Agricon, Beneko Czaplinek, Koło Łowieckie 

Myśliwiec, Biedronka.  

Dziękujemy również strażakom OSP Czaplinek za zabezpieczenie medyczne wydarzenia. 

Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć na profilu FB IV Bieg Rybaka w Czaplinku oraz El Toro de Oro 

Czaplinek.  

Dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok. 

 

Grupa El Toro de Oro Czaplinek 

Aktualności siatkarskie – liga wojewódzka  

W sobotę 4 grudnia 2021 r. w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku nasze juniorki zmierzyły się z zespołem UKS 

Osiemnastka Szczecin.  

Jako pierwsze do rywalizacji stanęły nasze starsze zawodniczki – KPS I Czaplinek – które nie pozwoliły rywalkom na zbyt 

wiele, wygrywając pewnie po niespełna godzinie gry 3:0, o czym świadczą wyniki poszczególnych setów odpowiednio 25:11, 

25:10 oraz 25:8. Drugi mecz pomiędzy KPS II Czaplinek a UKS Osiemnastką Szczecin miał odwrotny przebieg i tym razem to 

drużyna szczecińska miała cały mecz pod kontrolą zwyciężając pewnie 3:0 i w setach 25:8, 25:7 i 25:13. 

Nasze zespoły nie miały zbyt wiele czasu na regenerację, gdyż już w niedzielę 5 grudnia 2021 r. udaliśmy się do Gryfic na dwa 

spotkania z miejscowym GTS LOMS PLAS Gryfice. 

Jako pierwsze na parkiet wyszły dziewczyny z KPS I Czaplinek. Po blisko dwóch godzinach gry w meczu pełnym zwrotów akcji 

wygrywamy 3:2 (22:25, 25:17, 16:25, 25:12, 15:10). Jako drugie do rywalizacji przystąpiły zawodniczki KPS II Czaplinek, które 

podobnie jak w sobotnim starciu, również tym razem musiały uznać wyższość rywalek, przegrywając 0:3 i w setach 7:25, 

10:25, 7:25. Mimo porażki z bardziej doświadczonym i starszym zespołem nasza młodsza drużyna zagrała lepiej niż we 

wcześniejszym meczu. 

Naszym juniorkom dziękujemy za pokaz charakteru, wolę walki, ambicję oraz zaangażowanie w sobotnich i niedzielnych 

spotkaniach, w których wystąpiliśmy w składach: 

KPS I Czaplinek: Kuzio P., Babiak J., Babiak K., Kaczir A., Gabryś A., Waszajło M., Waszajło R. (libero), Michaliszyn L. 

KPS II Czaplinek: Nowacka D., Michaliszyn D., Rylik D., Smuga K., Górska N., Jakubowicz H. 

 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 
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12 grudnia nasze drużyny juniorskie rozegrały kolejne mecze w lidze wojewódzkiej w sezonie 2021/2022. W hali 

widowiskowo-sportowej w Czaplinku mierzyliśmy się z liderem rozgrywek UKS Pomorzanie Pogodno Bukowe Szczecin. 

Jako pierwszy do rywalizacji przystąpił nasz pierwszy zespół, który zajmuje drugie miejsce w lidze. Zapowiadało się więc 

ciekawe starcie na szczycie. Pomimo braku dwóch podstawowych zawodniczek: Patrycji Kuzio i Justyny Babiak nasze 

dziewczyny nawiązały równorzędną, wyrównaną walkę z drużyną szczecińską. Pierwszą partię przegraliśmy 17:25, zaś  

w drugim i trzecim secie ulegamy nieznacznie rywalkom w stosunku 22:25, przegrywając po półtorej godzinie gry cały mecz 

0:3. 

Po przerwie z zespołem szczecińskim zmierzył się nasz drugi zespół. Liderki rozgrywek nie pozwoliły na zbyt wiele naszym 

dziewczynom, zwyciężając pewnie i wysoko po niespełna godzinie gry 3:0 i w setach odpowiednio 25:5, 25:6, 25:16. 

Pomimo porażek z drużyną ze Szczecina dziękujemy naszym juniorkom za podjętą walkę w dzisiejszych spotkaniach. 

Wystąpiliśmy w nich w następujących składach: 

 

KPS I Czaplinek: Babiak Katarzyna, Kaczir Aleksandra, Gabryś Aleksandra, Waszajło Maja, Waszajło Roksana (libero), 

Michaliszyn Lidia (kapitan), Kalka Beata. 

KPS II Czaplinek: Zalewska Zuzanna (kapitan), Kliszczak Sandra, Wojtczak Alicja, Wojtczak Klaudia, Rylik Dominika, Nowacka 

Dagmara, Smuga Kamila, Gajewska Anna (libero). 

 

Krzysztof Rosiak, trener KPS Czaplinek 

Gala Sportu LKS Lech Czaplinek 2021 

W sobotę 27 listopada 2021 r. w hali widowiskowo-sportowej  

w Czaplinku odbyła się uroczysta Gala Sportu Ludowego 

Klubu Sportowego LECH Czaplinek 2021, podczas której 

wręczono podziękowania, nagrody i podsumowano bieżący 

rok działalności klubu.  

W pierwszej części gali drużyny Lecha, tj. seniorzy, juniorzy 

starsi oraz trampkarze rozegrały między sobą halowy turniej 

piłkarski. W trakcie jego trwania były przeprowadzone 

warsztaty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym przez Pana Pawła Proniuka. Po 

zakończeniu tych wydarzeń rozpoczęła się część oficjalna 

uroczystości. Na samym początku prezes klubu Wojciech Pauliński przywitał zaproszonych gości, zawodników oraz kibiców. 

Następnie podziękowano wszystkim sponsorom, do grona których należą: Gmina Czaplinek, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe IRAS Ireneusz Gacki, Usługi Gastronomiczne Wojciech Kusa, MEBKUS Mirosław Kusa, Ośrodek 

Wypoczynkowy Kusy Dwór Krzysztof Kusa, BENEKO Bernard Bubacz, MAJK – TEXTILE Maciej Wójcik, Rimaster Poland Sp.  

z o.o., Cezary i Tomasz Czech, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LIRAS Maria Gacka, Malarnia Proszkowa 

Jarosław Bojdo, Swojskie Wyroby TOMASZ Tomasz Suska, Zakład Torfowo-Borowinowy WOKAS S.A. Czarne Małe, LIFESTYLE 

Krzysztof Branicki, VITAMED Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Bartłomiej Aleksander, Auto Stodoła Nowe Worowo Marian 

Żynis, Urban Investment Group sp. z o. o., "SANIUK" Kancelaria Radcowska, PZU Ubezpieczenia Czaplinek Piotr Kukuła. 

W dalszej kolejności wręczono podziękowania za dobrą i owocną współpracę członkom Zarządu klubu oraz osobom  

i instytucjom wspierającym: Zbigniewowi Florczakowi, Ryszardowi Handlowi, Kamilowi Lutyńskiemu, Referatowi Sportu  

i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Czaplinku,Katarzynie Szlońskiej-Getce, Jolancie Paulińskiej, Małgorzacie Fedorowiat-

Nowackiej, Monice Dorobie, Aleksandrze Łuczyńskiej, Gabrielowi Grochowskiemu, Waldemarowi Chrzanowskiemu,  



Sport 

24 

Biuletyn Informacyjny grudzień 2021 

Łukaszowi Smoleńskiemu, Kamilowi Juszczakowi, Wacławowi Mierzejewskiemu, Zbigniewowi Dudorowi. 

Po wręczeniu podziękowań odczytano akt nadania naszemu klubowi tytułu honorowego „Zasłużony Dla Gminy Czaplinek", 

który został nadany w uznaniu szczególnych zasług dla gminy Czaplinek uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku. 

W dalszej części uroczystości prezes Wojciech Pauliński wręczył okolicznościową pamiątkę rodzinie śp. Zbigniewa 

Kibitlewskiego – zasłużonego wieloletniego piłkarza, trenera oraz działacza Lecha Czaplinek. Następnie omówił dokonania 

Zarządu w latach 2020 i 2021, do których należą m.in. instalacja zautomatyzowanego systemu nawadniania murawy na 

stadionie miejskim (zrealizowanego wspólnie z OSP Czaplinek w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek 2020), 

przygotowanie boiska treningowego oraz montaż piłkochwytów. Ponadto przedstawił plany na kolejne lata oraz 

podziękował kadrze trenerskiej w osobach: Piotra Kibitlewskiego, Jacka Stawskiego, Jakuba Łacnego oraz Dariusza Łacnego. 

W ostatniej części gali trenerzy drużyn młodzieżowych oraz seniorów podsumowali sytuację w swoich zespołach  

w rozgrywkach ligowych dziękując wszystkich zawodnikom za ich zaangażowanie oraz wkład w wyniki wyróżniając 

najlepszych piłkarzy. Trener drużyny trampkarzy Dariusz Łacny wręczył dyplomy całej drużynie oraz okolicznościowe 

statuetki Dawidowi Rutkowskiemu, Kacprowi Babiakowi, Szymonowi Chrzanowskiemu oraz Janowi Szczanowiczowi.  

W imieniu nieobecnego trenera juniorów starszych Jakuba Łacnego kierownik zespołów młodzieżowych Waldemar 

Chrzanowski nagrodził Oliwiera Gubę, Mateusza Baranowskiego, Oliwiera Kotowicza oraz również przekazał dyplomy 

wszystkim zawodnikom. Trener drużyny seniorów Piotr Kibitlewski szczególnie wyróżnił Adama Groździeja, Mateusza 

Krasonia oraz Macieja Górniaka, jak również wręczył statuetki dla członków Zarządu: Ryszarda Handla, Zbigniewa Florczaka 

oraz Wojciecha Paulińskiego.  

Na zakończenie uroczystości prezes klubu Wojciech Pauliński wręczył wiązanki kwiatów paniom: Katarzynie Szlońskiej-

Getce, Małgorzacie Fedorowiat-Nowackiej, Irenie Florczak, Annie Bubacz oraz Ewie Lutyńskiej oraz podziękowano 

wszystkim za udział w uroczystej gali. Zapraszam do obejrzenia całej fotorelacji z tej uroczystości, którą 

można znaleźć na profilu Facebook Lecha Czaplinek https://www.facebook.com/LechCzaplinekk 

 

 

Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek 

Ostatnie mecze Lecha Czaplinek w 2021 roku 

W listopadzie 2021 r. ostatnie mecze w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 rozegrały drużyny juniorów starszych oraz 

seniorów Lecha Czaplinek. W tym artykule przedstawię krótką relację z tych spotkań piłkarskich. 

SENIORZY 

W sobotę 6 listopada na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim rozegraliśmy mecz w ramach 13. kolejki z miejscową 

drużyną Calisii, z którą przegraliśmy 2:4. Bramki dla naszego zespołu strzelili Igor Szafarz oraz Bartłomiej Woźniak. W tym 

spotkaniu wystąpiliśmy w zestawieniu: Urkiel - Groździej, Kibitlewski Paweł, Woźniak, Krasoń - Jureczko, Kibitlewski Piotr, 

Górniak, Pytka (59' Skibicki) - Szafarz (88' Bołdysz), Szpakowski (86' Kuzio). 

Tydzień później na stadionie miejskim w Czaplinku mierzyliśmy się w ramach 14. kolejki z drużyną Światowida 63 Łobez. Ten 

mecz wygrywamy 2:0 po bramkach Macieja Górniaka oraz Kacpra Szpakowskiego, a wystąpiliśmy w nim w składzie: Urkiel – 

Kuzio (53' Kondratowicz), Woźniak, Kibitlewski Paweł, Groździej - Jureczko (76' Skibicki), Kibitlewski Piotr, Górniak, Krasoń - 

Szpakowski (88' Pytka), Szafarz (63' Stróżyk). 

Ostatni mecz ligowy w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 rozegraliśmy na stadionie miejskim w Dobrzanach. W sobotę 20 

listopada w spotkaniu 15. kolejki zremisowaliśmy 2:2 z zespołem Zorzy Dobrzany po bramkach Bartłomieja Woźniaka oraz 

Macieja Górniaka, grając w zestawieniu: Urkiel - Krasoń, Kibitlewski Paweł, Woźniak, Groździej - Pawłowski (90' Bołdysz), 

Kibitlewski Piotr, Górniak, Jureczko - Stróżyk, Szpakowski (72' Kondratowicz). Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie 

występów drużyny seniorów. 
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W rundzie jesiennej zespół reprezentowało 27 zawodników: Bołdysz Krzysztof, Górniak Maciej, Groździej Adam, Handel 

Jarosław, Jureczko Mateusz, Kibitlewski Paweł, Kibitlewski Piotr, Kondratowicz Mariusz, Krasoń Mateusz, Kubiak Sławomir, 

Kunert Maksym, Kuzio Adrian, Lutyński Kacper, Lutyński Kamil, Pawłowski Mateusz, Pytka Hubert, Sekrecki Wojciech, 

Simiński Bartłomiej, Skibicki Rafał, Sobol Dawid, Stróżyk Szymon, Szafarz Igor, Szpakowski Kacper, Tomaszewicz Kacper, 

Urkiel Łukasz, Woźniak Bartłomiej, Zjawiony Dawid. 

Klasyfikacja strzelców na koniec rundy jesiennej: 

8 – Górniak Maciej; 4 – Szpakowski Kacper, Pawłowski Mateusz; 2 – Sobol Dawid, Simiński Bartłomiej, Pytka Hubert, 

Woźniak Bartłomiej; 1 – Kibitlewski Paweł, Kuzio Adrian, Stróżyk Szymon, Kondratowicz Mariusz, Szafarz Igor, samobójcza. 

Drużyna seniorów po rozegraniu piętnastu spotkań w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 zajmuje 9. miejsce w KEEZA 

Klasie Okręgowej grupa 4 z dorobkiem 23 punktów (6 zwycięstw, 5 remisów, 4 porażki) i bilansem bramkowym 30:27. 

JUNIORZY STARSI 

Drużyna juniorów starszych trenera Jakuba Łacnego występująca w rozgrywkach koszalińskiej II ligi okręgowej A1 Junior 

grupa 2 rozegrała w listopadzie ostatni mecz ligowy w rundzie jesiennej. W czwartek 11 listopada na stadionie miejskim  

w Czaplinku przegraliśmy 1:3 z Koroną Człopa w zaległym spotkaniu 1. kolejki po bramce Oliwiera Kotowicza. Poniżej 

przedstawiam krótkie podsumowanie występów naszych juniorów w rundzie jesiennej. 

Kadra zespołu liczy 31 zawodników i przedstawia się następująco: Baranowski Mateusz, Duszyński Damian, Garczarek 

Dawid, Groździej Adam, Guba Oliwier, Hildebrandt Jakub, Hołubek Dominik, Kaczmarek Jan, Kondratowicz Mariusz, 

Kotowicz Oliwier, Kunert Maksym, Machalski Maciej, Makuch Szymon, Okulewicz Dawid, Przytuła Maksymilian, Pytka 

Hubert, Romanowicz Jeremiasz, Rutkowski Dariusz, Sekrecki Wojciech, Skonieczny Mateusz, Smuga Filip, Stróżyk Szymon, 

Szafarz Igor, Szczygieł Jakub, Tynny Maksymilian, Urkiel Łukasz, Wąwoźniak Hubert, Wodzyński Jakub, Wodzyński Hubert, 

Zaręba Łukasz, Zięba Mateusz. 

Klasyfikacja strzelców na koniec rundy jesiennej: 

6 – BaranowskI Mateusz; 5 – Kotowicz Oliwier; 2 – Romanowicz Jeremiasz, Guba Oliwier; 1 – Makuch Szymon, Kaczmarek 

Jan. 

Drużyna juniorów starszych po siedmiu rozegranych spotkaniach zajmuje 3. miejsce w tabeli 

z dorobkiem 9 punktów (3 zwycięstwa, 4 porażki) i bilansem bramkowym 17:19. 

Więcej informacji na FB Lech Czaplinek oraz kanale YouTube Lech Czaplinek.  

  

Łukasz Smoleński, działacz LKS Lech Czaplinek 
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I miejsce Akademii Piłkarskiej w Świdwinie 

W niedzielę 28 listopada 2021 r. odbył się turniej AGA-TOMA 

CUP w Świdwinie w roczniku 2013, w którym wzięła udział 

drużyna Akademii Piłkarskiej z Czaplinka. W zawodach wzięło 

udział 10 drużyn, które podzielone zostały na dwie grupy. AP 

Czaplinek w grupie nie miała sobie równych. W czterech 

spotkaniach zdobyła komplet punktów pokonując AP Mielno 

(2:1), Pogoń FS Szczecin (3:0), AP Sparta Złotów (2:0), Unia 

Białogard (2:1). W meczu o finał nasz zespół zremisował po 

bardzo dobrym spotkaniu z AP GAP Bruskowo Wielkie. 

Dopiero w rzutach karnych nasi chłopcy przechylili szalę 

zwycięstwa na swoją stronę (k4:3). W wielkim finale po raz 

kolejny rywalem zespołu z Czaplinka była drużyna AP Mielno. I tym razem chłopcy z Czaplinka stanęli na wysokości zadania, 

pokonując swoich rywali 2:0, wygrywając cały turniej bez żadnej porażki. 

Bramki dla AP Czaplinek strzelali: Piet Balvert - 4 bramki,  Szymon Biegajło - 3 bramki, Alan Powierski - 2 bramki, Antek 

Łesyk - 1 bramka, Mateusz Baczyński - 1 bramka. 

Akademię Piłkarką Czaplinek reprezentowali: Alan Powierski, Dominik Baran, Dominik Jędrek, Ksawery Pauliński, Szymon 

Biegajło, Antek Łesyk, Mateusz Baczyński, Piet Balvert. Trener - Adam Marczak 

Serdecznie gratulujemy! 

Pierwsza czwórka turnieju: 

1. AP Czaplinek 

2. AP Mielno 

3. AP GAP Bruskowo Wielkie 

Pogoń Szczecin 

Dziękujemy serdecznie firmie IRAS za bezpieczny transport i wszystkim tym, którzy wspierają naszą Akademię. 

Zachęcamy do odwiedzania strony naszego klubu: www.apczaplinek.pl 

 

Erwin Biegajło, prezes Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

II miejsce Akademii Piłkarskiej Czaplinek w Nakle nad Notecią 

W niedzielę 5 grudnia 2021 r. w Nakle nad Notecią odbył 

się halowy turniej piłki nożnej w roczniku 2013, w której udział 

wzięła drużyna Akademii Piłkarskiej z Czaplinka. 

Zawody podzielone zostały na dwie grupy po 4 zespoły. 

Drużyna z Czaplinka rozlosowana została do grupy A, w której 

zmierzyła się z zespołami: Juventus Academy Bydgoszcz Bianko, 

Junior Nakło nad Notecią oraz Olimpia Wtelno. W grupie AP 

Czaplinek wygrała dwa mecze oraz jeden przegrała jeden  

z gospodarzem z Nakła. 

Po rozegranych spotkaniach w grupie, zespół z Czaplinka 

awansował z drugiego miejsca do grupy Złotej, w której 

ponownie spotkał się z drużyną z Nakła nad Notecią oraz 



Sport 

27 

Biuletyn Informacyjny grudzień 2021 

Po bardzo dobrej grze drużyna z Czaplinka zajęła II miejsce w grupie Złotej i jednocześnie w całym turnieju. Turniej wygrywa 

zespół z Bydgoszczy, a gospodarze z Nakła zajęli III miejsce. 

Wielkie gratulacje dla chłopaków, bo znów pokazali charakter i wolę walki. 

W turnieju zagrali: Piet Balvert- 6 bramek, Antek Łesyk- 1 bramka, Szymon Biegajło - 2 bramki, Alan Powierski - 1 bramka, 

Mateusz Baczyński - 1 bramka, Michał Stępniak, Wojtek Pawlik, Alan Pańczyk, Szymon Młynarczyk, Ksawery Pauliński – 

bramkarz. 

Dziękujemy panu Ireneuszowi Gackiemu właścicielowi firmy IRAS za bezpieczny i wygodny transport. 

 

Erwin Biegajło, prezes Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

Podsumowanie stażu trenerów Akademii Piłkarskiej w Legii Warszawa 

W dniach 9-12 grudnia 2021 r. kilku trenerów Akademii 

Piłkarskiej udało się na szkoleniowy staż do Legii Warszawa. 

Dla naszej kadry to niewątpliwie ważny etap w zbieraniu 

trenerskiego doświadczenia i umiejętności. 

Program stażu obejmował m.in.: 

- obserwacje treningów i turniejów zespołów dziecięcych 

Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa 

- uczestnictwo w wykładach teoretycznych prowadzonych 

przez trenerów grup młodzieżowych, a także specjalistów od 

działu analizy, programu motorycznego, rozwoju 

indywidualnego, dietetyki i psychologii 

- udział w treningu praktycznym techniki Legia Soccer 

Schools 

- obserwacje meczów towarzyskich drużyn U17, U18, a także II zespołu Legia Warszawa 

- zapoznanie się z nowoczesnym ośrodkiem treningowym Legia Training Center 

- oglądanie meczu Legia Warszawa - Spartak Moskwa w ramach rozgrywek Ligi Europy 

Po ukończeniu stażu każdy z trenerów otrzymał oficjalny certyfikat ukończenia stażu trenerskiego w Akademii Piłkarskiej 

Legii Warszawa. 

W stażu udział wzięli: Ariel Gondek, Piotr Kibitlewski, Krzysztof Bołdysz, Rafał Skibicki, Adam Marczak. 

To były cztery intensywne dni z możliwością wielu obserwacji, analiz i rozmów. Ogromny zastrzyk wiedzy i zapału do dalszej 

pracy oraz udziału w kolejnych stażach - podsumowali trenerzy. 

 

Erwin Biegajło, Prezes Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

„Pierwszy krok akrobatyczny” 

4 grudnia 2021 w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku odbyły się zawody sportowe pn. „Pierwszy krok akrobatyczny”, 

którego organizatorem był klub ULKS Akrobatyka Czaplinek. Zawody oficjalnie otworzył burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz. Zmagania te wsółfinansowane były przez Powiat Drawski i Gminę Czaplinek.  

 

Startowało 112 zawodników w 4 konkurencjach podzielonych na 19 kategorii. Zawodnicy z Czaplinka zdobyli 11 medali  

w tym 4 złote, 2 srebrne oraz 6 brązowych. 
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W zawodach startowały zawodniczki z Klubów: 

UKS ISKRA Piła - trener Natalia Troczyńska, AKADEMIA  AKROBATYKI LA PASSION Kołobrzeg - Trenerki Marta Kuchna, 

Barbara Rosińska UKS AKROFITNESS Szczecinek - trener Wioletta Szydlak, Wiesława Pańtak, ALKS Borne Sulinowo - trener 

Katarzyna Andrzejewska ULKS AKROBATYKA Czaplinek - trener Katarzyna Andrzejewska, Iga Nagórska. 

Podczas zawodów gościliśmy:  burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza, sekretarz Gminy Czaplinek Marcelinę Mastalisz, 

kierownika Referatu Sportu i Rekreacji Janusza Ziętkiewicza, dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury Aleksandrę 

Łuczyńską. 

Wyniki: 

kategorii pierwszy krok:  

I miejsce zdobyła Julia Wawer (8 lat) i Marysia Swędzikiewicz (11 lat) 

II miejsce zdobyła Gabrysia Podolak (8 lat) 

III miejsce zdobyła Hania Sobkowska (7 lat) i Maja Sikorska (8 lat), 

 

pierwszy krok plus: 

I miejsce zdobyła Amelia Sameć 

II miejsce Sandra Bujnowska 

III miejsce Adela Nowak i Małgorzata Todys 

 

W kategorii: Pierwszy krok Premium: 

I miejsce Kalina Nagórska 

II miejsce Zofia Szurgot 

III miejsce Pola Ząbczyk 

 

Katarzyna Jędrzejewska, trenerka ULKS Akrobatyka Czaplinek 

Wyróżnienie dla Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej  

w Czaplinku 

8 grudnia 2021 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się gala podsumowująca program „Społecznik 2019 – 

2021” pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – pana Olgierda Geblewicza. Podczas gali został 

rozstrzygnięty konkurs „Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim”, który organizowany był przez Stowarzyszenie 

POLITES. W konkursie tym Szkolne Koło Caritas otrzymało wyróżnienie za swoją dotychczasową działalność i zaangażowanie 

w pomoc potrzebującym w naszej gminie i nie tylko. Szkolne Koło Caritas cyklicznie bierze udział w następujących akcjach: 

 „Tak, pomagam” – zbiórka żywności przed świętami w czaplineckich sklepach. Zbierane są artykuły spożywcze, 

które trafiają do najbardziej potrzebujących mieszkańców z gminy Czaplinek;  

 „Zapałka nie ogrzeje” – diecezjalna zbiórka na cmentarzu. Z zebranych datków pokrywane są rachunki za prąd i gaz 

potrzebującym seniorom; 

 „Pola Nadziei”. Co roku wspierany jest Dom Opiekuńczo – Hospicyjny Caritas im. biskupa Czesława Domina  

w Darłowie. Przy kościele zbierane są datki na potrzeby ludzi chorych i umierających w hospicjum; 

 „Kredkobranie” – zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży mieszkających na Kresach;  

 „Tornister pełen uśmiechu”. Zebrane fundusze zostały przekazane na zakup przyborów i zabawek do świetlicy 

szkolnej w miejscowości Rundu w Namibii, gdzie pracuje salezjanin z Czaplinka ks. Jerzy Szurgot; 

 „Drzewo Życia dla Rwandy” – projekt wspierający zwalczanie głodu wśród dzieci tego kraju; 
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 „Be(e) Good – z owadami za pan brat” – 

projekt ekologiczny wygrany w 

ogólnopolskim konkursie Caritas Laudato 

Si. Miał na celu ochronę, przywracanie i 

rozszerzanie bioróżnorodności naszego 

terenu, a także propagowanie przesłania 

ekologicznego encykliki Papieża Franciszka 

Laudato Si; 

 „Młodość i doświadczenie to idealne 

połączenie” – projekt mający na celu 

integrację środowiska uczniów Szkoły 

Podstawowej ze środowiskiem Seniorów.  

 

Od wielu lat główną koordynatorką działalności Szkolnego Koła Caritas jest pani Agnieszka Kaczmarek, a opiekunkami 

wolontariuszy są panie: Grażyna Danis, Małgorzata Pachciarek oraz Renata Aleszko.  

 

Renata Aleszko, Szkoła Podstawowa w Czaplinku 

Wizyta burmistrza Czaplinka w Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu Publicznym  

w Czaplinku 

13 grudnia 2021 r. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 

udał się w odwiedziny do Szkoły Podstawowej przy ul. 

Słonecznej oraz do Przedszkola Publicznego przy ul. 

Grunwaldzkiej w Czaplinku. 

Celem wizyty w obu placówkach było złożenie gratulacji za 

szczególne osiągniecia, którymi w ostatnim czasie mogły 

pochwalić się wychowankowie Szkoły Podstawowej  

i Przedszkola. 

Spotkanie w szkole skierowane było do uczniów ze Szkolnego 

Koła Caritas, które 8 grudnia br. zdobyło wyróżnienie  

w konkursie „Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim” 

za swoją dotychczasową działalność i zaangażowanie na 

rzecz potrzebujących. Konkurs rozstrzygnięto w Szczecinie 

podczas Gali podsumowującej program „Społecznik 2019-

2021” pod patronatem Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego – pana Olgierda Geblewicza. 

Burmistrz pogratulował i podziękował uczniom należącym do 

Szkolnego Klubu Caritas za ich ogromny zapał i niesienie 

bezinteresownej pomocy, oraz opiekunkom Szkolnego Koła 

Caritas, paniom: Agnieszce Kaczmarek, Grażynie Danis, 

Małgorzacie Pachciarek i Renacie Aleszko. To właśnie one 

aktywizowały i zachęcały młodzież do działań  
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wolontariackich. Na koniec spotkania uczniowie wręczyli burmistrzowi przepięknie wykonany stroik świąteczny. 

Z kolejnymi gratulacjami oraz podziękowaniami burmistrz udał się do Przedszkola Publicznego. Przedszkolaki z tej placówki 

wzięły udział w Ogólnopolskim konkursie pt. „Zabawka sensoryczna”, zajmując w nim I oraz III miejsce. Burmistrz złożył 

serdeczne gratulacje dyrektorowi placówki panu Stanisławowi Nowickiemu oraz pani wicedyrektor Justynie Piętosie za 

prężne działanie całej placówki. Podziękował również wychowawcom wyróżnionych dzieci za rozbudzanie w najmłodszych 

wyobraźni i pomysłowości poprzez zachęcanie do udziału w różnych konkursach. 

Miłym akcentem spotkań burmistrza było wręczenie wielkiego pluszowego misia, który przypominać ma jak bardzo ceniona 

jest działalność wolontariatu oraz reprezentowanie naszej gminy w konkursach, w których udział biorą mieszkańcy 

Czaplinka. 

 

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

Wręczono nagrody w konkursie „Na najlepsze hasło ekologiczne, zawiązane  
z Europejskim Dniem Bez Samochodu”  
 
2 grudnia 2021 burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 

uroczyście wręczył nagrody laureatom ogłoszonego przez 

Gminę Czaplinek konkursu na „Na najlepsze hasło ekologiczne, 

zawiązane z Europejskim Dniem Bez Samochodu”.  

Przypominamy, że we wrześniu 2021 został ogłoszony konkurs, 

w którym niezależna komisja (panie: Monika Kruk-Kobeluk – 

plastyczka, Dzidka Harańczyk – animatorka kultury oraz Alina 

Karolewicz – polonistka) wyłoniła najlepsze hasła, nawiązujące 

do idei zielonego transportu. 

Oprócz nagród rzeczowych przyznano szczególne wyróżnienia 

polegające na artystycznym wypisaniu  wybranych przez 

komisję haseł na powstałym jesienią br. nowym odcinku ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko. Poniżej 

przedstawiamy zwycięskie hasła, które przed sezonem letnim pojawią się w przestrzeni miasta: 

 „Świat to skarb, my w nim złoto. Auto w garażu, pójdę piechotą.” (autor: pan Kacper Szpakowski) 

 „Jeśli chcesz być bohaterem, zaprzyjaźnij się z rowerem.” (autorka: Maja Machalska) 

 „Rower nie truje, a życie ratuje.” (autor: pan Jan Dymecki). 

Ponadto burmistrz wręczył również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych i gadżetów Gminy Czaplinek. 

Wyróżnione hasła to: 

 „Chroń zieleń i przyrodę, nie jedź dziś samochodem.” (autor: Damian Bojko) 

 „Los planety cię przejmuje, czas wprowadzić pewne zmiany. 

 Zostaw auto, wybierz rower, spacer mile też widziany.” (autor: Oliwier Znajewski) 

Oprócz tego, wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymały zestawy materiałów i gadżetów promocyjnych 

Gminy Czaplinek. 

Cieszymy się, że mieszkańcy biorą udział w naszych akcjach oraz, że wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli się uczestnicy 

ze wszystkich grup wiekowych. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w kolejnych 

konkursach organizowanych przez Gminę Czaplinek. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Lapidarium - pielęgnujemy lokalną pamięć historyczną 

Celem projekt pn. " Lapidarium – pielęgnujemy lokalną pamięć 

historyczną" jest ocalenie dziedzictwa przedwojennych 

mieszkańców naszych terenów poprzez utworzenie lapidarium 

przy cmentarzu komunalnym w Siemczynie.  

Pomysłodawcą tych działań jest społeczność lokalna. 

Mieszkańcy zainteresowali się porzuconymi na cmentarzu 

poniemieckimi nagrobkami, ich fragmentami, krzyżami  

i rzeźbami nagrobnymi. Nasza społeczność jest wyczulona na 

zachowanie dziedzictwa historycznego, na ziemiach, które 

zamieszkują. Poprzez wielki szacunek do dawnych Pomorzan  

i, oczywiście, brak destrukcyjnego podejścia do wszystkiego co 

poniemieckie. Takie podejście dało impuls do stworzenia 

lapidarium przy siemczyńskim cmentarzu.  

W ramach niniejszego projektu osiągneliśmy następujące rezultaty:  utworzyliśmy lapidarium - historyczną atrakcję 

turystyczną, zakupiliśmy ok. 120 szt. roślin wieloletnich, zaangażowaliśmy do prac nad utworzeniem lapidarium ok. 20 

wolontariuszy, w tym młodzież siemczyńską, zwiększyliśmy atrakcyjność historyczną sołectwa.  

Ponadto prace przy utworzeniu lapidarium sprzyjały integracji lokalnej społeczności, zwiększyło wiedzę historyczną wśród 

mieszkańców i turystów odwiedzających miejscowość, rozwój osobisty społeczeństwa. Lapidarium ogrodzono i ustawiono 

tablicę informacyjną, a uroczyste otwarcie nastąpiło podczas dni dziedzictwa w Siemczynie.  

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Siemczyna oraz prezesowi i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej Czaplinku,  

a w szczególności pani Agnieszce. 

 

Michał Olejniczak, sołtys Siemczyna  

Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny 

Stowarzyszenie Pactum z Dębna uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Uzyskamy w nim 

bezpłatnie porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z porad będzie można skorzystać telefonicznie lub mailowo 

od 22 listopada do końca roku.  

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego bywają często bardzo skomplikowane oraz trudne pod względem emocjonalnym dla 

stron. Ich liczba, także na skutek pandemii, wzrasta. Tylko w roku 2020 do wydziałów rodzinnych wpłynęło ich prawie 1,2 

mln. – W wielu takich sprawach mamy do czynienia z małoletnimi dziećmi, których dobro może być zagrożone – mówi 

radca prawny Aleksandra Trusewicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Pactum. 

Stowarzyszenie Pactum już od kilku lat świadczy nieodpłatną pomoc prawną, a obecnie dzięki dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S dla Rodziny”. 

– Połowa porad, które teraz udzielamy w Stowarzyszeniu Pactum w Dębnie dotyczy spraw rodzinnych. Widzimy też pewną 

narastającą tendencję, dlatego chcemy wyjść z pomocą do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i 

uruchamiamy „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Będzie można w nim uzyskać poradę prawną. 

Zapewniamy pełną dyskrecję, zaufanie oraz zrozumienie. Porady będą świadczone przez radców prawnych, których 

obowiązuje kodeks etyki oraz ustawa o radcach prawnych – wyjaśnia radca prawny Aleksandra Trusewicz. 

Pomoc w ramach „Mobilnego Punktu Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny” dostępna będzie już od 22 listopada do końca 

roku, w godzinach od 10.00 do 13.00. Z radcą prawnym będzie można skontaktować się telefonicznie lub mailowo: 
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numer telefonu: 502 455 394;  

adres e-mail: stowarzyszenie.pactum@gmail.com 

Porad prawnych udzielać będzie radca prawny z doświadczeniem  

w sprawach rodzinnych, jednocześnie mediator sądowy. 

W sądach rodzinnych rozpatrywane są sprawy o alimenty (chyba, że 

są one ustalane w trakcie rozwodu) czy o ustanowienie rozdzielności 

majątkowej między małżonkami. Ponadto wydziały rodzinne  

i nieletnich zajmują się sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, 

kontaktów z dzieckiem, adopcji, uznania ojcostwa, opieki oraz 

kurateli. 

– Organizacje pozarządowe są od lat naszym sprawdzonym 

partnerem, z którym współpracujemy przy realizacji wielu działań, ale 

i przyznając dotacje na konkretne zadania. Zależy nam, żeby 

mieszkańcy, w razie potrzeby, mieli dostęp do profesjonalnych usług  

i porad – mówi Marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Uruchomienie pomocy przez Stowarzyszenie Pactum z Dębna 

możliwe jest dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez 

Województwo Zachodniopomorskie  w trybie pozakonkursowym. 

Kwota dotacji wynosi 8 458,00 zł. 

  

Źródło: Stowarzyszenie Pactum z Dębna 

Skrzydełka 2021 

Dziękuję wszystkim dużym i małym za zaangażowanie  

w ekologiczną akcję pt. "Skrzydełka 2021" na rzecz ptaków, 

która rozpoczęła się wiosną tego roku. Wspaniałym stolarzom, 

za włożenie serca i solidność wykonania budek lęgowych,  

a także zaprzyjaźnionym znawcom ptaków z opolskiego, którzy 

specjalnie przyjechali do naszej gminy, by wesprzeć swoim 

doświadczeniem i wiedzą nasze poczynania.  

Dziękuję uczniom klasy siódmej ze Szkoły Podstawowej  

w Czaplinku za dokładne pomalowanie ptasich domków 

specjalnym olejem, uczestnikom "Warsztatów z przygodą" za 

przyozdobienie desek w naturalne kolory, a w trakcie za mądre 

pogadanki i spostrzeżenia pod adresem przyrody w naszej 

gminie, przyjaciołom i sponsorom za pomoc finansową oraz wdrapywanie się na drabinę.  

Wsparliśmy ptaki z naszego regionu, którym ubywa przestrzeni do życia na naszym terenie, w szczególności poprzez 

wycinanie i ogławianie drzew i krzewów. Sześćdziesiąt budek lęgowych zawisło m.in. w okolicy Ośrodka Sportów Wodnych 

w Czaplinku, na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej oraz w ośrodku wczasowym „Kusy Dwó nad jeziorem Drawsko. 

W tym roku skupiliśmy się na ptakach typu sosnówka, czubatka, mazurek, muchówka, żałobna itp., o czym świadczy rozmiar 

otworu wlotowego oraz wielkość budek i wysokość zawieszenia ich nad ziemią (2-5 m).  
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Na wykładzie od ornitologów dowiedzieliśmy się o ważnych zasadach na temat wieszania budek m.in. zawsze od strony 

wschodniej lub południowowschodniej, nie w pełnym słońcu, a także odległość między skrzynkami tego samego typu nie 

powinna być mniejsza niż 30 m. Mam nadzieję, że to tylko początek łączenia ludzi, by tworzyć i działać razem dla przyrody, 

dla wsparcia bioróżnorodności, dla nas. 

Projekt lokalny: "To tu przyroda. Gmina Czaplinek."  

 

Monika Kruk-Kobeluk 

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki  2021  
 

„Otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się, czy ktoś nie potrzebuje trochę 

czasu, trochę uwagi.  

Może jest to człowiek samotn albo zgorzkniały,  

albo chory, albo niedołężny.  

Może starzec, a może dziecko.  

Nie pomiń okazji, gdy możesz coś z siebie ludziom ofiarować jako 

człowiek”. 

- Albert Schweitzer 

 

11 i 12 grudnia odbył się Weekend Cudów Szlachetnej 

Paczki. Szlachetna Paczka jest ogólnopolskim projektem 

społecznym organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. 

Głównym celem jest pomoc rodzinom, osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji. Celem jest mądra pomoc, dająca szansę na zmianę. Idea Szlachetnej Paczki to nie tylko 

przygotowanie paczek, to przede wszystkim praca z darczyńcami i wolontariuszami. To właśnie oni pomagają rodzinom.  

Szlachetna Paczka zawitała po raz drugi do „Rejonu Czaplinek”. Obszar obejmował teren gminy Czaplinek, Złocieniec, 

Łubowa oraz Barwic. W tym roku zwiększyło się grono wolontariuszy oraz zdecydowanie większa ilość rodzin została 

zgłoszona. Ogromnym sukcesem był moment, kiedy po weryfikacji i opublikowaniu na stronie Szlachetnej Paczki okazało 

się, że dla 100% rodzin pojawili się darczyńcy. Wszystkie paczki przygotowały łącznie 84 osoby o wielkim sercu.  

W skład prezentów weszły lodówki, pralki, kuchnia gazowa, maszyna do szycia, odzież, obuwie, kołdry, poduszki, bony na 

zakupy, artykuły spożywcze, chemiczne, opał, a nawet karma dla zwierząt. Wolontariusze skrupulatnie podeszli do swoich 

zadań, zapisywali i notowali potrzeby rodziny. W tym roku oprócz darczyńców z terenu Polski, byli darczyńcy z terenu 

Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Odległość nie wpłynęła na przygotowanie paczek dla potrzebujących. Zaangażowanie było 

ogromne ze strony darczyńców do tego stopnia, że przywieźli paczki dla rodzin z terenu naszego regionu wprost z Berlina. 

Łzy szczęścia pojawiły się w sobotę i niedzielę w niejednym domu.  

Myślę, że mieszkańcy z rejonu Czaplinka, Łubowa, Barwic, Białogardu  mogą być dumni mając w swoim wspaniałym 

społeczeństwie takich wolontariuszy jak: Monika Doroba, Izabella Wajda, Joanna Piotrowska, Ewa Pielechata, Kamila 

Czernia czy Marta Tarnecka. Jako Lider Wolontariuszy bardzo Wam, kochani, dziękuję za tak owocną współpracę, która 

napełnia empatią i ciepłem.  

Dumna jestem z Was i wszystkich osób, które włączyły się w przygotowanie finału Weekendu Cudów. Dodam, że to 

wszystko wymagało czasu, pracy (nawet późnymi wieczorami), poświęcenia. Podziękowania kieruję również do pana 

Daniela, który użyczył auto do przewozu ogromnej ilości paczek, do pani Izabelli za użyczenie magazynu, do panów Jacka  

i Piotra, którzy  zostali „mistrzami wnoszenia pralek, lodówek, kuchenek itp." 

 

Agnieszka Chrościcka, Lider Rejonu Czaplinek 
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Wsparcie dla mieszkańców gminy Czaplinek 

W okresie Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czaplinku od wielu lat przygotowują świąteczne paczki 

żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. W tym roku 70 

rodzin korzystających z pomocy społecznej, w których występuje 

niepełnosprawność, otrzyma okazałe podarunki. Wartość jednej paczki to blisko 

165 zł. Znajdą tam produkty żywnościowe, które zapewnią im godne przeżycie 

świąt.  

 

Ponadto wszystkie osoby i rodziny otrzymujące świadczenia pieniężne z MGOPS 

jak co roku otrzymają należne zasiłki przed świętami. 

Renata Podkowiak, kierownik MGOPS w Czaplinku 

Mikołaj z Grimmen 

Już od 16 lat trwa akcja charytatywna, w ramach 

której dzieci z naszego miasta partnerskiego 

Grimmen przygotowują upominki dla dzieci  

z Czaplinka. W przeddzień Świętego Mikołaja 

prezenty trafiły do Czaplinka. Jak co roku i tym 

razem dary przywiózł pan Ingo Belka - zastępca 

burmistrza Grimmen.   

Wizyta gości z Grimmen to także okazja do 

spotkania członków czaplineckiego 

Stowarzyszenia Kiwanis International Klub 

Czaplinek, który od początku tej akcji przekazuje 

otrzymane dary potrzebującym dzieciom z terenu 

naszej gminy.  

Pięknie zapakowane prezenty zostały złożone  

w jednym z pomieszczeń na hali widowiskowo-

sportowej w Czaplinku. Pan Ingo Belka został 

zaproszony do zwiedzenia wystawy łapaczy snów 

oraz makramy autorstwa pani Janiny Gąszcz.  

Późnym popołudniem w „Dworku Sikory” odbyła się kolacja z udziałem burmistrza Czaplinka pana Marcina Naruszewicza. 

Prezes czaplineckiego Kiwanisu pani Bożena Lemisz, w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia podziękowała 

darczyńcom za wieloletnie wsparcie, jakiego udzielają klubowi oraz jego podopiecznym. Do podziękowań dołączył pan 

Burmistrz, który przekazał kosz z Miodami Drahimskimi, życzenia Bożonarodzeniowe oraz kalendarze gminne na 2022 rok. 

Burmistrz podziękował również członkom Stowarzyszenia Kiwanis za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności. W spotkaniu 

wzięła również udział dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury pani Aleksandra Łuczyńska.  

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik USC w Czaplinku 
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Zachodniopomorskie Forum NGO 

W dniach 10-11 grudnia członkowie Stowarzyszenia 

Historyczno-Kulturalnego Tempelburg uczestniczyli  

w Zachodniopomorskim Forum NGO, które zorganizowała 

Pracownia Pozarządowa z Koszalina. 

To był niezwykle owocny czas, pełen pasji, inspirujących 

warsztatów, rozmów, spotkań, ale też świętowania. Szkolenie 

ze skutecznego tworzenia projektów do konkursów 

grantowych, warsztaty o samoświadomości i osobowości 

działacza/działaczki, artystyczne warsztaty relaksacyjno-

integracyjne, wspólny uroczysty wieczór świąteczny to tylko 

ułamek tego czego doświadczyliśmy podczas forum dla 

organizacji pozarządowych. 

Dziękujemy za otrzymane wyróżnienie za działalność w roku 2020 w Konkursie Zachodniopomorski Lider NGO, które jeszcze 

bardziej zmotywuje nas do działania i ciężkiej pracy przy realizacji lokalnych inicjatyw. 

Jeszcze raz dziękujemy organizatorom, członkiniom i członkom Pracowni Pozarządowej za świetnie przygotowane forum. 

Z pewnością pojawimy się tam także za rok do czego też namawiamy pozostałe organizacje pozarządowe z terenu gminy 

Czaplinek. 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 

„A to życie właśnie…” 

11 grudnia 2021 roku w Czaplineckim 

Ośrodku Kultury odbył się dawno 

oczekiwany spektakl muzyczny Zespołu 

„Marianki”. Przedstawienie, z uwagi na 

kolejne obostrzenia, związane  

z wydarzeniami kulturalnymi, czekało na 

swoją premierę prawie dwa lata. W 

bieżącym roku seniorska formacja 

„Marianki” świętowała jubileusz 10-lecia 

istnienia. Z tej okazji, we wrześniu miały 

miejsce uroczyste obchody tej okrągłej 

rocznicy, zaś spektakl „A to życie właśnie…” 

był pięknym uzupełnieniem święta 

zespołu. 

Kanwą jubileuszowego spektaklu były 

utwory, opracowane przez „Marianki” w ostatnim czasie oraz te dawniejsze, niemniej bardzo lubiane przez publiczność. 

Założeniem przedstawienia było pokazanie piosenek w nowym świetle, dlatego, specjalnie na potrzeby spektaklu, została 

wypracowana ciekawa i nieoczywista formuła. Piosenki stały się muzyczną ilustracją do opowieści o radościach i smutkach 

życia począwszy od narodzin aż do śmierci. Publiczność była zaskakiwana nieoczywistymi zapowiedziami, ustawieniami 

scenicznymi, tańcem. Reżyserią spektaklu oraz teatralnym aspektem przedstawienia zajął się doświadczony animator  
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kultury pan Marek Harańczyk, zaś kreatywnego wsparcia 

udzieliła pani Sylwia Rybacka. Dodatkowo swoją fachową 

wiedzą podzieliła się z wykonawcami choreografka  

i instruktorka tańca pani Dzidka Harańczyk. To pod jej 

kierunkiem przygotowywały się panie z zespołu „Czarna 

Mamba”, które włączyły się w spektakl z żywiołową cza-czą. 

Ponadto w przedstawieniu wykorzystane zostały robiące 

największe wrażenie sceny z poprzedniego spektaklu 

„Marianek” – „Marianka i drań” – autorstwa pani Aliny 

Karolewicz. Nad muzyczną stroną całości czuwała instruktorka 

zespołu pani Magdalena Urlich. 

Dzięki ciężkiej pracy czaplineckich artystów oraz kreatywności 

nietuzinkowych instruktorów i animatorów powstał niezwykły 

spektakl, który, pomimo poruszania często niełatwych 

tematów, ogląda się z dużą przyjemnością, zaś naturalność  

i lekkość bijąca ze sceny udziela się wszystkim uczestnikom 

przedstawienia. 

Mamy nadzieję, że to niezwykłe widowisko zostanie już wkrótce powtórzone w Czaplinku lub okolicy. 

 

Zespół „Marianki” dziękuje burmistrzowi Czaplinka Marcinowi Naruszewiczowi oraz Gminie Czaplinek za sfinansowanie 

oświetlenia i nagłośnienia oraz ekipie „Grucha-Sound” za profesjonalne wykonanie tej usługi. Szczególne podziękowania 

należą się panu Januszowi Moskalcowi za wsparcie w kwestiach technicznych. 

 

Imprezę objął patronatem starosta drawski Stanisław Cybula oraz burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Mikołajki 

Uśmiech dzieci to najpiękniejszy prezent, 

który możemy otrzymać realizując kolejne 

wydarzenie. Byliśmy zatem szczęśliwi, 

kiedy 6 grudnia tak wielu najmłodszych 

mieszkańców gminy Czaplinek wzięło 

udział w Mikołajkach przygotowanych 

przez zespół Czaplineckiego Ośrodka 

Kultury.  

Już od godziny 10:00 w hali widowiskowo-

sportowej gościliśmy grupy z przedszkoli 

oraz szkół, a w godzinach popołudniowych 

z oferty mogli skorzystać wszyscy chętni.  

Wśród atrakcji nie zabrakło dmuchanego 

zamku, malowania twarzy, konkursów  

i spotkań z Mikołajem, lecz największym  
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zainteresowaniem cieszyła się „Strefa Akademii Snowboardu” prowadzona przez doświadczonych instruktorów. W strefie 

znajdowała się m.in. sztuczna nawierzchnia ślizgowa, najazdy i wzniesienia, równoważnie, po których dzieci mogły szaleć 

korzystając z najwyższej klasy sprzętu snowboardowo-szkoleniowego. 

Dziękujemy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku za wsparcie finansowe 

przedsięwzięcia.  

Dziękujemy kierownikowi i pracownikom hali widowiskowo-sportowej za udostępnienia miejsca. Dziękujemy również 

zespołowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku za pomoc w przeprowadzeniu animacji dla dzieci oraz 

wszystkim uczestnikom Mikołajek za wspólną zabawę. 

 

Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Książkowe nowości na bibliotecznych półkach 

W ostatnim czasie na bibliotecznych półkach pojawiły się kolejne nowości wydawnicze. Zachęcamy do odwiedzin  

i skorzystania z bogatej oferty księgozbioru. Wśród ostatnich zakupów można znaleźć znanych i lubianych autorów, 

kontynuacje powieści oraz całkiem nowe propozycje wydawnicze.  

Dla miłośników białego puchu i świątecznej atmosfery polecam powieść Gabrieli Gargaś „Dobrze, że jesteś”. 

W mroźny, grudniowy wieczór ulice Warszawy wypełnia gwar świątecznych przygotowań, a gwiazdkowy nastrój rozgrzewa 

wszystkie serca. Wśród zabieganych mieszkańców stolicy jest też ona – dziewczyna, która tęskni. 

Borys nie wierzy w magię świąt i zdecydowanie odrzuca wszystko, co związane z Bożym Narodzeniem. Praca jest dla niego 

najważniejsza nawet wtedy, gdy inni zajmują się przystrajaniem choinki i pakowaniem prezentów dla najbliższych. Wszystko 

zmienia się, kiedy los stawia na jego drodze Zoję. Rudowłosa, spontaniczna, roześmiana – jest jego ciepłym promieniem 

słońca w mroźny dzień. Zakochani szybko orientują się jednak, że spotkali się nie w tym miejscu i nie w tym czasie, a miłość 

nie jest w stanie przyćmić wszystkiego, co ich dzieli. W chwili rozstania obiecują sobie jedno – jeśli za dwa lata o tej porze 

wciąż będą za sobą tęsknić, dadzą sobie jeszcze jedną szansę. 

Gdy Zoja z drżącym sercem i nadzieją w oczach dociera na miejsce spotkania, odkrywa, że Borysa tam nie ma. Może 

zapomniał o ich umowie? A może ułożył sobie życie bez niej? Czy to możliwe, że po prostu przestał ją kochać? Przecież ona 

tęskniła za nim każdego dnia… 

„Dobrze, że jesteś” to zimowa, nostalgiczna opowieść, która otuli wasze serca. Gabriela Gargaś opowiada o odwadze do 

bycia sobą, blaskach i cieniach prawdziwej miłości i przyjaźni, która pomaga przetrwać najtrudniejszy czas. Bo niekiedy 

trzeba po prostu uwierzyć z całych sił, pomóc losowi i ruszyć dalej!  

Koneserom dobrego kryminału przedstawiam najnowszą powieść Harlana Cobena - „Mów mi Win”. 

„Mów mi Win” to wielowątkowa powieść, w której akcja nie zwalnia nawet na chwilę, nie brak momentów, które dosłownie 

zapierają dech w piersiach i każą czytać jeszcze szybciej. 

Przed ponad dwudziestoma laty dziedziczka fortuny Lockwoodów, Patricia, została uprowadzona podczas napadu na 

rodzinną posiadłość. Przez wiele miesięcy przetrzymywano ją w chacie na pustkowiu. Patricii udało się uciec, ale jej 

oprawców nie schwytano, nie odzyskano również rodzinnych pamiątek, które zostały skradzione podczas porwania. 

Aż do teraz. W Upper West Side, w apartamencie na ostatnim piętrze znaleziono ciało mężczyzny. Oprócz zwłok uwagę 

policji przykuwają dwa przedmioty: skradzione płótno Vermeera i skórzana walizka z inicjałami WHL3. Po raz pierwszy od lat 

mundurowi mają wyraźny tropy nie tylko w sprawie porwania Patricii, ale także w innej nierozwiązanej sprawie FBI, 

związanej ze skradzioną walizką i cennym obrazem. Ślady jednoznacznie prowadzą do pewnego mężczyzny… 

Oraz ostatnią książkę  Piotra Górskiego - „Bliska znajoma”. 

Co zrobić, gdy wyczerpało się wszystkie możliwości, a porwany z ulicy jedenastolatek nadal pozostaje zaginiony? To pytanie 

zadaje sobie komisarz Sławomir Kruk na początku piątej doby poszukiwań. 
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Odpowiedź, której sam sobie udziela, jest przerażająca. 

W rezultacie Kruk, podejrzewany o przekroczenie uprawnień  i tortury wobec 

sprawcy porwania, trafia pod ostrzał mediów, a czynności wyjaśniające w jego 

sprawie prowadzi funkcjonariuszka Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Lena 

Milewska. 

Mimo niesprzyjających okoliczności Kruk ulega urokowi pięknej nadkomisarz. 

Gdy kobieta pewnego dnia znika, zaczyna jej szukać i badać jej życie prywatne. 

Sytuacja coraz bardziej się zapętla, a sprawę utrudnia fakt, że w związku  

z toczącym się wobec Kruka postępowaniem, komisarz zostaje zawieszony.  

 

Dla naszych młodszych czytelników, którzy z utęsknieniem czekają na Mikołaja 

i prezenty, mamy piękne opowieści w świątecznym klimacie:  

„Jak ratowaliśmy Wigilię” - Święta są zagrożone! Tim i jego koleżanka Esme 

muszą stanąć na głowie, by uratować Wigilię.  

Pełna świątecznych tradycji opowieść w 25 rozdziałach do czytania w każdy grudniowy wieczór aż do Bożego 

Narodzenia.Plus epilog w rozdziale styczniowym.  

„Najpiękniejsze opowieści pod choinkę” - Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Jest bowiem coś niezwykłego  

w przygotowywaniu wigilijnych potraw, wieszaniu na choince własnoręcznie zrobionych ozdób, czekaniu na pierwszą 

gwiazdkę i wymarzone prezenty. W tym dniu zdarzają się też rzeczy nadzwyczajne. Piesek i papużka znajdują nowy dom,  

a dwie małe dziewczynki zasypiają szczęśliwe w piętrowym łóżku, którego do tej pory nie miały.  

„Święta pana Misia” - Miś spędza cudowne święta z przyjaciółmi –  zwierzaki szykują wspólnie choinkę, śpiewają kolędy  

i gotują. Pojawia się także Mikołaj z prezentami. Ciepła, wierszowana opowieść świąteczna. 

Te i wiele innych ciekawych nowości znajdziecie w naszej bibliotece. Zapraszamy! 

 

Eugenia Szastko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku 
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