
Urząd Miejski w Czaplinku 

    Styczeń (1/2022)   

Spoczywaj w pokoju,  

droga Pani Skarbnik. 

Na zawsze pozostaniesz w naszej  pamięci. 

„Zależymy od pamięci jak las od drzew, a rzeka od brzegów.  

Powiem więcej, według mnie, stworzeni jesteśmy przez pamięć.” 

Wiesław Myśliwski 

Izabela Koremba 1971 - 2022 



 

 

 

 

Wydarzenia - grudzień 2021 

Mikołajki objazdowe organizowane przez Czaplinecki Ośrodek Kultury  

Jarmark Bożonarodzeniowy 

Koncert Mikołajkowy Koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej 

Rodzinny koncert kolęd 



Wieczorem 28 grudnia br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku odbył się niezwykle piękny i pełen 

ciepła koncert kolęd. Przed mieszkańcami Czaplinka wystąpiła niezwykle utalentowana rodzina państwa Dyngoszów  

w składzie: Monika Litwin-Dyngosz – mezzosopran, Dominika Dyngosz – śpiew  i wiolonczela, Wojciech Dyngosz – baryton, 

Łukasz Dyngosz – śpiew i instrumenty perkusyjne. Śpiewającej rodzinie towarzyszył pochodzący z Czaplinka pianista pan 

Przemysław Kucharski. 

Artyści zaprezentowali bardzo zróżnicowany świąteczny repertuar – od tradycyjnych polskich kolęd, poprzez fragmenty  

z Oratorium na Boże Narodzenie („Weihnachtsoratorium”) Jana Sebastiana Bacha, aż po współczesne piosenki, nawiązujące 

do świątecznej i radosnej atmosfery Bożego Narodzenia. Między utworami były odczytywane fragmenty Pisma Świętego, 

będące uzupełnieniem tej niezwykle pięknej muzycznej opowieści o Świętach.  

Oprócz klasycznych głosów państwa Moniki i Wojciecha Dyngoszów, czaplinecka publiczność mogła usłyszeć lekkie i pełne 

swady wykonania ich dzieci – Dominiki i Łukasza, którzy świetnie czuli się w takich utworach jak „White Christmas” czy 

„Santa Claus is coming”. Do wszystkich utworów akompaniował pan Przemysław Kucharski, zapewniając na pianinie 

świetnie dopracowane aranżacje.  

Koncert, z wielką dbałością o publiczność, prowadził pan Wojciech Dyngosz, zachęcając uczestników do wspólnego 

wykonywania najbardziej znanych i lubianych kolęd. Rozśpiewanych mieszkańców naszej gminy nie trzeba było długo 

namawiać.  Publiczność z mocą i radością śpiewała z artystami takie kolędy jak: „Cicha Noc”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Bóg 

się rodzi” czy „Lulajże Jezuniu”. 

Czas minął niezauważenie, na dworze panował grudniowy mróz, a w czaplineckim kościele, przy szopce z Dzieciątkiem 

rozbrzmiewały piękne głosy, dźwięki instrumentów i panowała niezwykła, świąteczna atmosfera.  

Dziękujemy artystom za ten pełen ciepła wieczór, a mieszkańcom za obecność. 

Ponadto Burmistrz Czaplinka składa serdeczne podziękowania gospodarzowi Parafii pw. Trójcy Świętej księdzu Andrzejowi 

Mimierowi za udostępnienie i nagrzanie świątyni, a ekipie Grucha-Sound za profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie 

koncertu. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 3 
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Informacja z XLI Sesji Rady Miejskiej  

30 grudnia 2021 roku o godz. 10
00

 odbyła się XLI 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 8 radnych, 6 radnych 

obradowało zdalnie (radni: Aleksandra Ławrukiewicz, 

Ewa Sobczak, Marcin Czerniawski, Szymon Pastuszek, 

Władysław Wojtowicz, Grzegorz Gabryś). Nieobecna 

radna - Anna Kucharczyk.  

Na początku sesji burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz podziękował panu Ireneuszowi 

Gackiemu za długoletnią współpracę z Gminą 

Czaplinek, w zakresie świadczenia usług publicznego 

transportu zbiorowego.  

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:   

a. uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2022 - podjęła 13 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym 

się” (radny Tomasz Marciniak) w obecności 14 radnych;  

b. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022 – 2031 - podjęła 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych; 

c. opłaty miejscowej - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;  

d. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czaplinek na 2022 

rok - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych; 

e. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych; 

f. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” 

w obecności 14 radnych;  

g. wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami ,,za’’ 

oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (radny Władysław Wojtowicz) w obecności 14 radnych;  

h. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;  

i. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2022 – 2026” 

- podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych. Nieobecni radni: Anna Kucharczyk, Władysław Wojtowicz;    

j. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Czaplinka - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych; 

k. ustalenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Czaplinku - podjęła 

12 głosami „za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (radny Szymon Pastuszek) w obecności 13 radnych;  

l. przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Czaplinku na 2022 r. - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 

radnych;  
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m. opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek - podjęła 9 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciwnych” (radni: 

Krystyna Kryczka, Maciej Bernat, Tomasz Marciniak, Sebastian Matułojć, Wacław Mierzejewski) w obecności 14 

radnych. 

Na wniosek burmistrza Czaplinka do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie:  

a. uchylenia uchwały Nr XII/118/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia  

24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla którego 

organizatorem jest gmina Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych; 

b. uchylenia Uchwały Nr XVI/138/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen 

maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach 

pasażerskich wykonywanych przez Operatora IRAS Ireneusz Gacki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - 

Usługowe, 78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 9 E - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych; 

c. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych; 

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 - podjęła 14 głosami „za” w obecności 

14 radnych;  

e. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - podjęła 14 głosami „za”  

w obecności 14 radnych.  

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej  

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert 

Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: działalność na rzecz osób  

w wieku emerytalnym, turystka i krajoznawstwo; ratownictwo i ochrona ludności, prowadzenie świetlicy środowiskowej, 

wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Czaplinek, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym; ochrona i promocja zdrowia, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa 

społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Czaplinek w 2021 r.  

LP. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych 

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku 

ul. Pławieńska 1 

78-550 Czaplinek 

Poprawa bezpieczeństwa na akwenach 

wodnych 

3 600,00 zł 

2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Województwa Zachodniopomorskiego 

ul. Mickiewicza 18 

70-383 Szczecin 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

wodnego i ratownictwo w gminie 

Czaplinek 

oferta odrzucona 
– złożona po 
terminie 

3. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w 
Broczynie 

Broczyno 59 

78-553 Broczyno 

 

Wyposażenie OSP Broczyno w sprzęt 

ratownictwa wodnego 

6 400,00 zł 
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TURYSTKA I KRAJOZNAWSTWO 

1. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku 
ul. Kochanowskiego 12/11 
78-550 Czaplinek 

Seniorzy na szlakach turystycznych Cza-
plinka 

1 600,00 zł 

2. Stowarzyszenie Zapiecek 
Żelisławie 1a 
78-550 Czaplinek 

Artystyczne tablice ceramiczne atrakcją 
turystyczną Czaplinka 

2 600,00 zł 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM 

1. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku 
ul. Kochanowskiego 12/11 
78-550 Czaplinek 

Integracja z seniorami miasta i gminy Cza-
plinek 

2 300,00 zł 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Oddział Rejonowy 
ul. Piłsudskiego 12 
78-500 Drawsko Pomorskie 
  

Sztuka pasją seniora 2 700,00 zł 

WYPOCZYNEK ZIMOWY DZIECI I MŁODZIEZY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY CZAPLINEK 

1. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Mło-
dzieży 
ul. św. Jana Bosco 
64-920 Piła 

Organizacja półkolonii zimowych dla dzie-
ci i młodzieży w Oratorium św. Jana Bosco 
w Czaplinku 

10 000,00 zł 

PROWADZENIE ŚWIETLICY SRODOWISKOWEJ 

1. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Mło-
dzieży 
ul. św. Jana Bosco 
64-920 Piła 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 
dzieci i młodzieży w Oratorium św. Jana 
Bosco w Czaplinku 

22 000,00 zł 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBY-
WATELSKIEGO 

1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie 
Siemczyno 81 
78-551 Siemczyno 

Skład i druk XVI Tomu zeszytów Siem-
czyńsko -Henrykowskich 

2 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplin-
ku 
ul. Kochanowskiego 12/11 
78-550 Czaplinek 

Jubileusz seniorskiego zespołu śpiewacze-
go OdNowa i obchody Dnia Matki 

1 000,00 zł 
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3. Stowarzyszenie historyczno-kulturalne 
„Tempelburg” 
ul. Leśników 22/7 
78-550 Czaplinek 

Prelekcje historyczne „Średniowieczne 
spotkania z historią” 

1 500,00 zł 

4. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 
ul. Parkowa 2 
78-550 Czaplinek 

Jak fotografować architekturę sakralną 
– czaplineckie warsztaty reportera 

1 500,00 zł 

5. Stowarzyszenie Zapiecek 
Żelisławie 1a 
78-550 Czaplinek 

Warsztaty pieczenia szczodraków 3 000,00 zł 

6. Stowarzyszenie Bastion Czaplinek 
ul. Gdańska 9a 
78-550 Czaplinek 

Pamięć i tożsamość 1 000,00 zł 

7. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w 
Broczynie 
Broczyno 59 
78-553 Broczyno 

Drużyna reprezentacyjna OSP Broczyno 0,00 zł 

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

1. Ludowy Klub Sportowy Lech Czaplinek 
ul. Parkowa 2 
78-550 Czaplinek 

Chcę być szczęśliwy 7 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie  „Aktywna Szkoła” 
ul. Parkowa 2 
78-550 Czaplinek 

Uzależnienie – złodziej młodości 2 000,00 zł 

3. UKS Czapla Czaplinek 
ul. Pławieńska 4-6 
78-550 Czaplinek 

Happening przeciwko przemocy 5 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” 
ul. Wałecka 54A 
78-550 Czaplinek 

Abstynenci we współczesnym świecie 6 000,00 zł 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

1. UKS Czapla Czaplinek 
ul. Pławieńska 4-6 
78-550 Czaplinek 

Ruch to zdrowie 2 400,00 zł 

2. Stowarzyszenie Zapiecek 
Żelisławie 1a 
78-550 Czaplinek 

Promocja zachowań prozdrowotnych 
poprzez regularne saunowanie i mor-
sowanie 

2 600,00 zł 

3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Otwórzmy Serca” 
ul. Wałecka 49 
78-550 Czaplinek 

Podnoszenie jakości życia osób niepeł-
nosprawnych 

5 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” 
ul. Wałecka 54A 
78-550 Czaplinek 

Aktywacja i rehabilitacja osób niepeł-
nosprawnych z gminy Czaplinek 

5 000,00 zł 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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Pomoc pogorzelcom z Żelisławia 

Sobotni ranek 8 stycznia 2022 r. przyniósł rodzinie z Żelisławia wielką tragedię. Stracili dorobek życia. W wyniku pożaru 

komina zapalił się dach budynku i rozprzestrzenił się na cały dom. Na poddaszu spała Kasia ze swoją 5-letnią córką Emilką. 

Dziewczynka tej nocy zażyczyła sobie spać z mamą, co uratowało jej życie, ponieważ pokój dziecięcy został doszczętnie 

spalony. Na dole mieszkają rodzice Kasi wraz z jej młodszym bratem. Na szczęście udało się obudzić wszystkich 

domowników oraz pomóc sąsiadom w opuszczeniu domu. Z uwagi na skalę zniszczeń odbudowa domu będzie długotrwała  

i kosztowna. Każda wpłata jest cenna, zachęcamy do wpłat: 

 

Linki do dokonania wpłat dla rodziny:  

https://zrzutka.pl/v5s3xf 

https://zrzutka.pl/a2e29e 

 

Przychodnia Medyk II w Czaplinku poszukuje lekarza do pracy 

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Medyk II w Czaplinku poszukuje lekarza do pracy/współpracy z perspektywą przyjęcia do 

spółki. 

Godziny pracy i warunki finansowe do ustalenia. 

 

Tel. kontaktowy: 502 309 159 

 
Aleksandra Moździerz, kierownik przychodni Medyk II 

Zmiana opłat za wynajem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku uległy zmianie opłaty związane w wynajmem samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych stanowiącego własność gminy Czaplinek. 

Koszt wynajęcia samochodu od 1 stycznia 2022 roku: 

1. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności: 

- przewóz na terenie gminy Czaplinek oraz w mieście Czaplinek – 0,50 zł brutto za kilometr 

- przewóz z miejscem docelowym poza obszarem gminy Czaplinek – 0,50 zł brutto za kilometr plus 19,70 zł brutto za 1 godz. 

pracy kierowcy 

2. Pozostałe osoby: 

- przewóz na terenie gminy Czaplinek oraz w mieście Czaplinek – 1,00 zł brutto za kilometr 

- przewóz z miejscem docelowym poza obszarem gminy Czaplinek – 1,00 zł brutto za kilometr plus 19,70 zł brutto za 1 godz. 

pracy kierowcy 

Zgłoszeń wyjazdu można dokonywać osobiście w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 lub telefonicznie pod numerami telefonów: 94 375 4790 lub 

510 086 870. 

Wniosek o przewóz osób dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce zdrowie - przewóz osób 

niepełnosprawnych:  

 

https://www.czaplinek.pl/przewoz-osob-niepelnosprawnych 

 

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

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Celem dodatku jest częściowa 

rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem 

cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Dla kogo jest dodatek? 

Dodatek przysługuje gospodarstwom: 

 jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto, 

 wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto. 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 

dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. 

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. 

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy 

w okresie: 

 od 4 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r. 

 od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r. 

 

Dodatek osłonowy przyznawany jest na wniosek, który można złożyć do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym 

terminie będą pozostawione bez rozpoznania. 

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie 

przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład 

tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego? 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego  

w nieruchomości źródła ogrzewania. 

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie: 

 gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł* 

 gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł* 

 gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1.062,50 zł* 

 gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1.1150/1.437,50 zł* 

* Podwyższona kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania- wyższa kwota dodatku przysługuje   

w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 

ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem 

lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 

ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554 1162 i 1243). 
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Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana: 

 na wnioski złożone do 31.01.2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31.03.2022 r., druga rata 

do 02.12.2022 r. 

 na wnioski złożone od 01.02.2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku do dnia 02.12.2022 r. 

Gdzie złożyć wniosek? 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć: 

1. w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czaplinku, ul. Pławieńska 3:                  

   - poniedziałek, wtorek, środę  od 8:00 do 15.00; 

   - czwartek od 8:00 do 16:00; 

   - piątek od 8:00 do 14:00;  

  2. lub, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek należy wtedy podpisać kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.  

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. 

przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  

z niepełnosprawnością (CIDON).  

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością  

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na 

temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych 

przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, 

dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt 

ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów 

prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością  

i wiele innych. 

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku  

w godzinach funkcjonowania Oddziałów. 

Wyrażamy przekonanie, że Centra informacyjno-doradcze staną się 

miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe 

wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa czy 

konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, 

że Centra będą systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania 

rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będą Państwo mogli testować najnowsze technologie 

asystujące.  

 

Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronach PFRON oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub 

mailowego z właściwym terytorialnie Oddziałem PFRON. 

 

Oddział Zachodniopomorski – tel. 91 35 09 724, 91 35 09 714 mail: szczecin@pfron.org.pl  
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IV Edycja Budżetu Obywatelskiego  

Czym jest Budżet Obywatelski? 

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do urzeczywistnienia i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie 

wydana część budżetu Gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz 

mieszkańców, przyczyniając się zarazem do poprawienia funkcjonowania najbliższej okolicy. 

W skrócie oznacza to, że : 

 mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, które następnie są 

analizowane pod kątem formalnym, merytorycznym i możliwości realizacji; 

 propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie 

mieszkańców; 

 na podstawie liczby ważnych oddanych głosów ustala się listę rankingową projektów, następnie przyznaje się środki 

niezbędne do realizacji, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę głosów, aż do wyczerpania 

wszystkich środków finansowych. 

Skąd biorą się pieniądze na budżet obywatelski? 

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki 

lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu Gminy. 

Ile wynosi Czaplinecki Budżet Obywatelski na 2022 rok? 

W 2022 roku do dyspozycji w ramach Czaplineckiego Budżetu Obywatelskiego jest 126 000,00 zł czyli 0,2 % wydatków 

Gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego? 

 Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą obejmować wydarzenia o charakterze kulturalnym, 

oświatowym, sportowym, integrującym mieszkańców oraz działania inwestycyjne należące do zadań własnych Gminy, przy 

czym są one możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu 

w postaci części zadania (np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie). 

Kto może zgłaszać propozycje zadania do Budżetu Obywatelskiego?  

Każdy mieszkaniec jest uprawniony do złożenia maksymalnie dwóch propozycji projektów. Gdy wnioskodawcą jest osoba 

małoletnia, do projektu dołączana jest zgoda opiekuna prawnego na złożenie projektu. 

 

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do Budżetu 

Obywatelskiego? 

Formularze zgłoszeniowe projektu dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego 

oraz w formie papierowej - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.  

Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy można składać w następujących formach:  

 pocztą na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, 78-550 Czaplinek, ul. Rynek 6, z adnotacją na kopercie "Budżet 

obywatelski ". W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu, 

  bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Rynek 6; 78-500 Czaplinek pocztą elektroniczną na 

adres: boi@czaplinek.pl jako temat wpisując „Budżet Obywatelski”, w formie zeskanowanych dokumentów. W tym 

przypadku oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z listą poparcia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego  

w Czaplinku najpóźniej 7 dni od daty złożenia wniosku elektronicznie. 
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Co należy ująć w kosztorysie projektu? 

Mieszkaniec, który zgłosi zadanie podaje szacunkowe koszty 

brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części 

składowych zadania. 

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są 

weryfikowane? 

Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu 

wykonywana będzie przez komórki organizacyjne Urzędu 

Miejskiego w Czaplinku.  

 

Kto może głosować na projekty? 

Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji budżetu 

obywatelskiego ma każdy mieszkaniec gminy Czaplinek. 

W imieniu osób niepełnoletnich głos oddaje rodzic/opiekun 

prawny. Każda osoba uprawniona do głosowania może 

zagłosować tylko jeden raz maksymalnie na jeden projekt. 

Co decyduje, że dany projekt wygra 

w głosowaniu? 

Decyduje o tym ilość ważnych głosów oddanych na 

poszczególne zadanie. Do realizacji przeznaczone te 

projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim. 

 

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w Budżecie Obywatelskim. 

 

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Czaplinek na 2022 rok 

Lp. Termin realizacji Rodzaj czynności 

 1. 

  

 Od 1 lutego 2022 r. – 21 lutego 

2022 r. 

 Działania promocyjno – informacyjne. 

  

2. 7 lutego 2022 r. Spotkania informacyjne w formie telekonferencji dla mieszkańców gminy 

Czaplinek. 

  

3. 

Od 14 lutego 2022 r. 

do 04 marca 2022 r. 

Zgłaszanie przez mieszkańców gminy Czaplinek projektów zadań w 

ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. 

  

4. 

Od 7 marca 2022 r. 

do 18 marca 2022 r. 

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez zespół 

zadaniowy ds. budżetu obywatelskiego i odpowiednie komórki Urzędu 

Miejskiego. 

  

5. 

Do 21 marca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do 

głosowania oraz o projektach odrzuconych. 



Biuletyn Informacyjny styczeń 2022 

Budżet Obywatelski, ZGK 

13 

  

6. 

Od 22 marca 2022 r.  

do 10 kwietnia 2022 r. 

Głosowanie mieszkańców 

7. Do 25 kwietnia 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości listy zadań wybranych w ramach bu-

dżetu obywatelskiego 

  

8. 

Od 27 kwietnia 2022 r. 

do 31 grudnia 2022 r. 

  

Realizacja projektów 

Marcelina Mastalisz, sekretarz Gminy Czaplinek 

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

przygotował dla mieszkańców Gminy Czaplinek 

spersonalizowane harmonogramy wywozu odpadów 

komunalnych w formie kalendarzy na rok 2022. Można je 

odbierać w formie papierowej w siedzibie ZGK przy ulicy 

Grunwaldzkiej 2 lub pobrać w wersji elektronicznej z 

naszej strony internetowej:  

https://www.zgkczaplinek.pl/harmonogramy/ 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Mądry, Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku  

Sp. z o.o. 

Harmonogramy w formie kalendarzy na rok 2022 

Ogłoszenie 

Informujemy, że dnia 14 stycznia 2022 r. na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie opublikowana została decyzja BD.RET.70.106.2021 Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  Bydgoszczy z dnia 

31.12.2021 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Czaplinku Spółka z o.o. na terenie gminy Czaplinek na 

okres 3 lat. 

Taryfa zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wchodzi  w życie po 

upływnie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. 21 stycznia 2022 r.  
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Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy  

Lp. 
Taryfowa grupa  

odbiorców 
Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary 

      Netto Brutto ( z VAT)*   

1 Grupa 1 cena za 1 m³ wody 6.00 6.48 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 6.47 6.99 zł/odb/okres 

2 Grupa 2 cena za 1 m³ wody 6.21 6.71 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 6.47 6.99 zł/odb/okres 

3 Grupa 3 cena za 1 m³ wody 6.00 6.48 zł/m³ 

    
stawka opłaty abonamentowej 
 

2.27 
 

2.45 
 

zł/odb/okres 
 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy  

Lp. 

 

Taryfowa grupa  

odbiorców 
 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary 

      Netto Brutto ( z VAT)*   

1 Grupa 1 cena za 1 m³ wody 6.14 6.63 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 6.93 7.48 zł/odb/okres 

2 Grupa 2 cena za 1 m³ wody 6.34 6.85 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 6.93 7.48 zł/odb/okres 

3 Grupa 3 cena za 1 m³ wody 6.14 6.63 zł/m³ 

    
stawka opłaty abonamentowej 
 

2.42 
 

2.61 
 

zł/odb/okres 
 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy  

Lp. 

 

Taryfowa grupa  

odbiorców 
 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary 

      Netto Brutto ( z VAT)*   

1 Grupa 1 cena za 1 m³ wody 6.26 6.76 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 7.20 7.78 zł/odb/okres 

2 Grupa 2 cena za 1 m³ wody 6.46 6.98 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 7.20 7.78 zł/odb/okres 

3 Grupa 3 cena za 1 m³ wody 6.26 6.76 zł/m³ 

    
stawka opłaty abonamentowej 
 

2.67 
 

2.88 
 

zł/odb/okres 
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Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 1-12 miesięcy  

Lp. 

 

Taryfowa grupa  

Odbiorców 
 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary 

      Netto Brutto ( z VAT)*   

1 Grupa 1 cena za 1 m³ ścieków 12.26 13.24 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 10.73 11.59 zł/odb/okres 

2 Grupa 2 cena za 1 m³ ścieków 12.26 13.24 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 10.73 11.59 zł/odb/okres 

3 Grupa 3 cena za 1 m³ ścieków 12.26 13.24 zł/m³ 

    
stawka opłaty abonamentowej 
 

3.04 
 

3.28 
 

zł/odb/okres 
 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 13-24 miesięcy  

Lp. 

 

Taryfowa grupa  

odbiorców 
 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary 

      Netto Brutto ( z VAT)*   

1 Grupa 1 cena za 1 m³ ścieków 12.26 13.24 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 11.46 12.38 zł/odb/okres 

2 Grupa 2 cena za 1 m³ ścieków 12.26 13.24 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 11.46 12.38 zł/odb/okres 

3 Grupa 3 cena za 1 m³ ścieków 12.26 13.24 zł/m³ 

    
stawka opłaty abonamentowej 
 

3.18 
 

3.43 
 

zł/odb/okres 
 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od 25-36 miesięcy  

Lp. 

 

Taryfowa grupa  

odbiorców 
 

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka miary 

      Netto Brutto ( z VAT)*   

1 Grupa 1 cena za 1 m³ ścieków 12.26 13.24 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 11.54 12.46 zł/odb/okres 

2 Grupa 2 cena za 1 m³ ścieków 12.26 13.24 zł/m³ 

    stawka opłaty abonamentowej 11.54 12.46 zł/odb/okres 

3 Grupa 3 cena za 1 m³ ścieków 12.26 13.24 zł/m³ 

    
stawka opłaty abonamentowej 
 

3.23 
 

3.49 
 

zł/odb/okres 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o  
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Podsumowanie na cmentarzach w gminie Czaplinek 

W minionym roku  zaszło wiele zmian oraz zostało wykonanych wiele prac na cmentarzach w gminie Czaplinek: 

1. Utwardzenie terenu pod pojemniki na cmentarzu komunalnym w miejscowości: Kluczewo, Broczyno, 

Rzepowo, Machlinach. 

2. Wymiana i montaż nowych słupków oraz ogrodzenia na cmentarzu komunalnym  

w miejscowości Broczyno. 

3. Montaż bramy i wymiana przęseł nam cmentarzu komunalnym w Siemczynie. 

4. Montaż tablicy informacyjnej na cmentarzu komunalnym w Siemczynie. 

5. Przycinanie  i formowanie  żywopłotu  na cmentarzu komunalnym w miejscowości Kluczewo. 

6. Systematyczne uzupełnianie zużytych narzędzi na wszystkich cmentarzach w gminie Czaplinek. W przypadku 

kradzieży narzędzi (niestety takie zdarzenia mają miejsce) to zakup całego kompletu narzędzi. 

7. Zabezpieczenie i wzmocnienie krzyża na cmentarzu komunalnym w Machlinach. 

8. Kosmetyka drzew na cmentarzu komunalnym w miejscowości Czarne Wielkie. 

9. Wymiana zużytych pojemników na odpady na wszystkich cmentarzach w gminie Czaplinek. 

10. Instalacja monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czaplinku. 

11. Nasadzenia drzew i krzewów na cmentarzu komunalnym w Czaplinku. 

12. Montaż regałów na znicze do ponownego wykorzystania na cmentarzu komunalnym  w Czaplinku. 

13. Szkolenia edukacyjne  dla najmłodszych mieszkańców gminy Czaplinek. 

Regały na znicze do ponownego wykorzystania na terenie 

cmentarza komunalnego w Czaplinku Nowe ogrodzenie na cmentarzu komunalnym w Broczynie  
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Zestawienie stanowi jedynie wycinek zadań wykonanych  

w ostatnim roku przez pracowników Wydziału Usług 

Komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku 

Sp. z o.o.. Oprócz wymienionych powyżej  działań, które 

zostały zrealizowane jest obsługa mieszkańców, nadzór nad 

remontami, systematyczna aktualizacja programu i inna 

codzienna mrówcza praca, którą jest trudniej dostrzec 

mieszkańcom, a jest niezbędna do prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki komunalnej na terenie naszej 

gminy. Wiele prac zostało wykonanych własnymi siłami 

pracowników  Wydziału Usług Komunalnych Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. 

 

Nadmienić należy, że wpływy wpłat na cmentarzach w gminie 

Czaplinek nadal są  bardzo niskie, co bardzo utrudnia 

jakiekolwiek działania. Zachęcamy do indywidualnego 

sprawdzania informacji o grobach bliskich pochowanych na 

cmentarzach w gminie Czaplinek na stronie: 

  

http://www.czaplinek.systkom.pl  

 

 

Administracja Cmentarza Komunalnego w Czaplinku 

Utwardzony teren pod pojemniki na cmentarzu komunalnym  

w Kluczewie 

Nowa furtka wraz z nowymi przęsłami na cmentarzu 

komunalnym w Siemczynie  

Przypomnienie o obowiązujących zasadach na cmentarzach w gminie Czaplinek 

Cmentarz jest miejscem świętym, gdzie spoczywają nasi najbliżsi. Miejsce to jest miejscem  modlitwy, zadumy i dlatego 

wymaga uszanowania przez godne zachowanie. 

Firmy kamieniarskie, osoby fizyczne  nie zawsze o tym wiedzą i pamiętają, stąd Administracja Cmentarza w Czaplinku 

przypomina, że  zgodnie z Uchwałą  NR IX/110/11 rady miejskiej w Czaplinku  z  dnia 31 sierpnia 2011 r.  w sprawie 

regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek należy przestrzegać określonych w nim zasad min.:   

 

 Przed przystąpieniem do ustawienia nagrobka lub innych prac kamieniarskich i budowlanych należy  

z administratorem cmentarza uzgodnić termin wykonania prac z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

 Przedsiębiorstwa pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty i osoby fizyczne: mogą  wykonywać powierzone im 

usługi i roboty, tylko w dni pracy biura cmentarza (od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 15:00). 

 Przedsiębiorstwa pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty i osoby fizyczne: 

- wykonujące prace kamieniarskie i budowlane, 

- przygotowujące grób do pochówku, 

- przeprowadzające ekshumacje i uprzątnięcie  szczątków, 

-wykonują ziemne lub murowane groby, świadczące usługi remontowe, porządkowe  i pielęgnacyjne na nagrobkach, 
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mogą za zgodą administratora wjeżdżać na teren cmentarza, sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały oraz wykonywać 

powierzone im usługi i roboty, tylko w dni pracy biura cmentarza, po uprzednim wniesieniu opłaty administracyjnej zgodnie 

z obowiązującym cennikiem. 

Na terenie cmentarza zabrania się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody 

administratora: 

1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,  

2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, 

3) prowadzenia jakiejkolwiek   

4) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, 

5) utwardzania i odwadniania terenów wokół grobów, 

6) ustawiania ławek. 

Nadmienić należy, że wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na 

terenie cmentarza prac , w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów, zieleni oraz innych urządzeń infrastruktury 

cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia odszkodowania na rzecz zainteresowanych.  

Groby na cmentarzach nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek transakcji. Wszelkie kwestie związane z grobem i miejscem 

wokół grobu muszą odbywać się w porozumieniu z administracją cmentarza. Samowolnie nie ma możliwości sprzedaży 

miejsca czy grobu. To jest niedopuszczalne, niezgodne  z obowiązującymi przepisami. 

Pojemniki usytuowane na terenie cmentarzy służą do pozbycia się odpadów np. zniczy, odpadów powstałych podczas 

porządków na nagrobkach, a nie jest to  miejsce gdzie  wyrzuca się odpady z gospodarstwa domowego (zużyty sprzęt AGD, 

stare meble, foteliki samochodowe, reklamówki z odpadami zgromadzonych po spotkaniach na działkach itd.)czy 

prowadzonej działalności gospodarczej (paragony fiskalne, odpady budowlane, opakowania po materiałach itd.). W trosce  

o dbałość i uszanowanie miejsca spoczynku naszych bliskich każdorazowe podrzucone odpady są i będą zgłaszane do Straży 

Miejskiej w Czaplinku. Nie pozwolimy z cmentarzy zrobić wysypiska  śmieci. 

Pracownicy administracji cmentarza zapraszają do zapoznania się z regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych  

w gminie Czaplinek, który znajduje się na terenie każdego z cmentarzy, w  biurze administracji cmentarza oraz 

bezwzględnego stosowania się ,  a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek  wątpliwości pracownicy służą pomocą.  

 
Administracja cmentarza komunalnego w Czaplinku 
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Zarząd Nieruchomościami Miejskimi 

Wiadomości z prac we wspólnotach mieszkaniowych będących  

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

Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej 

Sprawozdanie finansowe ma doniosłe znaczenie dla wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ obrazuje jej sytuacje gospodarczą. 

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do wspólnot mieszkaniowych w zakresie uwzględniającym to, że jako 

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. W orzecznictwie 

przeważa pogląd, że dokumentacja księgowa powinna być prowadzona także w sposób przewidziany w ustawie  

o rachunkowości dla mikroprzedsiębiorstw. 

Niezależnie od rodzaju prowadzenia dokumentacji finansowej i niezależnie od tego, czy właściciele w uchwale określili 

sposób, w jaki należy to czynić, sprawozdanie złożone przez Zarząd wspólnoty winno dać obraz sytuacji i kondycji 

finansowej wspólnoty. Wspólnota nie musi prezentować pełnych sprawozdań finansowych, a jedynie sprawozdanie 

uproszczone, ale obowiązana jest do takiego sprawozdania stosować ustawę o rachunkowości. Okresem rozliczeniowym 

wspólnoty jest rok kalendarzowy. Każdy z właścicieli ma prawo wglądu do dokumentów rozliczeniowych: faktur za usługi, 

umów za roboty, usługi  i dostawę mediów, podatki, ubezpieczenie, przeglądy budowlane, przeglądy techniczne wymagane 

ustawą prawo budowlane i inne. 

Z całego sprawozdania finansowego należy wyliczyć koszty utrzymania nieruchomości, wyliczyć stawkę wnoszonych opłat 

na ich pokrycie i ułożyć plan gospodarczy na dany rok działalności wspólnoty. 

 

Przedstawiamy kolejne inwestycje remontowe wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych. 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rzeźnicka 7 elewacja i remont korytarza  Kotłownia gazowa Wspólnota mieszkaniowa Sikorskiego 22  

Kotłownia gazowa Wspólnota mieszkaniowa ul. Sikorskiego 45.  Mieszkania komunalne Kluczewo ul. Białego Orła 25 
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W Kluczewie w budynku po starej bibliotece wykonano adaptację w wyniku, której powstały 4 lokale mieszkalne 

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

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego 

Informujemy, że od dnia 13 stycznia 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego będzie przyjmował interesantów w następujących 

godzinach:  

  

poniedziałek, wtorek, środa w godz.  9
00 

– 14
00 

 

czwartek 9
00 

– 16
00

 

piątek 9
00

 – 13
00

 

 tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail,  

 z zachowaniem obsługi jednego interesanta na stanowisku  

  

Sprawy dotyczące zgłoszenia zgonu będą realizowane poza kolejnością. 

Podsumowanie pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku w 2021 roku 

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku sporządzono: 

 67 aktów małżeństwa (37 cywilnych, 20 konkordatowych, 12 akty umiejscowiono – związki małżeńskie zostały zawarte 

poza granicami kraju); 

 82 aktów zgonu (osoby, które zmarły na terenie gminy Czaplinek, w tym 4 aktów zgonu umiejscowionych – zgony 

nastąpiły poza granicami kraju); 

28 aktów urodzenia (umiejscowienie aktów – urodzenia nastąpiły poza granicami kraju). 

W bieżących roku Burmistrz Czaplinka wręczył 8 parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez 

Prezydenta RP (w 2020 r. wręczono 19 parom) oraz złożył życzenia dziewiętnaściorgu Jubilatom, którzy w tym roku 

obchodzili 90 i 95 urodziny  oraz jednej Jubilatce, która obchodziła 100 urodziny.  

Stan ludności na 31 grudnia 2021 r. wynosił: 

 teren gminy – 4 547 osób (w roku 2020 – 4 605) 

 miasto –  6 841 osób (w roku 2020 – 6 973) 

Razem:  11 388 osoby (w roku 2020 – 11 578) 
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W roku 2021 urodziło się 81 mieszkańców (w roku 2020 urodziło się 98), dzieci urodziły się w szpitalach w Wałczu, Drawsku 

Pomorskim, Szczecinku oraz poza granicami kraju). Zmarło 171 mieszkańców, rok wcześniej zarejestrowano 139 zgonów,  

(w tym 89 osób zmarło w szpitalach poza Czaplinkiem, 78 osób zmarło w Czaplinku, 4 osób zmarło poza granicami kraju).  

 

 Monika Doroba, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku 

Pożegnanie Izabeli Koremby 

Są różne pożegnania, to w którym uczestniczyliśmy 20 stycznia br. było chyba jednym  

z najtrudniejszych dla nas - odszedł od nas długoletni pracownik naszego Urzędu. 

Pani Izabela rozpoczęła pracę w Urzędzie 1 września 1999 roku. 1 kwietnia 2007 r. 

powierzono jej pełnienie obowiązków głównego księgowego Urzędu Miasta i Gminy 

Czaplinek, następnie od 10 października 2007 roku pełniła funkcję zastępcy skarbnika,  

a 1 marca 2008 r. została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy Czaplinek. 

To ostatnie pożegnanie skłoniło nas do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy  

i działania, które łączyły nas z Panią Izą. Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je wszystkie 

wymienić. W nich stale przewijały się zaangażowanie oraz aktywność w staraniach 

związanych z finansami i trzymaniem budżetu naszej Gminy, pomimo ciężkiej choroby. 

Posiadała zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafiła bronić, będąc 

jednocześnie otwartą na argumenty innych.  

Pomimo choroby, odznaczała się życiowym optymizmem i pogodą ducha, które były dla nas 

zawsze dobrym przykładem zachowania w sytuacjach trudnych. Zawsze starała się służyć 

pomocą tam, gdzie była ona potrzebna. 

Dziękujemy Ci za Twoją pracę na rzecz Gminy i Twoją obecność wśród nas, która, ufam, nie kończy się tym fizycznym 

rozstaniem, a pamięć duchowa po Tobie pozostanie nadal między nami. 

Pani Skarbnik, żegnamy Cię ze smutkiem,  ale i chrześcijańską nadzieją spotkania się za jakiś czas po tej drugiej stronie. 

Całej rodzinie Pani Izabeli składam w imieniu pracowników Gminy Czaplinek wyrazy współczucia. 

Spoczywaj w pokoju. 

 

Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka 

Zmarł Jürgen Habenicht  

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł pan Jürgen 

Habenicht - Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka, 

mieszkaniec naszego miasta partnerskiego Bad 

Schwartau.  

Zmarł 12 stycznia 2022 r. w wieku 82 lat. 

Jürgen Habenicht od lat dziewięćdziesiątych był 

zaangażowany we współpracę partnerską pomiędzy 

Czaplinkiem i Bad Schwartau. Był jednym z inicjatorów 

podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy Czaplinkiem 

a Bad Schwartau. Inicjator wielu wydarzeń kulturalnych  

i wspólnych projektów, szczególnie dotyczących wymiany  
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młodzieży.  Przez wiele lat wpierał czaplineckie Liceum Ogólnokształcące, dbając o wymianę młodzieży. Między innymi dzięki 

jego staraniom Czaplinecki Ośrodek Kultury otrzymywał kilkakrotnie wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. Euro. Brał 

czynny udział w akcji pomocy budowy „domu dla Agnieszki”. Był przyjacielem wielu mieszkańców naszej gminy.  Zasługi 

Jürgena Habenichta zostały docenione i 30 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Czaplinku nadała mu tytuł „Honorowego 

Obywatela Miasta Czaplinka”.  

Jürgen Habenicht był uczynny i zawsze działał z wielkim zaangażowaniem, wspierał i inicjował wiele akcji charytatywnych na 

rzecz niepełnosprawnych dzieci z Czaplinka.  

Z wdzięcznością będziemy wspominać jego serdeczność i pracę na rzecz partnerstwa naszych miast.  

Nasze najgłębsze współczucie kierujemy do jego rodziny i wszystkich, którzy byli mu bliscy. 

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Odszedł pan Stanisław Polak 

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci członka 

naszego zespołu, pana Stanisława Polaka. 

Pana Stasia poznałam w 2017 roku, kiedy rozpoczęłam swoją 

współpracę z Zespołem „Marianki”. Niewysoki, uśmiechnięty 

starszy pan, niezwykle obowiązkowy jeśli chodziło o próby  

i występy. Był muzykiem wszechstronnym, na przestrzeni 

wielu lat włączającym się w najróżniejsze formacje 

artystyczne Czaplinka. 

W ostatnich latach grał na tarze właśnie w „Mariankach”. Gdy 

czasami nie mógł być na próbie lub występie pytał jak sobie 

bez niego poradzimy… 

Ostatnio występy (zwłaszcza plenerowe) były dla niego 

dużym obciążeniem. Niemniej, zawsze staraliśmy się wszyscy, 

żeby pan Stasiu mógł zagrać z zespołem na scenie – ktoś po 

niego jechał, ktoś podprowadził, ktoś odwiózł. A on godnie 

zasiadał w sekcji rytmicznej i grał na tarze. 

Na przełomie 2019 i 2020 roku pan Polak miał duże problemy 

z poruszaniem się, długo nie wychodził z domu. Staraliśmy się 

wtedy robić czasem „próby” u niego. Radości ze wspólnego 

muzykowania nie da się zastąpić niczym. Zespół śpiewał i grał 

w niewielkim mieszkanku na ulicy Długiej, a sąsiedzi życzliwie 

pytali „kiedy znów próba?” i nikt się nie skarżył. 

Miał długie, barwne i, zapewne, niełatwe życie, ale otoczony 

miłością bliskich i troską przyjaciół roztaczał wokół aurę 

wielkiej życzliwości. 

Odpoczywaj w pokoju, panie Stasiu kochany, i czekaj na nas 

tam w górze. Prędzej czy później się spotkamy i znów sobie 

zagramy tango, walca lub cza czę… 

 

Magdalena Urlich, instruktorka „Marianek” wraz całym zespołem 
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Wspomnienie o panu Józefie Kaniewskim 
„Tak szybko stąd odchodzą (…)” pisał ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu... 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu wieloletniego nauczyciela i wicedyrektora Zespołu Szkół  

w Czaplinku Śp. Józefa Kaniewskiego. 

Jak sam przyznawał do naszej szkoły trafił przez przypadek w roku 1967, po rozmowie z przedstawicielką 

ówczesnego Kuratorium Oświaty w Koszalinie oraz zmianie już podpisanej umowy przedwstępnej.Czaplinek 

zrobił na nim wrażenie pod względem pięknego położenia,ale i pod kątem pracujących w Szkole Zawodowej ludzi. Początki 

pracy obejmowały etat nauczyciela przedmiotów zawodowych, pracę w warsztatach oraz internacie. Był taki moment, że 

Śp. Pan Józef nauczał 11 przedmiotów. To nie lada wyzwanie i robi wrażenie na każdym adepcie pracy pedagogicznej, także 

dziś. Przez lata poznał warsztat pracy od podszewki, wypracował swój własny, a zdobyte doświadczenie wykorzystał, 

pełniąc funkcję wicedyrektora szkoły w latach 1986 – 1993.  

Praca nauczyciela przede wszystkim, ale Śp. Józef Kaniewski to także społecznik. Wymienię tu chociażby funkcję 

przewodniczącego Komisji Przedmiotów Zawodowych i Nauki Zawodu, był także prezesem Oddziału ZNP. Osobny rozdział 

życia to ukochane harcerstwo i funkcje z nim związane (komendant Szczepu ZHP przy Zasadniczej Szkole Zawodowej, 

komendant Ośrodka ZHP Miasta i Gminy Czaplinek, komendant Hufca ZHP w Czaplinku). Za swoją pracę na rzecz harcerstwa 

otrzymał między innymi Krzyż Zasługi dla ZHP. Nie sposób nie wspomnieć obozów wędrownych w Bieszczadach, na które 

zabierał młodzież, licznych biwaków, rajdów czy obozów stacjonarnych. Człowiek oddany pracy pedagogicznej i młodzieży. 

O swojej placówce mówił: "Moja Szkoła" i chyba to najlepszy komentarz oraz świadectwo zaangażowania i podejścia do 

pracy w szkole. Na zasłużoną emeryturę odszedł po 39 latach pracy pedagogicznej. Cały ten okres podsumował określeniem 

"wspaniały czas". Zawsze też podkreślał, że gdyby ponownie miał wybrać swoją zawodową drogę, to również byłaby to 

praca nauczyciela. Wierzył w ludzi, zarażał optymizmem, pomagał, ale też wymagał - od siebie przede wszystkim i od tych,  

z którymi współpracował. Człowiek serdeczny, dobry, obdarzony poczuciem humoru i dystansem do samego siebie. Tak 

funkcjonuje we wspomnieniach tych, którzy znali i mieli zaszczyt współpracować ze Śp. Józefem Kaniewskim.  

Jest takie piękne powiedzenie: "Nieważne, ile posiadasz, ważne ile z tego potrafisz podarować innym ludziom". Śp. Józef 

Kaniewski podarował siebie młodzieży, współpracownikom i pracy pedagogicznej, bez której nie wyobrażał sobie swojego 

życia. Za to pozostaniemy wdzięczni i zachowamy w pamięci, bo "...Nie umiera ten kto trwa w sercach i pamięci naszej...".  

Grono Pedagogiczne ZS w Czaplinku, pogrożonej w smutku Rodzinie Śp. Józefa Kaniewskiego, składa wyrazy głębokiego 

współczucia.  

 

Wioletta Piotrowska, nauczyciel ZS w Czaplinku  

Pasja Jasia 

Cześć!  

Nazywam się Jaś, mam 8 lat i chodzę do klasy  2 A. Moją pasją 

jest czytanie.   

Moja przygoda z czytaniem rozpoczęła się w zerówce. Miałem 

wtedy 6 lat i myślałem, że nigdy nie nauczę się czytać, a teraz 

czytam świetnie i bardzo to lubię. Przeczytałem wszystkie 

książki, które proponowała nam nasza pani. W kąciku 

czytelniczym pani umieściła wiele ciekawych propozycji, 

większość z nich już znam. Z wielkim zainteresowaniem 

czytałem książkę o przygodach kota o imieniu Cukierek. 

Książka trzymała w napięciu i była bardzo zabawna. Czytając  
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ją ciągle się śmiałem. Przeczytałem wszystkie części jakie były w szkolnej bibliotece. Gorąco polecam wszystkim tę zabawną 

książkę o przygodach najbardziej niesfornego kota na świecie. Zaciekawiła mnie również książka pt. ,,Plastusiowy pamiętnik, 

,, Asiunia” , no i oczywiście  ,,Detektyw Pozytywka” obecnie czytam drugą część tej książki. Polecam wszystkim te pozycje 

książkowe, a sami przekonacie się jakie są ciekawe.  

Czytam też bajki mojej młodszej siostrze Oli, a ona słucha mnie z zainteresowaniem. Mimo, że umiem czytać sam, to nadal 

lubię, gdy czytają mi rodzice. Przenoszę się wtedy w bajkowy  świat pełen przygód, ciekawych postaci i wspaniałych opisów. 

Na koniec chciałbym Wam powiedzieć, że lubię czytać, bo wtedy odpoczywam i miło spędzam czas.    

   

Janek Gąszcz uczeń klasy 2a  

koordynator I-III  Marlena Czech  

„Bóg się rodzi 

Moc truchleje…” 

 

Jasełka w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i magiczny 

czas, pełen radości i rodzinnych spotkań. O tę 

świąteczną atmosferę w Przedszkolu Publicznym  

w Czaplinku zadbały w tym roku dzieci z grupy 

Sokoły, pod kierunkiem Moniki Granat oraz Renaty 

Suski. W poniedziałek, 20 grudnia, zaprezentowały  

przygotowywane od kilku tygodni „Jasełka 

Bożonarodzeniowe”.  Podczas występu przedszkolaki 

przedstawiły swoją opowieść o narodzinach Jezusa, 

oprawioną wieloma kolędami. Piękna scenografia 

nawiązująca do Betlejem oraz stroje przedszkolaków 

były idealnym dopełnieniem całego przedstawienia. 

Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem 

wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali 

umiejętności recytatorskie i wokalne. Wszystkim 

przedszkolakom należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, nauczone perfekcyjnie wierszyki, kolędy i pastorałki, 

dzięki którym stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę. 

 

Monika Granat, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku 
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Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Czaplinku na Jarmarku Bożonarodzeniowym 

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w dniu 19 

grudnia na Rynku Miejskim w Czaplinku. Spontaniczna decyzja 

związana z udziałem w jarmarku zaowocowała pełne 

zaangażowanie wszystkich członków Rady Rodziców , rodziców 

oraz uczniów. Wszyscy  zaczęli  własnoręcznie przygotowywać 

ozdoby świąteczne, kartki świąteczne, piec pierniki i ciasta,lepić 

pierogi itp. Wszyscy robili to z ogromnym zaangażowaniem oraz  

poświęceniem swojego wolnego czasu, a także środków. Efekt 

końcowy był zaskakujący. Stoisko zajmowane na kiermaszu po 

szyldem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej było niezwykle 

kolorowe, różnorodne obfitujące w piękne dekoracje 

i kompozycje świąteczne. Zainteresowanie stoiskiem było 

ogromne. Radosna atmosfera oraz wielu kupujących przyczyniło się do końcowego zaskakującego rezultatu czyli zebrania 

2 502,75 zł. Kwota ta została w całości wpłacona na konto Rady Rodziców i zabezpieczona dla naszych uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Czaplinku. 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie wszystkim rodzicom i uczniom, których lista jest bardzo długa . 

Przewodniczący klas przekażą osobiste podziękowania w klasach. Klientom natomiast bardzo dziękujemy za okazaną 

hojność oraz za „reszty nie trzeba”, „wspaniale,że wspieracie uczniów”.  

 

Rada Rodziców Szkoły podstawowej w Czaplinku 

Styczniowe zmagania drużyn Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek 

W sobotnie popołudnie 15 stycznia 2022 r. drużyny Klubu 

Piłki Siatkowej Czaplinek rozegrały w  hali widowiskowo-

sportowej w Czaplinku pierwsze mecze ligowe w 2022 

roku.  

Jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły nasze zespoły 

juniorskie, który zmierzyły się w bratobójczym pojedynku 

w lidze wojewódzkiej juniorek. Zwycięsko z tej potyczki 

wyszły zawodniczki KPS Czaplinek I, które nie pozwoliły na 

zbyt wiele młodszym koleżankom z drugiego zespołu i bez 

straty seta po blisko godzinie gry wygrały 3:0 (25:7, 25:8, 

25:10).  

Drużyny juniorska KPS Czaplinek I wystąpiła w tym meczu 

w składzie: Babiak Katarzyna, Kaczir Aleksandra, Gabryś 

Aleksandra, Waszajło Maja, Waszajło Roksana (libero), Michaliszyn Lidia, Kuzio Patrycja (kapitan), Kalka Beata. KPS 

Czaplinek II wystąpił zaś w składzie: Zalewska Zuzanna (kapitan), Kliszczak Sandra, Wojtczak Alicja, Rylik Dominika, Nowacka 

Dagmara, Smuga Kamila, Górska Nadia (libero), Jakubowicz Hanna. 

Po meczu naszych juniorek odbył się mecz III ligi kobiet, w którym KPS Czaplinek mierzył się z zespołem UKS OPP Powiat 

Kołobrzeski. Od samego początku spotkania zarysowała się przewaga drużyny kołobrzeskiej, która dzięki dobrej pracy we 

wszystkich elementach siatkarskiego rzemiosła wygrała pewnie dwie pierwsze partie 25:12 oraz 25:15. W trzecim secie  
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trener zespołu z Kołobrzegu desygnował do gry zawodniczki rezerwowe. Następuje poprawa gry naszych seniorek, które 

zwyciężyły w tej odsłonie meczu 25:17. W czwartej partii ponownie na parkiecie dominuje zespół kołobrzeski, który 

wygrywa 25:12 i całe spotkanie w stosunku 3:1. 

Drużyna seniorek zagrała w tym meczu w następującym składzie: Gabryś Aleksandra, Kłoss Aleksandra, Stróżyk Karolina 

(kapitan), Kuzio Patrycja, Michaliszyn Lidia, Babiak Justyna, Babiak Katarzyna, Żukowska Marika, Kalka Beata, Waszajło 

Maja, Rakowska Julia (libero). 

Naszym zespołom dziękujemy za podjętą walkę w sobotnich spotkaniach i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach. 

Ponadto składamy serdeczne podziękowania pani Kazimierze Tomczak za opiekę medyczną podczas zawodów sportowych. 

Zapraszamy do śledzenia profilu naszego klubu na portalu Facebook Klub Piłki Siatkowej Czaplinek dostępnego pod 

adresem https://www.facebook.com/kpsczaplinek, na którym znajdują się m.in. bieżące informacje z życia klubu, 

zapowiedzi meczowe oraz relacje ze spotkań ligowych. 

 

Łukasz Smoleński, kierownik KPS Czaplinek 

Podsumowanie roku 2021 w Klubie Piłki Siatkowej Czaplinek 

Rok 2021 dobiega końca, więc to najlepsza okazja na 

podsumowanie i krótkie przypomnienie tego, co się wydarzyło 

w naszym klubie przez ostatnie 12 miesięcy.  

W sezonie 2020/2021 nasze zespoły uczestniczyły w 

rozgrywkach ligowych we wszystkich kategoriach 

młodzieżowych, mini siatkówce oraz III lidze kobiet. 

Drużyna młodziczek zakończyła ten sezon na 10 miejscu w 

tabeli. Zespół juniorek awansował do finału wojewódzkiego, w 

którym mierzył się z drużynami z Polic, Koszalina, Gryfic oraz 

Szczecina. W nim zajęliśmy 5. miejsce. Warto nadmienić, że 

byliśmy gospodarzem pierwszego turnieju finałowego o 

mistrzostwo województwa w kategorii juniorek, który został 

rozegrany 6 lutego 2021 r. w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku. Drużyna seniorek zakończyła debiutancki sezon 

2020/2021 w III lidze kobiet na 4. miejscu w tabeli.  

Niewątpliwie największy sukces w roku 2021 osiągnęły nasze kadetki, które zostały wicemistrzyniami województwa 

zachodniopomorskiego, awansując tym samym do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski, który rozegraliśmy w 

Ostrowcu Świętokrzyskim. W nim rywalizowaliśmy z drużynami Energa MKS SMS Kalisz oraz MUKS PASEK Będzin, zaś w 

meczu o 5. miejsce z zespołem UMKS MIKRO Ełk, z którym przegraliśmy plasując się ostatecznie na 6. miejscu w turnieju. 

13 marca 2021 r. nasze najmłodsze siatkarki w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku rozegrały eliminacje wojewódzkie 

w ramach Zachodniopomorskiego Kinder + SPORT 2021 w kategorii dwójek. 9 maja 2021 r. w Gryficach rywalizowaliśmy w 

półfinale wojewódzkim w kategorii mini siatkówki. Nasz zespół zakończył rozgrywki na 4. miejscu. 

Na początku maja 2021 r. rywalizowaliśmy w wirtualnym meczu charytatywnym z zaprzyjaźnionym klubem UKS Olimpijczyk 

Drawsko Pomorskie, podczas którego zbieraliśmy pieniądze dla bliźniaczek Natalii i Julii. Ponadto w maju nasz prezes i 

trener Krzysztof Rosiak został wybrany do zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej na kadencję 2021-2025. 

W czerwcu 2021 r. II trener w naszym klubie Szymon Dawidowicz zdał egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy z zakresu 

piłki siatkowej i halowej, co uprawnia go do używania tytułu „trener piłki siatkowej PZPS”. Dzięki temu Szymon uzyskał 

prawo do prowadzenia zespołów w ramach systemu rozgrywek PZPS, PLS S.A. i WZPS. 
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Po zakończeniu halowego sezonu 2020/2021 uczestniczyliśmy 

w rozgrywkach piłki siatkowej plażowej. W czerwcowym Grand 

Prix Szczecina w kategorii kadetka/juniorka 3. miejsce zajęła 

para Kuzio/Waszajło M., 4. miejsce para Sobala/Gabryś, a para 

Waszajło R./Kaczir uplasowała się na pozycjach 5-6.  

W młodziczce na 3. miejscu zawody ukończyła para Zalewska/

Michaliszyn, miejsca 5-6 zajęła para Uszakiewicz/Swędzikiewicz, 

a pozostałe duety Kliszczak/Wojtczak, Gajewska A./Gajewska L. 

oraz Nowacka/Rylik ukończyły turniej na dalszych miejscach 7-

12. Ponadto zawodniczki naszego klubu Wiktoria Sobala  

i Aleksandra Gabryś zajęły 2. miejsce w Licealiadzie dziewcząt, 

którą rozegrano w Kołobrzegu. 

W dniach 19-20 czerwca 2021 r. uczestniczyliśmy  

w rozgrywanych w Kołobrzegu mistrzostwach województwa 

zachodniopomorskiego w siatkówce plażowej dziewcząt.  

W turnieju tym wystartowało 9 naszych par (5 w kat. 

młodziczek, 3 w kat. juniorek oraz 1 w kat. kadetek). Wśród 

młodziczek najlepiej zaprezentowała się para Uszakiewicz/

Swędzikiewicz, która w spotkaniu o ćwierćfinał musiała w 

trakcie gry poddać mecz ze względów zdrowotnych. Pozostałe 

pary zakończyły rozgrywki na pierwszej lub drugiej rundzie. 

Zdecydowanie lepiej poszło naszym juniorkom. Para Kuzio/

Waszajło M. oraz Sobala/Gabryś walczyły o najlepszą czwórkę 

turnieju. Niestety naszym dziewczynom nie udało się 

awansować do półfinałów. W kategorii kadetek nasz klub reprezentowała para Kuzio Patrycja/Waszajło M., która była 

bardzo blisko awansu do strefy medalowej przegrywając decydujący mecz w tie-breaku. 

W miesiącach letnich wraz z Urzędem Miejskim w Czaplinku oraz Czaplineckim Ośrodkiem Kultury zorganizowaliśmy 

Otwarte Mistrzostwa Czaplinka o Puchar Burmistrza w siatkówce plażowej. 17 lipca na plaży miejskiej w Czaplinku 

rywalizowały między sobą panie, a zwyciężyła para Solarek/Kozak z Czaplinka. 21 sierpnia w kategorii mężczyzn najlepsza 

okazała się para Frąckowski/Szawioło ze Szczecinka. W obu turniejach rywalizacja stała na wysokim poziomie, a w każdym  

z nich uczestniczyło po 8 par zawodników/zawodniczek. 

W sezonie 2021/2022 przystąpiliśmy do rozgrywek w kategorii juniorek oraz w III lidze kobiet, zaś w przyszłym roku 

będziemy również rywalizować w rozgrywkach mini siatkówki. W wojewódzkiej lidze juniorek występują 2 nasze zespoły. 

KPS Czaplinek I zajmuje obecnie 2. miejsce, zaś druga drużyna 5. miejsce w tabeli. W rywalizacji seniorek plasujemy się 

aktualnie na 5. miejscu w tabeli.  

W grudniu 2021 r. zorganizowaliśmy akcję charytatywną „Sportowa paczka gramy-pomagamy”, której celem była pomoc 

potrzebującym, których losy życiowe sprawiły, że znaleźli się w trudnej sytuacji. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, 

którzy nawet w najmniejszym stopniu wsparli naszą akcję. Szczególnie dziękujemy firmie Krzemień s.c. za pomoc  

w organizacji transportu, paniom Oldze Sielatyckiej i Elżbiecie Rolce za pomoc w przygotowaniu rzeczy do transportu, 

Karolinie Stróżyk i Patrycji Kuzio za pomoc w spakowaniu i przekazaniu zebranych darów oraz pani Agnieszce Chrościckiej za 

pomoc w koordynowaniu całej akcji. 

Podsumowując, rok 2021 możemy zaliczyć do udanych zarówno pod względem sportowym jak i organizacyjnym. Jednakże 

wszystko co udało Nam się wypracować i osiągnąć przez ostatni rok, nie byłoby możliwe bez wsparcia, pomocy naszych 

sponsorów i partnerów, do grona których należą: 
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Gmina Czaplinek, Rimaster Poland Sp. z o.o. – Iwona Uszakiewicz, Usługi Pielęgniarskie Czaplinek – Kazimiera Tomczak, 

Sklep Grene ALWA-BIS Czaplinek – Paweł i Marcin Swędzikiewicz, STALEX Czaplinek – Radosław Dawidowicz, SeeHotel 

Amtshof – Stefan Wocher, TRANSBUS Czaplinek – Stanisław Woroń, Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w 

Czaplinku, Sklep internetowy Ciekawe Rzeczy – Wojciech Dawidowicz, Wabi Market Czaplinek – Piotr Wawrzyńczak, Lokalny 

Reporter – Marcin Łukasz, Usługi Transportowe Leszek-Trans – Leszek Struszka, Miody z własnej pasieki – Iwona i Andrzej 

Pokorscy, Świat Pościeli – Ewa Lutyńska, Drogeria Alicja – Alicja Górniak, Pizzeria Trójka – Mariusz Stefańczyk, Lody 

Bahamas – Syntia Symukowicz, Bar Czaplinianka – Inga i Piotr Rodziewicz, Nowa Pizzeria – Janina Anna Szpakowska, Bar 

Angry John – Jan i Anna Troccy, Usługi Fryzjerskie – Anna i Stanisław Oleszkiewicz, Usługi Gastronomiczne – Wojciech Kusa, 

Czaplinecki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Pro Body Fitness, Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej. 

Dziękujemy za to, że byliście z nami i wspieraliście nas w tym 2021 roku. 

 

Osobne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich naszych zawodniczek za dostarczone emocje, sportową postawę, 

walkę do końca, bardzo dobrą grę, pokazany charakter, zaangażowanie we wszystkich rozgrywkach w 2021 roku oraz 

wykonaną ciężką pracę na treningach. Ponadto dziękujemy trenerom: Krzysztofowi Rosiakowi oraz Szymonowi 

Dawidowiczowi za poświęcony czas, przeprowadzone godziny treningów, analiz meczowych, przekazaną wiedzę  

i doświadczenie, które zaprocentowały bardzo dobrym wynikiem sportowym w tym mijającym roku. 

Ze sportowym pozdrowieniem 

 

Łukasz Smoleński, kierownik Klubu Piłki Siatkowej Czaplinek 

Podsumowanie roku 2021 w Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

Rok 2021 dobiega końca, więc nadszedł czas na krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w naszej Akademii przez 

ostatnie 12 miesięcy. 

Jedną z większych zmian w klubie z pewnością była zmiana nazwy z KS IRAS Czaplinek na Akademia Piłkarska Czaplinek. We 

wrześniu odbyły się również wybory do władz klubu. Tam też doszło do kilku zmian. W strukturach Akademii pojawiła się 

funkcja wiceprezesa na którego wybrany został Dominik Urban. Prezesem Akademii został Erwin Biegajło, który zastąpił 

Karolinę Bońkowską. Karolina pozostała z nami i jest obecnie członkiem zarządu. Tak jak w poprzedniej kadencji 

sekretarzem pozostał Waldemar Chrzanowski. Po wielu latach działalności z zarządem pożegnał się Paweł Stróżyk a jego 

miejsce zastąpił Patryk Baczyński. Dziękujemy Pawłowi za wiele lat pracy na rzecz naszego klubu. Wiemy też i już się o tym 

przekonaliśmy, że mimo to nadal nas wspiera.  

A co od strony sportowej? Też kilka zmian. Zacznijmy od trenerów. Po rundzie wiosennej opuścił nasze struktury Grzegorz 

Wojtaszyk oraz Jakub Łacny, który obecnie jest trenerem juniorów starszych w klubie piłkarskim Lech Czaplinek – trenerze 

życzymy powodzenia i dużo sukcesów. Doszło za to do nas dwóch nowych trenerów Rafał Skibicki oraz Bartłomiej Woźniak, 

którzy objęli dwie najmłodsze grupy w naszej Akademii. 

 

Obecnie w  klubie funkcjonuje 5 drużyn, w których gra blisko stu zawodników i zawodniczek: 

• rocznik 2015 SKRZATY – trener Bartłomiej Woźniak i Mieczysław Roszuk 

• rocznik 2014 ŻAKI MŁODSZE – trener Rafał Skibicki 

• rocznik 2013 ŻAKI STARSZE – trener Adam Marczak 

• rocznik 2012/2011 ORLIK – trener Ariel Gondek 

• rocznik 2010/2009 MŁODZIK – trener Piotr Kibitlewski 

• grupa bramkarzy – trener Kacper Tomaszewicz 
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Każda z tych grup bierze udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez ZZPN. Poza tym nasi podopieczni biorą udział 

w wielu turniejach organizowanych w Polsce. Nie sposób wymienić wszystkich, ale przytoczmy kilka z nich: 

• rocznik 2008 Jakub Łacny Turniej Aga-Toma CUP 2021 w Świdwinie – 22-23.01.2021  

• rocznik 2008 Jakub Łacny Turniej Junior CUP w Policach – 06-07.02.2021  

• rocznik 2008 Jakub Łacny Turniej Partner CUP w Olsztynie – 05-07.03.2021  

• rocznik 2010 Piotr Kibitlewski Turniej Junior CUP w Policach – 10.01.2021   

• rocznik 2011 Krzysztof Bołdysz Turniej Aga-Toma CUP 2021 w Świdwinie – 30-31.01.2021  

• rocznik 2011 Ariel Gondek Turniej Remes CUP w Poznaniu – 22.08.2021  

• rocznik 2011 Ariel Gondek Turniej Na zakończenie Lata w Drawsku Pom. – 28.08.2021  

 rocznik 2011-2012 Ariel Gondek Halowy Turniej AGA-Toma CUP 2021 w Świdwinie 11-12.12.2021  

• rocznik 2012 Grzegorz Wojtaszyk Turniej towarzyski w Szczecinku – 14.03.2021  

• rocznik 2012 Grzegorz Wojtaszyk Turniej o Puchar Starosty Szczecineckiego w Szczecinku – 26.06.2021  

• rocznik 2013 Adam Marczak Turniej o Czarny Puchar w Szczecinie – 07.03.2021  

• rocznik 2013 Adam Marczak Turniej Rabona CUP w Poznaniu – 13.03.2021  

• rocznik 2013 Adam Marczak Turniej Mini mistrzostwa Europy w Różanki / Gorzów Wlkp. – 13.06.2021  

• rocznik 2013 Adam Marczak Turniej Przecław CUP w Przecławiu – 19.06.2021  

• rocznik 2013 Adam Marczak Turniej Junior Nakło CUP w Nakle nad Notecią – 21.08.2021   

• rocznik 2013 Adam Marczak Turniej Kipsta CUP w Przecławiu – 06.09.2021  

• rocznik 2013 Adam Marczak Turniej Sztorm CUP 2021 w Rewalu – 16.10.2021  

• rocznik 2013 Adam Marczak Halowy Turniej AGA-Toma CUP 2021 w Świdwinie – 27-28.11.2021  

• rocznik 2013 Adam Marczak Halowy Turniej Junior Cup 2021 w Nakle nad Notecią – 05.12.2021  

• rocznik 2014 Rafał Skibicki Halowy Turniej Kipsta CUP 2021 w Pyrzycach – 27.11.2021 

 

Udział młodych zawodników w turniejach to z pewnością duże 

wydarzenie w ich życiu. Podczas zmagań piłkarskich nabywają 

doświadczenia, podnoszą swoje umiejętności oraz nabierają 

pewności siebie spotykając na swojej drodze m.in. takie zespoły 

jak Lech Poznań, Górnik Zabrze czy Pogoń Szczecin.  

Oprócz licznych wyjazdów, jako Akademia Piłkarska, 

organizujemy również turnieje w Czaplinku, w których biorą 

udział setki dzieci z Polski. Jak co roku w okresie zimowym 

cyklicznie spotykamy się by rywalizować w turnieju K-T-P CUP. 

W okresie letnim odbył się natomiast turniej piłki nożnej 

Czaplinek CUP w trzech kategoriach wiekowych, w których 

udział wzięły 24 drużyny, co przekłada się na udział blisko 300 zawodników. 

Nie zapominamy także o Dniu Dziecka oraz Mikołajkach. Są to dwie imprezy w roku, podczas których wszyscy spotykamy się 

w jednym miejscu. Integrujemy się i dobrze bawimy. 

Jako Akademia staramy się mieć otwarte serce na pomoc innym. W połowie października nasza drużyna z rocznika 

2011/2012 wzięła udział w turnieju charytatywnym w Sypniewie, podczas którego na pomoc dla Maćka udało się zebrać 

ponad 7000 zł. 

Dzięki wspólnej inicjatywie Akademii Piłkarskiej Czaplinek i klubu sportowego Lech Czaplinek przy wsparciu pani Katarzyny 

Szlońskiej–Getki oraz pana Zbigniewa Dudora przed stadionem miejskim w Czaplinku stanął pojemnik w kształcie serca 

przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek. To ogólnodostępny pojemnik, do którego każdy mieszkaniec może  
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wsypać nakrętki i tym drobnym gestem przyczynić się do 

pomocy chorym i potrzebującym. 

Udało nam się wraz z Lechem Czaplinek stworzyć boisko 

treningowe na stadionie miejskim.  

Nadal współpracujemy ze szkółką bramkarską GOALKEEPER 

Siergiej Szypowski. Dzięki wspólnie organizowanym 

warsztatom bramkarskim w Czaplinku nasi bramkarze 

podnoszą swoje umiejętności. Oprócz szkolenia zawsze 

możemy liczyć na konstruktywne i profesjonalne porady. 

W obecnym sezonie udało nam się zorganizować wyjazd 

pięciu naszych trenerów na staż do Akademii Legii Warszawa 

dzięki m.in. jednemu z naszych sponsorów. 

Rok 2021 był dla nas niezwykle intensywny w wydarzenia i dlatego też możemy zaliczyć go do udanych zarówno pod 

względem sportowym jak i organizacyjnym. Zawsze mogliśmy liczyć na niezawodną pomoc oraz wsparcie naszych 

sponsorów, partnerów i ludzi dobrej woli. Do ich grona z pewnością należą: 

 

Firma IRAS Ireneusz Gacki, Firma K-T-P, Burmistrz Czaplinka, Starostwo Drawskie, Gmina Czaplinek, Nadleśnictwo Czaplinek, 

Firma AUTONET Wojciech Meszka, Miłosz Stępiński, Szkółka bramkarska GOALKEEPER Siergiej Szyprowski, Referat Sportu  

i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, Referat 

Funduszy Pomocowych i Kontroli, Czaplinecki Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku, Maria i Rafał 

Otoczniak, Urban Investment Group Sp. z o.o, Katarzyna Szlońska-Getka, Alicja i Grzegorz Zajewscy, Malarnia Proszkowa 

Jarosław Bojdo, Firma BENEKO Bernard Bubacz, Sportowe Biuro Podróży AGA-TOMA, Hurtownia Artykułów Sportowych 

ADMIRAL Grzegorz Maciejasz, Usługi Gastronomiczne – Wojciech Kusa  

 

Dziękujemy wszystkim rodzicom zaangażowanym w działalność klubu i wszystkim którzy z zapałem i pasją budują 

środowisko sportowe. 

Korzystając z okazji składamy wszystkim najlepsze życzenia Noworoczne. Niech Nowy Rok 2022, będzie dla was źródłem 

inspiracji, wielu nowych pomysłów, ale też niech będzie przepełniony miłością, radością i szczęściem. 

 

Zarząd Akademii Piłkarskiej Czaplinek 

Portret ulicy Długiej (Cz. 1) 

Ulica Długa mimo swego położenia w śródmieściu Czaplinka nie jest zaliczana do reprezentacyjnych fragmentów naszego 

miasta. Nie ma przy niej atrakcyjnych zabytków ani efektownych obiektów wyróżniających się pod względem 

architektonicznym. Niewiele informacji o niej znajdziemy w przewodnikach turystycznych. Zawsze pełniła jednak ona 

ważną rolę w życiu miasta. Jej historia jest istotną częścią dziejów naszego miasta. Artykuł ten pozwoli czytelnikom 

przyjrzeć się dziejom Czaplinka z perspektywy ulicy Długiej. 

 

W Czaplinku po II wojnie światowej przy nadawaniu ulicom nowych nazw najczęściej po prostu przetłumaczono na język 

polski dotychczasowe nazwy niemieckie. Dotyczy to między innymi ulicy Długiej, której niemiecka nazwa brzmiała Lange 

Straße (Lange Strasse; niem.: lange = długa, Strasse = ulica). Nie była to nazwa przypadkowa. Była to nazwa historyczna 

zawierająca istotną informację o dawnym charakterze tej ulicy. Wystarczy przeanalizować plan czaplineckiej starówki, by 

dojść do wniosku, że nazwa ta jest pamiątką po czasach, gdy była to najdłuższa ulica w Czaplinku. W tym miejscu trzeba  
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podkreślić, że aż do XVIII stulecia czaplinecka 

zabudowa miejska w zasadzie nie wykraczała 

poza obręb granic miasta ukształtowanych 

jeszcze w średniowieczu. Rozwój przedmieść 

rozbudowujących się wzdłuż wychodzących  

z miasta dróg i związane z tym powstawanie 

długich ulic wylotowych rozpoczął się w XVIII 

wieku i przybrał zdecydowany stopień dopiero 

w XIX wieku. Zanim czaplineckie przedmieścia 

powstałe głównie wzdłuż Wałeckiej  

i Drahimskiej przybrały współczesne kształty, 

przez kilka stuleci najdłuższą ulicą Czaplinka 

była właśnie Długa. 

Prześledźmy przebieg i historię tej ulicy.  Jej 

północny kraniec znajduje się przy zbiegu  

z ulicą Rzeczną.  Miejsce to pełniło  

w przeszłości ważną rolę w strukturze 

przestrzennej miasta. Wszystko wskazuje na 

to, że tu była zlokalizowana północna brama 

miejska – Brama Drahimska. W tym miejscu 

kończy swój bieg ulica Długa i zaczyna 

Drahimska. Miejsce po nieistniejącej od dawna 

bramie jest dziś umowną granicą rozdzielającą 

obie te ulice. Jest to pamiątka po czasach, gdy 

za bramą miejską zaczynała się droga 

prowadząca w stronę Drahimia. Za Bramą 

Drahimską znajdowała się dogodna przeprawa 

przez rzeczkę i podmiejski młyn wodny. Droga 

ta była fragmentem szlaku komunikacyjnego 

pokonującego przesmyk między jeziorami Drawsko i Czaplino. Szlak ten przeszedł do historii pod nazwą Szlak Solny. 

Ulica Długa leży na przedłużeniu Drahimskiej i tworzy z nią jeden ciąg komunikacyjny. Nigdy nie pełniła jednak ona roli 

głównej ulicy miasta. Przyczyną był sposób, w jaki dawny Szlak Solny wpisany został w siatkę ulic średniowiecznego 

Czaplinka. Zasadnicza trasa przelotowa przez miasto wiodła ulicą biegnącą przez rynek miejski – czyli trasą dzisiejszej ulicy  

Sikorskiego. Do 1945 roku ulica ta nosiła nazwę Markt Straße (Marktstrasse, niem.: Markt = rynek; Strasse = ulica). Od 

średniowiecza aż do czasów dzisiejszych ma ona charakter głównej ulicy Czaplinka. Południowa brama miejska – Brama 

Wałecka znajdowała się w przeszłości przy zbiegu tej ulicy z Wałecką i z Dąbrowskiego. Charakterystycznym elementem 

ukształtowania przestrzennego czaplineckiej starówki było to, że południowy kraniec najdłuższej ulicy miasta czyli Długiej 

nie miał dalszego ciągu w postaci drogi do Wałcza. Zadecydowały o tym względy topograficzne. Ulicę tę łączył z Wałecką 

zachodni (już nieistniejący) odcinek ulicy Dąbrowskiego biegnącej wzdłuż granicy miasta. Z analizy ukształtowania terenu 

wynika, że o kształcie południowej granicy średniowiecznego Czaplinka, a tym samym o losach ulicy Długiej zadecydował 

naturalny jar wyżłobiony w stoku opadającym w stronę jeziora Drawsko. Jak można przypuszczać, jar ten sprawił, że na 

przedłużeniu ulicy Długiej nie było żadnej drogi wylotowej w kierunku południowym. Jar ten nie tylko wyznaczał 

średniowieczną południową granicę miasta ale zadecydował również o lokalizacji Bramy Wałeckiej. Wraz z rozwojem miasta  

Fragment planu miasta z końca lat 30-tych XX w. Ulica Długa oznaczona jest na 
planie jako „Lange Straße” 

Ulica Długa widziana od strony placu 3 Marca (2021 r., fot. Zb. Januszaniec) 
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na dnie tego jaru powstała wąska uliczka, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu zaczynała swój bieg naprzeciw posesji Wałecka 

5. Uliczka ta przestała istnieć dopiero w wyniku powojennych wyburzeń. Górny - płytszy - odcinek jaru z biegnącą jego 

dnem uliczką został zatarty podczas prac niwelacyjnych. Ostatnie ślady górnego odcinka jaru zlikwidowano w latach 70-tych 

ubiegłego wieku przy podwyższaniu poziomu ulicy Zbożowej w związku z budową przystanku autobusowego. Poniżej ulicy 

Zbożowej zachował się natomiast bardzo czytelny – znacznie głębszy – dolny odcinek jaru. Na jego dnie jeszcze obecnie 

można odnaleźć pozostałości brukowanej nawierzchni. Rozważania na temat przebiegu ulicy Długiej dobrze ilustruje 

załączony fragment planu Czaplinka sprzed II wojny światowej. Na planie tym wyraźnie widzimy w jaki sposób wpisana 

została ona w ukształtowany w średniowieczu kratownicowy układ ulic czaplineckiej starówki. (cdn.) 

 

Zbigniew Januszaniec 

Zakończenie projektu Animator Życia Społecznego 

30 września 2021 r. zakończyliśmy projekt Animator życia 

społecznego na obszarach wiejskich ogłoszony przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  

Projekt polegał na zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży podczas wakacji. Młodzież została przeszkolona  

z pierwszej pomocy, odbyło się kilka spotkań w terenie oraz rajd 

pieszy. 

 

Sołectwo Siemczyno,  

KSRG OSP i MDP Siemczyno 

SHK Tempelburg liderem NGO Powiatu Drawskiego 

29 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku 

Pomorskim, odbyło się spotkanie z organizacjami 

pozarządowymi w ramach ogłoszonego konkursu Starosty 

Drawskiego pod nazwą „Lider NGO Powiatu Drawskiego 

2020”.  

Miło nam poinformować, że Zarząd Powiatu Drawskiego 

przyznał Stowarzyszeniu Tempelburg wyróżnienie w 

kategorii „Lider NGO Powiatu Drawskiego” – za najlepszą 

inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez młodą organizację zarejestrowaną w latach 2018–2020. 

W powiecie drawskim była to pierwsza edycja konkursu. Wzięły w niej udział organizacje pozarządowe tj. fundacje, kluby 

uczniowskie, koła gospodyń, kluby sportowe oraz stowarzyszenia. 

Celem konkursu było wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe, 

uhonorowanie i promocja działań organizacji z powiatu drawskiego, wzmacnianie wizerunku organizacji z regionu oraz 

zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu w zakresie działalności społecznej. 

Dziękujemy za zauważenie naszego wkładu w rozwój kulturalny powiatu. To dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie 

motywacja do jeszcze większej pracy. Gratulujemy wszystkim organizacjom z powiatu drawskiego - razem działamy dla 

naszej lokalnej społeczności. 

 

Mariusz Kapczuk, prezes SHK Tempelburg 
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Podziękowania dla OSP Czaplinek od Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego 

W dniach 11-12 grudnia 2021 r. delegacja Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Czaplinku - Kamil Sepiotek oraz Tomasz 

Dziewiętkowski uczestniczyli w Zachodniopomorskim Forum 

NGO w Mielnie.  

Podczas Forum strażacy OSP odebrali podziękowania za 

wsparcie społeczności w okresie epidemii. Docenione zostało 

zaangażowanie jednostki w walkę z Covid19 w 2020 roku. 

Ochotnicza Straż Pożarna m. in. przeprowadziła dwie akcje 

honorowego krwiodawstwa w Czaplinku oraz dowoziła 

mieszkańców do punktu poboru w Drawsku Pomorskim. 

Podczas kolejnych fal pandemii w szpitalach w całej Polsce brakowało tego bezcennego leku jakim jest krew, na apel 

medyków odpowiedzieli strażacy z Czaplinka sami oddając kilka litrów krwi oraz propagując honorowe dawstwo krwi. 

Druhowie także dystrybuowali płyn do dezynfekcji oraz maseczki. 

Pamiątkową statuetkę oraz dyplom przedstawicielom Zarządu OSP Czaplinek wręczyła przedstawicielka Urzędu 

Marszałkowskiego w Szczecinie pani Magdalena Pieczyńska. Po gali członkowie straży wzięli udział w dwudniowym 

szkoleniu zorganizowanym przez Pracownię Pozarządową z Koszalina. 

 

Kamil Sepiotek, prezes OSP Czaplinek 

Lokalne władze samorządowe na granicy 
 

23 grudnia 2021 r. w przeddzień Wigilii burmistrzowie Złocieńca – pan Krzysztof Zacharzewski, Czaplinka – pan Marcin 

Naruszewicz i Kalisza Pomorskiego – pan Janusz Garbacz odwiedzili żołnierzy realizujących zadania na granicy polsko – 

białoruskiej. Z dobrym słowem, dodaniem otuchy i słodkimi upominkami wraz z dowódcą 2 Brygady Zmechanizowanej 

Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. dypl. Dariuszem Machulą zawitali na każdym przygranicznym posterunku.  

Po całym dniu marszu wzdłuż przygranicznego ogrodzenia, razem z żołnierzami w obozowisku po wojskowemu zasiedli do 

obiadu.  

 

tekst/foto: st. szer. Mateusz Moczarski 
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Wzorowa postawa obywatelska czaplineckich uczniów 

28 grudnia br. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz spotkał się z młodymi mieszkańcami Czaplinka – Oliwierem 

Kotowiczem i Hubertem Wodzyńskim, uczniami ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Czaplinku.  

Niedawno obaj chłopcy byli świadkami napadu i próby 

kradzieży samochodu. W zaistniałej sytuacji zachowali 

oni zimną krew i wykazali się odwagą obywatelską, 

swoją interwencją udaremniając ucieczkę przestępcy  

i w rezultacie doprowadzając do ujęcia sprawcy. 

Za swoje zachowanie i wzorową postawę Oliwier  

i Hubert otrzymali od burmistrza podziękowanie na 

piśmie oraz zestaw gadżetów i materiałów 

promocyjnych Gminy Czaplinek. 

Gratulujemy serdecznie! 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej  

i marketingu  

Miejsca Przyjazne Rowerzystom 

Województwo Zachodniopomorskie zaprasza do przesyłania 

zgłoszeń do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych 

Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim. 

Ogłoszono I nabór w terminie 01.01 - 29.04.2022 roku. 

Jeżeli prowadzisz obiekt noclegowy, punkt gastronomiczny, 

sklep lub serwis rowerowy, masz firmę przewozu osób, plac 

parkingowy lub jesteś właścicielem atrakcji chętnie 

odwiedzanej przez turystów możesz dołączyć do Systemu 

Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom  

w województwie zachodniopomorskim. 

Termin I naboru do MPR WZP: 01.01– 29.04.2022. 

  

Regulamin, formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: 

http://www.turystyka.wzp.pl/system-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom 

 Skany podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres mailowy: mpr@wzp.pl 

 Do udziału w systemie może zgłosić się każdy obiekt działający legalnie, który zaakceptuje Regulamin i spełnieni 

wymienione w nim wymagania. 

 Udział w systemie rekomendacji jest nieodpłatny i dobrowolny. Podmiot w każdej chwili może zrezygnować z udziału  

w systemie bez żadnych konsekwencji finansowych. 

 Przed przyznaniem certyfikatu Twoje zgłoszenie do Systemu zostanie zweryfikowane pod kątem zgodności ze zgłoszeniem  

i spełnieniem warunków. Podobna weryfikacja będzie prowadzona raz na dwa lata. 

  

Jaki obiekt może zostać MPR? 

 Obiekty ubiegające się o rekomendacje Miejsca Przyjaznego Rowerzystom muszą być zlokalizowane (prowadzić 

działalność) na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 
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W regulaminie Systemu Rekomendacji MPR wyszczególnionych zostało 5 kategorii obiektów: 

• obiekty noclegowe, 

• obiekty gastronomiczne, 

• atrakcje turystyczne, 

• punkty informacji turystycznej, 

• pozostałe obiekty handlowe i usługowe. 

Czym jest System Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR)? 

 Ujednolicenie poziomu świadczonych usług, czytelna informacja o udogodnieniach i atrakcjach dostępnych na trasie 

rowerowej oraz łatwe wyszukiwanie podmiotów należących do sieci - to są podstawowe założenia Systemu Rekomendacji 

Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. System Pomorza Zachodniego działa na podobnych zasadach, jak inne systemy w Polsce 

(Małopolska, Green Velo) oraz w Europie (Bett+Bike w Niemczech i Austrii, Vitajte Cyklisti na Słowacji czy Cyklisté vítáni  

w Czechach). 

 Dlaczego warto posiadać certyfikat MPR? 

 Zyskasz dodatkowych klientów i przewagę konkurencyjną poprzez promocje na stronie internetowej poświęconej turystyce 

w województwie zachodniopomorskim, promocje w social mediach, obecność na mapach rowerowych, publikacjach  

i innych materiałach promocyjnych na temat Tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Certyfikat będziesz mógł tez 

wykorzystywać w swoich działaniach marketingowych np. umieszczając logo MPR na swoim obiekcie, stronie internetowej, 

social mediach czy ulotce. 

Ponadto otwarcie i nastawienie się na rowerzystów po prostu się opłaca. W całej Europie właśnie ten rodzaj turystyki jest 

znaczącym czynnikiem rozwoju regionalnego i lokalnego. Zgodnie z szacunkami Europejskiej Federacji Cyklistów sektor 

„cycle industry” w UE to 655 tys. miejsc pracy, a roczne przychody z turystyki rowerowej to aż 44 mld euro. Dzienne wydatki 

turysty rowerowego w Niemczech czy Austrii wynoszą 53-70 euro. 

Kryteria jakie mają spełnić obiekty poszczególnych kategorii: 

• bezpieczne i nieodpłatne przechowywanie rowerów wraz z bagażem w trakcie pobytu, 

• nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów. W zestawie narzędzi, oprócz 

standardowych kluczy płaskich, krzyżakowych i typu "imbus" oraz śrubokrętów krzyżakowych i płaskich, obowiązkowo musi 

znajdować się serwisowa pompka podłogowa, która umożliwi napompowanie różnych typów kół, rozkuwacz do łańcucha, 

łyżki do zdejmowania/zakładania opon i zestaw łatek naprawczych z klejem. 

• umożliwienie przewozu przyczepki rowerowej oraz niestandardowego roweru, 

 posiadanie w widocznym miejscu aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub 

oferowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży przez obiekt części zamiennych do rowerów. 

Informacja umieszczona w obiekcie w widocznym miejscu musi zawierać dokładny adres, nr telefonu oraz godziny 

otwarcia wymienionych serwisów/sklepów rowerowych w obiekcie. 

• możliwość skorzystania przez minimum 4 turystów z noclegu na 1 dobę. Obiekt noclegowy, dysponujący minimum  

4 miejscami noclegowymi, deklaruje gotowość przyjmowania turystów na jedną dobę hotelową. 

Informacja dot. MPR WZP: pytania prosimy kierować na adres e-mail: mpr@wzp.pl 

  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki 

tel. 91/44 67 153, 91/44 67 123 

 Biuro ds. komunikacji rowerowej 

tel. 91/44 19 211 – Pełnomocnik Marszałka ds. komunikacji rowerowej 

 https://www.facebook.com/PomZachodnieRowerem 

Materiały do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
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„Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem!” – 19 lutego 2022 r. 

„Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem” to wydarzenie, które od 

wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród amatorów 

ruchu na świeżym powietrzu. 

Uczestnicy biegania i marszów nordic walking tego dnia są 

aktywni sportowo dla osób chorych na epilepsję, 

obchodzących swój dzień 14 lutego. 

Tegoroczne wydarzenie dla uczczenia święta osób chorych na 

padaczkę odbędzie się w sobotę 19 lutego 2022 r.  Jak co roku 

trasa będzie wiodła ścieżkami nordic walking: „Wiejska-

Kołomąt” oraz „Nadbrzeże Drawskie” o długości 8,5 km. 

Zapraszamy wszystkich biegaczy i kijkarzy do wspólnej 

aktywności. Spotykamy się na skrzyżowaniu ulic Szczecineckiej 

i Wiejskiej (parking przy cmentarzu). Uczestnicy marszu nordic walking rozpoczną marsz o godzinie 9:00, natomiast biegacze 

o 9:40. Rozgrzewkę dla każdej z grup poprowadzą panie: Zyta Jurczyszyn - instruktorka nordic walking oraz Justyna Kuzio – 

instruktorka fitness, które wesprą uczestników swoją fachową wiedzą podczas przemierzania trasy. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkają się w Ośrodku Sportów Wodnych przy wspólnym ognisku z kiełbaskami. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym sportowym wydarzeniu. 

Prosimy o zapisy w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji (tel.  94 375 47 90) do 17 lutego 

2022 r. do godz. 12:00. 

Uczestnictwo w wydarzeniu wiąże się z podpisaniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w wydarzeniu. 

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

Magiczny wieczór kolęd i pastorałek w Kluczewie 

14 stycznia 2022 r. w Kluczewie odbył się charytatywny 

koncert pn.: „Magiczny wieczór kolęd i pastorałek” 

przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kluczewa. 

Członkinie KGW postanowiły wesprzeć mieszkańca Czaplinka 

Kubę Łuczyszyna, który od urodzenia zmaga się  

z niepełnosprawnością, organizując zbiórkę pieniędzy dla 

chłopca. 

Do Kluczewa, na zaproszenie organizatorów, przybyli 

następujący goście: burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, 

który objął to wydarzenie Honorowym Patronatem, 

przewodnicząca Rady Powiatu – Urszula Ptak, sekretarz 

Powiatu – Katarzyna Szlońska-Getka, sekretarz Gminy 

Czaplinek – Marcelina Mastalisz, komendant Komisariatu 

Policji w Czaplinku Dariusz Danis, komendant Straży Miejskiej w Czaplinku – Krzysztof Leśniowski, radna Rady Powiatu 

Drawskiego – Genowefa Polak, przedstawicielki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze Złocieńca – Beata 

Mitłosz i Anna Mazur, prezes Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – Mariusz Getka, proboszcz Kluczewa ksiądz 

Piotr Kaczmarek oraz darczyńcy, zaproszeni goście i mieszkańcy Kluczewa. 
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Po przywitaniu przybyłych gości rozpoczęło się 

śpiewanie pastorałek przez najmłodszych, a następnie 

starsi artyści zaśpiewali kolędy i pastorałki. Były 

również recytowane wiersze o tematyce świątecznej 

przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kluczewa. 

Miłym akcentem tego wieczoru był występ sióstr Julii  

i Natalii, dziewczynek chorych na mukowiscydozę, dla 

których w minionych latach odbywały się zbiórki 

charytatywne również organizowane przez mieszkanki 

Kluczewa. 

Dużym wsparciem podczas kolędowania była oprawa 

muzyczna zapewniona przez Daniela Stasiaka. 

Podczas piątkowego kolędowania sprzedawane były 

samodzielnie wykonane przez panie z KGW 

piernikowe serca, a dekorowane przez Monikę Stasiak. Odbyła się również licytacja obrazów malowanych przez lokalnego 

artystę Krzysztofa Resztę, a także licytowano chatki z piernika zrobione przez Monikę Stasiak. 

Wieczór był niezwykle magiczny, ponownie wprowadził w atmosferę minionych świąt, ale przede wszystkim był 

zorganizowany w celu wsparcia i z myślą o Kubie. Magicznego charakteru dodawała pięknie ustrojona przez członkinie KGW 

sala. 

„Magiczny wieczór kolęd i pastorałek” przyniósł oczekiwane rezultaty, uzbierano kwotę w wysokości 7 560,50 zł, która  

w całości przekazana została na rehabilitację Kuby. 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, chcąc wyrazić swoją wdzięczność wręczyły duże serca osobom, które od początku 

wspierają i angażują się w organizowane festyny, koncerty i zbiórki charytatywne. 

Na zakończenie organizatorki zaśpiewały piękną pastorałkę pt.: „Od serca do ucha”, następnie zaproszeni goście 

degustowali potrawy wigilijne. 

 

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

XLIX Henrykowskie Spotkania w Siemczynie – Dzień Borneński 

15 stycznia 2022 roku, po raz 49. odbyły się Henrykowskie Spotkania Kulturalne, nazwane przez nas "Dniem Borneńskim”. 

Przenieśliśmy się w świat historii II wojny światowej i ciężkiego życia jeńców obozu Gross Born, ale również odsłoniliśmy 

Borne Sulinowo dzisiaj, w którym kwitnie życie kulturalne i w którym wiele osób oddaje się swoim pasjom. 

Wydarzenie zainaugurował prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisław Andziak oraz wiceprezes Bogdan 

Andziak. 

Po przywitaniu  licznie przybyłych gości (ok. 150 osób) został przedstawiony ,,Przegląd wydarzeń”, w którym zawarte były 

wszystkie działania związane z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, w ostatnich dwóch miesiącach tj: 

-  otrzymaliśmy darowiznę do naszego muzeum w postaci eksponatów takich jak: śrutownik żarnowy holenderski, dwie 

halabardy i ściągacz do butów - oficerek. Serdecznie dziękujemy darczyńcy panu Wiesławowi Piotrowskiemu za ww. 

darowiznę, 

- wydaliśmy XV Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, który jest już 17-tym wydaniem książkowym naszej redakcji, bo 

w międzyczasie wydaliśmy też dwa wydania specjalne zeszytów,   

- udzieliliśmy wywiadu do audycji ,,Cztery Pory Roku” emitowanej w programie pierwszym polskiego radia 7 stycznia 2022  

o godzinie 9:35. Bogdan Andziak zachęcał do odwiedzenia Siemczyna i poznania niezwykłych walorów historyczno- 
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turystycznych tego urokliwego położonego wśród 

lasów i jezior miejsca, 

- uczestniczyliśmy w wystawie poplenerowej Stacji 

Kultura z Bornego Sulinowa urządzonej w galerii 

zamku w Szczecinku; sam plener odbył się w 

sierpniu 2021 roku w Pałacu Siemczyno. 

 

Po wstępie pan Dariusz Czerniawski, historyk 

regionalista z Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie 

przedstawił prelekcję pt: „Ucieczki i konspiracje  

w obozie jenieckim Oflag II D Gross Born”. 

Opowiedział jak po wybuchu II wojny światowej na terenie poligonu wojskowego  

w pobliżu dzisiejszego Bornego Sulinowa funkcjonowały obozy jenieckie dla jeńców 

polskich, francuskich, radzieckich, serbskich i innych narodowości. Nie mniej 

intrygująca była historia funkcjonowania organizacji konspiracyjnej założonej przez 

polskich oficerów - jeńców wojennych Oflagu II D. 

Mieliśmy okazję zobaczyć również akwarele pochodzące ze zbiorów Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie, które namalował jeden z jeńców Oflagu II D Gross 

Born major Rudolf Fryszkowski. 

Następnie pan Daniel Graszka oraz pani Marta Gruszecka, pracownicy Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie przedstawili przygotowaną wystawę 

fotografii pt. „Folk’n’roll”. Fotografie oprócz przedstawienia piękna, detali i kolorów 

polskich tradycyjnych strojów ludowych, przeniosły nas w czasie do najjaśniejszych 

miejsc Bornego Sulinowa. Wystawa była podzielona na siedem osobliwych emocji – 

energię, miłość, lekkość, niepewność, rozkojarzenie, wdzięczność i inspirowanie. 

Prezentowano też inne fotografie pod wspólnym tytułem  „Futurama”. Wyglądają 

one tak, jakby były wytworem techniki przyszłości. Ta część wystawy była 

inspirowana twórczością Stanisława Lema. 

Ostatnim punktem programu była sztuka napisana przez Lucy von Schickendantz ze 

Stowarzyszenia Stacja Kultura. Niezwykłe historie kobiet, muz znanych artystów - 

często dzieje miłosnych uniesień, zdrad, krótkich, przelotnych związków, ale również pełnych miłości i zrozumienia 

partnerskich układów. 

Przy wsparciu Giny Malinowski (reżyseria) i Wioletty Szczecińskiej (oprawa muzyczna) spektakl okazał się niezwykle 

interesujący.  Publiczność, która z ogromnym skupieniem i w pełnej ciszy wysłuchiwała kolejnych przedstawianych historii 

zgotowała na koniec autorom owacje na stojąco. 

Na zakończenie Zdzisław Andziak podziękował w imieniu naszego stowarzyszenia prelegentowi i artystom za przygotowane  

i przedstawione wystąpienia i wystawy. Natomiast pani Dorota Chrzanowska – burmistrz Bornego Sulinowa podziękowała za 

zaproszenie i możliwość przedstawienia dziejów i twórczości gminy w czasie 49-tych Spotkań Kulturalnych w Siemczynie. 

 

Link do filmu z wydarzenia: https://youtu.be/szhKOZwtg9Y 

 

Bogdan Andziak, wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie 
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Tournée z Mikołajem 

Grudzień – miesiąc barwny, wesoły, pełen niespodzianek, przepełniony magią świąt, w którym nie może zabraknąć 

Świętego Mikołaja. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury wraz  

z Mikołajem udał się w turnee po gminie Czaplinek. W ciągu 6 dni odwiedziliśmy ponad 30 miejscowości. Spotykaliśmy się  

w miejscach uzgodnionych wcześniej z sołtysami lub świetliczankami: na świetlicach, przy przystankach autobusowych, 

boiskach, domach. Niestraszna nam była późna pora, mróz, śnieg, wiatr czy deszcz.  

Wiedzieliśmy, że ktoś na nas czeka. 

Dziękujemy za wspólną zabawę, uśmiech, miłe przyjęcie i dobre słowo. Niech magia świąt Bożego Narodzenia pozostanie  

i trwa dalej.  

Do zobaczenia za rok. 

 

Aneta Groździej, Czaplinecki Ośrodek Kultury 

Koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej 

W sobotę 18 grudnia 2021 roku na scenie Czaplineckiego Ośrodka Kultury pojawił 

się wyjątkowy duet – Andrzej Korycki i Dominika Żukowska.  

 

Artyści zachwycili publiczność nie tylko 

pięknie brzmiącymi głosami, lecz również 

otwartością, która przełożyła się na dobry 

kontakt z publicznością. Podczas koncertu -

zarówno po polsku, jak i po rosyjsku - duet 

wyśpiewał wiele wzruszających ballad. Nie 

zabrakło również piosenek żeglarskich oraz 

świątecznych.  

 

Publiczność nie kryła łez wzruszenia  

i nagrodziła artystów owacjami na stojąco. 

 

Aleksandra Łuczyńska, dyrektorka Czaplineckiego  

Ośrodka Kultury 
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Jarmark Bożonarodzeniowy 2021 
 
W niedzielę na czaplineckim ryneczku odbył się Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Wszystkich gości powitała dyrektorka 

CzOK-u Aleksandra Łuczyńska, a życzenia świąteczne złożył 

burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz. 

Gwar i świąteczna muzyka rozbrzmiewała w całym mieście za 

sprawą zespołów: Odnowa, Jarzębina, La Bazuna, 

Świerczynianki oraz zaproszonych gości - Antoniego 

Ostrowskiego, duetu "Ksylofon Duo" oraz kwartetu dętego 

działającego przy Złocienieckiej Orkiestrze Dętej. 

Na stoiskach można było znaleźć świąteczne, ręcznie 

wykonane stroiki, dekoracje, upominki. Nie zabrakło również 

wspaniałych wypieków oraz potraw świątecznych. 

Największą radość sprawił wszystkim Mikołaj, który czekał na 

dzieci w świątecznym namiocie z koszykiem pełnym słodkości 

oraz skrzynką na listy. 

Zespół CzOK-u pragnie podziękować za pomoc 

wychowawczyniom i wychowankom Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Czaplinku, ZGK Sp. z o.o w Czaplinku oraz 

OSP Broczyno. 

Zespół Czaplineckiego Ośrodka Kultury 

Mikołajkowy koncert  

7 grudnia 2021 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury 

odbył się świąteczny koncert w wykonaniu wokalistek  

i wokalistów skupionych wokół "Studia Esti" 

działającego od września również w Czaplinku.  

 

Wyjątkowość koncertu najlepiej oddają słowa Estery 

Naczk-Suskiej: 

 

"Seria koncertów świątecznych w "Studio Esti" to już 

tradycja, na którą czekają nasze dzieci, młodzież, a 

także nasza publiczność. Szczególnie w obecnej 

sytuacji to bardzo ważne, by nie rezygnować z muzyki, 

by była obecna w naszym życiu, by dawała ukojenie, by była lekiem na całe zło. Koncert wprowadził nas wszystkich  

w świąteczny klimat i jest zapowiedzią kolejnego koncertu "Talenciaków Studio Esti" . Mamy wielką chęć, by śpiewać Wam, 

kochana publiczności, ile się da i o jeden dzień dłużej!" 

 

Czaplinecki Ośrodek Kultury 

Fot. Patrycja Jędraszek 
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Dzieci i młodzież tańczą hip-hop 

Od października ubiegłego roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury 

Sławomir Wegner-Bizon (doświadczony instruktor, organizator 

turnieju tanecznego Rytm Ulicy w Pile oraz didżej) prowadzi zajęcia  

z hip-hopu.  

Od początku zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Charyzmatyczny instruktor i energetyczna muzyka powodują to, że aż 

się chce tańczyć niezależnie od kondycji i umiejętności. 

Uczestnicy zajęć podzieleni są na trzy grupy wiekowe: 6-8, 9-11 oraz 

12 i więcej lat. 

Dziewczęta oraz chłopcy z pełnym zaangażowaniem uczestniczą  

w każdym proponowanym przez instruktora działaniu. Poznawane 

podstawowe kroki i figury umożliwiają wyrażenie w ruchu 

indywidualności poszczególnych uczestników zajęć. Wszak jedną  

z najważniejszych wartości tego nowoczesnego tańca jest 

autentyczność, spójność ruchu z osobowością tancerza. 

Przed naszymi młodymi tancerzami już w lutym pierwsze prezentacje na hip-hopowej scenie na turnieju Rytm Ulicy w Pile. 

Życzymy im powodzenia. 

Chcesz się dowiedzieć, co to są izolacje, zatrzymania czy popy? Dołącz do zajęć w Czaplineckim Ośrodku Kultury. 

 Może hip-hop to taniec właśnie dla Twojego dziecka a może i dla Ciebie? 

Zajęcia odbywają się w środy i piątki. 

Więcej informacji pod nr tel. 94 375 55 06 

Zapraszamy! 

 

Anna Jankowska-Słotwińska, Czaplinecki Ośrodek Kultury 

Zdjęcia: Sławomir Wegner-Bizon 

I ty możesz zostać… Czarną Mambą :) 
 

Serdecznie zapraszamy do grupy tanecznej dla dorosłych 

„Czarna Mamba” - zarówno panie jak i panów. 

Zajęcia prowadzi profesjonalna instruktorka i choreografka -

pani Dzidka Harańczyk. 

 

Możesz poznać kroki tańców z całego świata, poruszać się przy 

dobrej muzyce i po prostu świetnie się bawić w fajnym 

towarzystwie. 

 

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 18:00  

w korytarzu pod Biblioteką Publiczną w Czaplinku (ulica 

Wałecka 49, wejście od strony Osiedla Leśników. 

 

Szczegóły i zapisy: tel. 512 373 119 
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